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Siltojen rakentamista

K

ansantaloutemme kyntää myrskyävää
aallokkoa, jonka takana on voimia, joihin meillä ei oikein tahdo olla vaikutusvaltaa. Finanssikriisi, joka on kehittynyt talouskriisiksi ja taantumaksi, tuli Yhdysvalloista. Venäjän kauppaa koskeva kriisi tuli Venäjältä. Elinkeino- ja maatalouspoliittiset muutokset tulevat
Euroopan unionista. Valuuttakurssi on lukittu
omilla päätöksillä liittyessämme aikanaan Euroalueeseen.
Tässä tilanteessa suomalaisten keskinäiset nahisteluyritykset eivät oikein tunnu oikealta lääkkeeltä. Ehdotan siltojen rakentamista. Talouskriisin tuo esiin myös paljon sellaista, johon
olemme kylväneet menneinä vuosina. Tuotantoa on siirretty Suomesta ulkomaille. Määräysvalta on monissa yrityksissä myyty ulkomaisille
omistajille.
Työpaikkoja kuitenkin tarvitaan. Ilman teollista perustuotantoa meillä ei pian ole siihen liittyvää palvelutuotantoakaan. Niinpä minua viehätti Metsä Groupin vuorineuvos Kari Jordanin
haastattelu edellisessä Osuustoiminta-lehdessä.
Hän pyytää yhteiskunnalta vakautta tuovaa politiikkaa. Hän sanoo, että järeä teollisuus edellyttää pitkälle tähtääviä investointeja ja näiden teko
ennustettavaa politiikkaa. Väärällä sääntelyllä ja
verotuksella voidaan panna jarruja hyville hankkeille ennen kuin ne alkavatkaan.
Seuraavan hallituksen kannattaa kiinnittää huomiota vakaan toimintaympäristön luomiseen rehelliselle työlle Suomessa. Se parhaiten turvaa meidän kaikkien toimeentuloa. Vakaa
kotimainen osuustoiminnallinen omistajuus parantaa meidän kaikkien toimeentuloa ja elinympäristöä kuluttajina ja tuottajina. Kun osuuskunnat onnistuvat, jäsenet ja yhteiskunta voi hyvin.
Verot maksetaan Suomeen, emme pakene ulkomaille, markkinatalous toimii, epärehellisyyksistä johtuvat ruokakriisit minimoituvat ja kaik-

kialla maassa on investointeja, palveluita ja toimeliaisuutta. Jotta kaikki hyvä toteutuu myös
jatkossa, meidän tulee pitää sydän innokkaana
ja lämpimänä, pää kylmänä ja aktiivisena, kädet
osaavina ja ahkerina. Kyllä se onnistuu.
Osuustoiminta soveltuu teollisuuden, kaupan, finanssialan lisäksi varsin moneen. Biotalouden virtojen kokoamiseen osuuskuntamalli on kuin tehty. Se sopii infrastruktuurirakentamiseen. Osuuskuntamallin avulla yrittäjäksi voivat ryhtyä sellaisetkin, joille yksinyrittäjyys ei ole
ensisijainen vaihtoehto. Pienyrittäjyyden kilpailukykyä voidaan vahvistaa osuuskuntaan pohjaavilla yrittäjäverkostoilla. Yritysten sukupolvenvaihdoksiinkin se sopii. Osuustoimintamallin
soveltaminen sosiaali- ja terveysalalla turvaa kotimaista omistajuutta ja käyttäjälähtöisyyttä elintärkeissä palveluissa. Osuuskunta on myös opetusväline kouluissa.

TIMO KOMULAINEN
Maanviljelysneuvos,
Pellervon valtuuskunnan
puheenjohtaja

Mitä odotamme julkiselta vallalta? Ennen
kaikkea asennetta ja ymmärrystä, että on myös
osuustoiminnallisia yrityksiä. Yhteiskunnassa on
sääntelyssä syvä pohjavire, joka vääntää osakeyhtiön suuntaan. Tämä on valitettavaa.
Pyydän eri puolueita nyt tarkoin pohtimaan
kantojaan ja omaa aatepohjaansa seitsemästä
miljoonasta jäsenyydestä ja osakkuudesta koostuvaa osuustoimintaa kohtaan. Kokoomus varmaan muistaa, että osuustoimintaliikkeen syntyyn vaikuttivat voimakkaasta vanhasuomalaiset
uudistajat. Myös ruotsinkielistä sivistyneistöä oli
mukana. Työväenliike ja perustettu Maalaisliitto ottivat osuustoiminnan omakseen tavallisten
ihmisten elinoloja kehittävänä mallina. Pientalonpojille malli oli suorastaan tehty. Kannustan
puolueita pohtimaan omaa aatepohjaansa ja palauttamaan mieleen, mistä meidän nykyinen laajoja kansanryhmiä koskeva osallisuus ja hyvinvointimme koostuu.
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OT-lehdessä teemana
kotimainen omistajuus

K

otimainen omistajuus oli teemana Pellervon Päivässä 2015. Seminaarissa keskiössä oli osuustoiminta suomalaisomisteisena ja kotimaahan sitoutuneena yritystoiminnan mallina.
Yhteiskunnalliset ja taloudelliset tunnusluvut osoittavat, että Suomen taloudessa osuustoimintayrityksillä on hyvin
merkittävä rooli.
Keskustan, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmien puheenjohtajien sekä SDP:n vaalipäällikön
puheenvuoroissa kuulsi läpi varovaisuus.
Raskaassa taloustilanteessa ei uskalleta
luvata kovin paljon edes eduskuntavaalien kynnyksellä. Perussuomalaisten Jari Lindström väläytti ainoana panelisti-

na ruoun arvonlisäveron laskemista.
Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme korosti, että osuustoiminnallinen
tausta näkyy myös brändien hallinnassa.
Yksityisyrityksessä tuotebrändi tai patentti menisi herkemmin myyntiin ja ajautuisi
kansainvälisten kilpailijoiden käsiin.
”Me Valiossa hoidamme tuotebrändiä
samalla tavalla kuin tilalliset vaalivat tilojaan – seuraavaa sukupolvea ajatellen. Tavoitteena on luovuttaa ne entistä ehompina seuraaville tekijöille,” Hurme kuvaa.
”Osuustoiminnallisuus varmistaa sen,
että voimme panostaa tuotekehitykseen
myös vaikeina aikoina.”
Antoisia lukuhetkiä!
Alkaen sivulta 20.
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"Fuusiossa on tärkeää, että
perustellaan ja kerrotaan avoimesti,
miksi fuusio on hyvä ratkaisu." s. 10
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