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Pellervo-Seura ry:n vuosikokous 2013
Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 10.4.2013

Valtuuskunnan puheenjohtaja,
maanviljelysneuvos Tauno Uitto

Arvoisat Pellervon jäsenyhteisöjen edustajat, hyvät naiset ja herrat

Vuosi 2012 jäi historiaan YK:n kansainvälisenä osuustoimintavuotena. Niin
Suomessa kuin ympäri maailmaa nostettiin esiin niitä mahdollisuuksia, joita
osuuskuntamalli tarjoaa elinkeinojemme, taloutemme ja yhteiskuntamme tasapainoiselle kehittämiselle.

Osuustoimintavuoden 2012 Suomen päätapahtuma oli 21. maaliskuuta 2012 Finlandiatalolla Helsingissä. Monet Teistä olivatkin siellä. Tilaisuudessa tuotiin esiin
osuustoiminnan monipuolinen asema taloudessa ja yhteiskunnassa sekä arvopohjan sopivuus tulevaisuuden haasteisiin. Tapahtumaan osallistui n. 850 henkilöä. Osuustoimintaryhmät tekivät vahvaa yhteistyötä tässä ja monessa muussa
asiassa. Mm. osuustoimintajohtamisen lahjoitusprofessuuri saatiin aikaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.

Viime vuosi jää historiaan myös siinä mielessä, että maan hallitus antoi pitkään
valmistellun esityksen eduskunnalle uudeksi osuuskuntalaiksi 20. joulukuuta
2012. Tämä on vuoden 1901 jälkeen vasta kolmas lain kokonaisuudistus. Mikäpä sen osuvampaa, että laki tuli YK:n osuustoimintavuonna, joka kannustaa
osuuskuntien hyvään julkiseen sääntelyyn.

2

Laki on nyt eduskunnan käsiteltävänä. Pellervoa ja muita tahoja on kuultu
talousvaliokunnassa. Olemme suhtautuneet pitkään valmisteltuun lakiesitykseen myönteisesti, vaikka tiedämme esiintyvän varauksia muutamiin
osuuskunnan identiteetin kannalta pulmallisiin asioihin, mm. sijoitusosuuden
nimen muuttumiseen osakkeeksi ja siihen, että yksi jäsen voi perustaa
osuuskunnan. Pääasiat ovat kuitenkin kunnossa: laista tulee aiempaa helpommin omaksuttava ja täysin moderni, mutta osuuskuntien erityispiirteet
on säilytetty. Olemme myös tyytyväisiä kansalaisia siinäkin suhteessa, että
valtio huolehtii osuustoiminnan asioista.

Osuustoimintayrityksiin vaikuttavat myös monet muut lait kuin yhteisölait,
mm. verolainsäädäntö. Kataisen hallituksen valtiotalouden kehyspäätöksessä 27.3.2013 linjataan, että yhteisöverokantaa alennetaan 2014 alkaen
24,5 prosentista 20 prosenttiin. Tämä on tervetullut päätös osuustoimintayrityksille, koska se antaa mahdollisuuden vahvistaa niiden kehittymiseen tarvittavia omia pääomia. Kannattavasta toiminnasta kertyvä oma pääoma on
erityisen tärkeää juuri osuustoimintayrityksille. Poliittiseen linjaukseen ei sisälly muutosta osuuspääoman koron verotukseen. Missään tapauksessa
osuustoimintayritysten toimintaedellytyksiä ei saa lisää heikentää verrattuna
osakeyhtiöihin.

Jokaisella organisaatiolla tulee olla mielekäs perustehtävä, tavoitteet, toimintaohjelma sekä taloudellisen ja henkiset resurssit. Itse uskon, että Pellervolla asiat ovat kunnossa. Sillä on moninainen jäsenistö ja hyvät kumppanit.
Meillä on vuoden 2011 lopulla vahvistettu strateginen suunta ”osuuskunta, ensimmäinen valinta”. Sen ytimessä on yritysmallin kehittäminen, tunnettuus, yritysmallin suosio ja julkisten toimintapuitteiden rakentaminen. Pellervon hallinnossa on hyvä eteenpäin menemisen henki.
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Pellervo-Seuran talous on tulevaisuuden turvaavassa kunnossa. Pellervo-lehti
on menestynyt hyvin, toimitilojen vuokrausaste on pysynyt kelvollisena ja sijoitustoiminta on tuottanut tasaisesti.

Pellervon jäsenyritysten menestys on parempaa kuin koskaan. Varsinkin kun
tunnemme talouden pulmat monessa osassa Eurooppaa, olemme hoitaneet
asiat aivan kelvollisesti. Tarkkaan harkitulla, pitkäjänteisellä päätöksenteolla
menestymme myös jatkossa. Jäsenten tulee sitoutua yrityksiinsä ja yritysten
jäseniinsä.

Hyvät kuulijat,

Pellervon jäsenistössä tapahtui vuoden vaihteessa muutoksia yritysfuusioiden vuoksi. Erityisen suuria muutokset olivat LähiTapiola-ryhmän synnyn
takia. Kaikki LähiTapiola-ryhmään kuuluvat alueyhtiöt sekä ryhmän keskusyhteisö LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ovat nyt Pellervon jäseniä.
Keskusyhteisö liittyi vuoden alussa jäseneksi. Tässä on se erityisyys, että
fuusiokumppaneista Tapiola ei ole ollut aiemmin Pellervon jäsen. Olemme
ottaneet jälleen askeleen eteenpäin koko suomalaisen osuustoimintasektorin kokoamiseksi samojen pöytien ääreen yritysmallimme edistämiseksi.
Suurista uusista alueosuuspankeista tämän vuoden alussa Pellervon jäseneksi liittyi Suur-Savon Osuuspankki. Viime viikolla saapui vesiosuuskuntien yhteistyöjärjestön Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n jäsenhakemus.
Sen hallitus käsittelee kesäkuussa. Nämä ovat kaikki tärkeitä askeleita
myös strategiamme toteuttamisen suhteen. Toivotamme myös uudet jäsenet tervetulleiksi.

Tällä myönteisellä perusvireellä avaan Pellervo-Seura ry:n vuosikokouksen
2013.

