Saate osuustoiminnallisia yrityksiä koskevalle kyselytutkimukselle

Hyvä vastaanottaja,

Lähestymme teitä alla olevalla kyselyllä, joka liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusprojektiin The Challenges and Prospects of Cooperatives in a Globalizing World (Fi. Osuuskuntien haasteet
ja mahdollisuudet globalisoituvassa maailmassa). Projektin johtajana toimii Helsingin yliopiston yksityisoikeuden professori Ville Pönkä ja muina tutkijoina OTT, tutkijatohtori Alexander Gurkov ja VTT,
tutkijatohtori Yi Zheng. Tutkimuspaikkana toimii Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta.

Projektimme tarkoituksena on tutkia laajasti ja poikkitieteellisesti osuuskuntia, muun muassa niitä koskevaa sääntelyä, hallinnointia ja rahoitusta. Näin ollen hyödynnämme työssämme monipuolisesti oikeustieteellisiä ja yhteiskuntatieteellisiä, erityisesti taloustieteellisiä, metodeja. Yhtenä hankkeemme päätavoitteena on selvittää, miten osuuskunnat edistävät kestävää kehitystä yhteiskunnassa ja miksi ne ovat
tässä tehokkaampia kuin osakeyhtiöt. Työn kautta tarkoituksenamme on lisätä tietoisuutta osuuskunnista,
osuuskuntaoikeudesta ja osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä sekä tehdä ehdotuksia siitä, miten osuuskunnat voisivat lisätä kestävän kehityksen edistämispotentiaaliaan. Projektin tutkimustulokset julkaistaan vertaisarvioiduissa kansallisissa ja kansainvälisissä tiedelehdissä. Julkaisukieliä ovat suomi ja englanti.
Noudatamme tutkimustyössämme – mukaan lukien datankeruussa ja -hallinnassa – Tutkimuseettisen
neuvottelukunnan ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä, joihin Helsingin yliopisto on sitoutunut. Lisäksi käsittelemme tämän kyselyn kautta saamaamme tietoa luottamuksellisesti emmekä julkaise yksittäisten vastaajatahojen tai niitä edustavien henkilöiden nimiä. Sen sijaan annettuja vastauksia voidaan
siteerata anonyymisti ja lisäksi kokoamme niistä tutkimuksessamme hyödynnettäviä tilastoja.
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Toivomme vastauksia kaiken tyyppisiltä ja kokoisilta osuustoiminnallisilta yrityksiltä ja kyselyymme
voi vastata yhtä hyvin osuuskunnan lakisääteinen edustaja, muu toimihenkilö kuin jäsen/osakaskin. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita vaivannäöstä ja pyydämme lähettämään vapaamuotoiset vastaukset
joko sähköpostitse (yi.zheng@helsinki.fi) tai postitse (Yi Zheng, Yliopistonkatu 3, FI-00014 Helsingin
yliopisto) perjantaihin 23.10.2020 mennessä. Lisäksi on mahdollista sopia, että vastaukset annetaan
haastattelumuotoisesti, jolloin nauhoitamme keskustelun. Mikäli haluatte toimittaa tietoja viimeksi
mainitulla tavalla, pyydämme olemaan yhteydessä allekirjoittaneisiin. Annamme myös mieluusti lisätietoja hankkeesta ja kun tutkimuksemme valmistuu, olemme siitä yhteydessä niihin vastaajatahoihin, jotka
näin toivovat.

Ville Pönkä

Yi Zheng

yksityisoikeuden professori,

tutkijatohtori,

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

ville.ponka@helsinki.fi

yi.zheng@helsinki.fi
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Pääkysymykset

(1) Kuinka asianomainen osuustoiminnallinen yritys ottaa kestävän kehityksen huomioon päätöksenteossaan?

(2) Jakavatko asianomaisen osuustoiminnallisen yrityksen jäsenet/osakkeenomistajat samanlaiset arvot
kestävän kehityksen suhteen? Jos arvoissa on eroja, kuka tekee viimekätisen päätöksen arvokysymyksissä ja miten päätöksenteossa käytännössä menetellään?

(3) Näettekö, että nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa kestävyystavoitteiden huomioimisen yhteisön päätöksenteossa ja toiminnassa? Tulisiko sääntelyä (esim. osuuskuntalain 1 luvun 5 §:ää) tältä osin mielestänne muuttaa?

(4) Mitä konkreettisia toimia asianomainen osuustoiminnallinen yritys on tehnyt tai on suunnitellut tekevänsä kestävän kehityksen edistämiseksi? Pyydämme lisäksi esimerkkejä ja edelleen yksilöimään,
mitkä näistä ovat teille tärkeimpiä?

(5) Ovatko Suomen valtion tai muun organisaation kestävyystavoitteet (esimerkiksi YK:n Agenda 2030
taikka OECD:n tai ICA:n kestävän kehityksen tavoitteet) vaikuttaneet asianomaisen osuustoiminnallisen
yrityksen näkemyksiin kestävästä kehityksestä ja sen päätöksentekoon?

(6) Mainostaako tai julkaiseeko asianomainen osuustoiminnallinen yritys muuten tietoa sen kestävyystavoitteista ja yhteiskuntavastuusta? Jos mainostaa tai julkaisee, miten tämä on käytännössä hoidettu?

(7) Valvooko asianomainen osuustoiminnallinen yritys omien kestävyystavoitteidensa ja yhteiskuntavastuun noudattamista ja edistymistä? Jos mahdollista, pyydämme liittämään valvonta-, seuranta- yms. raportteja vastaukseenne.

(8) Valvooko joku ulkopuolinen taho asianomaisen osuustoiminnallisen yrityksen kestävyystavoitteiden
ja yhteiskuntavastuun noudattamista ja edistymistä?
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Taustatietoja

(9)

(a) Minkälainen osuustoiminnallinen yritys vastaa tähän kyselyyn (tuottajaosuuskunta, kuluttajaosuuskunta jne.)?
(b) Mikä on asianomaisen toimiala?
(c) Mikä on asianomaisen koko jäsenten/osakkeenomistajien ja työntekijöiden määrässä mitattuna (pyydämme tässä ilmoittamaan, jos mahdollista, jäsenten/osakkeenomistajien ja työntekijöiden määrän)?
(d) Toimiiko asianomainen osuustoiminnallinen yritys paikallisesti vai alueellisesti ja edelleen,
onko sillä toimintoja Suomen ulkopuolella?
(e) Noudatetaanko asianomaisessa osuustoiminnallisessa yrityksessä jäsen/osake ja ääni periaatetta vai onko siitä poikettu? Jos asianomaisessa osuustoiminnallisessa yrityksessä ei noudateta
em. periaatetta, millaisia päätöksentekosääntöjä siinä sovelletaan (ts. miten äänet jakautuvat
osuuskunnassa)?
(f) Jos vastaajataho on osuuskunta, onko se antanut osakkeita?
(g) Miten asianomaisen osuustoiminnallisen yrityksen johto valitaan?

(10) Onko asianomainen osuustoiminnallinen yritys osallistunut julkisiin hankintoihin?
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