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Osuustoiminnan hallitusohjelmatavoitteet 2015-2019

Yritysmallien monipuolisuus
lisää suorituskykyä, tasapainoa ja
hyvinvointia

E

duskuntavaalit ovat sunnuntaina 19.
huhtikuuta 2015. Tässä numerossa käsittelemme osuustoiminnan hallitusohjelmatavoitteita vuosiksi 2015-2019. Viestimme on,
että yritykset eivät ole samasta muotista. Yritysmallien monimuotoisuus lisää talouden suorituskykyä, yhteiskunnallista tasapainoa ja hyvinvointia. Osuustoimintayritysten toimintamallille tulee antaa tila.
Lehden asiapaketti on tehty niin, että valaisemme osuustoiminnan mahdollisuuksia yhteiskunnan ja talouden kehittämiseksi sekä kerromme osuustoiminnan ja tiettyjen toimialojen
odotukset julkiselle vallalle.
Ohjelmassa on viisi pääkohtaa. Osuustoimintamalli tulee ensiksi tunnistaa kilpailupolitiikassa sekä verotus- ja kirjanpitonormeissa ja toiseksi yrittäjyyskasvatuksessa, opetuksessa ja tutkimuksessa. Kolmanneksi osuuskunnat pitää huomioida yhteiskunnan teknisessä perusrakenteessa. Neljänneksi osuuskunta tulee ottaa huomioon yleisessä elinkeinopolitiikassa ja viidenneksi
työelämää koskevassa lainsäädännössä, yritysneuvonnassa ja kehittämisrahoituksessa samoin
kuin kehityspolitiikassa.
Koska emme lähde liikkeelle tyhjästä, on hyvä tiedostaa, miten neljä vuotta sitten laatimillemme (OT 1/11) tavoitteille on käynyt. Kehitys on ollut kaksijakoista. Hyvää on uusi osuuskuntalaki ja osuustoimintatutkimuksen ja –opetuksen edistyminen. Osuuskunta on myös huomioitu yhä paremmin yrittäjyyskasvatuksessa.
Yritysneuvonnassa on tehty paljon työtä mallin tuntemiseksi. Kehittämisrahoitusta on saatu ainakin jossain määrin. Nämä tavoitteet ovat
edenneet kohtuullisesti. Sen sijaan verotusnormit ovat menossa osin hankalampaan suuntaan.

Samoin kilpailuoikeudellisesti osuuskuntamallin
ylle on noussut uusia mustia pilviä rauhallisemman ajanjakson jälkeen.
Toimialakohtaisista kysymyksistä nousee
esiin pienten pankkien toimintamahdollisuudet
finanssialan sääntelyssä. Herää suuri kysymys,
missä on päätetty, että globaalien pankkikriisien
seurauksena juuri pienten finanssialan toimijoiden toimintamahdollisuuksien pitäisi heiketä?
Kaikki tavoitteet eivät läheskään ole suoraan
kiinni maan hallituksesta ja eduskunnasta, vaan
paljon myös virkakunnasta, yliopistoista ja opetuslaitoksista. Ylimpien poliittisten päättäjien
kannoilla on kuitenkin ratkaiseva merkitys sille,
mitä eri toimijat pitävät tärkeinä.
Nämä ohjelmatavoitteet ovat linjassa sen
kanssa, mitä Kansainvälinen Osuustoimintaliitto ja YK:n osuustoimintavuosi 2012 korostivat. Menossa on osuustoiminnan vuosikymmen.
Meillä Suomessa tavoitteiden toteutumiseen tarvitaan kaikkien toimijoiden myötävaikutus. Silti on muistettava, että lopulta menestyksen ratkaisevat osuustoiminnan oma innostuneisuus ja
osaaminen.
Tämä ohjelma on laadittu seuraavaksi neljäksi vuodeksi siinä uskossa, että maahan saadaan vaalikauden ajaksi päätöksentekokykyinen parlamentaarinen enemmistöhallitus, joka kykenee ottamaan kantaa pitkän aikavälin
kehityskysymyksiin. Olemme vuosituhannen
vaihteen pitkän ja ylikuumenneen nousukauden jälkeen eläneet matalasuhdannetta. Toivottavasti kansainväliset suhdanteet antavat ennen
pitkään tukea positiiviselle kehitykselle. Kaiken
varalta: monipuolisen taloudellisen toimeliaisuuden edellytykset kannattaa varmistaa kaikissa suhdanteissa.
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aailmantalouden yleinen epävarmuus heijastuu myös suomalaisten osuustoimintayritysten toimintaan. Paineet erityisesti maitomarkkinoilla ovat
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pystyneet osaltaan luomaan vaurautta ja työtä
koko maahan. Poliittisten vaikuttajien yli puoluerajojen tulee huomioida osuuskuntien tarpeet ja ymmärtävän yritysmallin merkityksen.
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