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ESIPUHE 

Luca Jahier 

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK:n) ryhmän "muut eturyhmät" puheenjohtajana pidän 

erittäin myönteisenä CIRIEC:n ETSK:n toimeksiannosta toteuttamaa tutkimusta, joka koskee 

yhteisötalouden tilaa Euroopan unionissa. Monet asiat ovat muuttuneet Euroopan unionissa sen 

jälkeen, kun edellinen tutkimus tästä aiheesta julkaistiin vuonna 2008. Yhteisötalouden toimintakenttää 

ja vaikutusta oli siis tarkasteltava uudelleen sekä EU:n jäsenvaltioissa että siihen liittymässä olevissa 

maissa (Kroatia) ja ehdokasmaissa (Islanti). Vuonna 2012, YK:n kansainvälisenä 

osuustoimintavuotena, on hyvä tilaisuus osoittaa, että yhteisötalouden alalla on suuri merkitys 

yhteiskunnille ja talouksille. 
 

On kiistatonta, että yhteisötalouden alalla on huomattava merkitys työpaikkojen luomisen, kestävän 

kasvun sekä vaurauden ja tulojen oikeudenmukaisen jakamisen kannalta. Alalla pystytään nivomaan 

yhteen kannattavuus, sosiaalinen osallisuus ja demokraattiset hallintojärjestelmät sekä toimimaan 

julkisen ja yksityisen sektorin rinnalla palvelujen ja tarpeiden yhteensovittamisessa. Yhteisötalous 

alana on ennen kaikkea selviytynyt talouskriisistä paljon paremmin kuin muut alat, ja sen merkitys 

tunnustetaan yhä paremmin EU:ssa. 
 

Yhteisötalouden alaa koskevan tietämyksen ja tietoisuuden lisäämiseksi ja yleisen luottamuksen 

parantamiseksi on kuitenkin vielä tehtävä paljon työtä. Yhteisötalouden toimintakentästä ja laajuudesta 

Euroopan unionissa on aluksi saatava mahdollisimman hyvä kuva. Alaa koskevia yksityiskohtaisia 

tietoja on tästä syystä tarkasteltava uudelleen. Tietojen perusteella on pyrittävä tekemään alasta 

yhtenäinen sen monista eri ulottuvuuksista huolimatta ja luomaan sille uusi identiteetti. Alan profiilia on 

vahvistettava ja on otettava huomioon alan taloudelliset ja sosiaaliset mahdollisuudet toimia nykyisen 

talous- ja sosiaalikriisin ratkaisemisen ja myönteisen muutoksen välineenä. Kehotan kaikkia osapuolia 

tekemään yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 
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ESIPUHE 

Miguel Ángel Cabra de Luna 

 

 

Nyt kun ETSK:n Osuus- ja yhteisötalous EU:ssa -tutkimuksesta on kulunut neljä vuotta, meillä on ilo 

julkaista sen ajan tasalle saatettu versio. Tavoitteena on jälleen antaa yleiskuva yhteisötalouden alasta 

EU:ssa sekä määrällisestä että laadullisesta näkökulmasta. Tällä kertaa tarkastelun kohteena on 

27 jäsenvaltion lisäksi myös yksi unioniin liittymässä oleva maa (Kroatia) ja yksi ehdokasmaista 

(Islanti). 
 

ETSK vahvistaa tällä tavoin sitoutumisensa yhteisötalouden tunnustamiseen ja edistämiseen. Ala on 

merkittävä työllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukipylväs koko Euroopassa ja voi myös 

edistää merkittävästi Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista. 

 

Kuten tämä tutkimus osoittaa, erimuotoiset yhteisötalouden yritykset (mm. sosiaaliset yritykset) voivat 

omalta osaltaan parantaa merkittävästi Euroopan talouden kilpailukykyä ja tehokkuutta monin eri 

tavoin. Ne voivat muun muassa ohjata hajanaisia ja käyttämättömiä resursseja taloudelliseen 

toimintaan, ottaa resursseja käyttöön paikallisella tasolla, vahvistaa yrittäjyyden kulttuuria, poistaa 

markkinoiden jäykkyyttä sekä edistää markkinoiden joustoa ja tuotannon hajauttamista. Nykyisen 

talouskriisin aikana on havaittu, että yhteisötalouden yrityksillä on myös muita yrityksiä paremmat 

valmiudet ylläpitää työllisyyttä ja estää työpaikkojen menettäminen heikossa suhdannetilanteessa. 
 

Alan poliittisessa ja oikeudellisessa tunnustamisessa on muutaman viime vuoden aikana edistytty 

merkittävästi sekä EU:n tasolla (sisämarkkinoiden toimenpidepaketti, sosiaalisen yrittäjyyden aloite, 

eurooppalaisen säätiön perussääntö, yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto jne.) että 

jäsenvaltioiden tasolla (esim. Espanjassa hiljattain annettu laki yhteisötaloudesta). Toivon, että tämä 

tutkimus edistää omalta osaltaan yhteisötalouden tunnustamista.  

 

    
 

 

Miguel Ángel Cabra de Luna 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

"yhteisötalous"-eturyhmän virallinen edustaja 
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LUKU 1 

JOHDANTO JA TAVOITTEET 

 

1.1 Johdanto ja tavoitteet 

1.2 Menetelmät 

1.3 Raportin rakenne ja yhteenveto 

1.  

1.1 Johdanto ja tavoitteet 

 

Käsillä olevan raportin yleisenä tavoitteena on saattaa ajan tasalle Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean vuonna 2008 julkaisema tutkimus ”Osuus- ja yhteisötalous Euroopan unionissa” ja 

ulottaa se kattamaan 27 nykyisen EU:n jäsenvaltion lisäksi myös yksi unioniin liittymässä oleva maa 

(Kroatia) ja yksi ehdokasmaa (Islanti). Tavoitteena on myös tutkia yhteisötalouden määritelmiä, tilaa ja 

panoksia, yhteisötalouteen liittyviä säädöksiä ja julkisen vallan toimintapolitiikkoja sekä talouskriisin 

vaikutusta. 

 

Raportissa käytetään viimeksi mainitun tavoitteen saavuttamiseksi kolmea välitavoitetta tai työvälinettä, 

joita ei tähän mennessä ole määritelty asianmukaisesti. Ensimmäisenä välitavoitteena on laatia selkeä 

ja täsmällinen määritelmä yhteisötalouden käsitteelle ja siihen kuuluvien yritysten ja organisaatioiden 

eri ryhmille. 
 

Toisena välitavoitteena on määritellä eri toimijat, jotka kussakin EU:n jäsenvaltiossa kuuluvat 

oikeudellisesta muodostaan riippumatta yhteisötalouden piiriin tässä raportissa vahvistetun 

määritelmän perusteella, ja verrata keskenään yhteisötalouden käsitteen kansallisia määritelmiä. 

 

Kolmantena välitavoitteena on tarjota makrotaloudellisia tietoja yhteisötaloudesta 27 jäsenvaltiossa ja 

kahdessa ehdokasmaassa sekä tutkia yhteisötaloutta koskevaa viimeaikaista kansallista 

lainsäädäntöä. Lisäksi on määrä tehdä kansallisen tason vertaileva analyysi yhteisötalouteen kussakin 

maassa liittyvistä nykyisistä käsitteistä ja näkemyksistä sekä tutkia, miten yhteisötalouden avulla 

voidaan ja aiotaan edistää Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa. 
 

1.2 Menetelmät 

 

Raportin valmistelijat ja laatijat ovat Rafael Chaves ja José Luis Monzón CIRIEC:stä. Näiden tukena 

toimi asiantuntijakomitea, jonka jäsenet olivat D. Demoustier (Ranska), R. Spear (Yhdistynyt 

kuningaskunta), Alberto Zevi (Italia), Chiara Carini (Italia) ja Magdalena Huncova (Tšekin tasavalta). 

He neuvottelivat johtohenkilöiden kanssa kokonaisaikataulusta, menetelmistä ja lopullisesta 

raporttiehdotuksesta. 

 

Koska kyseessä on ajantasaistus, valtaosa asiakirjasta perustuu vuonna 2008 julkaistuun aiempaan 

raporttiin: ”Osuus- ja yhteisötalous Euroopan unionissa”. Raportin laatimisessa on menetelty siten, että 

raportin ensimmäisessä osassa otetaan koko yhteisötalouden määrittelyn perustaksi määritelmät, jotka 

annetaan yhteisötalouden yrityssektorille ja markkinasektorille Euroopan komission käsikirjassa 

osuuskuntien ja keskinäisten yhtiöiden satelliittitilinpidosta (Manual for drawing up the Satellite 

Accounts of Co-operatives and Mutual Societies). Näistä määritelmistä vallitsee laaja poliittinen ja 

tieteellinen konsensus. 
 

Raportin toisen tavoitteen saavuttamiseksi tehtiin laaja kenttätutkimus helmi-, maalis- ja 

huhtikuussa 2012. Sen yhteydessä lähetettiin kyselylomake EU:n 27 jäsenvaltioon sekä siihen 
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liittymässä oleviin maihin ja ehdokasmaihin. Vastaanottajiksi valituilla oli henkilökohtaista kokemusta ja 

asiantuntijatietoa osuus- ja yhteisötalouden käsitteestä ja siihen liittyvistä aloista sekä kyseisen 

sektorin tilanteesta omassa maassaan. Nämä asiantuntijat olivat korkeakoulututkijoita, yhteisötalouden 

etujärjestöissä ja organisaatioissa työskenteleviä ammattilaisia ja korkeassa asemassa olevia 

keskushallinnon virkamiehiä, jotka hoitavat yhteisötalouteen liittyviä tehtäviä. Tulokset olivat varsin 

hyvät: 26 maasta saatiin 52 asianmukaisesti täytettyä kyselylomaketta. Tietoihin jääneitä aukkoja on 

pystytty paikkaamaan eurooppalaisten järjestöjen, kuten Cooperatives Europe -kattojärjestön, 

COGECA:n ja ICMIF:n, avustuksella. 
 

Taulukko 1.1 Palautetut kyselylomakkeet 

 

   Kyselylomakkeet 

Itävalta 1 

Belgia 3 

Bulgaria 2 

Kypros 0 

Tšekin tasavalta 3 

Tanska 1 

Viro 0 

Suomi 1 

Ranska 2 

Saksa 4 

Kreikka 2 

Unkari 4 

Irlanti 2 

Italia 2 

Latvia 1 

Liettua 1 

Luxemburg 0 

Malta 1 

Alankomaat 1 

Puola 3 

Portugali 1 

Romania 2 

Slovakia 3 

Slovenia 2 

Espanja 3 

Ruotsi 1 

Yhdistynyt kuningaskunta 2 

Liittyvät maat ja ehdokasmaat  

Kroatia 3 

Islanti 1 

 

Raportin kolmantena välitavoitteena oli määrittää julkisen vallan toimintapolitiikkaa, tutkia 

yhteisötaloutta koskevaa viimeaikaista kansallista lainsäädäntöä, selvittää yhteisötalouteen kohdistuvia 

talouskriisin vaikutuksia ja tutkia yhteisötalouden mahdollisuuksia edistää Eurooppa 2020 -strategian 

täytäntöönpanoa. Siihen pyrittiin kuulemalla asiantuntijakomiteaa ja muita alan asiantuntijoita, 

käyttämällä kyselylomakkeista saatuja tietoja ja käymällä keskusteluja asiantuntijakomitean kanssa 

sekä CIRIEC:ssä vaikuttavan yhteisötalouden tiedekomitean piirissä. 
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1.3 Raportin rakenne ja yhteenveto 

 

Raportin rakenne on seuraava: 

 

Ensimmäisessä luvussa esitellään raportti ja sen tavoitteet. Luvussa 2 esitellään yhteisötalouden 

käsitteen historiallinen kehitys sekä tuoreimmat tiedot sen tunnustamisesta kansallisissa 

tilinpitojärjestelmissä. 

 

Luvun 3 alussa yhteisötaloudelle annetaan määritelmä, joka sopii yhteen kansallisten 

tilinpitojärjestelmien kanssa. Sen perusteella yksilöidään yhteisötalouden toimijoiden tärkeimmät 

ryhmät. 

 

Luvussa 4 tehdään yhteenveto tärkeimmistä teoreettisista lähestymistavoista yhteisötalouteen nähden 

sekä selvitetään niiden väliset yhtäläisyydet ja erot. 

 

Luvuissa 5 ja 6 annetaan yleiskuva yhteisötalouden nykytilanteesta EU:ssa ja tehdään vertaileva 

analyysi yhteisötaloutta koskevista käsityksistä kussakin maassa. Lisäksi annetaan osuus- ja 

yhteisötaloutta koskevia makrotaloudellisia tietoja 27 jäsenvaltiosta sekä asianomaisesta unioniin 

liittymässä olevasta maasta ja ehdokasmaasta. 

 

Luvuissa 7, 8 ja 9 esitetään yleiskatsaus yhteisötaloutta koskevaan viimeaikaiseen kansalliseen 

lainsäädäntöön sekä kunkin maan toteuttamiin yhteisötalouteen liittyviin julkisen vallan toimintalinjoihin 

politiikkoihin. Sen jälkeen arvioidaan talouskriisin vaikutuksia ja yhteisötalouden panosta Eurooppa 

2020 -strategian täytäntöönpanoon. 

 

Luvussa 10 tutkitaan lopuksi haasteita ja suuntauksia sekä esitetään päätelmät. Raportissa on 

viimeisenä lähdeluettelo. 
 



 

LUKU 2 

YHTEISTÖTALOUDEN KÄSITTEEN HISTORIALLINEN KEHITYS 

 

2.1. Kansalaisyhdistykset ja osuuskunnat yhteisötalouden historiallisena taustana 

2.2. Yhteisötalouden nykyinen toimintakenttä 

2.3. Yhteisötalouden nykyinen identiteetti ja sen institutionaalisen aseman tunnustaminen 

 

 

2.1  Kansalaisyhdistykset ja osuuskunnat yhteisötalouden historiallisena taustana 

 

Yhteisötaloudella on toiminta-alana historialliset yhteydet kansalaisten yhteenliittymiin ja 

osuuskuntiin, ja ne muodostavat sen ytimen. Historiallisessa osuustoiminnassa noudatettu 

yhdistystoiminnan arvojärjestelmä ja toimintaperiaatteet ovat vaikuttaneet nykyiseen 

yhteisötalouden käsitteeseen siten, että yhteisötalous rakentuu nykyään kolmen suuren 

organisaatioperheen ympärille: osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt ja yhdistykset sekä hiljattain 

tehdyn lisäyksen mukaan myös säätiöt. Nämä suuret organisaatioperheet olivat alun perin 

toisiinsa kytkeytyneitä. Ne saivat alkunsa, kun heikoimmassa asemassa olevat ja 

puolustuskyvyttömimmät yhteiskuntaryhmät kyllästyivät teollisen kapitalismin 1700- ja 

1800-luvulla aikaansaamiin uusiin elinoloihin ja perustivat keskinäiseen avunantoon pohjautuvia 

organisaatioita. Alkusysäyksen jälkeen toiminta jakautui kolmeen eri suuntaan ja sai 

konkreettisen muotonsa osuuskunnissa, keskinäisissä sairaus- ja eläkekassoissa ja 

suojeluyhteisöissä. 
 

Hyväntekeväisyystoiminta (hyväntekeväisyyssäätiöt, veljeskunnat ja sairaalat) ja keskinäiset 

avustusseurat lisääntyivät huomattavasti jo keskiajalla. Siitä huolimatta kansalaisten 

yhteenliittymät, osuuskunnat ja keskinäiset yhtiöt saivat vasta 1800-luvulla tuulta purjeisiin 

työväenluokan käynnistämien hankkeiden kautta. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa keskinäisten 

sairaus- ja eläkekassojen (Friendly Society) määrä moninkertaistui 1790-luvulla. Koko 

Euroopassa perustettiin lukuisia keskinäisiä eläke- tai sairauskassoja ja keskinäisiä 

avustusseuroja. Keskinäisyys lisääntyi huomattavasti 1800-luvun jälkipuoliskolla Latinalaisen 

Amerikan maissa, esimerkiksi Uruguayssa ja Argentiinassa. 
 

Ensimmäiset osuustoimintakokeilut voimistuivat 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun 

Isossa-Britanniassa, kun teollisuustyöläiset pyrkivät omaehtoisesti parantamaan karuja 

elinolojaan. Pian sen jälkeen osuustoimintaliikkeeseen vaikuttivat merkittävästi Robert Owenin 

kehittämä sosialistinen ajattelutapa ja ricardolaiset kapitalismin vastustajat, joista mainittakoon 

William Thompson, George Mudie, William King, Thomas Hodgskin, John Gray ja John Francis 

Bray. Osuustoimintaliikkeen ja ammattijärjestöjen välille luotiin vahva side vuosina 1824–1835. 

Molemmat ovat työtätekevien liikkeitä, ja niillä on sama tavoite: työväenluokan vapauttaminen. 

Isossa-Britanniassa pidettiin vuosina 1831–1835 kahdeksan osuustoimintakongressia, joissa 

koordinoitiin sekä osuustoiminta- että ammattiyhdistysliikettä. Yhdessä näistä kongresseista 

perustettiin Ison-Britannian ammattiliittojen kattojärjestö Grand National Consolidated Trades 

Union. 

 

William King vaikutti suoraan ja ratkaisevasti Ison-Britannian osuustoimintaliikkeen kehitykseen., 

Hänellä oli merkittävä vaikutus erityisesti Rochdalessa (Englannissa) vuonna 1844 perustettuun 

laajalti tunnettuun osuuskuntaan. Sen perusti 28 työläistä, joista kuusi oli Owenin kannattajia 

(Monzón, 2003). Kaikissa osuuskuntatyypeissä alettiin noudattaa Rochdalen pioneerien 

omaksumia kuuluisia osuustoiminnan periaatteitta. Lontoossa perustettiin vuonna 1895 

Kansainvälinen osuustoimintaliiton (International Cooperative Alliance, ICA). Osuuskunnat ovat 

myös vaikuttaneet merkittävästi yhteisötalouden käsitteeseen. 
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Vuonna 1995 Manchesterissa pidetyn ICA-konferenssin mukaan osuuskunnat voidaan edellä 

mainituista periaatteista tunnistaa demokraattisiksi järjestöiksi, joissa päätökset tekee 

harjoitettavan osuustoiminnan käyttäjäjäsenten enemmistö. Osuuskunnan mahdolliset sijoittaja- 

tai pääomanomistajajäsenet eivät voi muodostaa enemmistöä, eikä ylijäämiä jaeta suhteessa 

pääomaan. Osuuskunnat poikkeavat muista yrityksistä myös siten, että kaikilla niiden jäsenillä 

on yhtäläinen äänioikeus, käyttäjäjäsenet saavat vähäisen korvauksen pakollisesta 

osuusmaksusta ja niihin luotuja varoja ei monissa tapauksissa jaeta edes toiminnan 

lopettamisen ollessa kyseessä. 
 

Osuuskunnat ovat Rochdalen jälkeen kiehtoneet eri koulukuntia. Tätä ilmiötä luonnehditaan alan 

kirjallisuudessa muun muassa ideologisten rajojen ylittämiseksi ja analyyttiseksi pluralismiksi. 

Utopistisosialistit, ricardolaiset sosialistit, kristillisdemokraatit (sekä katoliset että protestantit) ja 

sosiaaliliberaalit sekä arvostetut ja perinteiset marxilaiset ja uusklassiset taloustieteilijät ovat 

tutkinet laajalti tätä tavanomaisesta poikkeavaa yritysmuotoa. 
 

Termiä yhteisötalous on luultavasti ensimmäisen kerran käytetty taloustieteellisessä 

kirjallisuudessa vuonna 1830. Samana vuonna ranskalainen liberaali taloustieteilijä Charles 

Dunoyer julkaisi kirjoitelman Nouveau traité d'économie sociale, jossa kannatettiin moraalista 

tarkastelutapaa taloustieteeseen nähden. Ranskassa kehittyi vuosina 1820–1860 

heterogeeninen koulukunta, josta voidaan käyttää yhteisnimitystä osuustoiminta- ja 

yhteisötalouden taloustieteilijät. Monet heistä saivat vaikutteita T. R. Malthusin ja S. de 

Sismondin tutkimuksista, jotka koskivat epätasapainoon johtavia markkinahäiriöitä ja 

taloustieteen todellisen tutkimuskohteen määrittelyä. Sismondi katsoi viimeksi mainitun olevan 

ihminen eikä vauraus. Useimmat osuustoiminnan ja yhteisötalouden taloustieteilijät lukeutuvat 

kuitenkin liberaalin talouspolitiikan kannattajiin. Liberaalille talouspolitiikalle tunnusomaisia ovat 

vapaamielisyyden periaatteet ja instituutiot, kuten kapitalistiset yritykset ja markkinat, jotka 

vahvistuivat yhä enemmän jalansijaa saavan kapitalismin myötä. 
 

Kyseisen aikakauden osuustoimintaan perehtyneet talousteoreetikot eivät sen vuoksi luoneet 

eivätkä edistäneet vaihtoehtoista tai täydentävää kapitalismin tarkastelutapaa. Sen sijaan he 

kehittivät teoreettisen lähestymistavan yhteiskuntaan ja sosiaalisuuden merkitykseen nähden. 

He pyrkivät sovittamaan yhteen moraalin ja taloustieteen korostamalla yksilön käyttäytymisen 

moraalia. Tästä esimerkkinä on F. Le Playn luoma malli (Azam, 2003). Le Playn mukaan 

taloustieteessä ei pitäisi pyrkiä hyvinvointiin tai vaurauteen vaan yhteiskuntarauhaan (B. de 

Carbon, 1972). 
 

Osuustoimintaa ja yhteisötaloutta käsittelevässä taloustieteessä tapahtui 1800-luvun 

jälkipuoliskolla perusteellinen muutos, jonka saivat aikaan kuuluisat taloustieteilijät John Stuart 

Mill ja Leon Walras. 
 

Millin tutkimusten painopisteenä oli työläisten harjoittama liiketaloudellinen yhteistoiminta sekä 

osuuskunnissa että keskinäisissä yhtiöissä. Millin vaikutusvaltaisin teos oli Principles of Political 

Economy, jossa hän tutki yksityiskohtaisesti työntekijöiden osuuskuntien hyviä ja huonoja puolia. 

Mill vaati, että tällaisten yhtiöiden perustamista olisi tuettava niiden tuomien taloudellisten ja 

moraalisten etujen vuoksi. 
 

Leon Walras katsoi Millin tapaan, että osuuskunnilla voi olla tärkeä kaksijakoinen rooli 

yhteiskunnallisten ristiriitojen ratkaisemisessa: ensinnäkin taloudellinen rooli, jolloin ne eivät 

luovu pääomasta mutta muokkaavat maailmaa vähemmän kapitalistiseen suuntaan, sekä yhtä 

tärkeä moraalinen rooli demokratian viemisessä tuotantoprosessien sisään (Monzón, 1989). 

 

Lausannessa vuonna 1896 julkaistu Walrasin teos Études d'Économie Sociale: théorie de la 

répartition de la richesse sociale merkitsee tuntuvaa etääntymistä F. Le Playn mallin mukaisesta 

alkuperäisestä lähestymistavasta yhteisötalouteen nähden. Walrasin mukaan yhteisötalous 
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kuului sekä taloustieteen piiriin että siihen taloudellisen toiminnan kenttään, johon kuuluu 

runsaasti nykyisen mallin mukaisia osuuskuntia, keskinäisiä yhtiöitä ja yhdistyksiä. 

Yhteisötaloudesta nykyään vallitsevan käsityksen tärkeimmät piirteet muovautuivat 1800-luvun 

lopussa. Niihin vaikuttivat demokraattisen järjestötoiminnan, keskinäisyyden ja 

osuustoiminnallisuuden arvot. 
 

2.2  Yhteisötalouden nykyinen toimintakenttä  

 

Vaikka yhteisötalous oli Euroopassa melko tunnettu asia 1900-luvun ensimmäisellä 

kolmanneksella, vuosina 1945–1975 Länsi-Euroopan kasvumallissa korostettiin ennen kaikkea 

perinteistä kapitalistista yksityissektoria ja julkista sektoria. Tässä hyvinvointivaltion perustana 

toimineessa mallissa pyrittiin korjaamaan havaittuja markkinahäiriöitä. Tulojen uudelleenjako, 

resurssien kohdentaminen ja suhdanteita tasoittava politiikka osoittautuivat varsin tehokkaiksi 

toimiksi markkinahäiriöiden korjaamisessa. Kaiken perustana oli Keynesin malli, jossa tärkeitä 

yhteiskunta- ja talouselämän toimijoita ovat työnantajajärjestöt ja ammattijärjestöt yhdessä 

valtiovallan kanssa. 
 

Neuvostojärjestelmän piiriin kuuluneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa valtio oli ainoa 

talouselämän toimija, eikä tilaa jäänyt yhteisötalouden toimijoille. Eräissä itäblokin maissa 

osuuskunnat olivat kuitenkin hyvin edustettuina. Osaa niiden perinteisistä periaatteista, kuten 

vapaaehtoisuutta, avointa jäsenyyttä ja demokraattista organisaatiota, ei kuitenkaan noudatettu. 

Tšekkiläiset taloustieteilijät ovat kahden viime vuosisadan mittaan esittäneet yhteisötalouden 

toimintamalleja, joissa kannattavuutta ei aseteta ainoaksi ja ensisijaiseksi tavoitteeksi. Monet 

voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat noudattaneet tätä 1800-luvulta juontuvaa perinnettä 

ensimmäisen Tšekin tasavallan aikana. 
 

Sekatalouden vahvistuminen ei estänyt niiden lukuisien yritysten ja organisaatioiden – 

osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden ja yhdistysten – kehittymistä, jotka auttoivat ratkaisemaan 

yhteiskunnallisesti tärkeitä ja yleisesti kiinnostavia kysymyksiä. Ne koskivat muun muassa 

kausityöttömyyttä, maaseutualueiden välistä maantieteellistä epätasapainoa ja vähittäiskaupan 

organisaatioiden ja kuluttajien välisten voimasuhteiden vinoutumista. Valtiolla oli kuitenkin tällä 

aikakaudella keskeinen rooli talouskasvun ja sosiaalisen hyvinvoinnin tasapainottajana, ja 

yhteisötalous menetti lähes kokonaan merkityksensä tältä osin. Vasta 1900-luvun viimeisellä 

neljänneksellä hyvinvointivaltion ja sekatalouden kriisin yhteydessä eräissä Euroopan maissa 

kiinnostuttiin uudestaan yhteisötaloudelle tyypillisistä organisaatioista, jotka olivat joko 

vaihtoehtoja kapitalistisen yksityissektorin ja julkisen sektorin liiketoimintamalleille, kuten 

osuuskuntia ja keskinäisiä yhtiöitä, tai ei-kaupallisia organisaatioita. Viimeksi mainitut olivat 

yleensä yhdistyksiä ja säätiöitä. Kiinnostus heräsi, koska markkinatalouksien oli löydettävä 

tyydyttäviä ratkaisuja mittaviin ongelmiin, joita olivat muun muassa laajamittainen 

pitkäaikaistyöttömyys, sosiaalinen syrjäytyminen, hyvinvoinnin turvaaminen maaseudulla ja 

taantuneilla kaupunkialueilla sekä terveydenhuollon ja opetuksen turvaaminen ja eläkeikäisten 

elämänlaadun ja kasvun ylläpitämisen varmistaminen. Yksityiset kapitalistiset toimijat ja julkinen 

sektori eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota näihin sosiaalisiin tarpeisiin. Niihin ei myöskään voida 

löytää helppoja ratkaisuja itseohjautuvien markkinoiden tai perinteisen makrotalouspolitiikan 

avulla. 
 

Vaikka eräissä Euroopan maissa on viime vuosikymmeninä tapahtunut useita merkittävien 

osuuskuntien ja keskinäisten yhtiöiden yhtiömuodon muutoksia, yhteisötalouden (osuuskunnat 

ja keskinäiset yhtiöt) liiketoiminta on kasvanut huomattavasti, kuten Euroopan komission 

laatimassa osuus- ja yhteisötalouden yritysten satelliittitilinpitoa koskevassa käsikirjassa 

todetaan. 

 

Koko yhteisötalouden tuntuva kasvu Euroopassa on havaittu laajamittaisissa tutkimuksissa. 

CIRIEC toteutti yhden tärkeimmistä tutkimuksista Euroopan komission toimeksiannosta "Kolmas 
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järjestelmä ja työllisyys" -pilottihankkeen yhteydessä. Siinä korostetaan osuuskuntien, 

keskinäisten yhtiöiden ja yhdistysten kasvavaa merkitystä työpaikkojen luomisessa ja 

säilyttämisessä sekä vakavan taloudellisen ja yhteiskunnallisen epätasapainon poistamisessa. 
 

Neuvostoliiton dominoiman blokin romahtamisen jälkeen monet Keski- ja Itä-Euroopassa 

toimivat osuuskunnat hajosivat tai joutuivat huonoon valoon kansalaisten silmissä. Viime aikoina 

on kuitenkin virinnyt uudelleen kansalaisaloitteita yhteisötalouteen liittyvien hankkeiden 

kehittämiseksi. Ne on otettu huomioon laatimalla säädösehdotuksia, joilla on määrä tukea alan 

organisaatioita. 
 

Yhteisötalous on kasvanut ennätyksellisesti niiden organisaatioiden osalta, jotka tuottavat niin 

sanottuja hyvinvointipalveluja tai meriittihyödykkeitä etenkin työelämään ja yhteiskuntaan 

sopeuttamisen sekä sosiaalipalvelujen ja avohuollon alalla. Monet järjestötoiminnan ja 

osuustoiminnan alan hankkeet ja toimet ovat tältä osin saaneet uudelleen osakseen yleistä 

ymmärtämystä ja yhteistyöhalukkuutta. Niitä ovat esimerkiksi sosiaaliset yritykset, joista monet 

ovat osuuskuntia. Niillä on erityinen oikeudellinen asema jo useissa Euroopan maissa, kuten 

Italiassa, Portugalissa, Ranskassa, Belgiassa, Espanjassa, Puolassa, Suomessa ja 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Niiden ominaispiirteitä koskeva katsaus on tämän raportin 

tekstijaksossa 3.2.D. 
 

Vuonna 2009 taloudellista toimintaa harjoitti 27 jäsenvaltion EU:ssa yli 207 000 osuuskuntaa. 

Osuuskunnat ovat vakiintuneet kaikille elinkeinoelämän aloille, ja niitä on erityisen paljon 

maatalouden, rahoituksen välityksen, vähittäiskaupan ja asumisen alalla. Teollisuudessa, 

rakennus- ja palvelualalla on lisäksi työntekijöiden osuuskuntia. Osuuskunnat työllistävät 

suoraan 4,7 miljoonaa ihmistä, ja niissä on 108 miljoonaa jäsentä. 
 

Terveyden- ja sosiaalihuollon keskinäiset yhtiöt tarjoavat apua yli 120 miljoonalle ihmiselle. 

Keskinäisillä vakuutusyhtiöillä on 24 prosentin markkinaosuus. 
 

Vuonna 2010 yhdistykset työllistivät 27 jäsenvaltion EU:ssa 8,6 miljoonaa ihmistä. Niiden osuus 

on yli 4 prosenttia BKT:sta ja niihin kuuluu 50 prosenttia EU:n kansalaisista. 
 

Määrällisen merkittävyytensä lisäksi yhteisötalous on viimeksi kuluneina vuosikymmeninä 

vahvistanut kykyään osallistua tehokkaasti uusien sosiaalisten ongelmien ratkaisuun. Lisäksi se 

on vahvistanut asemaansa vakaan ja kestävän talouskasvun sekä entistä 

oikeudenmukaisemman tulojen ja vaurauden jaon kannalta välttämättömänä instituutiona. Sen 

palvelut on mukautettu tarpeisiin, on lisätty sosiaalisia päämääriä täyttävien palvelujen 

taloudellista arvoa, korjattu työmarkkinoiden epätasapainoa ja yleensäkin syvennetty ja 

vahvistettu taloudellista demokratiaa. 

 

2.3  Yhteisötalouden nykyinen identiteetti ja sen institutionaalisen aseman tunnustaminen 

 

Yhteisötalouden nykymuodossaan tunnettu identiteetti sai alkunsa Ranskassa 1970-luvulla, kun 

osuuskuntia, keskinäisiä yhtiöitä ja yhdistyksiä edustavat organisaatiot perustivat Comité 

national de liaison des activités coopératives, mutuelles et associatives -organisaation 

(CNLAMCA). Toisen maailmansodan päättymisen ja vuoden 1977 välisenä aikana termi 

”yhteisötalous” oli jäänyt pois päivittäisestä käytöstä, jopa tämän taloudellisen toiminnan alan 

”perheiden” keskuudessa. Vuosina 1977 ja 1979 pidettiin osuuskuntien. keskinäisten yhtiöiden 

ja yhdistysten eurooppalainen konferenssi Euroopan talous- sosiaalikomitean piirissä. 

CNLAMCA julkaisi 10-vuotisjuhlansa yhteydessä kesäkuussa 1980 asiakirjan Charte de 

l´économie sociale (yhteisötalouden peruskirja), jonka mukaan yhteisötalous koostuu julkisen 

sektorin ulkopuolisista organisaatioista, joiden jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet ja 

joilla on tavanomaisesta poikkeavat omistusjärjestelyt ja voitonjako ja joissa ylijäämät käytetään 
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organisaation laajentamiseen ja entistä parempien palvelujen tuottamiseen jäsenille ja 

yhteiskunnalle. 

 

Näitä tunnusomaisia piirteitä on tehty laajasti tunnetuksi taloustieteellisissä julkaisuissa. Ne 

luonnehtivat kolmeen perheeseen eli osuuskuntiin, keskinäisiin yhtiöihin ja yhdistyksiin sekä 

hiljattain mukaan tulleisiin säätiöihin jakautuvaa yhteisötaloutta. Belgialaisen Conseil wallon de 

l’Economie sociale -järjestön (CWES) vuoden 1990 raportissa yhteisötalouden katsottiin olevan 

yksityisistä organisaatioista koostuva talouselämän osa, jolla on neljä ominaispiirrettä: a) 

pyrkiminen jäsenten tai yhteisön palvelemiseen tavoittelematta voittoa; b) itsenäinen hallinto; c) 

demokraattinen päätöksenteko ja d) yksittäiset ihmiset ja työ pääomaa tärkeämpiä tulojen 

jaossa. 
 

 Tuorein yhteisötalouden määritelmä on peräisin sen omilta organisaatioilta, ja se on 

esitetty yhteisötalouden periaatteita koskevassa peruskirjassa, jonka on laatinut neljää 

yhteisötalouden organisaatioperhettä EU:n tasolla edustava osuuskuntien, keskinäisten 

yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden pysyvä eurooppalainen konferenssi (CEP-CMAF). 
 

Yhteisötalouden nousu on tunnustettu sekä kansallisen että Euroopan tason poliittisissa ja 

lainopillisissa piireissä. Ranska oli ensimmäinen maa, joka tunnusti poliittisesti ja oikeudellisesti 

yhteisötalouden käsitteen sen nykyisessä muodossa antamalla joulukuussa 1981 säädöksen, 

jolla perustettiin yhteisötaloutta käsittelevä ministeriöiden välinen valtuuskunta (Délégation 

interministérielle à l´Économie Sociale – DIES). Termiä ”yhteisötalous” käytetään 

lainsäädännössä myös muissa Euroopan maissa, esimerkiksi Espanjassa. Espanja antoi 

vuonna 2011 ensimmäisenä Euroopan maana yhteisötalouslain. Myös Kreikalla on 

yhteisötalouslaki, ja Portugali on laatinut säädösesityksen. Ranskassa kesäkuussa 2012 virkaan 

astunut uusi hallitus nimitti talous-, valtiovarain- ja ulkomaankauppaministeriöön yhteisötalouden 

vastuuministerin. Euroopan komissio julkaisi vuonna 1989 tiedonannon ”Businesses in the 

Economie Sociale sector: Europe's frontier-free market”. Samana vuonna komissio oli Pariisissa 

järjestetyn ensimmäisen Euroopan yhteisötalouden konferenssin suojelijana ja perusti 

yrityspolitiikan, kaupan, matkailun sekä yhteisötalouden pääosastoon XXIII yhteisötalouden 

yksikön. Vuosina 1990, 1992, 1993 ja 1995 komissio tuki Euroopan yhteisötalouden 

konferensseja, jotka järjestettiin Roomassa, Lissabonissa, Brysselissä ja Sevillassa Niiden 

jälkeen on pidetty lukuisia eurooppalaisia konferensseja, viimeisimmät Toledossa toukokuussa 

2010 ja Brysselissä lokakuussa 2010. Vuonna 1997 Luxemburgin huippukokouksessa 

tunnustettiin yhteisötalouden yritysten asema paikallistason kehityksessä ja työpaikkojen 

luomisessa ja käynnistettiin pilottihanke ”Kolmas järjestelmä ja työllisyys”, jonka viitepohjana oli 

yhteisötalous. 

Euroopan parlamentissa on puolestaan toiminut vuodesta 1990 yhteisötaloutta käsittelevä 

epävirallinen työryhmä. Vuonna 2006 Euroopan parlamentti kehotti ”komissiota kunnioittamaan 

yhteisötaloutta ja antamaan tiedonannon tästä eurooppalaisen sosiaalimallin kulmakivestä”. 

Euroopan parlamentti hyväksyi vuonna 2009 yhteisötaloutta koskevan tärkeän mietinnön, jossa 

yhteisötalous tunnustetaan työmarkkinaosapuoleksi ja keskeiseksi toimijaksi Lissabonin 

strategian tavoitteiden toteuttamisessa. Euroopan komissio on hiljattain esittänyt kaksi tärkeää 

aloitetta yhteisötalouden olennaisen osan muodostavista sosiaalisista yrityksistä. Ne ovat 

sosiaalisen yrittäjyyden aloite ja ehdotus asetukseksi eurooppalaisista yhteiskunnalliseen 

yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista. 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on puolestaan julkaissut useita raportteja ja antanut 

lukuisia lausuntoja yhteisötalouden yritysten panoksesta julkisen vallan erilaisten 

toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi ETSK:n viime aikoina antamista oma-

aloitteisista ja valmistelevista lausunnoista koskee yritysmuotojen moninaisuutta, ja siinä 

tunnustetaan yhteisötalouden tärkeä merkitys Euroopan rakentamisessa. Toinen kyseisistä 

lausunnoista koskee yhteisötaloutta Latinalaisessa Amerikassa (Miguel Ángel Cabra de Lunan 
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laatima lausunto), ja siinä tarkastellaan yhteisötalouden asemaa paikalliskehityksen ja 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden näkökulmasta. Kolmannessa lausunnossa käsitellään 

sosiaalista yrittäjyyttä ja sosiaalista yritystoimintaa. Tuloksena komission toteuttamasta 

kuulemismenettelystä olivat ETSK:n antamat lausunnot sosiaalisen yrittäjyyden aloitteesta 

(Giuseppe Guerinin laatima lausunto) ja ehdotuksesta asetukseksi eurooppalaisista 

yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (Ariane Rodertin laatima lausunto). 



 

LUKU 3 

 

YHTEISÖTALOUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TOIMIJOIDEN JA RYHMIEN MÄÄRITTÄMINEN 

 

3.1. Kohti yhteisötalouden tunnustamista kansallisissa tilinpitojärjestelmissä 

3.2. Yhteisötalouden määritelmä, joka soveltuu kansallisiin tilinpitojärjestelmiin 

3.3. Yhteisötalous markkina- tai yrityssektorin alaluokkana 

3.4. Yhteisötalous markkinoiden ulkopuolisena alaluokkana 

3.5. Yhteisötalous: pluralismi ja yhteinen perusidentiteetti 

 

 

3.1 Kohti yhteisötalouden tunnustamista kansallisissa tilinpitojärjestelmissä 

 

Kansallisilla tilinpitojärjestelmillä on hyvin tärkeä tehtävä. Ne tuottavat säännöllisin väliajoin 

taloudellisesta toiminnasta tarkkoja tietoja, ja niiden avulla pyritään yhdenmukaistamaan 

talousasioita koskeva termistö ja käsitteet, jotta voitaisiin tehdä tarvittavia johdonmukaisia 

kansainvälisiä vertailuja. Tärkeimmät nykyisin käytössä olevat kansallisen tilinpidon järjestelmät 

ovat Yhdistyneiden kansakuntien kansantalouden tilinpitojärjestelmä (1993 SNA) ja Euroopan 

kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon järjestelmä (EKT 1995 tai EKT-95). 1993 SNA:ssa 

annetaan sääntöjä kansallisesta tilinpidosta kaikille maailman maille. EKT 1995 -järjestelmää 

sovelletaan EU:n jäsenvaltioihin, ja se vastaa vähäisiä eroja lukuun ottamatta 1993 SNA:ta. 
 

Ne tuhannet ja jälleen tuhannet yhteisöt (institutionaaliset yksiköt), jotka harjoittavat (1993 

SNA:ssa tai EKT 1995 -järjestelmässä määriteltyä) tuottavaa toimintaa kussakin maassa, 

ryhmitellään viiteen toisensa poissulkevaan institutionaaliseen sektoriin, joista jokainen 

kansantalous muodostuu: 1) yritykset (S11), 2) rahoituslaitokset (S12), 3) julkisyhteisöt (S13), 4) 

kotitaloudet (kuluttajina ja yrittäjinä) (S14) ja 5) kotitalouksia palvelevat voittoa 

tavoittelemattomat yhteisöt (S15). 
 

Tämä tarkoittaa, ettei yhteisötalouden käsitteen piiriin kuuluvia yrityksiä ja organisaatioita 

tunnusteta osaksi erillistä institutionaalista alaa kansallisen tilinpidon järjestelmissä. 

Osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt ovat hajallaan viidellä edellä mainitulla 

sektorilla, joten niitä on vaikea tutkia yhtenä ryhmänä. 

 

Euroopan komissio on laatinut hiljattain käsikirjan osuus- ja yhteisötalouden (osuuskuntien ja 

keskinäisten yhtiöiden) satelliittitilinpidosta. Sen avulla on mahdollista saada yhdenmukaista, 

tarkkaa ja luotettavaa tietoa merkittävästä osasta yhteisötaloutta eli osuuskunnista, keskinäisistä 

yhtiöistä ja muista vastaavista yrityksistä. Espanjassa, Belgiassa, Serbiassa ja Makedoniassa on 

jo vuonna 2011 laadittu käsikirjan avulla satelliittitilejä osuuskunnille ja keskinäisille yhtiöille 

Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston aloitteesta. Sama pääosasto on 

hiljattain esittänyt aloitteen luotettavien tilastojen laatimisesta sosiaalisista yrityksistä. 
 

Kuten osuus- ja yhteisötalouden yritysten satelliittitilinpidon käsikirjassa todetaan, 1900-luvun 

puolivälistä peräisin olevissa, kansallisen tilinpidon järjestelmissä nykyisin käytettävissä 

menetelmissä on kehitetty välineet, joiden avulla kerätään tietoja pääasiallisista kansallisen 

talouden kokonaissuureista. Kontekstina on sekatalous, jolla on vahva kapitalistinen 

yksityissektori ja sitä täydentävä, usein interventionistinen julkinen sektori. On loogista, että 

kansallisessa tilinpidossa, jonka taustalla on kaksijakoinen institutionaalinen todellisuus, ei ole 

paljoakaan tilaa kolmannelle ulottuvuudelle, joka ei ole julkinen eikä pääomavaltainen. 

Pääomavaltaisuus on ominaista käytännössä koko yksityiselle sektorille. Tämä on ollut yksi 

tärkeä tekijä, jolla voidaan selittää yhteisötalouden institutionaalisen erottuvuuden puute 
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nykyisissä yhteiskunnissa. Kuten käsikirjassa todetaan, tämä on ristiriidassa yhteisötalouden 

organisaatioiden merkityksen kasvun kanssa. 

 

3.2 Yhteisötalouden määritelmä, joka soveltuu kansallisiin tilinpitojärjestelmiin 

 

Toinen syy edellä mainittuun yhteisötalouden institutionaalisen erottuvuuden puutteeseen on se, 

ettei yhteisötalouden käsitteellä ja toiminta-alalla ole selkeää ja täsmällistä määritelmää, jota 

kansallisen tilinpidon järjestelmissä voitaisiin käyttää. Tällaisessa määritelmässä on jätettävä 

huomiotta oikeudelliset ja hallinnolliset edellytykset ja keskityttävä tutkimaan yhteisötalouden 

toimijoiden käyttäytymistä sekä tunnistettava niiden keskinäiset sekä niiden ja muiden talouden 

toimijoiden väliset yhtäläisyydet ja erot. Määritelmään on samalla yhdistettävä yhteisötalouden 

perinteiset periaatteet ja sille tunnusomaiset arvot sekä käytössä olevien kansallisten 

tilinpitojärjestelmien menetelmät. Tällä tavoin on luotava operatiivinen määritelmä, joka 

saavuttaa laajan poliittisen ja tieteellisen konsensuksen sekä mahdollistaa yhteisötalouden 

yksikköjen tärkeimpien kokonaissuureiden määrällisen arvioinnin ja esittämisen yhtenäisessä ja 

kansainvälisesti standardoidussa muodossa. 
 

Tässä raportissa ehdotetaan yhteisötaloudelle näin ollen seuraavaa alustavaa määritelmää: 

 

Joukko yksityisiä, virallisesti järjestäytyneitä yrityksiä, joilla on itsenäinen päätäntävalta, joihin 

voidaan liittyä vapaasti jäseneksi ja jotka on perustettu täyttämään jäsentensä tarpeet 

tarjoamalla markkinoille hyödykkeitä, palveluja, vakuutuksia ja rahoitusta. Jokaisella jäsenellä on 

yksi ääni. Päätöksenteko ja voittojen tai ylijäämien jako jäsenille eivät ole sidoksissa pääomaan 

tai jäsenten maksamiin osuuksiin ja ne tehdään joka tapauksessa käyttämällä demokraattista ja 

osallistavaa päätöksentekoprosessia. Yhteisötalouteen kuuluvat myös yksityiset, virallisesti 

järjestäytyneet organisaatiot, joilla on itsenäinen päätäntävalta, joihin voidaan liittyä vapaasti 

jäseneksi ja jotka tarjoavat markkinattomia palveluja kotitalouksille. Niiden mahdollisia ylijäämiä 

ei voida siirtää taloudellisille toimijoille, jotka ovat luoneet ne tai valvovat tai rahoittavat niitä. 

 

Tämä määritelmä vastaa täysin sitä yhteisötalouden käsitteellistä määrittelyä, joka esitetään 

CEP-CMAF:n peruskirjassa yhteisötalouden periaatteista (ks. tämän raportin 2.3 kohta). 

Kansallisen tilinpidon termeillä ilmaistuna siihen sisältyy yhteisötalouden edustamista kaksi 

pääasiallista alaluokkaa: a) markkina- tai yrityssektorin alaluokka ja b) markkinattomientuottajien 

alaluokka. Tämä luokittelu on erittäin hyödyllinen, kun laaditaan luotettavia tilastoja ja 

analysoidaan taloudellista toimintaa nykyisin käytössä olevien kansallisen tilinpidon järjestelmien 

mukaisesti. Sosioekonomisesta näkökulmasta on kuitenkin selvää, että näiden kahden 

alaluokan välinen raja on joustava ja että yhteisötalouden markkinoilla ja markkinattomuudella 

on tiiviit yhteydet. Ne johtuvat yhteisötalouden kaikille organisaatioille yhteisestä piirteestä eli 

siitä, että ne muodostuvat henkilöistä, jotka toteuttavat toimintaa, jonka päätarkoituksena on 

täyttää ihmisten tarpeet pikemmin kuin tuottaa voittoa pääomasijoittajille. 

 

Edellä esitetyn määritelmän mukaan yhteisötalouden kahteen alaluokkaan kuuluvien 

organisaatioiden yhteiset piirteet ovat seuraavat: 

 

1) Ne ovat yksityisiä eli ne eivät kuulu julkiseen sektoriin eikä julkinen sektori valvo niitä. 

 

2) Ne ovat virallisesti järjestäytyneitä eli ne ovat yleensä oikeushenkilöitä. 

 

3) Niillä on itsenäinen päätäntävalta eli ne voivat vapaasti valita ja erottaa hallintoelimensä 

sekä valvoa ja organisoida niiden toimintaa. 

 

4) Niihin voidaan liittyä vapaasti jäseneksi eli niihin ei ole pakko liittyä. 
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5) Mahdollista voittoa tai ylijäämää ei jaeta suhteessa pääomaan tai jäsenten maksamiin 

osuuksiin, vaan sen mukaan, mitä jäsenet tekevät organisaatiossa. 

 

6) Ne harjoittavat taloudellista toimintaa yksilöiden, kotitalouksien tai perheiden tarpeiden 

tyydyttämiseksi. Tästä syystä yhteisötalouden organisaatioiden sanotaan olevan henkilöiden, ei 

pääoman muodostamia organisaatioita. Ne tarvitsevat työskennelläkseen pääomaa ja muita 

kuin rahallisia resursseja, mutta ne eivät tee työtä pääoman vuoksi. 

 

7) Ne ovat demokraattisia organisaatioita. Lukuun ottamatta eräitä vapaaehtoisjärjestöjä, 

jotka tarjoavat markkinattomia palveluja kotitalouksille, yhteisötalouden ensimmäisen tason 

organisaatioissa sovelletaan päätöksenteossa yleensä periaatetta, jonka mukaan jokaisella on 

yksi ääni riippumatta pääoman tai maksuosuuksien määrästä. Joka tapauksessa käytetään aina 

demokraattisia ja osallistavia päätöksentekoprosesseja. Myös muiden tasojen organisaatiot ovat 

järjestäytyneet demokraattisesti. Jäsenet valvovat organisaation päätöksentekoa joko 

enemmistönä tai yksinomaisena tahona. 
 

Yksi yhteisötalouden organisaatioiden historiaan tiiviisti juurtuneista merkittävistä piirteistä on 

niiden demokraattinen luonne. Edellä mainitussa käsikirjassa osuus- ja yhteisötalouden 

(kansallisen tilinpidon institutionaalisten sektorien luokkiin S.11 ja S.12 luokiteltujen) 

markkinatuottajayritysten satelliittitilinpidosta demokraattisuutta pidetään edellytyksenä osuus- ja 

yhteisötalouden piiriin kuulumiselle. Näiden yritysten yhteiskunnallinen hyöty ei yleensä perustu 

yritysten taloudelliseen toimintaan, joka on voittoa tavoittelemattoman tavoitteen väline, vaan 

yritysten tarkoitukseen ja yrityksen johtamista ohjaaviin demokraattisiin ja osallistaviin arvoihin. 
 

Tässä raportissa sovellettavassa yhteisötalouden alustavassa määritelmässä mukaan luetaan 

kuitenkin myös voittoa tuottamattomat vapaaehtoisjärjestöt, jotka tarjoavat markkinattomia 

palveluja kotitalouksille, vaikka niiden rakenne ei olekaan demokraattinen. Näin yhteisötalouteen 

voidaan sisällyttää niiden kolmannen sektorin tärkeiden organisaatioiden sosiaalinen toiminta, 

jotka tarjoavat selkeästi hyödyllisiä hyvinvointipalveluja tai meriittihyödykkeitä. 

 

3.3 Yhteisötalous markkina- tai yrityssektorin alaluokkana 

 

Yhteisötalous markkinoiden alaluokkana muodostuu pääasiassa osuuskunnista, keskinäisistä 

yhtiöistä, osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden ja osuus- ja yhteisötalouden muiden 

organisaatioiden valvonnassa olevista yritysryhmistä ja muista vastaavista yrityksistä sekä 

tietyistä yhteisötalouden yrityksiä palvelevista voittoa tavoittelemattomista laitoksista. 

 

Edellä 3.2 kohdassa esitetyssä alustavassa määritelmässä ja Euroopan komission käsikirjassa 

korostetaan kaikkien yhteisötalouden yritysten yhteisten ominaisuuksien lisäksi kolmea 

yhteisötalouden yrityksille tyypillistä ominaisuutta: 

 

a) Ne on perustettu täyttämään jäsentensä tarpeet soveltamalla keskinäisen avunannon 

periaatetta. Tämä tarkoittaa, että ne ovat yrityksiä, joissa jäsenet ovat yleensä myös 

kyseisen toiminnan käyttäjiä. 

 

Tämän ominaisuuden kattavuus ja rajoitukset selitetään yksityiskohtaisesti Euroopan 

komission käsikirjassa. Näiden yritysten keskeisenä tavoitteena on täyttää jäsentensä 

eli pääasiassa yksilöiden tai perheiden tarpeet 

 

Osuuskunnissa ja keskinäisissä yhtiöissä jäsenet ovat lähes aina myös kyseessä olevan 

toiminnan käyttäjiä. Keskinäisen avun periaate on osuuskuntaliikkeen ja 

keskinäisyysliikkeen perinteinen periaate. Näiden yritysten tärkeimpänä tavoitteena on 

harjoittaa osuus- tai keskinäisyystoimintaa tavanomaisten jäsentensä (osuuskuntien tai 
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keskinäisten yhtiöiden jäsenten) eli pääasiassa yksilöiden, kotitalouksien tai perheiden 

tarpeiden täyttämiseksi. 

 

Käyttäjäjäsenen ja yhteisötalouden yrityksen välisen suhteen määrittelee juuri osuus- tai 

keskinäisyystoiminta. Työntekijöiden osuuskunnassa osuustoiminta on jäsenten 

työllistämistä, asunto-osuuskunnassa asuntojen rakentamista jäsenille ja 

maatalousosuuskunnassa jäsenten tuottamien tavaroiden markkinointia. Keskinäisessä 

yhtiössä keskinäisyys on jäsenten vakuuttamista jne. 
 

Jäsenten palvelemiseen liittyvän osuus- tai keskinäisyystoiminnan harjoittaminen 

edellyttää tietysti markkinoilla harjoitettavaa oheistoimintaa muiden osapuolten kanssa, 

jotka eivät ole jäseniä. Esimerkiksi työntekijöiden osuuskunta myy tavaroitaan ja 

palvelujaan markkinoilla (oheistoiminta) luodakseen työpaikkoja jäsenilleen tai 

säilyttääkseen ne (osuustoiminta). 

 

Keskinäisten yhtiöiden tapauksessa kyseessä on pysyvä ja erottamaton suhde 

keskinäisen yhtiön jäsenen ja vakuutuksenottajan eli keskinäisen yhtiön toiminnan 

aiotun vastaanottajan välillä. 

 

Osuuskuntien tapauksessa jäsenet ovat yleensä myös käyttäjiä. Yrityksessä voi olla 

mukana ”lisäjäseniä”, jotka eivät ole sen harjoittaman osuustoiminnan käyttäjiä. Niistä 

esimerkkinä ovat pääomasijoittajat tai aiemmat käyttäjäjäsenet, jotka eivät enää ole 

käyttäjiä loogisista ja perustelluista syistä (muun muassa eläkkeelle jääminen). 

Yrityksen maksavia jäseniä voivat olla myös eräät julkiset elimet. Jos sovelletaan 

alustavan määritelmän mukaisia yhteisötalouden yritykselle tunnusomaisia piirteitä, 

kuten käyttäjäjäsenten harjoittamaa demokraattista valvontaa, yritykset, joilla on edellä 

mainittuja maksavia jäseniä, jotka eivät ole käyttäjiä, kuuluvat yhteisötalouden 

yrityssektorin alaluokkaan. 
 

Voi myös olla muita yhteisötalouden yrityksiä, kuten sosiaalisia yrityksiä, joissa joillakin 

jäsenillä voi olla yhteiset tavoitteet, vaikka he eivät ole pysyviä jäseniä eli heidän 

jäsenyytensä on tarkkaan ottaen väliaikainen. Tähän voi liittyä myös tietynlaista 

vapaaehtoistoimintaa. Tyypillistä ja olennaista näille yrityksille on kuitenkin se, että niissä 

on aina vastavuoroinen suhde ja kiinteä side yrityksen ja niiden jäsenten välillä, jotka 

osallistuvat yrityksen toimintaan jossain määrin pysyvästi ja jakavat sen riskit sekä 

antavat vastikkeen jäsenyydestä. 
 

Yhteisötalouden yrityksissä johtava asema on myös yritysten toimintojen edunsaajilla. 

Nämä yritykset perustuvat vastavuoroiseen solidaarisuuteen, ja niitä perustavat 

kansalaisryhmät täyttääkseen tarpeensa markkinoilla. 

 

Tämä ei estä yhteisötalouden yrityksiä harjoittamasta solidaarisuuteen perustuvaa 

toimintaa paljon laajemmissa sosiaalisessa ympäristössä laajentaen jäsenpohjaansa. 

Osuuskuntien perinteiset toimintasäännöt ovat tehneet osuuskunnista uranuurtajia 

yritysten yhteiskunnallisen vastuun periaatteen soveltamisessa. Nämä säännöt luovat 

perustan solidaarisuusmekanismeille (opetuksen ja sosiaalisen toiminnan periaate, 

avoimen jäsenyyden periaate ja varat joita ei voida jakaa jäsenten kesken yms.) ja 

edistävät niiden täytäntöönpanoa. Edellä käsitellyt seikat eivät kuitenkaan muuta niiden 

yhteisötalouden yritysten vastavuoroisuuden perustaa, jotka kilpailevat markkinoilla, 

rahoittavat toimintansa suureksi osaksi markkinoiden avulla ja harjoittavat riskejä 

aiheuttavaa liiketoimintaa, jonka tuloksista palvelujen tarjoaminen jäsenille viime 

kädessä riippuu. 
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b) Osuus- ja yhteisötalouden yritykset ovat markkinatuottajia, mikä tarkoittaa, että niiden 

tuotanto on pääasiassa tarkoitettu myytäväksi markkinoilla taloudellisesti merkittävään 

hintaan. EKT-95:ssä katsotaan, että osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, hallintayhtiöt, muut 

vastaavat yhtiöt ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat laitokset ovat 

markkinatuottajia. 

 

c) Ne voivat jakaa voiton tai ylijäämän käyttäjäjäsenilleen, mutta ei suhteessa pääomaan 

tai jäsenten maksamiin osuuksiin vaan sen mukaan, mitä jäsenet tekevät 

organisaatiossa. 

 

Vaikka yritykset voivat jakaa voiton tai ylijäämän jäsenilleen, niiden ei aina tarvitse tehdä sitä. 

Osuuskuntien ja keskinäisten yhtiöiden käytäntönä tai tapana onkin monissa tapauksissa jättää 

ylijäämä jakamatta jäsenilleen. Tässä yhteydessä on aiheellista korostaa, että periaate, jonka 

mukaan ylijäämää ei jaeta jäsenille, ei ole yhteisötalouden yritysten keskeinen piirre. 
 

Vaikka kaikkien osuus- ja yhteisötalouden organisaatioiden yhteisenä piirteenä on 

demokraattinen organisaatio, tietyt markkinattomia palveluja perheille tarjoavat ja voittoa 

tavoittelemattomat vapaaehtoisjärjestöt voidaan lukea yhteisötalouden piiriin kuuluviksi, vaikka 

niiden rakenne ei olekaan demokraattinen, kuten jäljempänä esitetään. 

 

Yrityksillä on sen sijaan oltava demokraattinen rakenne, jotta ne voidaan katsoa yhteisötalouden 

piiriin kuuluviksi. Kuten Euroopan komission käsikirjassa esitetään, yhteisötalouden yrityksille on 

tunnusomaista demokraattinen päätöksenteko, josta vastaavat jäsenet. Osakkeenomistajat 

eivät määrää päätöksenteon valvonnasta. Monissa osuuskunnissa ja keskinäisissä yhtiöissä 

periaatetta, jonka mukaan jokaisella jäsenellä on yksi ääni, voidaan usein lieventää sallimalla 

äänten painotus, jossa otetaan huomioon kunkin jäsenen osallistuminen toimintaan. Myös 

yhteisötalouden eri yritysten perustamat yritysryhmät voivat painottaa ääniä. Näin pyritään 

ottamaan huomioon paitsi ryhmän jäsenten aktiivisuus, myös ryhmien jäsenmäärien väliset erot. 

Yhteisötalouden organisaatiot voivat perustaa ja valvoa muita yritysryhmiä, joiden avulla pyritään 

tavoitteiden tehokkaampaan saavuttamiseen jäsenten eduksi. Niiden päätöksentekoa valvovat 

katto-organisaatiot. Myös nämä ryhmät kuuluvat yhteisötalouden piiriin. 
 

Eräissä maissa tietyt yhteisötalouden yritykset, joita työntekijät ovat perustaneet luodakseen 

työpaikkoja tai säilyttääkseen omat työpaikkansa, ovat muodoltaan osakeyhtiöitä tai julkisia 

osakeyhtiöitä. Nekin voidaan katsoa demokraattisiksi organisaatioiksi, joissa 

päätöksentekoprosessit ovat demokraattisia, jos työntekijät omistavat enemmistön niiden 

osakepääomasta ja osakepääoma jakautuu tasapuolisesti työntekijöiden kesken. 
 

Yhteisötalouden yrityksiä, jotka eivät ole osuuskuntia oikeudelliselta muodoltaan, on perustettu 

myös harjoittamaan toimintaa erityisen vaaran alaisten, syrjäytyneiden tai sosiaalisen 

syrjäytymisen uhan alaisten ryhmien hyväksi. Ne käsittävät laajan kirjon sosiaalisia yrityksiä, 

jotka noudattavat osallistavia ja demokraattisia toimintatapoja. 
 

3.4 Yhteisötalous markkinoiden ulkopuolisena alaluokkana 

 

Tämä alaluokka muodostuu pääasiassa yhdistyksistä ja säätiöistä, vaikka siihen voi kuulua 

myös organisaatioita, joilla on joku muu oikeudellinen muoto. Siihen kuuluvat kaikki 

yhteisötalouden organisaatiot, jotka katsotaan kansallisen tilinpidon kriteerien mukaan 

markkinattomiksi tuottajiksi eli sellaisiksi tahoiksi, jotka tarjoavat palvelujaan pääasiassa 

ilmaiseksi tai alhaisin hinnoin. 
 

Kuten edellä 3.2 kohdassa mainittiin, ne ovat yksityisiä, virallisesti järjestäytyneitä 

organisaatioita, joilla on itsenäinen päätäntävalta, joihin voidaan liittyä vapaasti jäseneksi ja jotka 

tarjoavat markkinattomia palveluja perheille. Niiden mahdollisia ylijäämiä ei voida siirtää 
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taloudellisille toimijoille, jotka ovat luoneet ne tai valvovat tai rahoittavat niitä. Ne ovat toisin 

sanoen voittoa tavoittelemattomia organisaatioita ilmauksen varsinaisessa merkityksessä, koska 

ne soveltavat voiton ja ylijäämän jakamatta jättämisen periaatetta (voitonjaon rajoitusta) ja kuten 

kaikissa yhteisötalouden yrityksissä, yksilöt saavat todellisen hyödyn niiden tuottamista 

palveluista. 
 

Kansallisessa tilinpidossa on erityinen institutionaalinen sektori S.15, josta käytetään nimitystä 

”kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt” (KPVTY:t) erotukseksi muista 

sektoreista. EKT-95:n mukaan tämä sektori koostuu voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä, 

jotka ovat kotitalouksia palvelevia erillisiä juridisia yksiköitä ja yksityisiä muita markkinattomia 

tuottajia. Niiden pääasialliset varat ovat, satunnaisia myyntituloja lukuun ottamatta, 

kuluttajakotitalouksilta saatuja käteis- tai luontoismuotoisia vapaaehtoisia maksuja, 

julkisyhteisöjen suorittamia maksuja ja omaisuustuloja (EKT-95, 2.87). 
 

KPVTY-sektoriin kuuluu monenlaisia organisaatioita. Ne ovat pääasiassa yhdistyksiä, jotka 

harjoittavat markkinatonta toimintaa jäsentensä hyväksi (keskinäiset yhteisöt) tai niihin 

kuulumattomien kansalaisryhmien hyväksi (yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt). 

Useimmat näistä yhteisöistä toimivat demokraattisesti ja niillä on yhteisötaloudelle 

tunnusomaiset piirteet. Niihin kuuluu hyväntekeväisyys-, hätäapu- ja avunantojärjestöjä, 

ammattiyhdistyksiä, ammatillisia ja tieteellisiä seuroja, kuluttajayhdistyksiä, poliittisia puolueita, 

kirkkoja tai uskonnollisia yhdyskuntia ja sosiaalisia, kulttuuri- ja viihde- sekä urheilukerhoja. 
 

Kuten edellä 3.1 kohdassa todettiin, tietyt voittoa tavoittelemattomat vapaaehtoisjärjestöt, jotka 

tarjoavat markkinattomia palveluja kotitalouksille, kuuluvat yhteisötalouden piiriin nimikkeellä 

kolmannen sektorin sosiaalinen toiminta, vaikka niiden rakenne ei olekaan demokraattinen. 

Perusteluna on, että ne tarjoavat ilmaiseksi selkeästi hyödyllisiä hyvinvointipalveluja tai 

meriittihyödykkeitä. 

 

Osuus- ja yhteisötalouden piiriin kuuluvat myös KPVTY:t, joilla ei ole itsenäistä oikeudellista 

asemaa tai joiden merkitys on vähäinen. Ne luetaan EKT-95:ssa kotitaloussektoriin S.14 

(EKT-95, 2.76). 

 

Yhteisötalouden piiriin kuuluu lopulta myös muita, yrityssektorin ja rahoituslaitosten rahoittamia 

voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä, jotka tuottavat ja toimittavat ilmaiseksi muun muassa 

kulttuuri- ja viihdealan sekä sosiaalisia palveluja yksittäisille kuluttajille. EKT 1995:ssa katsotaan 

tavallisesti, että nämä yhteisöt palvelevat kyseessä olevia yrityksiä tai rahoituslaitoksia. Niinpä 

ne luokitellaan asianomaisiin institutionaalisiin (markkina)sektoreihin kuuluviksi (EKT-95, 2.23 ja 

2.40). Jos ne kuitenkin täyttävät määritelmän mukaiset vaatimukset, ne kuuluvat yhteisötalouden 

markkinattomaan alaluokkaan. 
 

Tähän ryhmään eivät kuulu markkinatuottajina toimivat KPVTY:t, jotka harjoittavat muiden kuin 

rahoitusmarkkinatuotteiden ja -palvelujen tuotantoa, rahoituksen välitystä tai rahoitusta 

avustavaa toimintaa. Siihen eivät myöskään kuulu elinkeinoelämän yhdistykset, jotka saavat 

rahoituksena yritysten tai rahoituslaitosten vapaaehtoisista maksuista, joita nämä suorittavat 

korvauksena saamistaan palveluista. 

 

3.5 Yhteisötalous: pluralismi ja yhteinen perusidentiteetti 

 

Yhteisötalous on asettunut Euroopan yhteiskunnassa kapitalistisen ja julkisen sektorin väliin 

yhteiskunnallisen hyödyn tukipilarina. Sen piiriin kuuluu moninaisia toimijoita. Sekä vanhat että 

uudet sosiaaliset tarpeet muodostavat yhteisötalouden toimintakentän. Näitä tarpeita voivat 

tyydyttää markkinoilla toimivat yritykset. Lähes kaikki osuuskunnat ja keskinäiset yhtiöt saavat 

suurimman osan resursseistaan näiltä markkinoilta. Tarpeita voivat tyydyttää myös yhdistykset 

ja säätiöt, joista lähes kaikki tarjoavat markkinattomia palveluja yksittäisille ihmisille, 
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kotitalouksille tai perheille ja jotka saavat yleensä suurimman osan resursseistaan lahjoituksina, 

jäsenmaksuina, tukina jne. 

 

On aiheellista panna merkille, että yhteisötalouden organisaatioiden resurssien ja toimijoiden 

monimuotoisuus johtaa siihen, että niiden toiminnassa ja suhteissa ympäristöönsä on eroja. 

Esimerkiksi vapaaehtoisia toimii pääasiassa markkinattoman alaluokan organisaatioissa 

(etupäässä yhdistyksissä ja säätiöissä). Yhteisötalouden markkinasektorin alaluokassa 

(osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt ja muut vastaavat yritykset) ei ole käytännöllisesti katsoen 

lainkaan vapaaehtoisia. Tästä poikkeuksena ovat sosiaaliset yritykset. Ne ovat oiva esimerkki 

markkinasektorin ja markkinattoman sektorin risteytyksestä ja niillä on suuri valikoima 

resursseja (markkinatulot, julkiset tuet ja vapaaehtoistyö) ja toimijoita (jäsenet, työntekijät, 

vapaaehtoiset, yritykset ja julkiset tahot). 
 

Monimuotoinen yhteisötalous vakiinnuttaa ja vahvistaa omaa panostaan moniarvoiseen 

yhteiskuntaan. Se ei ole mikään epämääräinen kokonaisuus, jolla ei ole identiteettiä tai 

analyyttista arvoa. Päinvastoin yhteisötalouden yhteistä perusidentiteettiä vahvistaa laaja ja 

monimuotoinen joukko vapaita ja vapaaehtoisia mikrotaloudellisia kokonaisuuksia, joita 

kansalaisyhteiskunta eli voittoa tavoittelemattomat organisaatiot luovat yksilöiden, kotitalouksien 

ja perheiden tarpeiden täyttämiseksi sen sijaan, että tuotettaisiin voittoa tai tarjottaisiin katetta 

sijoittajille tai kapitalistisille yrityksille. Viimeksi kuluneiden 200 vuoden aikana tämä laaja 

valikoima markkinasektorin ja markkinattoman sektorin sekä keskinäisen edun ja yleisen edun 

alalla toimivia organisaatioita on muokannut kolmatta sektoria niin, että se on saavuttanut 

yhteisötalouden välityksellä tässä määritellyn muodon. 
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LUKU 4 

YHTEISÖTALOUDEN KÄSITTEESEEN LIITTYVÄT KESKEISET TEOREETTISET 

LÄHESTYMISTAVAT 

 

4.1. Kolmas sektori leikkauspisteenä 

4.2. Voittoa tavoittelemattomia organisaatioita koskeva lähestymistapa 

4.3. Solidaarista taloutta koskeva lähestymistapa 

4.4. Sosiaalisia yrityksiä koskeva lähestymistapa 

4.5. Muita lähestymistapoja 

 

 

4.1 Kolmas sektori leikkauspisteenä 

 

Vaikka termiä kolmas sektori (third sector) on englanninkielisellä kielialueella käytetty lähinnä 

kuvamaan voittoa tavoittelematonta yksityistä sektoria, joka koostuu pääosin yhdistyksistä ja 

säätiöistä, kolmatta sektoria käytetään Manner-Euroopassa ja muualla maailmassa edellisessä 

luvussa kuvatun yhteisötalouden synonyymina. 

 

Yhdysvalloissa Levitt oli yksi ensimmäisistä ilmaisun kolmas sektori käyttäjistä. Hän samaistaa 

sen voittoa tavoittelemattomaan sektoriin. Samaa termiä alettiin muutamia vuosia myöhemmin 

käyttää Euroopassa kuvaamaan julkisen ja kapitalistisen sektorin väliin sijoittuvaa sektoria, joka 

on paljon lähempänä yhteisötalouden käsitettä.  
 

Kolmannesta sektorista on tullut erilaisten käsitteiden, lähinnä voittoa tavoittelemattoman 

sektorin ja yhteisötalouden leikkauspiste. Vaikka käsitteiden kuvaamat tarkoitteet ovat suurelta 

osin päällekkäiset, käsitteiden alat eivät ole täysin yhtenevät. Lisäksi käsitteiden pohjalta 

kehitetyissä teoreettisissa lähestymistavoissa määritellään kolmannen sektorin tehtävät 

nykypäivän talouselämässä eri tavoin. 
 

4.2 Voittoa tavoittelemattomia organisaatioita koskeva lähestymistapa 

 

4.2.1 Voittoa tavoittelemattoman organisaation käsite 

 

Kuten edellä kerrottiin, yhteisötalouskeskeisen lähestymistavan lisäksi tärkein kolmatta sektoria 

koskeva lähestymistapa on lähtöisin englanninkieliseltä alueelta: ensimmäiset voittoa 

tavoittelematonta sektoria tai voittoa tavoittelemattomia organisaatioita käsittelevät teokset 

julkaistiin 30 vuotta sitten Yhdysvalloissa. Pohjimmiltaan tämä lähestymistapa kattaa vain 

yksityiset organisaatiot, joiden säännöissä kielletään ylijäämän jakaminen organisaation 

perustajille, hallinnoijille tai rahoittajille. 
 

Tämä käsite juontaa juurensa filantropiasta ja hyväntekeväisyysaatteesta, jotka olivat juurtuneet 

syvälle 1800-luvun Isoon-Britanniaan ja sen vaikutuspiirissä oleviin maihin. Kuuluisista 

Iso-Britannian hyväntekeväisyysjärjestöistä ja Yhdysvaltojen filantrooppisista säätiöistä ovat 

peräisin esimerkiksi termit hyväntekeväisyyssektori ja vapaaehtoissektori, jotka kuuluvat 

laajemman voittoa tavoittelemattoman sektorin käsitteen piiriin. 
 

Voittoa tavoittelemattoman sektorin nykyinen käsite on määritelty tarkemmin ja sitä on levitetty 

kaikkialle maailmaan kunnianhimoisen kansainvälisen tutkimushankkeen välityksellä. Hanke 

aloitettiin 1990-luvun alussa, ja sitä johti Johns Hopkinsin yliopisto (Baltimore, Yhdysvallat). Sen 
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tavoitteena oli määritellä voittoa tavoittelemattoman sektorin laajuus ja rakenne, tutkia sen 

kehittämismahdollisuuksia ja arvioida sen vaikutusta yhteiskuntaan. 

 

Hankkeen eri vaiheet kattavat voittoa tavoittelemattoman sektorin 36 maassa, viidessä 

maanosassa. 

 

Tässä hankkeessa tutkittiin organisaatioita, jotka täyttivät viisi voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden rakennetta ja toimintaa koskevaa keskeistä kriteeriä. Ne ovat näin ollen 
 

a) organisoituneita, eli niillä on vakiintunut rakenne ja toimintamuoto. Yleensä ne ovat 

oikeushenkilöitä. 
 

b) yksityisiä; ne ovat rakenteellisesti valtiovallasta erillään, mutta voivat saada julkista 

rahoitusta ja niiden hallintoelimissä voi olla viranomaisia. 

 

c) itsehallinnollisia eli ne voivat itse päättää omasta toiminnastaan ja valita tai erottaa 

hallintoelimensä vapaasti. 

 

d) voittoa jakamattomia; voittoa tavoittelemattomat organisaatiot saattavat tuottaa 

voittoa, mutta voitto on sijoitettava takaisin organisaation pääasialliseen toimintaan 

eikä sitä saa jakaa omistajille, jäsenille, perustajille tai hallinnoijille. 

 

e) vapaaehtoisuuteen perustuvia; tämä tarkoittaa kahta asiaa: ensinnäkään 

organisaation jäsenyys ei ole pakollista eikä lakisääteistä. Toiseksi organisaation 

toiminnassa tai hallinnossa on oltava mukana vapaaehtoistyöntekijöitä. 
 

4.2.2 Voittoa tavoittelemattomia organisaatioita koskeva lähestymistapa 1993 SNA:ssa 

 

Yhdistyneet kansakunnat on julkaissut voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä kansallisissa 

kansantalouden tilinpidoissa koskevan käsikirjan (VTY-käsikirjan). Käsikirjassa esitetty voittoa 

tavoittelemattomien yhteisöjen määritelmä perustuu Salamonin ja Anheierin edellisessä 

kohdassa kuvattuja voittoa tavoittelemattomia organisaatioita koskevan lähestymistavan 

mukaiseen voittoa tavoittelemattoman sektorin määritelmään. VTY-käsikirjassa määritellään 

tältä pohjalta laaja ja heterogeeninen joukko voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka 

voisivat kuulua mihin tahansa viidestä kansallisiin kansantalouden tilinpitojärjestelmään 

kuuluvasta institutionaalisesta sektorista, myös julkisyhteisöihin (S.13). Yrityssektorissa (S.11), 

rahoituslaitossektorissa (S.12) ja kotitaloussektorissa (S.14) on voittoa tavoittelemattomia 

yhteisöjä. Myös kotitalouksia palvelevilla voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä eli KPVTY:illä 

(S.15) on kansantalouden tilinpitojärjestelmässä oma institutionaalinen sektori. Näillä 

organisaatioilla on monia eri oikeudellisia muotoja, vaikka valtaosa niistä onkin yhdistyksiä ja 

säätiöitä. Niitä on perustettu myös moniin erilaisiin tarkoituksiin: tuottamaan palveluita ihmisille 

tai näitä organisaatioita hallinnoiville tai rahoittaville yrityksille; harjoittamaan hyväntekeväisyys- 

tai filantrooppista toimintaa avun tarpeessa olevien hyväksi: toimittamaan voittoa 

tavoittelemattomia markkinattomia palveluja, kuten terveys-, opetus-, ja vapaa-ajan palveluja 

jne.; puolustamaan painostusryhmien etuja tai samanmielisten kansalaisten poliittisia ohjelmia 

yms. 
 

VTY-käsikirjan mukaan nämä pääryhmät, kuten osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, sosiaaliset 

yritykset yms., eivät kuitenkaan kuulu voittoa tavoittelemattomaan sektoriin. 

 

Kuten jäljempänä nähdään, kaikki voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka VTY-käsikirjassa 

luetaan osaksi yhteisötaloutta, eivät kuulu yhteisötalouden käsitteen piiriin. 
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4.3 Solidaarista taloutta koskeva lähestymistapa 

 

Solidaarisen talouden käsite kehitettiin Ranskassa ja tietyissä Latinalaisen Amerikan maissa 

1900-luvun viimeisellä neljänneksellä. Sen kehitys liittyi pitkälti kolmannen sektorin valtavaan 

kasvuun organisaatioina, jotka tuottavat ja jakelevat niin sanottuja hyvinvointipalveluja tai 

meriittihyödykkeitä. Laaja sosiaalinen ja poliittinen yksimielisyys vallitsee siitä, että 

meriittihyödykkeet ovat kohtuullisen elämänlaadun välttämätön edellytys, joten niitä on annettava 

koko väestön käyttöön tuloista ja ostovoimasta riippumatta. Näin ollen katsotaan, että hallitusten 

olisi taattava näiden hyödykkeiden tuotanto ja jakelu joko varmistamalla, että niitä tarjotaan 

ilmaiseksi tai tukemalla niitä siten, että niitä voidaan hankkia huomattavasti markkinahintoja 

halvemmalla. 
 

Euroopan kehittyneimpien maiden hallitukset takasivat hyvinvointivaltion kukoistuksen ja 

vahvistumisen aikoina tärkeimpien meriittihyödykkeiden, kuten terveyspalvelujen ja opetuksen, 

yleisen saatavuuden. Viime vuosikymmeninä on kuitenkin syntynyt uudenlaisia sosiaalisia 

tarpeita, joita julkinen sektori ja perinteinen kapitalistinen sektori eivät pyri täyttämään ja jotka 

vaikuttavat moniin sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa oleviin väestöryhmiin. Näiden ongelmien 

taustalla ovat ikääntyneiden ihmisten elinolot, laajamittainen pitkäaikaistyöttömyys, 

maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, vammaiset, entisten vankien yhteiskuntaan 

sopeutuminen, väkivallan uhriksi joutuneet naiset, pitkäaikaissairaat jne. 
 

Eräät yhteisötaloudelle tyypilliset organisaatiot (osuuskunnat ja ennen kaikkea yhdistykset) ovat 

laajentuneet näillä aloilla huomattavasti. Tämä sektori kokoaa samalla yhteen joukon uusia 

organisaatioita ja uusia toimintakenttiä. Sillä on kolme ominaisuutta, jotka erottavat sen 

perinteisistä yhteisötalouden toimijoista: a) sosiaaliset tarpeet, jotka se pyrkii täyttämään, b) 

aloitteiden taustalla olevat toimijat ja c) nimenomainen pyrkimys sosiaaliseen muutokseen. 
 

Solidaarisen talouden käsitettä kehitettiin Ranskassa 1980-luvulta lähtien kolmen edellä 

mainitun näkökohdan pohjalta. Se vastaa taloutta, jossa markkinat ovat yksi osatekijä. Ne voivat 

olla tärkein, mutta ei kuitenkaan ainoa osatekijä. Solidaarinen talous rakentuu kolmen 

kärkipisteen ympärille. Nämä ovat markkinat, valtiovalta ja vastavuoroisuus. Kolme kärkipistettä 

vastaavat markkinoiden, uudelleenjaon ja vastavuoroisuuden periaatteita. Viimeksi mainitulla 

tarkoitetaan ensisijaisessa sosiaalisessa ympäristössä tapahtuvaa muuta kuin rahallista 

vaihdantaa, joka yhdistetään ennen kaikkea järjestötoimintaan. 
 

Solidaarinen talous on lyhyesti sanottuna luonteeltaan monimuotoinen eikä sitä voi luonnehtia 

pelkästään kaupallisten tai talousnäkökohtien perusteella Solidaarista taloutta koskevassa 

lähestymistavassa järjestelmän kolme kärkipistettä pyritään nivomaan yhteen aivan uudella 

tavalla. Solidaarisen talouden konkreettisina aloitteina pyritään saamaan aikaan sekamuotoja, 

jotka sijoittuvat markkinatalouksien, sekä muiden kuin raha- ja markkinatalouksien 

välimaastoon. Niitä ei voi sovittaa oikeaoppisen taloustieteen mukaisiin markkinoita koskeviin 

jäykkiin kaavoihin. Myös niiden resurssit ovat lähtökohdiltaan moninaisia: markkinapohjaisia 

(tavaroiden ja palveluiden myynti), markkinattomia (valtiontuki ja avustukset) ja ei-monetaarisia 

(vapaaehtoistoiminta). 
 

Tämän solidaarista taloutta koskevan näkemyksen painopiste oli Ranskassa. Toisenlainen 

käsitys solidaarisesta taloudesta oli vallalla eräissä Latinalaisen Amerikan maissa, joissa se 

nähtiin sosiaalisen muutoksen kantavana voimana ja edistäjänä hankkeelle, jonka tavoitteena oli 

löytää vaihtoehto uusliberaalin globalisaation yhteiskunnalle. Toisin kuin eurooppalaisessa 

lähestymistavassa, jossa solidaarisen talouden katsotaan sopivan yhteen markkinoiden ja 

valtion kanssa, Latinalaisen Amerikan näkökulmassa keskitytään käsitteen kehittämiseen 

maailmanlaajuiseksi vaihtoehdoksi kapitalismille. 
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4.4  Sosiaalisia yrityksiä koskeva lähestymistapa 

 

Sosiaalisia yrityksiä on viime vuosina tutkittu hyvin paljon, vaikka yhtenäinen lähestymistapa 

onkin vielä puuttunut. Vallalla on kaksi pääasiallista lähestymistapaa sosiaalisiin yrityksiin 

nähden: angloamerikkalainen ja mannereurooppalainen lähestymistapa. 
 

Angloamerikkalainen lähestymistapa käsittää useita eri näkemyksiä, joissa sosiaalisten yritysten 

ala määritellään eri tavoin. Näkemysten toisessa ääripäässä sosiaalisten yritysten katsotaan 

olevan markkinayrityksiin kuuluva vastine yksityisille voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, 

joilla on sosiaalinen tarkoitus, ja toisessa ääripäässä ne määritellään yksinomaan sosiaaliseen 

innovointiin ja sosiaalisten tarpeiden tyydyttämiseen keskittyviksi yrityksiksi riippumatta yrityksen 

omistusmuodosta (valtio-omisteinen, yksityiseen pääomaan perustuva tai niin sanotun 

eurooppalaisen yhteisötalouden piiriin kuuluva). 

 

Mannereurooppalaisten perinteiden mukaisesta ensisijaisesta sosiaalisia yrityksiä koskevasta 

lähestymistavasta esitetään yhteenveto EMES-verkoston tutkimuksissa ja ehdotuksissa. 

EMES-verkoston mukaan nämä yritykset ovat tuloksena yhteisötalouden alan kollektiivisesta 

yrittäjyydestä, joka määritellään kolmen indikaattoriryhmän perusteella (taloudellisen, sosiaalisen 

ja hallintorakenneulottuvuuden indikaattorit). Euroopan komissio on määritellyt aiemmin 

mainitussa sosiaalisen yrittäjyyden aloitteessa myös, että sosiaaliset yritykset ovat yksi 

yhteisötalouden alaryhmistä (yhteisötalouden toimijat). 

 

4.5 Muita lähestymistapoja 

 

Edellisessä kohdassa kuvatun lähestymistavan tavoin muissakin teoreettisissa 

lähestymistavoissa ehdotetaan suoraan, että markkinatalous, jossa tuotantovälineet ovat 

yksityisomistuksessa, korvattaisiin muilla tuotantojärjestelmän organisointitavoilla. Näitä 

lähestymistapoja ovat a) vaihtoehtoinen talous, jonka juuret ovat Ranskassa toukokuun 1968 

jälkeen kehittyneissä protestiliikkeissä ja b) vuodesta 1980 Latinalaisen Amerikan maissa 

jalansijaa saanut kansalaistalous jolla on niin paljon solidaarisen talouden 

latinalaisamerikkalaista versiota muistuttavia ominaisuuksia, että sitä nimitetään myös 

solidaariseksi kansalaistaloudeksi. Kansalaistalouteen eivät kuulu työnantajan ja työntekijän 

väliset suhteet. Tärkeimmän tuotannontekijän katsotaan olevan työ. 
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LUKU 5 

 

VERTAILEVA ANALYYSI KUSSAKIN EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOSSA, SIIHEN 

LIITTYMÄSSÄ OLEVISSA MAISSA JA EHDOKASMAISSA KÄYTÖSSÄ OLEVISTA 

YHTEISÖTALOUDEN KÄSITTEEN MÄÄRITELMISTÄ 

 

5.1. Kussakin maassa käytössä olevat käsitteet 

5.2. Yhteisötalouden toimijat EU:n jäsenvaltioissa 

 

 

5.1  Kussakin maassa käytössä olevat käsitteet 

 

Sosiaalinen ja taloudellinen ilmiö, johon käsitteellä ”yhteisötalous” tässä raportissa viitataan, on 

laajalti levinnyt ja selvästi yleistymässä kaikkialla EU:ssa. Terminä ja siihen liittyvänä 

tieteellisenä käsitteenä se ei kuitenkaan ole yksiselitteinen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa eikä 

aina edes yksittäisissä valtioissa. Yleensä sen rinnalla käytetään myös muita termejä ja 

samankaltaisia käsitteitä. Tämän luvun tarkoituksena on selvittää Euroopassa käytettäviä tähän 

ilmiöön liittyviä moninaisia käsitteitä ja termejä. 
 

Osassa käsillä olevaa tutkimusta pyrittiin toisaalta arvioimaan yhteisötalouden käsitteen 

tunnettuutta kussakin jäsenvaltiossa kolmella tärkeällä alalla: julkishallinnossa, korkeakoulu- ja 

tiedemaailmassa sekä yhteisötaloudessa itsessään. Toisena tavoitteena oli yksilöidä ja arvioida 

muita samankaltaisia käsitteitä. Tutkimus on tehty tutkimuksen The enterprises and 

organizations of the third system. A strategic challenge for employment (Vivet ja Thiry 

julkaisussa CIRIEC 2000) ensimmäisessä luvussa sovellettujen menetelmien mukaisesti. Siinä 

kolmas järjestelmä sisällytettiin yhteisötalouteen. 
 

Tietoa on kerätty ensisijaisista lähteistä kyselylomakkein, jotka osoitettiin maakohtaisille 

vastuuhenkilöille (ks. liite). Kaikilla vastaajilla oli henkilökohtaista käytännön kokemusta ja 

asiantuntijatietoa yhteisötalouden käsitteestä, muista samankaltaisista käsiteistä ja kyseisen 

sektorin tilanteesta omassa maassaan. Kyselylomakkeet sisälsivät puoliavoimia kysymyksiä 

EU:n jäsenvaltioiden osuus- ja yhteisötaloudesta ja muista samankaltaisista käsitteistä. 

Vastuuhenkilöt olivat tutkijoita, kyseisten maiden yhteisötalouden alan järjestöjen ja 

edustuksellisten elinten henkilökuntaa sekä kansallisten viranomaisten korkeita virkamiehiä, 

joilla oli toimivaltaa osuus- ja yhteisötalouden alalla. Käsitteen omaksumista tarkasteltiin 

jäsenvaltioittain, ja tunnettuusaste oli jaettu kolmeen suhteelliseen tasoon: (*) käsite tunnetaan 

huonosti tai sitä ei tunneta lainkaan, (**) käsite on kohtalaisen tunnettu, ja (***) käsite on erittäin 

laajalti tunnettu, mikä merkitsee käsitteen vakiintuneisuutta kyseisessä maassa. 
 

Tulokset on esitetty taulukoissa 5.1 ja 5.2. Ne koskevat yhteisötalouden käsitteen (ja sitä 

vastaavan termin), siihen liittyvien käsitteiden ”sosiaalinen yritys”, ”voittoa tavoittelematon 

sektori” ja ”kolmas sektori” tunnettuutta sekä muiden käsitteiden tunnettuutta. 
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Taulukko 5.1 Yhteisötalouden käsitteen omaksuminen jäsenvaltioissa 

 

 Viranomaiset  

Yhteisötalouden 

yritykset 

Korkeakoulu- ja 

tiedemaailma 

Itävalta * ** ** 

Belgia ** *** ** 

Bulgaria ** ** ** 

Kypros ** ** ** 

Tšekin tasavalta * ** ** 

Tanska ** ** ** 

Viro ** * * 

Suomi ** ** ** 

Ranska ** *** ** 

Saksa * ** ** 

Kreikka ** ** *** 

Unkari * ** * 

Irlanti ** *** ** 

Italia ** ** ** 

Latvia * ** ** 

Liettua ** * * 

Luxemburg ** ** ** 

Malta ** * ** 

Alankomaat * * * 

Puola ** ** ** 

Portugali *** *** ** 

Romania * * * 

Slovakia * * * 

Slovenia * ** ** 

Espanja *** *** *** 

Ruotsi ** ** * 

Yhdistynyt kuningaskunta * ** ** 

Liittyvät maat ja ehdokasmaat 

Kroatia * * * 

Islanti ** ** ** 

Huom. Lomakkeessa esitettiin seuraava kysymys: "Onko yhteisötalouden käsite tunnettu 

maassanne?" 
 

Vaikka oletettaisiin, että termiin ”yhteisötalous” liittyvissä kansallisissa edellytyksissä ja 

käsityksissä on huomattavia eroja eivätkä ne välttämättä ole vertailukelpoisia, maat voidaan 

jakaa kenttätyössä saatujen yhteisötalouden tunnettuutta koskevien tietojen perusteella kolmeen 

ryhmään (ks. taulukko 5.1): 

 

- Maat, joissa yhteisötalouden käsite on omaksuttu yleisesti: Espanjassa, Ranskassa, 

Portugalissa, Belgiassa, Irlannissa ja Kreikassa viranomaiset, korkeakoulu- ja tiedemaailma 

sekä yhteisötalous itse tuntevat yhteisötalouden käsitteen erittäin hyvin. Joukosta erottuvat 

ensiksi mainitut kaksi maata: Ranska on käsitteen synnyinsija, ja Espanja hyväksyi osuus- ja 

yhteisötaloutta koskevan kansallisen lain ensimmäisenä EU:ssa vuonna 2011. 
 

Maat, joissa yhteisötalouden käsitteen tunnettuus on kohtalainen: Italia, Kypros, Tanska, Suomi, 

Luxemburg, Ruotsi, Latvia, Malta, Puola, Yhdistynyt kuningaskunta, Bulgaria ja Islanti. Näissä 

maissa yhteisötalouden käsitettä käytetään sellaisten käsitteiden rinnalla kuin voittoa 

tavoittelematon sektori, vapaaehtoissektori ja sosiaaliset yritykset. Yhdistyneessä 
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kuningaskunnassa yhteisötalouden käsitteen heikon tunnettuuden vastapainona on sosiaalisten 

yritysten tukemiseen tähtäävä hallituksen politiikka. 

 

- Maat, joissa yhteisötalouden käsite tunnetaan huonosti tai sitä ei tunneta lainkaan: 

Yhteisötalouden käsite tunnetaan huonosti tai ei lainkaan, tai sitä ollaan vasta ottamassa 

käyttöön seuraavissa maissa: Itävalta, Tšekin tasavalta, Viro, Saksa, Unkari, Liettua, 

Alankomaat, Slovakia, Romania, Kroatia ja Slovenia. Tähän ryhmään kuuluu siis lähinnä 

germaanisia maita sekä toiseksi viimeisimmän laajentumiskierroksen yhteydessä EU:hun 

liittyneitä maita. Sellaiset lähikäsitteet kuin voittoa tavoittelematon sektori, vapaaehtoissektori ja 

valtiovallasta riippumaton organisaatio ovat suhteellisesti tunnetumpia. 

 

Muissa taulukoissa esitetyt maakohtaiset tiedot perustuvat kahteen tavoitteeseen: ensinnäkin 

tämän tutkimuksen keskeiseen tavoitteeseen eli 12 uuden EU:n jäsenvaltion ja kahden 

ehdokasmaan tilanteen yksilöintiin ja toiseksi 15 vanhan jäsenvaltion tilanteen yksilöintiin. 
 

Taulukko 5.2 Yhteisötalouden käsitteeseen liittyvien tunnettujen käsitteiden 

omaksuminen jäsenvaltioissa 

 

Sosiaaliset 

yritykset 

Voittoa 

tavoittelematon 

sektori Kolmas sektori 

Itävalta ** *** * 

Belgia ** ** * 

Bulgaria ** ** ** 

Kypros ** ** ** 

Tšekin tasavalta * *** ** 

Tanska ** *** *** 

Viro * ** ** 

Suomi *** ** *** 

Ranska ** ** ** 

Saksa ** ** *** 

Kreikka ** ** * 

Unkari * *** * 

Irlanti ** *** ** 

Italia ** *** ** 

Latvia * *** ** 

Liettua * ** ** 

Luxemburg * * * 

Malta ** ** * 

Alankomaat *** *** * 

Puola *** ** *** 

Portugali ** ** *** 

Romania * ** * 

Slovakia ** *** *** 

Slovenia * ** * 

Espanja * * ** 

Ruotsi *** ** * 

Yhdistynyt kuningaskunta ** ** *** 

Liittyvät maat ja ehdokasmaat      

Kroatia * *** ** 

Islanti ** *** *** 
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Huom. Lomakkeessa esitettiin seuraava kysymys: "Mitkä muut yhteisötalouden käsitteeseen 

liittyvät käsitteet ovat maassanne tieteellisesti, poliittisesti tai yhteiskunnallisesti tunnettuja?" 
 

Sosiaalisten yritysten käsite on omaksuttu yleisesti Alankomaissa, Ruotsissa, Suomessa ja 

Puolassa. Alankomaat hyväksyi vuonna 2003 sosiaalisia yrityksiä koskevan lain. 

Yhteisötalouden, voittoa tavoittelemattoman sektorin, sosiaalisten yritysten ja kolmannen 

sektorin kaltaisten käsitteiden lisäksi useissa EU:n jäsenvaltioissa on käytössä muitakin yleisesti 

omaksuttuja käsitteitä. Voittoa tavoittelemattomia organisaatioita koskevaan lähestymistapaan 

läheisesti liittyvät vapaaehtoissektorin ja valtiovallasta riippumattoman organisaation käsitteet 

ovat tieteellisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti laajalti tunnettuja esimerkiksi Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa, Tanskassa, Maltassa ja Sloveniassa. Euroopan ranskankielisillä alueilla 

(Ranskassa, Vallonian alueella Belgiassa ja Luxemburgissa) käytetään myös käsitteitä 

solidaarinen talous sekä sosiaalinen ja solidaarinen talous, ja käsite Gemeinwirtschaft 

(yleishyödyllinen talous) tunnetaan Saksan ja Itävallan kaltaisissa germaanisissa maissa. 
 

On tärkeää huomauttaa, että laajimmassa merkityksessään käytettävän termin ”yhteisötalous” 

tiettyjen osatekijöiden ei tunnusteta olevan tämän alan olennaisia osia. Sen sijaan korostetaan 

niiden erityisyyttä ja erillisyyttä. Tämä koskee esimerkiksi Saksassa, Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa, Latviassa ja osittain myös Portugalissa toimiva osuuskuntia. 
 

5.2  Yhteisötalouden toimijat EU:n jäsenvaltioissa 

 

Kuten tämän luvun edellisessä kohdassa kuvataan, yhteisötalouden käsitettä ja siihen liittyviä 

käsitteitä koskevat tilanteet ja käsitteiden tunnettuus vaihtelevat huomattavasti maittain. 

Yhteisötalouden osatekijöiden maakohtainen määrittely ei näin ollen ole helppoa. Pyrkimyksenä 

on määritellä, mitkä institutionaaliset muodot kuuluvat yhteisötalouden piiriin tai sen lähikäsitteen 

piiriin, joka kussakin maassa tunnetaan parhaiten. 
 

Tutkimuksessa on kuultu kansallisia alan asiantuntijoita, ja tutkimustulokset esitetään 

taulukossa 5.3. 

 

Tutkimuksesta voidaan esittää yhteenvetona kolme keskeistä johtopäätöstä. Ensimmäinen ja 

oleellisin johtopäätös on, että osatekijät vaihtelevat huomattavasti maittain. Institutionaalisista 

muodoista on aidosti kansallisia versioita, jotka kuuluvat asiantuntijoiden mukaan oleellisesti 

yhteisötalouteen heidän maissaan (ks. X1, X2 jne.). Eräissä maissa, kuten Italiassa ja 

Espanjassa, on eri käsityksiä yhteisötalouden toiminta-alasta: liiketoimintakäsitys, jossa osuus- 

ja yhteisötalouden katsotaan koostuvan pääasiassa osuuskunnista, ja sen rinnalla sovellettava 

markkinaton käsitys, jossa sen katsotaan käsittävän etupäässä yhdistyksiä, sosiaalisia 

osuuskuntia ja muita voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. 
 

Toisen johtopäätöksen mukaan tunnettu näkemys yhteisötaloudesta tahona, jossa yhdistyvät 

osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt, on yleisin juuri siinä maaryhmässä, jossa 

yhteisötalouden käsite on laajimmin omaksuttu. Poikkeuksena tästä on vain Irlanti. Yhteisötalous 

tunnustetaan oikeudellisesti kahdessa näistä maista eli Ranskassa ja Espanjassa. 
 

Kolmantena johtopäätöksenä on, että osuuskuntien kuulumisesta yhteisötalouden piiriin vallitsee 

yleinen yksimielisyys. Tämä kuvastaa melko yleistä näkemystä siitä, että osuuskunnat ja 

keskinäiset yhtiöt ovat yhteisötaloudelle tyypillisiä yritysmuotoja. Myös yhdistykset, säätiöt ja 

sosiaaliset yritykset katsotaan yhteisötalouden osatekijöiksi. Sairaus- ja eläkekassoja 

(keskinäisiä yhtiöitä) ei tunnusteta yhteisötalouteen kuuluviksi EU:n uusissa jäsenvaltioissa. 

Tämä voi johtua sitä, ettei myöskään yhteisötalouden käsitettä sinänsä juuri tunneta eikä 

keskinäisillä yhtiöillä ole kyseisissä maissa oikeudellista asemaa. 
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Taulukko 5.3 Yhteisötalouden osatekijät 

 

  Osuuskunnat 

Keskinäiset 

yhtiöt Yhdistykset Säätiöt Muut 

Itävalta X X X X X1 

Belgia X X X X X2 

Bulgaria X X X X   

Kypros X ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa   

Tšekin tasavalta X - - - X11 

Tanska X X X X X3 

Viro X ei tiedossa X X   

Suomi X X X X   

Ranska X X X X X4 

Saksa X - X X X5 

Kreikka X X X X X6 

Unkari X - X X X12 

Irlanti X X - - X7 

Italia X X X X X8 

Latvia X X X X   

Liettua X - - - X13 

Luxemburg X X X X   

Malta X X X X X14 

Alankomaat X X X X   

Puola X - X X X15 

Portugali X X X X X9 

Romania X X X X X16 

Slovakia X X X X X17 

Slovenia X X X X   

Espanja X X X X X10 

Ruotsi X X X X   

Yhdistynyt kuningaskunta X X X X   

Liittyvät maat ja ehdokasmaat 

Kroatia X - X X  

Islanti X X X X  

Huom. Lomakkeessa esitettiin seuraava kysymys: "Mitkä seuraavista institutionaalisista 

muodoista kuuluvat mielestänne oman maanne yhteisötalouden piiriin tai soveltuvin osin jonkin 

sellaisen lähikäsitteen piiriin, joka on mielestänne yleisemmin hyväksytty?" 
Yhteisötalouden muut erityismuodot 

kussakin maassa: 

X1: Sosiaaliset yritykset 
X2: Sosiaalisiin päämääriin pyrkivät 

yritykset (sociétés à finalité sociale) 

sosiaalisiin päämääriin pyrkivät yritykset 
X3: Sosiaaliset yritykset 
X4: Vapaaehtoinen sosiaaliturva 
(comités d'entreprise) 

X5: Vapaaehtoispalvelut ja -toimistot; 

sosiaaliset yritykset vammaisille; naisasia- 

ja ympäristöliikkeen vaihtoehtoiset yritykset; 

keskinäisen avunannon järjestöt; 

sosiokulttuurikeskukset; työllistävät 

sosiaaliset yritykset; paikalliset vaihto- ja 

kaupankäyntijärjestelmät; naapurusto- ja 

yhteisöyritykset 
X6: Kansalaisyritykset 
X7: Luotto-osuuskunnat 
X8: Vapaaehtoisjärjestöt; yhdistysten 

erityismuodot kuten sosiaalisen aseman 

parantamista edistävät ja perheyhdistykset; 

yhteisösäätiöt; valtiovallasta riippumattomat 

organisaatiot; hyväntekeväisyysjärjestöt 

(Istituzioni di Pubblica Assistenza e 

Beneficenza – IPAB) 

X9: Hyväntekeväisyysjärjestöt 

(misericordias); yksityiset sosiaalisen 

yhteisvastuun organisaatiot (Instituiçoes 

Particulares de Solidariedade Social – 
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IPSS) 

X10: Työntekijöiden omistamat yhtiöt 

(Sociedades Laborales), 

työllistämisyritykset (Empresas de 

Inserción), erityiset työkeskukset (Centros 

Especiales de Empleo) ja erityisryhmät, 

kuten ONCE, sekä jalostusalalla toimivat 

yhteisöt (Sociedades Agrarias de 

Transformación) 

X11: Yhteistä etua palvelevat yhdistykset; 
X1: Voittoa tavoittelemattomat yritykset 

X13: Luotto-osuuskunnat ja sosiaaliset 

yritykset 
X14: BandClub 
X15: Sosioekonomiset integrointikeskukset 
X16: Hyväksytyt suojelulaitokset (Unitati 

Autorizate Proteiate) X17: 

Suojatyökeskukset, 

sosiaalipalvelut 

 

 

Yhteisötalouden foorumit ja verkostot Euroopassa 

 

Sosiaalisilla organisaatioilla on luontainen taipumus muodostaa ryhmiä taloudellisen ja poliittisen 

yhteenkuuluvuuden ja yhteisten taloudellisten ja poliittisten etujen perusteella. Jotkut 

yhteisötalouden yritysryhmistä ja -verkostoista, jotka on luotu kilpailukyvyn parantamiseksi, ovat 

todellisia eurooppalaisia suuryrityksiä. Ryhmiä on muodostettu myös politiikan alalla. 

 

Euroopan yhteisötaloudessa on perustettu monia organisaatioita edustustehtäviä varten. 

Yhteisötalous on niiden kautta osallistunut jäsenvaltioiden ja EU:n politiikkojen laatimiseen ja 

täytäntöönpanoon sitä mukaa, kun niihin osallistuminen on ollut mahdollista tämäntyyppiselle 

neuvotteluosapuolelle. 

 

Yhteisötalouden yrityksiä ja organisaatioita edustavia järjestöjä on Euroopan maissa yleensä 

perustettu aloittain, ja ne muodostavat organisaatioita, yhteenliittymiä ja foorumeja, jotka 

edustavat muun muassa luotto-, työntekijöiden ja maatalousosuuskuntia sekä keskinäisiä 

vakuutusyhtiöitä, eläkekassoja ja -järjestöjä sekä muita sosiaalista toimintaa harjoittavia 

valtiovallasta riippumattomia organisaatioita. 

 

Näin on tapahtunut myös Euroopassa, jossa yhteisötalous (joko kokonaisuudessaan tai siihen 

kuuluvat ”perheet”) on aiemmin vaikuttanut EU:n politiikkoihin. Tämä on ollut selkeästi 

nähtävissä Rooman sopimuksen allekirjoittamisvuodesta lähtien, kun on perustettu Euroopan 

kuluttajaosuuskuntia edustava Eurocoop-järjestö ja kehitetty yhteistä maatalouspolitiikkaa EU-

maiden maatalouden osuustoimintajärjestöjen keskusjärjestön (COGECA) avustuksella. 

 

Yhteisötaloutta Euroopassa edustavia organisaatioita ovat nykyään 

 

1. osuuskuntien perhe: 

- EUROCOOP: Euroopan kulutusosuuskuntien yhteisö 
- CECODHAS: European Liaison Committee for Social Housing (eurooppalainen sosiaalisen 

asumisen järjestö — osuuskuntajaosto) 
- CECOP: Euroopan työ- ja sosiaaliosuuskuntien liitto 
- COGECA: EU-maiden maatalouden osuustoimintajärjestöjen keskusjärjestö 
- GEBC: Euroopan osuuspankkien keskusjärjestö 
- UEPS: European apteekkialan osuuskuntien keskusjärjestö 

 

Cooperatives Europe on kaikkien näiden eurooppalaisia osuuskuntia edustavien elinten 

katto-organisaatio. 

 

2. keskinäisten yhtiöiden perhe: 

- AIM: keskinäisten yhtiöiden kansainvälinen yhdistys 
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- AMICE – keskinäisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusosuuskuntien eurooppalainen 

kattojärjestö 

 

3. yhdistysten ja sosiaalista toimintaa harjoittavien organisaatioiden perhe: 

- CEDAG: yleishyödyllisten yhdistysten Euroopan komitea 
- EFC: eurooppalaisten säätiöiden liitto 
- Euroopan sosiaalisten kansalaisjärjestöjen foorumi  

 

4. Sosiaalisten yritysten foorumit: 

- Social Firms Europe CEFEC (Euroopan sosiaaliset yritykset): Euroopan sosiaalisten yritysten 

keskusjärjestö, työllistämisaloitteet ja sosiaaliset osuuskunnat 

 

Useimmat näistä Euroopan tason edustusjärjestöistä taas kuuluvat Social Economy Europe 

-järjestöön eli osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden pysyvään 

eurooppalaiseen konferenssiin, joka on tällä hetkellä Euroopan yhteisötalouden korkeimman 

tason edustaja Euroopan unionin toimielinten kanssa käytävissä keskusteluissa. Tämä foorumi 

perustettiin marraskuussa 2000 nimellä CEP-CMAF. 

 

Muutamissa maissa edustusjärjestöt eivät ole jääneet vain alakohtaisiksi vaan ovat 

muodostaneet nimenomaisesti yhteisötalouteen liittyviä monialaisia organisaatioita. 

Esimerkkeinä mainittakoon Espanjan osuus- ja yhteisötalouden yritysten keskusjärjestö CEPES 

ja Luxemburgin sosiaalisen talouden foorumi. 

 

Ryhmien muodostamiselle on ollut muitakin perusteita: esimerkiksi viidentoista viime vuoden 

aikana on syntynyt yhteisiä foorumiverkostoja edustamaan yhteisötaloutta, hallintoelimiä (kuten 

kunnanvaltuustoja) ja/tai yrityksiä ja muita sosiaalisia organisaatioita. Tällä tavoin on perustettu 

Euro-Välimeri-alueen yhteisötalouden verkosto ESMED, johon kuuluvat Portugalin, Ranskan, 

Espanjan, Italian, Marokon ja Tunisian kansalliset yhteisötalouden tai osuuskuntien foorumit; 

yhteisötalouden edistämistä palveleva paikallis- ja alueviranomaisten eurooppalainen verkosto 

REVES; sosiaalista integraatiota edistävien yritysten eurooppalainen verkosto ENSIE; ja 

Euroopan sosiaalisten työnantajien järjestö FEDES. Kaikki nämä organisaatiot edistävät 

aktiivisesti yhteisötaloutta. CIRIEC International taas poikkeaa muista foorumeista siten, että sen 

jäsenistössä on monien Euroopan maiden julkisen sektorin sekä yhteisötalouden ja 

osuustoimintatalouden piiriin kuuluvia yrityksiä ja tähän alaan erikoistuneita tutkijoita. 
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LUKU 6 

TILASTOTIETOA EUROOPAN UNIONIN SEKÄ SIIHEN LIITTYMÄSSÄ OLEVIEN MAIDEN JA 

EHDOKASMAIDEN YHTEISÖTALOUDESTA 

 

 

Tässä luvussa esitetään maakohtainen ja yleinen katsaus yhteisötalouden tärkeimpiin tilastoihin 

EU:n osalta. Organisaatiot on siinä jaettu kolmeen ryhmään: osuuskunnat ja muut 

vastaavantyyppiset hyväksytyt organisaatiot; keskinäiset yhtiöt ja muut vastaavantyyppiset 

organisaatiot; ja kolmanneksi yhdistykset, säätiöt ja muut vastaavat voittoa tavoittelemattomat 

organisaatiot. 

 

Tilastojen laatiminen kenttätutkimusten ja todennettavien selvitysten perusteella on ensiarvoisen 

tärkeää. Koska sitä ei voitu tehdä käsillä olevan tutkimuksen rahoituksen ja määräajan 

puitteissa, se on siirrettävä myöhempään ajankohtaan. 

 

Käsillä olevassa tutkimuksessa esitettävät tilastotiedot perustuvat maakohtaisten 

vastuuhenkilöiden (ks. liite) toimittamiin sekundaarisiin tietoihin ja koskevat vuosia 2009–2010. 

Eräiden maiden tiedot ovat kuitenkin vanhempia tietojen saatavuuteen ja tilastoinnin laatuun 

liittyvistä syistä. Tämä koskee erityisesti yhdistyksiä, säätiöitä ja muita vastaavia organisaatioita. 

Tilastoissa esitetään palkatun henkilöstön lukumäärä, mahdollisuuksien mukaan myös 

kokopäivätyötä vastaavana, jäsenten lukumäärä, vapaaehtoisten lukumäärä ja organisaatioiden 

tai yritysten lukumäärä. Muuttujaan ”palkattu henkilöstö” on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta 

tiedot olisivat vertailukelpoisia niihin tietoihin nähden, jotka on saatu yhteisötalouden tilaa 

25 jäsenvaltion EU:ssa koskeneesta CIRIEC:n ETSK:lle tekemästä aiemmasta tutkimuksesta. 

Uudesta ja vanhasta tutkimuksesta saatuja tärkeimpiä tilastoja on verrattu kahdessa taulukossa 

(6.3 ja 6.4). 

 

Monien maiden tiedoissa on tutkimuksen aikana tullut esille huomattavia tilastollisia puutteita. 

Tämä koskee etenkin uusia EU:n jäsenvaltiota, mutta ei yksinomaan niitä. Lähdeluettelossa 

mainituista muista tieteellisistä tutkimuksista, ICMIF:ltä ja AMICE:ltä, Cooperatives Europe 

-järjestön tekemästä organisaatioita koskevasta tutkimuksesta (2010) ja muiden katto-

organisaatioiden, kuten COGECA:n tai Eurocoopin, tekemistä tutkimuksista on saatu tietoja, 

joilla on pyritty korjaamaan puutteita. Nämä lähteet on mainittu järjestelmällisesti eri maiden 

taulukoissa. 

 

Käsillä oleva tutkimus poikkeaa merkittävästi ETSK:n ja CIRIEC:n viimeksi tekemästä 

tutkimuksesta siltä osin, että kansalliset tilastolaitokset ovat viime vuosina nähneet paljon vaivaa 

voidakseen antaa luotettavia tietoja yhteisötalouden piiriin kuuluvista ryhmistä. Tutkimus on 

Espanjassa, Portugalissa, Kreikassa, Tšekin tasavallassa ja Unkarissa tehty satelliittitilinpidon 

menetelmien avulla, mikä merkitsee tärkeää askelta yhteisötalouden tunnustamisessa 

Euroopassa. 

 

Tilastotietoihin tulee suhtautua varauksellisesti, kun otetaan huomioon sovellettu menetelmä ja 

tiettyjen muuttujien kansainvälisen vertailun ongelmat, tiettyjen maiden tietojen kyseenalainen 

luotettavuus, saman maan eri ”perheiden” kaksinkertaisen kirjaamisen mahdollisuus, tietojen 

antaminen eri viitevuosilta ja eri lähteiden käyttäminen saman ”perheen” ja maan osalta 

vanhassa ja uudessa tutkimuksessa (viitekausina 2002–2003 ja 2009–2010). Viimeksi mainittu 

ongelma liittyy muun muassa tietojen saatavuuteen. 

 

EU:n jäsenvaltioiden yhteisötalouden tila ilmenee jäljempänä olevista taulukoista. 
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Tärkein johtopäätös on se, että Euroopan yhteisötaloudella on erittäin tärkeä inhimillinen ja 

taloudellinen merkitys. Se tarjoaa palkkatyötä yli 14,5 miljoonalle ihmiselle, mikä vastaa 6,5:tä 

prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n työssä käyvästä väestöstä. Näistä luvuista käy selvästi ilmi, 

etteivät yhteiskunta ja sen instituutiot voi eikä niiden pitäisi jättää tätä tilannetta huomiotta. 

 

Toinen merkittävä johtopäätös on, että yhteisötaloudella on uusissa EU:n jäsenvaltioissa tiettyjä 

poikkeuksia lukuun ottamatta suhteellisen vähäinen merkitys verrattuna 15 vanhaan 

jäsenvaltioon. Yhteisötalouden on siis päästävä uusissa jäsenvaltioilla vähintäänkin muita EU:n 

jäsenvaltioita vastaavalle tasolle, jotta se voisi hyödyntää kaikki mahdollisuutensa. 

 

Kolmas johtopäätös on, että yhteisötalous on kasvanut koko väestöä nopeammin viitekausien 

2002–2003 ja 2009–2010 välisenä aikana. Ensimmäisellä viitekaudella sen osuus Euroopan 

kaikista ansiotyöpaikoista oli 6 prosenttia ja 11 miljoonaa työpaikkaa ja viitekaudella 2009–2010 

6,5 prosenttia ja 14,5 miljoonaa työpaikkaa. 

 

Taulukko 6.1 Palkansaajien määrä EU:ssa toimivissa osuuskunnissa, keskinäisissä 

yhtiöissä ja yhdistyksissä (2009–2010) 

 

Maa Osuuskunnat 

Keskinäiset 

yhtiöt Yhdistykset 

YHTEENSÄ 

 

Itävalta 61 999 1 416 170 113 233 528 

Belgia 13 547 11 974 437 020 462 541 

Bulgaria 41 300 ei tiedossa 80 000 121 300 

Kypros 5 067 ei tiedossa ei tiedossa 5 067 

Tšekin tasavalta 58 178 5 679 96 229 160 086 

Tanska 70 757 4 072 120 657 195 486 

Viro 9 850 ei tiedossa 28 000 37 850 

Suomi 94 100 8 500 84 600 187 200 

Ranska 320 822 128 710 1 869 012 2 318 544 

Saksa 830 258 86 497 1 541 829 2 458 584 

Kreikka 14 983 1 140 101 000 117 123 

Unkari 85 682 6 676 85 852 178 210 

Irlanti 43 328 650 54 757 98 735 

Italia 1 128 381 ei tiedossa 1 099 629 2 228 010 

Latvia 440 ei tiedossa ei tiedossa 440 

Liettua 8 971 ei tiedossa ei tiedossa 8 971 

Luxemburg 1 933 ei tiedossa 14 181 16 114 

Malta 250 ei tiedossa 1 427 1 677 

Alankomaat 184 053 2 860 669 121 856 054 

Puola 400 000 2 800 190 000 592 800 

Portugali 51 391 5 500 194 207 251 098 

Romania 34 373 18 999 109 982 163 354 

Slovakia 26 090 2 158 16 658 44 906 

Slovenia 3 428 476 3 190 7 094 

Espanja 646 397 8 700 588 056 1 243 153 

Ruotsi 176 816 15 825 314 568 507 209 

Yhdistynyt 

kuningaskunta 236 000 50 000 1 347 000 1 633 000 
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Liittyvät maat ja ehdokasmaat 

Kroatia 3 565 1 569 3 950 9 084 

Islanti ei tiedossa 221 ei tiedossa 221 

15 jäsenvaltion EU 

YHTEENSÄ 3 874 765 325 844 8 605 750 12 806 379 

Uudet jäsenvaltiot 673 629 36 788 611 338 1 321 755 

27 jäsenvaltion EU 

YHTEENSÄ 4 548 394 362 632 9 217 088 14 128 134 

Keskinäisiä yhtiöitä koskevat tiedot on Italian osalta sisällytetty osuuskuntia koskeviin tietoihin. 

 

Taulukko 6.2 Palkansaajien määrä osuus- ja yhteisötaloudessa verrattuna EU:n 

palkansaajien kokonaismäärään (2009–2010) (tuhansia työntekijöitä) 

 

Maa 

Osuus- ja 

yhteisötalou

den 

palkansaajie

n määrä 

Palkansaajie

n 

kokonaismä

ärä % 

Itävalta 233,53 4 096,30 5,70 % 

Belgia 462,54 4 488,70 10,30 % 

Bulgaria 121,3 3 052,80 3,97 % 

Kypros 5,07 385,1 1,32 % 

Tšekin tasavalta 160,09 4 885,20 3,28 % 

Tanska 195,49 2 706,10 7,22 % 

Viro 37,85 570,9 6,63 % 

Suomi 187,2 2 447,50 7,65 % 

Ranska 2 318,54 25 692,30 9,02 % 

Saksa 2 458,58 38 737,80 6,35 % 

Kreikka 117,12 4 388,60 2,67 % 

Unkari 178,21 3 781,20 4,71 % 

Irlanti 98,74 1 847,80 5,34 % 

Italia 2 228,01 22 872,30 9,74 % 

Latvia 0,44 940,9 0,05 % 

Liettua 8,97 1 343,70 0,67 % 

Luxemburg 16,11 220,8 7,30 % 

Malta 1,68 164,2 1,02 % 

Alankomaat 856,05 8 370,20 10,23 % 

Puola 592,8 15 960,50 3,71 % 

Portugali 251,1 4 978,20 5,04 % 

Romania 163,35 9 239,40 1,77 % 

Slovakia 44,91 2 317,50 1,94 % 

Slovenia 7,09 966 0,73 % 

Espanja 1 243,15 18 456,50 6,74 % 

Ruotsi 507,21 4 545,80 11,16 % 

Yhdistynyt 

kuningaskunta 1 633,00 28 941,50 5,64 % 

Liittyvät maat ja ehdokasmaat 

Kroatia 9,08 1 541,20 0,59 % 

Islanti 0,22 165,8 0,13 % 
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15 jäsenvaltion 

EU YHTEENSÄ 12 806,37 172 790,40 7,41 % 

27 jäsenvaltion 

EU YHTEENSÄ 14 128,13 216 397,80 6,53 % 

 

* Työssä käyvä väestö, ikäryhmä 16–65-vuotiaat, Eurostat, 2010. 
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Taulukko 6.3 Yhteisötalouden piiriin kuuluvien palkansaajien määrän kehitys Euroopassa 

 

Maa 

Yhteisötalouden 

palkansaajien määrä   

2002/2003 2009/2010 Δ% 

Itävalta 260 145 233 528 -10,23 % 

Belgia 279 611 462 541 65,42 % 

Bulgaria ei tiedossa 121 300 ei tiedossa 

Kypros 4 491 5 067 12,83 % 

Tšekin tasavalta 165 221 160 086 -3,11 % 

Tanska 160 764 195 486 21,60 % 

Viro 23 250 37 850 62,80 % 

Suomi 175 397 187 200 6,73 % 

Ranska 1 985 150 2 318 544 16,79 % 

Saksa 2 031 837 2 458 584 21,00 % 

Kreikka 69 834 117 123 67,72 % 

Unkari 75 669 178 210 135,51 % 

Irlanti 155 306 98 735 -36,43 % 

Italia 1 336 413 2 228 010 66,72 % 

Latvia 300 440 46,67 % 

Liettua 7 700 8 971 16,51 % 

Luxemburg 7 248 16 114 122,32 % 

Malta 238 1 677 604,62 % 

Alankomaat 772 110 856 054 10,87 % 

Puola 529 179 592 800 12,02 % 

Portugali 210 950 251 098 19,03 % 

Romania ei tiedossa 163 354 ei tiedossa 

Slovakia 98 212 44 906 -54,28 % 

Slovenia 4 671 7 094 51,87 % 

Espanja 872 214 1 243 153 42,53 % 

Ruotsi 205 697 507 209 146,58 % 

Yhdistynyt 

kuningaskunta 

1 711 276 

1 633 000 -4,57 % 

Liittyvät maat ja ehdokasmaat  

Kroatia ei tiedossa 9 084 ei tiedossa 

Islanti ei tiedossa 221 ei tiedossa 

15 jäsenvaltion EU 

YHTEENSÄ 10 233 952 12 806 379 25,14 % 

Uudet jäsenvaltiot 908 931 1 321 755 45,42 % 

27 jäsenvaltion EU 

YHTEENSÄ 11 142 883 14 128 134 26,79 % 

 

 

 



 

 

Taulukko 6.4 Yhteisötalouden piiriin kuuluvien palkansaajien määrän kehitys Euroopassa 

 

Maa 

Työpaikat vuosina 

2002/2003 

Työpaikat vuosina 

2009/2010 Δ % 

Osuuskunnat Yhdistykset Osuuskunnat Yhdistykset Osuuskunnat Yhdistykset 

Itävalta 62 145 190 000 61 999 170 113 -0,23 % -10,47% 

Belgia 17 047 249 700 13 547 437 020 -20,53 % 75,02 % 

Bulgaria ei tiedossa ei tiedossa 41 300 80 000 ei tiedossa ei tiedossa 

Kypros 4 491 ei tiedossa 5 067 ei tiedossa 12,83 % ei tiedossa 

Tšekin 

tasavalta 90 874 74 200 58 178 96 229 -35,98 % 29,69% 

Tanska 39 107 120 657 70 757 120 657 80,93 % 0,00% 

Viro 15 250 8 000 9 850 28 000 -35,41 % 250,00 % 

Suomi 95 000 74 992 94 100 84 600 -0,95 % 12,81 % 

Ranska 439 720 1 435 330 320 822 1 869 012 -27,04 % 30,21 % 

Saksa 466 900 1 414 937 830 258 1 541 829 77,82 % 8,97 % 

Kreikka 12 345 57 000 14 983 101 000 21,37 % 77,19 % 

Unkari 42 787 32 882 85 682 85 852 100,25 % 161,09 % 

Irlanti 35 992 118 664 43 328 54 757 20,38 % -53,86 % 

Italia 837 024 499 389 1 128 381 1 099 629 34,81 % 120,19 % 

Latvia 300 ei tiedossa 440 ei tiedossa 46,67 % ei tiedossa 

Liettua 7 700 ei tiedossa 8 971 ei tiedossa 16,51 % ei tiedossa 

Luxemburg 748 6 500 1 933 14 181 158,42 % 118,17 % 

Malta 238 ei tiedossa 250 1 427 5,04 % ei tiedossa 

Alankomaat 110 710 661 400 184 053 669 121 66,25 % 1,17 % 

Puola 469 179 60 000 400 000 190 000 -14,74 % 216,67 % 

Portugali 51 000 159 950 51 391 194 207 0,77 % 21,42 % 

Romania ei tiedossa ei tiedossa 34 373 109 982 Ei tiedossa ei tiedossa 

Slovakia 82 012 16 200 26 090 16 658 -68,19 % 2,83 % 

Slovenia 4 401 ei tiedossa 3 428 3 190 -22,11 % ei tiedossa 

Espanja 488 606 380 060 646 397 588 056 32,29 % 54,73 % 

Ruotsi 99 500 95 197 176 816 314 568 77,70 % 230,44 % 

Yhdistynyt 

kuningaskunt

a 190 458 1 473 000 236 000 1 347 000 23,91 % -8,55 % 

Liittyvät maat ja ehdokasmaat 

Kroatia ei tiedossa ei tiedossa 3 565 3 950 ei tiedossa ei tiedossa 

Islanti ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa 

15 

jäsenvaltion 

EU 

YHTEENSÄ 2 946 302 6 936 776 3 874 765 8 605 750 31,51 % 24,06 % 
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Taulukko 6.5 Vapaaehtoistyöntekijät EU:ssa vuonna 2011 

 

Maa 

% aikuisväestöstä 
Vapaaehtoisten 

lukumäärä 

Itävalta 37 % 2 638 255 

Belgia 26 % 2 341 994 

Bulgaria 12 % 784 501 

Kypros 23 % 153 531 

Tšekin tasavalta 23 % 2 072 862 

Tanska 43 % 1 949 371 

Viro 30 % 341 166 

Suomi 39 % 1 740 611 

Ranska 24 % 12 646 908 

Saksa 34 % 24 065 072 

Kreikka 14 % 1 355 390 

Unkari 22 % 1 878 243 

Irlanti 32 % 1 124 535 

Italia 26 % 13 484 222 

Latvia 22 % 426 628 

Liettua 24 % 679 138 

Luxemburg 35 % 144 534 

Malta 16 % 55 975 

Alankomaat 57 % 7 787 384 

Puola 9 % 2 914 610 

Portugali 12 % 1 082 532 

Romania 14 % 2 549 410 

Slovakia 29 % 1 332 145 

Slovenia 34 % 598 298 

Espanja 15 % 5 867 518 

Ruotsi 21 % 1 636 160 

Yhdistynyt kuningaskunta 23 % 11 774 457 

Liittyvät maat ja ehdokasmaat  

  

  
Kroatia ei tiedossa ei tiedossa 

Islanti ei tiedossa ei tiedossa 

Lähde: Eurobarometri/Euroopan parlamentti 75.2: Vapaaehtoistyö 
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LUKU 7 

YHTEISÖTALOUDEN TOIMIJOITA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ EUROOPAN UNIONIN 

JÄSENVALTIOISSA, SIIHEN LIITTYMÄSSÄ OLEVISSA MAISSA JA EHDOKASMAISSA SEKÄ 

JULKISEN VALLAN HARJOITTAMA POLITIIKKA JA ERITYISESTI YHTEISÖTALOUDESTA 

HILJATTAIN ANNETTU KANSALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

7.1. Yhteisötalouden toimijoita koskeva lainsäädäntö Euroopan unionissa 

7.2. Yhteisötaloutta edistävät julkisen vallan toimet Euroopan unionin maissa 

7.3. Yhteisötaloutta koskeva uusi kansallinen lainsäädäntö Euroopassa 

 

 

7.1 Yhteisötalouden toimijoita koskeva lainsäädäntö Euroopan unionissa 

 

Institutionaalisilla puitteilla on keskeinen merkitys yhteisötalouden laajuudelle ja erottuvuudelle. 

Yhteisötalouden puitteet määrittelevien oikeussäännösten mukaan alan asema voidaan tunnustaa 

kolmella tavalla: 

1) Viranomaiset tunnustavat nimenomaisesti yhteisötalouden organisaatioiden erilaisen 

ominaislaadun ja sen, että ne tarvitsevat erityiskohtelua. Tällaisen lainsäädännön tarkoituksena on 

antaa alan organisaatioille yksityisten toimijoiden asema. 
2) Tunnustetaan yhteisötalouden organisaatioiden kyky ja oikeus toimia millä tahansa 

taloudellisella ja sosiaalisella toiminta-alalla. 

3) Tunnustetaan, että yhteisötalouden organisaatioiden tehtävänä on osallistua 

yhteiskuntapolitiikkojen laadintaa ja täytäntöönpanoa koskeviin neuvotteluihin. Näin ollen ne 

nähdään toimintalinjojen luojina ja toteuttajina. 

 

Yhteisötalouden eri muotoja ei Euroopassa aina ole vakiinnutettu asianmukaisesti edellä 

mainituilla kolmella alalla. 
 

Ensimmäisestä kohdasta voidaan todeta, että EU:n jäsenvaltioiden oikeudellisissa järjestelmissä 

ei kaikkia yhteisötalouden muotoja tunnusteta yhtä laajasti. 
 

Osuuskunnat tunnustetaan nimenomaisesti erityiseksi yritysmuodoksi Rooman sopimuksen 

58 artiklassa, ja niiden asema tunnustetaan myös monien jäsenvaltioiden – kuten Kreikan, Italian, 

Portugalin ja Espanjan – valtiosäännöissä. Niiden toiminnalla on sääntelypuitteet, jotka takaavat 

jäsenten ja ulkopuolisten toimijoiden oikeudet, mutta kaikissa tapauksissa ei ole erityistä 

kansallisen tason säädöstä, jolla säädeltäisiin kaikkea osuuskuntatoimintaa. Esimerkiksi 

Tanskalla, Tšekillä ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei ole yleisiä osuuskuntasäädöksiä mutta 

kylläkin eräitä säädöksiä erityisistä osuustoimintamuodoista, kuten Tanskassa 

asunto-osuuskunnista tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Tšekissä osuustoiminnallisista 

luottolaitoksista tai luotto-osuuskunnista. Tämä poikkeaa muiden maiden tilanteesta: esimerkiksi 

Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa on liikaa osuustoiminta-alan säädöksiä, ja sovellettavat 

säädökset vaihtelevat osuuskunnan muodon ja hallintotason (valtakunnallinen ja alueellinen) 

mukaan. 
 

Tilanne on samanlainen Euroopan yhteisötalouden toimintamuotojen oikeudellisen aseman 

eroissa, kuten taulukoista 7.1 ja 7.2 käy ilmi. Maat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: ensimmäisen 

ryhmän maissa on erityislainsäädäntöä yhteisötalouden muodoista, toisen ryhmän maissa on 

jonkin verran yhteisötalouden organisaatioihin sovellettavia oikeussäännöksiä hajallaan eri 

säädöksissä, ja kolmannen ryhmän maissa ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä yhteisötalouden 

muodoista. 
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Taulukko 7.1 Yhteisötalouden erityisten organisaatiomuotojen oikeudellinen 

tunnustaminen 

 

 Osuuskunnat Kesk. yhtiöt Yhdistykset Säätiöt 

Itävalta KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Belgia KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Bulgaria KYLLÄ ei KYLLÄ KYLLÄ 

Kroatia KYLLÄ ei KYLLÄ KYLLÄ 

Kypros KYLLÄ ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa 

Tšekin tasavalta R ei KYLLÄ KYLLÄ 

Tanska KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Viro ei ei KYLLÄ KYLLÄ 

Suomi KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Ranska KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Saksa KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Kreikka KYLLÄ - KYLLÄ KYLLÄ 

Unkari KYLLÄ ei KYLLÄ KYLLÄ 

Islanti KYLLÄ  ei KYLLÄ 

Irlanti R ei ei ei 

Italia KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Latvia KYLLÄ ei KYLLÄ KYLLÄ 

Liettua KYLLÄ ei KYLLÄ KYLLÄ 

Luxemburg KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Malta KYLLÄ ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa 

Alankomaat KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Puola KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Portugali KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Romania KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Slovakia KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Slovenia ei ei KYLLÄ KYLLÄ 

Espanja KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Ruotsi KYLLÄ Ei KYLLÄ KYLLÄ 

Yhdistynyt 

kuningaskunta R R KYLLÄ KYLLÄ 

Huom. Lomakkeessa esitettiin seuraava kysymys: "Onko yhteisötalouden eri institutionaalisilla 

muodoilla erillinen oikeudellinen esim. erityislainsäädännössä määritelty asema?" 
R: tarkoittaa, että asianomaisessa maassa on jonkin verran kyseiseen yhteisötalouden 

organisaatiomuotoon sovellettavia oikeussäännöksiä, mutta ne voivat olla hajallaan eri 

säädöksissä. 
 

Useissa uusissa EU:n jäsenvaltioissa on viime vuosina annettu merkittäviä säädöksiä. Ne on 

lueteltu taulukossa 7.2. 
 

7.2 Yhteisötaloutta edistävät julkisen vallan toimet Euroopan unionin maissa 

 

Euroopan unionissa useat jäsenvaltio- ja aluetason hallituselimet ovat viimeksi kuluneiden 

kahdenkymmenenviiden vuoden aikana toteuttaneet julkisen vallan toimia, jotka koskevat 

nimenomaisesti yhteisötalouden koko kenttää tai sen osatekijöitä. Yleensä ne ovat laatineet 

alakohtaisia toimintalinjoja, joiden yhteydessä on viitattu selvästi, vaikkakin hajanaisesti ja 
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irrallisesti, yhteisötalouden institutionaalisiin muotoihin. Esimerkkeinä voidaan mainita 

työntekijöiden osuuskuntia ja työllistämisyrityksiä hyödyntävät aktiiviset työllisyyspolitiikat sekä 

sosiaalipalvelupolitiikat, joiden yhteydessä yhdistyksillä, säätiöillä ja muilla voittoa 

tavoittelemattomilla organisaatioilla on ollut keskeinen rooli, ja maatalous- ja maaseudun 

kehittämispolitiikat, joiden toteuttamiseen maatalousosuuskunnat ovat osallistuneet. Lisäksi on 

mainittava sosiaaliturvajärjestelmiin kuuluvat keskinäiset eläke- tai sairauskassat. Tuoreempi ja 

harvinaisempi ilmiö on, että laaditaan erityisesti osuus- ja yhteisötaloutta koskevia toimintalinjoja. 

Toiset niistä koskevat nimenomaan markkinalähtöisiä yrityksiä ja toiset voittoa tavoittelemattomia, 

markkinoiden ulkopuolella toimivia organisaatioita. Toimintalinjat ovat kuitenkin vain harvoin 

kattaneet molemmat toimintamallit. 
 

Toteutettavien toimien laajuus ja painoarvo sekä se, miten laajalti ja millä tavoin yhteisötalous 

otetaan huomioon kyseisissä toimissa, riippuu monesta keskeisestä tekijästä. Niihin vaikuttaa 

muun muassa yhteisötalouden sosiaalinen ja poliittinen hyväksyminen vakiintuneeksi ilmiöksi. 

Muita tekijöitä ovat alan näkyvyys ja siitä saatava kuva sekä alan rooli valtion moniulotteisessa 

(taloudellisessa, sosiaalisessa ja kulttuurisessa) kehittämisessä yhteiskunnan ja 

päätöksentekijöiden näkökulmasta, ilmiön taloudellinen painoarvo ja taustatekijät sekä alan 

valmiudet toimia luotettavana neuvotteluosapuolena yhteiskuntapolitiikkojen laatimisessa 

täytäntöönpanossa. 
 

Valtioiden moniulotteiseen kehittämiseen liittyvällä yhteisötalouden roolilla viitataan yhteiskunnan 

käsitemalliin. Sen avulla voidaan muodostaa perusta yksittäisissä valtioissa rinnakkain olevien 

yhteiskunnallisten ja taloudellisten resurssien yhdistämiselle. Yhteisötalouden rooli on tältä osin 

täysin vastakkainen kolmessa nykyisessä yhteiskuntamallissa. 

 

Ensimmäisessä, perinteisen sosiaalidemokratian mallissa, valtion tehtävänä on täyttää sosiaaliset 

tarpeet uudelleenjaon avulla. Yhteisötalouden katsotaan olevan pelkkä muinaisjäännös. 

Sosiaalisten kysymysten ratkaisemiseksi vaaditaan näin ollen lähes poikkeuksetta valtion 

investointeja. Niitä rahoitetaan pääomaverotuksella, jonka katsotaan olevan ensisijainen keino 

hyvinvoinnin turvaamiseen. 
 

Toisessa mallissa eli uusliberaalissa mallissa talous käsittää yksinomaan markkinat, joilla toimii 

perinteisiä voittoa tavoittelevia yrityksiä. Termillä ”sosiaalinen” viitataan markkinatalouden 

ulkopuolisiin yrityksiin ja siten kysyntään, joka ei perustu maksukykyyn. Tässä mallissa 

yhteisötalous jää talouden keskeisten haasteiden määrittelyn ulkopuolelle. Se edistää myös 

sosiaalista ja taloudellista kahtiajakautumista kahdella eri alalla. Ensimmäinen on markkinatoimien 

ala, missä yhteisötalous edistää riippuvuutta ja epävakautta työn ja tuotannon välisissä suhteissa 

yhä suuremmissa osissa väestöä. Toinen on muiden kuin markkinatoimien ja tulonsiirtotoimien 

ala, missä yhteisötalous kyseenalaistaa valtion aseman tärkeimpänä sääntelystä ja 

uudelleenjaosta vastaavana elimenä ja edistää hyväntekeväisyyttä, vapaaehtoistyötä ja 

epävirallista taloutta (Chaves 2005). 
 

Kolmannessa, sosiaalisen ja taloudellisen demokratian tai moniarvoisen demokratian mallissa 

sosiaalisten tarpeiden täyttäminen on sekä valtion (uudelleenjako) että yhteiskunnan tehtävä. 

Valtio on edelleen tärkein sääntelystä ja uudelleenjaosta vastaava elin, ja yhteisötalous osallistuu 

niin markkinatoimintaan kuin markkinattomaan toimintaan. Tässä mallissa yhteisötalouden 

toiminnan edistäminen edellyttää toisaalta asianmukaisia mekanismeja yhteisötalouden 

sosiaalisen lisäarvon tuottamiseen liittyvien mahdollisuuksien ja rajojen arviointia varten ja 

toisaalta huomattavia sosioekonomisia ja institutionaalisia muutoksia (Lévesque 1997). 
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Taulukko 7.2 Osuus- ja yhteisötalouden yritysten ja organisaatioiden muita oikeudellisia 

muotoja * 

 

Maa Muut muodot (täsmennettyinä)  

Belgia - laki ”Sociétés à finalité sociale” (sosiaalisiin päämääriin pyrkivät 

yritykset), 13.4.1995. 

Irlanti - Credit Union Act (laki luotto-osuuskunnista) 1997. 

Italia - D. Legs. 155/2006 ”Disciplina dell'impresa sociale” (asetus 

sosiaalisista yrityksistä), 
- Onlus (sosiaalisesti hyödylliset voittoa tavoittelemattomat 

organisaatiot), D. Lgs. n.460/1997 
- laki kehitysyhteistyöalan kansalaisjärjestöistä 49/1987 

- laki 266/1991 ”Legge Quadro sul volontariato” (vapaaehtoistyötä 

koskeva puitelaki) 

Portugali - Misericordias DL 119/83, 25.2.1983 

Espanja - vuoden 1997 laki Sociedades laborales (työntekijöiden 

omistamista yhtiöistä), 

- Centros Especiales de Empleo para minusválidos (vammaisten 

työkeskukset), RD 2273/1985), 
- Empresas de Inserción (työllistämisyritykset): laki 12/2001 

lisäsäännös 9, alueelliset lait. 

Ruotsi - asunto-osuuskunnat (talouselämän järjestöt), 30.5.1991 

Suomi - sosiaaliset yritykset, 30.12.2003 
- osuuskuntalaki, 28.12.2001/1488 

Kreikka - laki 2190/1920 koskee ”kansalaisyrityksiä” 
- laki 2810/2000 ja 410/1995 ”kehittämistoimistoista”  

Alankomaat - Yksityisoikeuden säädöskokoelman osa 2 (oikeushenkilöt) on 

vuodelta 1850, ja se on uudistettu vuonna 1992 

Tanska - laki asunto-osuuskunnista ja muista yleishyödyllisistä 

asuntoyhtiöistä, tarkistettu vuonna 2006. 

Tšekin tasavalta - yhteistä etua palvelevat yhdistykset (NNO), 1995 
- asunnonomistajien liitto, 2000  

Unkari - voittoa tavoittelemattomat yritykset 

Latvia - osuustoiminnalliset luottolaitokset, 15.7.1993 

Liettua - luotto-osuuskunnat, 1995. 
- sosiaaliset yritykset, 2004 

Puola - sosiaaliset osuuskunnat, 2006 

- laki sosiaalisesti tuetusta työstä yhteiskuntaan integroitumista 

edistävissä keskuksissa, 13.6.2003 

- laki yleishyödyllisestä toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä 

yleishyödyllisten organisaatioiden hyväksi, 24.4.2004 

Yhdistynyt 

kuningaskunta 

- Yhteistä etua palveleva yritys (Community Interest Company) 

* Oikeudellinen asema, joka on eri kuin osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja 

säätiöiden oikeudellinen asema. 
Huom. Lomakkeessa esitettiin seuraava kysymys: Onko luvussa 5 mainituilla osuus- ja 

yhteisötalouden institutionaalisilla muodoilla erillinen oikeudellinen esim. erityislainsäädännössä 

määritelty asema? Jos on, missä säädöksessä. 
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Taulukko 7.3 Yhteisötalouden organisaatioiden erityinen verokohtelu EU:ssa 

 

  Osuuskunnat 

Keskinäiset 

yhtiöt Yhdistykset Säätiöt 

Itävalta KYLLÄ - KYLLÄ KYLLÄ 

Belgia KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Bulgaria - - - - 

Kypros KYLLÄ ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa 

Tšekin tasavalta - - KYLLÄ KYLLÄ 

Tanska KYLLÄ - KYLLÄ KYLLÄ 

Viro - - - KYLLÄ 

Suomi KYLLÄ - KYLLÄ KYLLÄ 

Ranska KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Saksa - KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Kreikka KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Unkari KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Irlanti KYLLÄ - - - 

Italia KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Latvia KYLLÄ - KYLLÄ KYLLÄ 

Liettua ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa 

Luxemburg - - - KYLLÄ 

Malta KYLLÄ ei tiedossa KYLLÄ KYLLÄ 

Alankomaat KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Puola - - - - 

Portugali KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Romania - KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Slovakia - KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Slovenia ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa 

Espanja KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Ruotsi - - - - 

Yhdistynyt 

kuningaskunta - KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 

Liittyvät maat ja ehdokasmaat     

Kroatia - - KYLLÄ KYLLÄ 

Islanti ei tiedossa ei tiedossa KYLLÄ KYLLÄ 

 

Huom. Lomakkeessa esitettiin seuraava kysymys: "Poikkeaako luvussa 5 mainittujen osuus- ja 

yhteisötalouden institutionaalisten muotojen verokohtelu selvästi perinteisten yksityisten yritysten 

verokohtelusta?" 
 

7.3 Yhteisötaloutta koskeva uusi kansallinen lainsäädäntö Euroopassa 

 

Euroopan maat ovat kymmenen viime vuoden aikana kiinnittäneet erityistä huomiota 

yhteisötaloutta koskevaan lainsäädäntöön. Sinä aikana on käyty varsin kiivaita keskusteluja 

yhteisötalouden käsitteestä ja määritelmästä, alaa koskevan lainsäädännön sisällöstä ja alaa 

tukevista toimista. Esimerkkinä alan uusimmasta kehityksestä ovat Romania, Puola ja Ranska, 

joissa yhteisötaloutta koskevia säädösesityksiä ei ole tehty ollenkaan tai niistä väitellään 

parhaillaan kiivaasti. Keskeisessä asemassa on itse yhteisötalouden kentän määrittely, joko 

käyttämällä yhteisötalouden tai sosiaalisten yritysten käsitettä. Käsitteen rajaaminen vaihtelee 

huomattavasti kolmessa yhteisötaloutta koskevassa säädöksessä, joista kaksi on annettu 

jäsenvaltiotasolla (Espanja ja Kreikka) ja yksi aluetasolla (Vallonia, Belgia). Sosiaalisten yritysten 
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toimintakentästä on annettu lukuisammin säädöksiä, ja niissä sosiaalisten yritysten määritelmien 

väliset erot ovat vielä selkeämmät (ks. taulukko 7.1). 

 

Taulukko 7.4 Yhteisötalouden tai sosiaalisen yrityksen aseman oikeudellinen 

tunnustaminen 

 

Maa Laki Säädöksen tai säädöshankkeen nimi 

Espanja KYLLÄ Yhteisötalous (2011) 

Kreikka 

KYLLÄ Yhteisötalous ja sosiaaliset yritykset 

(2011) 

Belgia (Vallonia) KYLLÄ Yhteisötalous (2008, Décret régional) 

Suomi KYLLÄ Sosiaalinen yritys (2003) 

Liettua KYLLÄ Sosiaalinen yritys (2004) 

Italia KYLLÄ Sosiaalinen yritys (2005) 

Slovenia KYLLÄ Sosiaalinen yritys (2011) 

Portugali Hanke Yhteisötalous (2012) 

Puola Hanke Yhteisötalous (2012) 

Alankomaat Hanke Sosiaaliset yritykset (2012) 

Romania Hanke Sosiaaliset yritykset (2012) 

Ranska Hanke Solidaarinen talous (kariutui) 

 

Yhteisötaloutta koskevat säädökset ovat voimassa kahdessa kriisistä eniten kärsivässä maassa 

eli Espanjassa ja Kreikassa. Espanjassa annettiin 29. maaliskuuta 2011 yhteisötaloutta koskeva 

säädös 5/2011 ja Kreikassa yhteisötaloutta, sosiaalista yritystoimintaa koskeva laki 4019/2011 

sekä muita säädöksiä. Belgiassa Vallonian aluehallituksen 20. marraskuuta 2008 antama asetus 

yhteisötaloudesta vastaa Espanjan antamaa säädöstä. 
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LUKU 8 

 

YHTEISÖTALOUS GLOBAALIN KRIISIN KOETTELEMASSA EUROOPASSA 

 

8.1. Yhteisötalous suhdannekriisin ja rakenteellisen kriisin keskellä 

8.2. Yhteisötalous ja rahoituskriisi 

8.3. Yhteisötalous talous- ja työllisyyskriisin keskellä 

8.4. Yhteisötalous julkisen sektorin ja hyvinvointivaltion kriisin keskellä 

 

 

8.1  Yhteisötalous suhdannekriisin ja rakenteellisen kriisin keskellä 

 

Euroopan viime vuosina kokema kriisi juontaa juurensa hyvin merkittäviin poliittisiin, 

yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin prosesseihin. Niistä mainittakoon globalisaation vaikutukset 

kapitalismin kansallisiin malleihin ja hyvinvointivaltion malleihin, unionin hallittavuuteen ja 

yhteiskuntamallien älyllisiin paradigmoihin. Näistä tekijöistä muodostuu kriisin konteksti. Niiden 

vaikutuksesta kriisistä tulee riippuvainen olosuhteista, sen yhteys rahoitus- ja talousongelmiin sekä 

julkisen rahoituksen kriisiin vahvistuu ja se muuttuu luonteeltaan rakenteellisemmaksi. 

Yhteisötaloudella voi olla ja joissakin tapauksissa on jo tärkeä rooli kummastakin näkökulmasta  
 

Talouskriisin syistä on kaksi eri tulkintaa: rakenteellinen analyysi, jossa kriisiä pidetään tuloksena 

fordismin kukoistuskauden päättymisestä 1970-luvun lopussa, ja suorempi tulkinta, jossa viitataan 

aikavälillä 1975–2012 ilmenneisiin häiriöihin, joita ei pystynyt torjumaan 1980-luvun liberaali 

säätelyn purkaminen eikä (erityisesti vuosien 2007–2008) keynesiläinen valtiovallan tarjoama tuki. 

Niiden perusteella voidaan toisaalta osoittaa, että yhteisötalous on yhdessä julkisten (suorien tai 

sosiaaliturvajärjestelmän kautta tehtävien) interventioiden kanssa tarjonnut lyhyen aikavälin 

puskurin kriisin torjumiseksi. Toisaalta voidaan ajatella osuus- ja yhteisötalouden edistävän kriisin 

rakenteellista ratkaisua, jos siitä otetaan käyttöön eurooppalaisen tuotantojärjestelmän 

uudistamiseen soveltuvat ominaisuudet. 
 

Yhteisötalous puskurina kriisin torjunnassa. Tätä roolia on kaavailtu kahdestakin eri syystä. Toinen 

syy on se, että yhteisötalouteen sovelletaan erityissääntöjä (voittoa tavoittelematon, ylijäämän 

jakaminen, kaksijakoinen luonne), joiden perusteella sitä ei voi ostaa, koska sen osakkeille ei ole 

markkinoita. Sitä on myös vaikea siirtää, koska ihmisryhmät ovat sidonnaisia paikkoihin, ja se on 

kestokykyisempi rahoitusvarojen osalta, koska niitä ei voida jakaa osakkeenomistajille. Se on 

myös taloudellisesti joustavampi, välittömien tulojen ja ylijäämän (esim. osuudet työntekijöiden 

osuuskunnassa ja korvaukset vakuutusosuuskunnissa ja keskinäisissä yhtiöissä) jakamisen 

välisen arbitraasin ansiosta. Lisäksi yhteisötaloudessa pyritään soveltamaan kauaskantoisempia 

strategioita. 
 

Toisena syynä on se, että yhteisötaloudessa sallitaan työaikojen ja palkkojen jousto (maltillisuus 

pienissä yhdistyksissä, työn käyttäminen painotustekijänä työntekijöiden osuuskunnissa) 

palkkauksen hierarkiatasojen karsiminen (paitsi tytäryhtiöissä, vrt. INSEE Première, helmikuu 

2012) ja työpaikkojen vakaus (vähemmän vaihtuvuutta, iäkkäiden ihmisten pitäminen työssä, 

naisten saaminen työmarkkinoille). Tämän taustalla on yhteisötalouden sosiaalisten sitoumusten 

tärkeä asema ja siihen perustuva hallintotapa, joka mahdollistaa paitsi toimimisen edustuksellisen 

demokratian periaatteiden pohjalta myös tietyn yksimielisyyden kriisiaikoina. Työsuhteiden 

epävarmuus ei sitä vastoin takaa selviytymistä (esim. kotipalvelu-, urheilu- tai kulttuuriyrityksissä). 

Avustukset ja vapaaehtoistyö jatkuvat kuitenkin luottamuksen säilyessä. Tämä hidastaa 

taantumaa (osuuskunnat ovat kokeneet vähemmän liiketoiminnan menetyksiä kuin voittoa 

tavoittelevat yritykset) ja julkisen rahoituksen vähentämistä (edellyttäen, että kansalaiset 

kannattavat sitä aktiivisesti). 
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Yhteisötalous kriisin rakenteellisen ratkaisun edistäjänä. Koska rahoitustoiminnan merkitys 

vähenee yhteisötalouden yrityksissä (muissa kuin mahdollisissa siirtymä- tai voittoa tavoittelevissa 

tytäryhtiöissä, joissa ei noudateta yhteisötalouden mukaista perustamista ja hallinnointia koskevia 

periaatteita), yhteisötalouden voitaisiin katsoa soveltuvan talouskriisin ratkaisemiseen. Ratkaisu 

perustuisi yksittäisten ihmisten ja yhteiskunnan, itsemääräämisoikeuden ja riippuvuuden sekä 

yksilöllisen ja kollektiivisen vastuun väliseen uuteen suhteeseen, joka heijastaa (Lissabonin 

strategian mukaista) parempaa osaamista ja innovointia. Sitä kutsutaan myös talouden 

neljänneksi sektoriksi. 
 

Se on osaamistaloutta, koska siinä korostetaan kollektiivista oppimista ja pätevyyttä sekä virallisen 

koulutuksen rinnalla myös elinikäistä oppimista taloudellisessa toiminnassa.  

 

Se on suhteellista palvelutaloutta, koska palveluja tuotetaan itse tuottajien ja käyttäjien välisenä 

yhteistuotantona, sidosryhmät ovat mukana toiminnassa ja tuottajan ja käyttäjän välistä suhdetta 

korostetaan liiketoimissa (vrt. J. Gadrey). 

 

Se on toiminnallista taloutta, koska siinä yhdistetään kollektiivisen omistuksen suosimat ”avoimet 

ovet” yksityisomistukseen liittyviin mahdollisuuksiin, painotetaan tuotteen sijasta toimintaa 

(asuminen, liikenne, ruoka jne.), lisätään tavaroiden lisäarvoa palveluilla (”niputetut ratkaisut”) ja 

sovelletaan monialaista lähestymistapaa (vrt. Du Tertre). 

 

Se on kierrätystaloutta: yhteisötalous on ollut edelläkävijä kierrätyksen ja tavaroiden. kuten 

paperin, pahvin, tekstiilien jne., uudelleenkäytön alalla. Siinä investoidaan yhä enemmän energian 

säästöön, uusiutuvaan energiaan (esim. tuulipuisto-osuuskunnat Tanskassa, Enercoop 

Ranskassa), ekologiseen rakentamiseen sekä kunnostukseen ja hajautettuun tuotantoon. 
 

On siis selvää, että yhteisötaloudella on suhdanteita tasaava ja innovatiivinen rooli nykyisten 

taloudellisten ja yhteiskunnallisten häiriöiden aikana. Yhteisötalous osoittaa kuitenkin myös 

voivansa osallistua aktiivisesti uuteen, vahvemmin yhteistyöhön perustuvaan sosioekonomisen 

(sekä hallinnollisen ja kilpailua koskevan) sääntelyn muotoon, jos viranomaiset tunnustavat sen 

erityisen merkityksen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen yhdistäjänä ja välttävät hierarkkista 

tarkastelutapaa (sosiaalinen kehitys taloudellisen kehityksen sivutuotteena). 

 

8.2  Yhteisötalous ja rahoituskriisi 

 

Rahoituskriisin keskeiset ominaisuudet ovat kaikille tuttuja: Ensinnäkin kansainvälisen pääoman 

valta ja liikkuvuus ovat lisääntyneet pääoman globalisaation myötä, ja itsenäisillä sijoitusrahastoilla 

(esim. Kuwaitin) on keskeinen merkitys. Tämä kansainvälinen rahoitusasetelma asettaa haasteita 

paikallisen ja kansallisen tason sääntelylle. Toiseksi kun rahoitusvälineistä on tullut entistä 

monimutkaisempia ja rahoituslaitoksia on liitetty yhteen, sääntely- ja sertifiointijärjestelmien (esim. 

luottoluokituslaitosten) ja rahoitusalan vertaisorganisaatioiden merkitys on kasvanut. On kuitenkin 

ristiriitaista, että vallitsevana politiikkana on ollut rahoitusalan sääntelyn vähentäminen 

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kun rahoituskriisi vuonna 2008 puhkesi, oli jo liian 

myöhäistä korjata ristiriitaa. 
 

Yhteisötalouden suhde kriisiin on ollut epätavallinen etenkin sen rahoitusalan osalta. Yhteisötalous 

tai sen rahoituslaitokset eivät ensinnäkään aiheuttaneet kriisiä, vaan se juontaa juurensa 

yhteiskunnallisesta arvomaailmasta, jossa on vallalla ahneus ja kilpailuhenki. Ne ovat 

henkilösuhteisiin liittyviä ja yhteiskunnallisten ryhmien välisiä, yhteisötaloudelle vieraita ilmiöitä. 

Toiseksi yhteisötalouden rahoituslaitokset ovat joutuneet kärsimään rahoituskriisin vaikutuksista 

muita vähemmän. Ne joutuivat ainakin aluksi muita vähemmän alttiiksi kriisin aiheuttaneille 

sijoituskohteiden luokille. Niillä on enemmän yhteyksiä paikallistason taloudelliseen toimintaan. 

Yhteisötalouden rahoitusalaan on kuitenkin vaikuttanut kriisin pituus ja luottosäännöstely 
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(ks. Palomo, 2010). Kolmanneksi yhteisötalous on osoittanut nykytilanteessa, jota leimaa 

luottosäännöstely ja lisääntyvä taloudellinen syrjäytyminen, valmiutensa sosiaaliseen innovointiin 

ja sosiaalisiin tarpeisiin vastaamiseen käyttämällä omia vaihtoehtoisia solidaarisen rahoituksen 

muotoja, kuten eettisiä pankkeja tai sosiaalisia valuuttoja. Niissä ei vain tarjota luottoa vaan 

luodaan myös luottamusta rahoituspalveluihin. Tyypillisenä esimerkkinä ovat mikroluottopankit, 

jotka Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2006 saanut bangladeshilainen ekonomisti Mohammed 

Yunus on suunnitellut. Ne parantavat taloudellista osallisuutta, ja niiden myötä naiset ovat saaneet 

äänensä kuuluviin sekä ostovoimaa ja neuvotteluaseman maissa, joissa naisten sosiaalinen ja 

taloudellinen asema on tähän mennessä ollut heikko. Esimerkkeinä organisaatioista, jotka 

myöntävät pieniä luottoja naisille ja heikossa asemassa oleville väestöryhmille tai jotka tiedostavat 

eettiset päämäärät tavallista paremmin, ovat eettiset pankit (Triodos Bank ja Italian Banca Etica), 

Ranskan paikallisten solidaarisuusrahastojen vaihtoehtoisesta hallinnoinnista vastaava 

sijoittajaklubi (Clubs d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'Épargne Solidaire 

– CIGALES) ja yhteisökehityksen rahoituslaitokset (Community Development Financial Institutions 

– CDFI). Monet näistä organisaatioista ovat INAISE-verkoston (International Association of 

Investors in the Social Economy) jäseniä. 

 

Yhteisötalous on mukana pääomamarkkinoiden sääntelyssä, kun se mahdollistaa perinteisen 

pankkialan ulkopuolelle jäävien väestönosien osallistamisen rahoitusalalle. Lisäksi se on tärkein 

julkisen rahoituksen ja tukien lähde niille, joiden resurssit ovat niukat. Se myös valvoo rahavirtoja, 

jotka aiheutuvat sen omasta työstä ja sen omista organisaatioista (kuten palkka- ja 

eläkerahastoista, eettisistä ja sosiaalisista pankeista, osuustoiminnallisista luottolaitoksista sekä 

osuuskuntien ja keskinäisten yhtiöiden kannattavasta liiketoiminnasta peräisin olevista 

vararahastoista ja muista varoista). Osuustoiminnalliset luottolaitokset ovat toimineet 

esimerkillisesti nykyisen taantuman aikana. Ne eivät ole vastuussa nykyisestä kansainvälisestä 

rahoituskriisistä eivätkä ole tunteneet sen vaikutusta yhtä vahvasti kuin muut rahoituslaitokset. 

Niiden taseet ovat pysyneet terveellä pohjalla, ja ne ovat jatkaneet luottojen myöntämistä ja 

taloudellisen osallisuuden edistämistä. 
 

8.3  Yhteisötalous talous- ja työllisyyskriisin keskellä 

 

Yhteisötalouden tuottama yhteiskunnallinen lisäarvo lienee selvimmin näkyvissä työmarkkinoiden 

lukuisten häiriöiden hallinnassa. Ei ole sattumaa, että Euroopan maiden hallituksissa 

yhteisötalouden edistämisestä vastaavat yleensä työ- ja sosiaaliministerit. 
 

Yhteisötalous on perinteisesti edistänyt uusien työpaikkojen luomista, auttanut säilyttämään kriisiin 

joutuneiden tai lopetusuhkan alaisten alojen työpaikkoja, lisännyt työsuhteiden vakautta, tuonut 

työpaikkoja harmaan talouden alueelta viralliseen talouteen ja auttanut ylläpitämään ammattitaitoa 

(esim. käsiteollisuus). Lisäksi se on edistänyt uusien ammattien (esim. sosiaalikasvattaja) 

luomista ja helpottanut etenkin heikossa asemassa olevien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden 

työllistymistä (ks. Demoustier julkaisussa CIRIEC, 2000). Muutamien viime vuosikymmenten 

tilastot osoittavat, että yhteisötaloudella on Euroopassa voimakas työllistämispotentiaali ja että se 

on tässä suhteessa muita taloudenaloja vastaanottavaisempi, kuten jäljempänä olevista 

taulukoista käy ilmi. 
 

Yhteisötalous auttaa korjaamaan työmarkkinoiden kolmea merkittävää häiriötä: työttömyys, 

työpaikkojen epävarmuus sekä vaikeasti työllistettävät ja työttömyyden aiheuttama syrjäytyminen 

yhteiskunnasta ja työmarkkinoilta. Työntekijöiden osuuskunnilla ja muilla työntekijöiden valvomilla 

tai omistamilla yrityksillä on perinteisesti ollut aktiivinen rooli tällä alalla. Kriisiaikoina lukemattomat 

työntekijäryhmät ovat työnantajinaan toimivien teollisuusyritysten kriittisen taloudellisen tilanteen 

vuoksi päättäneet säilyttää työpaikkansa muuttamalla tai palauttamalla työnantajayritykset 

osuuskuntamuotoisiksi. Kun työpaikkojen menetys on ollut muualla yleistä, työntekijöiden yritykset 

ovat kaikissa näissä tapauksissa lisänneet suoraa työllistymistä. On korostettu (Tomás-Carpi 

1997), että yhteisötalouden alan työpaikat altistuvat yleisille ja alakohtaisille tuotannon ja kysynnän 
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vaihteluille (jota ekonomistit nimittävät työvoiman tulojoustoksi) huomattavasti vähemmän kuin 

voittoa tavoittelevan yksityisen sektorin työpaikat laskusuhdanteen ja tuotteen kypsyysvaiheen 

aikana. Espanjan taloudessa yhteisötalous on kuitenkin luonut myös noususuhdanteen aikana, 

kuten 1990-luvun jälkipuoliskolla, paljon suuremman osuuden suorista työpaikoista kuin muut 

talouden alat. 
 

Uudet yhteisötalouden organisaatiot, kuten sosiaaliset osuuskunnat ja muut vapaaehtoisjärjestöt, 

jotka toimivat niin sanotuilla uusilla työllisyyden aloilla, esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalvelujen 

sekä koulutus-, kulttuuri- ja tutkimuspalvelujen alalla, ovat Euroopassa varsin dynaamisessa 

asemassa työpaikkojen luomisen kannalta. Nämä organisaatiot hyödyntävät työmarkkinoilla 

merkittävällä tavalla luovuuttaan, kun ne kehittävät vapaaehtoistyöstä palkkatyöhön johtavia 

väyliä, jaksottavat työaikaa, tutkivat uusia palveluja ja ohjaavat niitä työllisyyden näkökulmasta 

(esimerkiksi tunnustamalla uusia ammatteja, johtamalla työehtosopimusten laatimista jne.) sekä 

luovat uusia suoria työpaikkoja. 
 

Yhteisötalouden ja eritoten niin sanottujen työllistämisyritysten, erityisten työkeskusten ja 

sosiaalisten osuuskuntien merkitys erityisen vaikeasti työllistettävien ryhmien työllistämisessä on 

vähintään yhtä suuri. Näihin ryhmiin kuuluvat muun muassa fyysisistä tai henkisistä vammoista tai 

sosiaalisista haitoista kärsivät sekä henkilöt, jotka ovat olleet pitkän aikaa työmarkkinoiden 

ulkopuolella, joutuneet suuriin vaikeuksiin yhteiskuntaan ja työelämään sopeutumisessa ja jotka 

usein syrjäytyvät ja jäävät kärsimään köyhyydestä. Yhteisötalous on lisäksi edistänyt vahvan 

palvelualan syntymistä ja sukupuolten tasa-arvon huomioon ottamista Euroopan työmarkkinoilla. 
 

Käsillä olevan tutkimuksen kansallisten yhteyshenkilöiden mukaan kriisin vaikutus työllisyyteen 

Euroopassa on yhteisötalouden alalla ollut yleisesti ottaen lievempi kuin perinteisissä yksityisissä 

yrityksissä, vaikka eri valtioiden ja eri alojen välillä onkin suuria eroja Yhteisötalouden työpaikat 

säilyivät kriisin ensimmäisessä vaiheessa (2008–2010) yleensä paremmin kuin perinteisen 

yksityisen sektorin työpaikat. Tosin työpaikkojen nettomäärät vähenivät myös yhteisötalouden 

yrityksissä myöhemmin taantuman syvenemisen myötä. 
 

Kun kansainvälistä tilannetta leimaa lisääntyvä globalisaatio ja alueellista tilannetta haavoittuvuus, 

on strategisista syistä yhä tärkeämpää pitää yllä valmiutta käyttää alueiden omia taloudellisia 

mahdollisuuksia, houkutella ulkomaisia yrityksiä, kehittää yritysrakennetta ja saada yhdessä 

aikaan uusia synergioita alueellista elvyttämistä varten. Näissä olosuhteissa erilaiset osuuskunnat 

(kuten maatalous-, työntekijöiden ja luotto-osuuskunnat sekä työllistävät osuuskunnat), 

yhdistykset ja muut sosiaaliset yritykset ovat osoittautuneet tärkeimmiksi voimavaroiksi. 
 

Kuten osa tämän raportin edellisessä luvussa tarkastelluista tapauksista ja useat muut 

tutkimukset (Comeau ym., 2001; Demoustier, 2005) osoittavat, yhteisötaloudella on hyvät 

mahdollisuudet aktivoida maaseudun omaa kehitystä, elvyttää taantuvia teollisuusalueita sekä 

edistää rappeutuneiden taajama-alueiden kunnostamista ja elpymistä. Lyhyesti sanottuna tämä 

tarkoittaa panoksen antamista kotoperäiseen taloudelliseen kehitykseen, laajojen alueiden 

kilpailukyvyn palauttamista ja niiden kansallisen ja kansainvälisen integroitumisen helpottamista ja 

näin ollen merkittävien alueellisten epäsuhtien oikaisemista. 

 

Vähintään yhtä tärkeä on yhteisötalouden merkitys eurooppalaisten yhteiskuntien 

muutosprosesseissa. Tällä sosiaalisella sektorilla on suora yhteys yhteiskuntaan ja siksi erityinen 

kyky havaita uudet tarpeet, saattaa ne julkishallinnon ja perinteisten voittoa tavoittelevien 

yksityisyritysten tietoon ja tarvittaessa kehittää luovia ratkaisuja itse. 
 

Viime aikoina on kehittynyt ala, josta käytetään nimitystä ”uusi yhteisötalous”. Se on saanut aikaan 

innovatiivisia aloitteita. Esimerkkinä niistä ovat omaperäiset ratkaisut Euroopan työllisyyskriisin 

aiheuttamiin laajoja työntekijäryhmiä koskeviin työmarkkinoille sijoittumisen ongelmiin. Niitä ovat jo 

ennen julkisia työllisyyden edistämistoimia kehittäneet työllistämisyritykset, joista on monia 
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oikeudellisia muotoja (kuten Italian sosiaaliset osuuskunnat). Kansalaiset ovat tehneet talousalan 

aloitteita, joilla pyritään korjaamaan rikkaiden ja köyhien maiden välisen kaupan 

epäoikeudenmukaisia ehtoja. Esimerkkinä niistä ovat reiluun kauppaan erikoistuneet 

organisaatiot. 
 

Yhteisötaloudella on edellä esitettyjen ohella muitakin mahdollisuuksia innovointiin. Teknologia-

innovaatioiden alalla, erityisesti niissä yhteyksissä, joissa kehitetään osuus- ja yhteisötalouden 

innovointijärjestelmiä, on onnistuttu hyvin luomaan ja yleistämään uusia ideoita ja innovaatioita. 

Näiden järjestelmien avaintekijänä on vakaa side yhteisötaloutta edistävien eri toimijoiden välillä. 

Tällaisia ovat esimerkiksi tästä alasta vastaavat viranomaiset, korkeakoulut sekä itse 

yhteisötalouden yhdistykset ja yritykset. Eräinä esimerkkeinä voidaan mainita Quebec, Mondragón 

Cooperative Corporation ja Etelä-Espanjan CEPES-Andalusia-järjestelmä. Lyhyesti sanottuna 

yhteisötalous pystyy hyödyntämään eri tyyppeihin kuuluvia innovaatioita, jotka Schumpeterin 

määritelmän mukaan ovat tuote- prosessi-, markkina- ja organisatorisia innovaatioita. Erityisen 

hyvin se voi hyödyntää viimeksi mainittuja, joita nimitetään myös sosiaalisiksi innovaatioiksi. 

 

8.4  Yhteisötalous julkisen sektorin ja hyvinvointivaltion kriisin keskellä 

 

Kriisillä on ollut erityisen kielteinen vaikutus julkiseen talouteen ja siten myös hyvinvointipalveluihin 

ja heikoimmassa asemassa oleviin väestöryhmiin. Olemme nähneet, mitkä tekijät saivat kriisin 

aikaan ja myös kriisin vaikutukset julkiseen talouteen. Niiden lisäksi olemme joutuneet 

seuraamaan johtavan globaalin toimijan paluuta kansainväliseen finanssikapitalismiin. Siitä 

käytetään kiertoilmaisua ”markkinat”, ja sen strategisia liittolaisia ovat luottoluokituslaitokset, eräät 

keskuspankit, kuten Euroopan keskuspankki, Kansainvälinen valuuttarahasto ja Euroopan 

komissio. Tämän toimijan paluu on tulos kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden uudesta 

sääntelytavasta, jossa rahoitusmarkkinoiden tehtävää lainanantajana yrityksille, perheille ja 

julkiselle sektorille on muutettu huomattavasti. Seuraukset ovat näkyneet yksityisellä sektorilla 

kulutuksen ja sijoitustoiminnan rakenteellisena vähenemisenä ja julkisella sektorilla uuden 

ongelman eli valtioiden velkakriisin syntymisenä. Kahden viime vuoden aikana on kriisin 

helpottamiseksi pantu täytäntöön rakenteelliseen mukauttamiseen tähtääviä politiikkoja, jotka ovat 

perustuneet työmarkkinoiden uudistuksiin ja hyvinvointivaltioon kohdistuviin leikkauksiin. Ne ovat 

tuoneet uudelleen esille vanhat ongelmat, joiden jo luultiin ratkenneen vakaan talouden vauraiden 

vuosien myötä. Näitä ongelmia ovat muun muassa laajamittainen massatyöttömyys, työpaikkojen 

epävarmuus ja tärkeiden hyödykkeiden ja palvelujen, kuten terveydenhuollon, koulutuksen ja 

sosiaalipalvelujen, määrärahojen rajut leikkaukset. 
 

Kun yhteisötalous osallistuu politiikan ja talouden prosesseihin, valtio hyötyy sen ominaisuuksista, 

mikä johtaa aidon demokratian lisääntymisen ohella myös talouspolitiikan tehokkuuden 

paranemiseen seuraavista syistä: 
 

(a) Yhteisötalous kokee yhteiskunnalliset ongelmat, tarpeet ja mahdollisuudet valtioon 

verrattuna lähietäisyydeltä ja tuntee ne siis paremmin. Yhteisötalouden ottaminen mukaan 

talouspolitiikan suunnitteluvaiheeseen auttaa tekemään hyviä valintoja tavoitteiden ja työkalujen 

osalta. 
(b) Yhteisötaloudessa ymmärretään yhteiskunnan edut ja tarpeet paremmin, joten siinä 

pystytään myös havaitsemaan nopeammin uusia sosiaalisia tarpeita ja kehittämään niihin nopeita 

ratkaisuja. Valtiot voivat hyötyä tästä uraauurtavasta toiminnasta. 
(c) Yhteisötaloudessa voidaan sen yksityisen luonteen ja sosiaalisten näkökohtien 

huomioon ottamisen ansiosta laajentaa julkisten toimien kattavuutta silloin, kun niiden laajuus ei 

syystä tai toisesta ole riittävä. Tätä ilmiötä voidaan havainnollistaa kahdella esimerkillä. Niistä 

ensimmäinen on terveydenhuollon ja koulutuksen tarjoaminen laittomille maahanmuuttajille. 

Vaikka yhteiskunta hyväksyy kyseiset palvelut, julkinen valta ei voi tarjota niitä ennen sääntöjen 

muuttamista. Toisena esimerkkinä ovat valtion toteuttamat taloustoimet, joita yhteiskunta (tai 

yhteiskunnan sisäiset ryhmät) eivät hyväksy, koska valtiolla ei katsota olevan laillista toimivaltaa 
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(esim. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen toimet Pohjois-Irlannin alueilla). Kummassakin 

esimerkissä valtiota koskevia rajoituksia ei tarvitse noudattaa, kun yhteisötalous toimii välittäjänä. 
(d) Koska yhteisötalous pystyy edistämään osallistumista yhteiskuntaan ja yhteistä vastuuta 

yhteiskunnasta, sen osallistuminen politiikan ja talouden prosesseihin johtaa talouspoliittisten 

toimien parempaan hyväksymiseen, kun toimenpiteiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon 

osallistuvat osapuolet hyväksyvät ne itse laatiminaan. Näin valtio pystyy järjestämään enemmän 

määrärahoja kuin yksin toimiessaan. Näin avataan myös uusia mahdollisuuksia avoimien 

talouksien kysynnän uudelleenkäynnistämiseen tähtääville tehokkaille toimintapolitiikoille etenkin 

paikallistasolla ja lähipalveluihin keskittyen. 
(e) Yhteisötalous myöntää ja jakaa resursseja tavalla, jonka ansiosta valtiolle voidaan taata 

valtion ja yhteisötalouden välisen yhteistyön avulla, että eri politiikkoihin ja etenkin 

sosiaalipolitiikkoihin osoitettuja julkisia varoja ei pystytä ohjaamaan eikä siirtämään yksityisten 

etujen palvelemiseen (Vienney, 1994). 

 

Yksi Euroopan yhteisötalouden näkyvimmistä ja tärkeimmistä rooleista lienee sosiaalisen 

osallisuuden edistäminen, kun uhkana on syrjäytyminen. Tämän roolin on määrä vahvistua 

tulevina vuosina. 
 

Yksi eurooppalaisten yhteiskuntien tärkeimmistä tähänastisista haasteista on ollut torjua 

sosiaalista ja työelämästä syrjäytymistä yhteiskunnassa, jossa sosiaalinen integraatio on yleensä 

mahdollinen vain palkkatyön kautta. Palkkatyön kautta saadaan taloudellisen riippumattomuden 

ohella myös ihmisarvo, mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ja monia erilaisia palveluja. Tästä 

syystä pääosa syrjäytyneistä on ollut väestöryhmiä, joiden kilpailukyky on muita heikompi 

kelpoisuuteen, pätevyyteen tai kulttuuriin liittyvistä syistä. Esimerkkinä niistä ovat fyysisistä tai 

henkisistä vammoista kärsivät, pitkäaikaistyöttömät ja tietyt vähemmistöryhmät (esim. etniset 

vähemmistöt ja maahanmuuttajat). 
 

Tässä tilanteessa yhteisötalous täydentää sosiaalista syrjäytymistä ehkäiseviä julkisia toimia ja 

ennen muuta luo niille edellytyksiä. Se on edistänyt huomattavasti sosiaalista ja työhön 

integroitumista muita selvästi heikommassa asemassa olevien henkilöiden keskuudessa ja 

heikommassa asemassa olevilla maantieteellisillä alueilla. Tämä on ollut erityisen ilmeistä 

yhdistysten, säätiöiden sekä työelämään integroitumista tukevien ja muiden sosiaalisten yritysten 

tapauksessa, sillä niiden ansiosta köyhyys ja syrjäytyneisyys ovat vähentyneet (CIRIEC, 2000; 

Spear ym., 2001). 
 

Yhteisötalous tarjoaa suurten yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosten yhteydessä myös 

ratkaisuja uusiin, palvelujen saantiin ja toiminnan harjoittamiseen liittyviin syrjäytymisen muotoihin, 

joita ovat esimerkiksi taloudellinen syrjäytyminen tai syrjäytyminen kuluttajana. Se toimii myös 

kanavana, jonka välityksellä ne sosiaaliset ryhmät, joiden tarpeet jäävät vähälle huomiolle, voivat 

osallistua julkiseen elämään. Yhteisötalouden kautta yhteiskunta on näin ollen vahvistanut 

demokraattista kulttuuriaan, vahvistanut sosiaalista osallistumistaan (RedESMED, 2004) ja 

pystynyt antamaan vaikutusvaltaa ja neuvotteluvalmiuksia sosiaaliryhmille, jotka ovat jääneet 

talouden prosessien ja etenkin paikallis- ja aluetasolla muotoiltujen yhteiskuntapolitiikkojen 

laatimisen ja täytäntöönpanon ulkopuolelle. 
 

Yhteisötalouden edellä kuvattu rooli on täysin Euroopan sosiaalisen mallin mukainen. Tälle mallille 

tunnusomaisena tavoitteena on ollut taata hyvinvointi sekä kaikkien eurooppalaisten sosiaalinen, 

taloudellinen ja poliittinen integroituminen niin julkisen kuin yksityisen sektorin mekanismien avulla. 

Euroopan neuvoston ministerikomitean vuonna 2000 hyväksymästä ja vuonna 2004 tarkistamasta 

strategiasta sosiaalisen yhteenkuuluvuuden turvaamiseksi käy ilmi, että tämä huolenaihe on 

laajentuneen Euroopan unionin esityslistalla yhä edelleen. Siinä määritellään sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus yhteiskunnan valmiudeksi turvata kaikkien jäsentensä hyvinvointi sekä 

minimoida eriarvoisuutta ja estää polarisoituminen. Hyvinvointi jaotellaan siinä neljään eri 

ulottuvuuteen: tasapuolisuus, ihmisarvo ja sen tunnustaminen, vapaus ja henkilökohtainen kehitys 



Yhteisötalous Euroopan unionissa  –  Rafael Chavesin ja José Luis Monzón laatima raportti 

 

 51 

sekä osallistumismahdollisuudet. Yhteisötalous auttaa tekemään sosiaalisesta 

yhteenkuuluvuudesta kilpailuvaltin. 
 

Yhteisötaloudella voisi tulevaisuudessa olla entistä tärkeämpi rooli, kun otetaan huomioon 

valtiovallan rajalliset mahdollisuudet tarjota sosiaalihuoltoon liittyviä hyödykkeitä ja palveluja sekä 

yksityisen sektorin tarjontaan liittyvät rajoitukset ja häiriöt. 
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LUKU 9 

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMINTAPOLITIIKAT YHTEISÖTALOUDEN NÄKÖKULMASTA 

ERITYISENÄ PAINOPISTEENÄ EUROOPPA 2020 -STRATEGIA: FAKTATIETOA 

VAIKUTUKSISTA 

 

9.1. Yhteisötalous Euroopan unionin politiikoissa: tosiseikat ja näkemykset 

9.2. Yhteisötalous osana Eurooppa 2020 -strategiaa 

9.3. Euroopan unionin viimeaikaiset yhteisötaloutta koskevat aloitteet  

 

 

9.1  Yhteisötalous osana Euroopan unionin politiikkoja: tosiseikat ja näkemykset 

 

EU:n eri viranomaiset ovat kolmen viime vuosikymmenen aikana kiinnittäneet yhteisötalouteen 

yhä enemmän huomiota, vaikkakin vaiheittain ja toimielimestä riippuen. Yhteisötalouden 

merkittävä rooli Euroopan sosiaalisessa ja taloudellisessa kehityksessä ja näin ollen sen asema 

Euroopan sosiaalisen mallin kulmakivenä on saanut yhä enemmän tunnustusta. 

 

Pitkä matka kohti yhteisötalouden institutionaalista tunnustamista ja eurooppalaisten 

erityispolitiikkojen laatimista alkoi 1980-luvulla. Tämä kehitys huipentui vuonna 1989 komission 

tiedonantoon neuvostolle aiheesta Businesses in the 'économie sociale' sector: Europe’s frontier-

free market (yhteisötalouden alan yritykset: rajattomat markkinat Euroopassa). Kyseisessä 

tiedonannossa ehdotettiin eurooppalaisen lainsäädäntöperustan laatimista perussääntöjen 

muodossa osuuskunnille, yhdistyksille ja keskinäisille yhtiöille sekä yhteisötalouden yksikön 

perustamista Euroopan komission pääosastoon XXIII. Kaksi yhteisön toimielintä, parlamentti ja 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK), julkaisi kyseisen vuosikymmenen aikana monia 

lausuntoja ja mietintöjä, ehdotuksia ja päätöslauselmia, joissa korostettiin yhteisötalouden 

tuottamaa sosiaalista lisäarvoa. Ne antoivat lopuksi kumpikin tahoillaan alan merkkipaaluksi 

muodostuneen mietinnön ja lausunnon. Parlamentti antoi mietinnöt osuuskuntien vaikutuksesta 

aluekehitykseen (Avgerinos), osuuskuntien merkityksestä Euroopan rakentamiselle (Mihr) sekä 

osuuskunnista ja kehitysyhteistyöstä (Trivelli). Eyraudin, Jospinin ja Vayssaden 

päätöslauselmaesityksessä (1984) kehotettiin neuvostoa ja komissiota tutkimaan mahdollisuutta 

säätää yhdistyksiä koskeva yhteisön säädös. ETSK puolestaan toimi yhdessä yhteisön 

osuuskuntien koordinointikomitean (CCACC) kanssa vuonna 1986 järjestetyn Euroopan osuus- ja 

yhteisötalouden konferenssin suojelijana ja julkaisi ensimmäisen eurooppalaisen tutkimuksen 

osuuskunnista, keskinäisistä yhtiöistä ja yhdistyksistä. 
 

Yhteisötalouteen liittyvien politiikkojen tunnustamisessa ja täytäntöönpanossa seurasi vuoden 

1989 jälkeen edistysaskeleita, mutta myös takaiskuja. Kuten aiemmin mainittiin, ensimmäinen 

yhteisötalouteen erikoistunut hallintoelin oli pääosaston XXIII yhteisötalouden yksikkö, jonka 

Euroopan komissio perusti Jacques Delorsin puheenjohtajakaudella vuonna 1989. Kun otetaan 

huomioon rahoituksen ja henkilöstön niukkuus, sillä oli hyvin kunnianhimoisia tehtäviä: 
 

 tehdä aloitteita osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden alan 

lujittamiseksi 

 laatia osuuskuntia, keskinäisiä yhtiöitä ja yhdistyksiä koskevaa EY:n lainsäädäntöä 

 tutkia alaa 

 varmistaa alaan vaikuttavan Euroopan yhteisön politiikan yhdenmukaisuus 

 huolehtia yhteydenpidosta edustusjärjestöihin 
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 luoda suhteet niihin alaan sisältyviin osiin, jotka eivät ole järjestäytyneitä 

 lisätä päätöksentekijöiden tietoisuutta osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja 

säätiöiden kentästä 

 arvioida alalle aiheutuvia ongelmia 

 edustaa komissiota alaan liittyvissä asioissa muihin toimielimiin nähden. 
 

Yksikön rakennetta muutettiin vuonna 2000, kun sen tehtävä jaettiin kahden pääosaston kesken. 

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastoon perustettiin yksikkö B3: käsiteollisuus, pienyritykset, 

osuuskunnat ja keskinäiset yhtiöt, joka keskittyy erityisesti osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden, 

yhdistysten ja säätiöiden liiketoimintaa koskeviin kysymyksiin. Sen kanssa tehtävät jakaa 

työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, joka vastaa yhdistyksiin ja säätiöihin liittyvistä 

asioista. 
 

Edellä mainitun yksikön lisäksi kaksi muuta EU:n toimielintä on edistänyt merkittävästi 

yhteisötalouden asiaa: 

 

 Ensimmäisenä mainittakoon Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK), joka on Euroopan 

unionin neuvoa-antava elin. ETSK:n ryhmä III:ssa on osuus- ja yhteisötalouden edustajia, ja 

he ovat perustaneet ”yhteisötalous”-eturyhmän. ETSK on ollut viime vuosina erityisen 

aktiivinen ja antanut asiasta useita lausuntoja. 

 Toinen mainitsemisen arvoinen on Euroopan parlamentti. Se perusti yhteisötaloutta 

käsittelevän laajennetun työryhmän vuonna 1990. Työryhmä lakkautettiin mutta perustettiin 

uudelleen vuonna 2005. 
 

Vielä on mainittava osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden neuvoa-antava 

komitea (CMAF, Consultative Committee for cooperatives, mutual societies, associations and 

foundations). Vuonna 1998 perustetun komitean tehtävänä oli antaa lausuntoja yhteisötalouden 

edistämiseen EU:n tasolla liittyvistä kysymyksistä. Komitea lakkautettiin vuonna 2000 komission 

rakennemuutoksen myötä, mutta alan järjestöjen aloitteesta perustettiin eurooppalaisena 

foorumina välittömästi osuuskuntien, keskinäisten vakuutusyhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden 

eurooppalaisten ryhmittymien yhteistoimintaelin CEP-CMAF (European Standing Conference of 

Cooperatives, Mutual Societies, Associations and Foundations), joka huolehtii yhteydenpidosta 

EU:n toimielimiin. 
 

EU:n toimielimet joutuvat toimenpiteiden toteuttamisessa kohtaamaan jatkuvasti yhteisötalouteen 

liittyvän kaksitahoisen ongelman: sen asianmukaisen oikeusperustan puuttumisen sekä 

riittämättömän ja liian yleisluonteisen käsitteellisen määritelmän. Yhteisötaloutta ei ole mainittu 

suoraan Euroopan unionin perussopimuksissa (Rooman sopimuksessa ja Maastrichtin 

sopimuksessa); määritelmä (mikäli sellaista on) perustuu asian oikeudelliseen muotoon eikä 

toimintaan; ja osuus- ja yhteisötalouden yhteydessä käytetään monenlaisia termejä (kolmas 

sektori, kansalaisyhteiskunta jne.), jotka estävät yhteisestä termistä sopimisen. 
 

Yhteisötalouden oikeudellisessa tunnustamisessa ja tunnettuudessa on saavutettu seuraavat 

edistysaskeleet: 

 

 Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion järjestämät tai puheenjohtajakauden 

puitteissa järjestetyt eurooppalaiset konferenssit 

 ETSK:n lausunnot, Euroopan parlamentin perustamanyhteisötaloutta käsittelevän laajennetun 

työryhmän ja tietyissä tapauksissa myös alueiden komitean tai komission aloitteet ja 

lausunnot ovat parantaneet sosiaalisen sektorin ja sen eri osa-alueiden tunnettuutta.  

 Euroopan pk-yritysten seurantakeskus käsitteli kuudennessa raportissaan (2000) yhdistyksiä 

ja säätiöitä. 
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 Eurooppaosuuskunnan säännöt, joiden tavoitteena on yhdenmukaistaminen ja 

kansainvälistymisen suosiminen sekä institutionaalisen tuen antaminen eräille eurooppalaisille 

liiketoiminta-aloitteille, ovat hyvänä esimerkkinä sekä uusille EU:n jäsenvaltioille että maille, 

joissa ei ole osuuskuntia koskevaa erityislainsäädäntöä, kuten Yhdistyneelle kuningaskunnalle 

ja Tanskalle.  

 äskettäin hyväksytty sosiaalilausekkeita koskeva asetus 

 politiikan muuttuminen suotuisammaksi sosiaalisten yritysten kannalta. 

 

Tavoitteet, joihin yhteisötalous liittyy, ovat ensisijaisesti työllisyys, sosiaalipalvelut ja sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus, joten ne kuuluvat lähinnä kahteen yhteiskuntapolitiikan keskeiseen osa-

alueeseen, jotka ovat sosiaalipolitiikka ja työllistämispolitiikka sekä paikallinen kehittämispolitiikka 

ja työpaikkojen luomiseen tähtäävä politiikka. EU:n toimielinten kiinnostus yhteisötalouden 

hyödyntämistä kohtaan kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi on merkittävä edistysaskel, vaikka 

se paljastaakin yksipuolisen käsityksen yhteisötalouden potentiaalista ja niistä hyödyistä, joita se 

voisi tuoda Euroopan talouteen ja yhteiskuntaan, kuten tämän raportin luvussa 9 esitetään. 
 

Yhteisötaloutta varten ei ole pystytty toteuttamaan erityistä EU:n budjettipolitiikkaa. Siinä on 

epäonnistuttu kahteen otteeseen. Ensimmäinen monivuotinen (1994–1996) työohjelma 

osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden hyväksi yhteisössä oli tarkoitettu 

edistämään Euroopan yhteisötaloutta erityisten kansainvälisten hankkeiden avulla ja ottamalla 

yhteisötalous huomioon EU:n politiikoissa (tilastot, koulutus, tutkimus ja kehitys). Euroopan 

parlamentti hyväksyi ohjelman ja myönsi siihen 5,6 miljoonan rahoituksen, mutta neuvosto hylkäsi 

sen. Yhteisötalouden monivuotista ohjelmaa koskenut toinen ehdotus koki saman kohtalon. 

Neuvoston ja parlamentin välinen eripuraisuus näkyy myös yhteisötalouden talousarviossa, jonka 

neuvosto hylkäsi vuonna 1977 ja jonka parlamentti saattoi uudelleen voimaan. 
 

Yhteisötalouden osallistuminen EU:n budjettipolitiikkaan on tapahtunut työllisyyspolitiikan ja 

sosiaalisen koheesion politiikan puitteissa. Erityisesti on käytetty pk-yritysten ja työllisyyden 

tukemiseen tähtääviä monivuotisia määrärahoja, kuten ADAPT-aloitetta, sosiaaliseen ja työhön 

integroitumiseen tähtäävää EQUAL-aloitetta ja Paikallistason työllisyystoimet -aloitetta sekä 

Paikallista pääomaa sosiaalisiin tarkoituksiin -ohjelmia. Osallistuminen on tapahtunut myös 

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta toimenpiteinä, joilla on tuettu paikallisia aloitteita 

(alatoimenpide 10b). Niissä viitataan nimenomaisesti yhteisötalouden rooliin. Nämä nimenomaiset 

viittaukset ovat osa yhteisötalouden tunnustamista työllisyyden ja paikallisen kehityksen 

edistämiseen tähtäävän Lissabonin strategian puitteissa. 
 

Kyseisillä ohjelmilla on ollut laaja-alainen jäsentävä vaikutus sekä kansallisella että 

kansainvälisellä tasolla: ne ovat vaikuttaneet eurooppalaisen yhteisötalouden yhtenäistämiseen ja 

vahvistamiseen liittojen, verkostojen, tutkimuksen, kulttuurin ja politiikkojen osalta. Erityisen tärkeä 

on EQUAL-ohjelma. Sillä tuetaan hankkeita, joihin osallistuu yhteisötalouden yrityksiä ja joiden 

aiheena on esimerkiksi kansallisen yhteisötalouden (kolmannen sektorin) ja erityisesti 

paikallisyhteisöille tarjottavien palvelujen vahvistaminen sekä työpaikkojen laadun parantaminen. 

Erityisen tärkeitä yhteisötalouden käsitteen tunnetuksi tekemisessä ovat myös hankkeisiin 

kuuluvat luennot ja keskustelut. Tällaisilla toimilla on ratkaiseva vaikutus esimerkiksi Puolassa, 

Irlannissa ja Itävallassa. 
 

Komissio käynnisti vuonna 1997 Euroopan parlamentin aloitteesta tärkeän pilottihankkeen 

”Kolmas järjestelmä ja työllisyys”. Se oli ainoa merkittävä erityisesti yhteisötaloutta koskeva hanke, 

ja sen tavoitteena oli tutkia ja edistää kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia. Työllisyys-, 

sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston johdolla pantiin vuoteen 2001 mennessä vireille 81 

hanketta, joiden arvo oli lähes 20 miljoonaa euroa. Pilotoitua hanketta ei kuitenkaan jatkettu. 
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Nämä myönteiset vaikutukset tiedostetaan toivottavasti myös uusissa EU:n jäsenvaltioissa. 

Yhteisötalous edistää tällä tavoin Euroopan rakentamista ja Euroopan yhdentymistä. 

 

Eurooppalaisten politiikkojen kontekstissa on tärkeää korostaa jäsenvaltioiden hallitusten 

keskeistä roolia pantaessa EU:n politiikkaa täytäntöön jäsenvaltioissa. 

 

Myös yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto on käynnistänyt joitakin aloitteita (Hypsman, 2003). 

Komissio perusti vuonna 2000 yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastoon yrityspolitiikan ryhmän 

antamaan komissiolle neuvoja kaikissa kyseistä alaa koskevissa asioissa. Ryhmä on ajatuspaja 

sekä keskustelu- ja neuvoa-antava elin, joka koostuu korkean tason elinkeinoelämän 

asiantuntijoista ja jäsenvaltioiden edustajista. Se vastaa yleisten yrityspolitiikkaa koskevien 

kysymysten tutkimisesta ja avustaa komissiota hyvän käytännön tunnetuksi tekemisessä. Siihen 

kuuluu yhteisötalouden edustajia, ja sen tehtäviin on sisältynyt vihreiden kirjojen laatiminen 

yrittäjyydestä ja yritysten yhteiskuntavastuusta sekä raportin laatiminen yritysten kilpailukykyyn 

vaikuttavista tekijöistä. 
 

Yhteisötalouden panoksen tunnustamisessa ja EU:n tason politiikan täytäntöönpanossa 

saavutettujen vähäisten edistysaskeleiden vastapainona on kaksi ongelmaa, joilla on keskeinen 

asema EU:n asialistalla ja politiikoissa. Ensimmäinen niistä ovat kilpailupolitiikoista johtuvat esteet. 

Kilpailupolitiikkojen mukaan yhteistyötoimet katsotaan ”sopimuksiksi” tai kilpailua rajoittaviksi 

käytännöiksi, jotka on kiellettävä. Toinen ongelma on valtiontukipolitiikkojen ja yleishyödyllisten 

palvelujen rahoituksen nykyinen valvonta. Tukien jakamisen yhteydessä kyseenalaistamiselta 

välttyvät ainoastaan sosiaalilausekkeet ja voittoa tavoittelemattomat yhdistykset. 

 

9.2 Yhteisötalous osana Eurooppa 2020 -strategiaa 

 

Kun talouskriisin pahin vaihe näytti olevan jo takana päin vuoden 2010 alkupuoliskolla, Euroopan 

komissio käynnisti Eurooppa 2020 -strategian. Sen tavoitteena on pysyvä elpyminen 

hyödyntämällä tehokkaasti ja päättäväisesti kaikkia yhteiskuntamme vahvuuksia ja 

mahdollisuuksia. Eurooppa 2020 -strategiassa asetetaan kolme keskeistä painopistettä: älykäs 

kasvu (osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden kehittäminen), kestävä kasvu 

(resurssitehokkaamman, ympäristöystävällisemmän ja kilpailukykyisemmän talouden 

edistäminen) ja osallistava kasvu (sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta lisäävän korkean 

työllisyyden talouden edistäminen). Näitä painopisteitä ilmentää viisi erityistavoitetta: työllisyysaste 

nostetaan 69 prosentista 75 prosenttiin, 3 prosenttia BKT:stä investoidaan T&K:hon, hillitään 

kasvihuoneilmiötä, kehitetään uusiutuvia energialähteitä ja parannetaan energiatehokkuutta, 

alennetaan koulunkäynnin keskeyttämisastetta ja vähennetään köyhyydessä elävien ihmisten 

määrää 25 prosenttia. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen on kahden vuoden kuluttua niiden 

asettamisesta eli vuoden 2012 puolivälissä vielä enemmän matkaa kuin vuonna 2010. Köyhyys ja 

työttömyys ovat lisääntyneet Euroopan unionissa (25 miljoonaa työtöntä), mutta sosiaalinen ja 

alueellinen yhteenkuuluvuus ei ole voimistunut. Myös jäsenvaltioiden politiikat, joilla pyritään kaikin 

keinoin tasapainottamaan talousarviota, johtavat sosiaalisten tulonsiirtojen ja tulojen uudelleenjaon 

vähenemiseen ja muodostavat vakavan uhan hyvinvointivaltiolle. Ne vaikeuttavat tietysti myös 

palaamista älykkään ja kestävän kasvun tielle. 

 

Miten yhteisötalous voi edistää Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista? Uusimmat 

selvitykset ja tutkimukset sekä empiirinen näyttö osoittavat yhteisötalouden mahdollisuudet 

edistää tavoitteiden saavuttamista. Yhteisötalouden yritysten organisaatiorakenteen ja 

arvojärjestelmän ansiosta kyseisten yritysten puolueeton toiminta luo monimuotoisen perustan, 

joka yhdistää ja sovittaa yhteen taloudelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet. Kaikki yhteisötalouden 

yritykset voivat tällä tavoin tuottaa merkittävää makrotaloudellista ja sosiaalista hyötyä 

yhteiskunnalle. 
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Älykkään kasvun osalta on käynyt ilmi, että yhteisötalous tuo oman panoksensa osaamiseen ja 

innovointiin perustuvan talouden kehittämiseen. Yhteisötalouden kaikilla organisaatiomuodoilla ja 

taloudellisilla toiminnoilla on hyvät mahdollisuudet kyseisen panoksen tuomiseen. Teollisuuden, 

maatalouden, palvelujen ja rahoitusalan osuuskunnissa ja muissa vastaavissa yrityksissä on 

monia esimerkkejä organisatorisesta tai sosiaalisesta innovoinnista. Rahoitusalalla eettiset pankit 

ja mikroluotot ovat yleistyneet, ja niillä on ollut erittäin myönteinen sosiaalinen vaikutus. 

 

Tietyillä maantieteellisillä alueilla on merkittäviä innovointijärjestelmiä, jotka ruokkivat omia 

innovointiketjujaan. Niitä ovat Italian osuustoiminnalliset yhteenliittymät, monien Euroopan maiden 

osuustoiminnalliset elintarvikeketjut ja hyvin tunnettu osuuskunnallinen Mondragón-ryhmittymä 

Espanjassa. Viimeksi mainitun tavanomaista osallistavampi ja demokraattisempi hallintomalli ja 

se, että työntekijät ovat tavanomaista sitoutuneempia yritykseen yhteisomistajuuden kautta, ovat 

selvästi saaneet markkinoilla aikaan kilpailuetuja, jotka auttavat selviytymään talouskriisistä. 

 

Mitä tulee kestävään kasvuun, yhteisötalouden yrityksillä on arvojärjestelmiä, joissa korostetaan 

yhteistä vastuuta omasta ympäristöstä, sisällytetään toimintaan sosiaaliset kustannukset ja 

saadaan aikaan positiivisia ulkoisvaikutuksia. Osuuskunnat kartuttavat jakamattomia varoja ja 

noudattavat ”avoimien ovien” periaatetta. Myös solidaarisuuden periaatetta on noudatettu ajan 

kuluessa, koska kerääntyneet varat tarjoavat tuleville sukupolville tuotanto-omaisuutta, jonka 

avulla ne voivat kulkea kestävän kasvun tietä. Hyvänä esimerkkinä tästä on Mondragón-

ryhmittymä. Pääomayhtiöt siirtävät usein tuotantoaan köyhdyttäen hylkäämänsä alueet. Sen sijaan 

kansainvälistyneissä Mondragón-osuuskunnissa, jotka soveltavat hajautetun tuotannon 

strategioita, tehdastyöpaikkojen nettolisäys on sen sijaan ollut 10 prosenttia Mondragónin alueella. 

 

Empiirinen näyttö osoittaa työllisyystavoitteiden osalta, että yhteisötalous auttaa tehokkaasti 

torjumaan työttömyyttä ja työpaikkojen epävarmuutta sekä heikossa asemassa olevien ryhmien 

sosiaalista syrjäytymistä ja työelämästä syrjäytymistä. Espanjassa työttömyysaste on Euroopan 

korkein. Siellä työpaikat osuuskunnissa vähenivät 9 prosenttia vuosina 2008–2012, kun yksityisen 

sektorin palkansaajien määrä väheni kaiken kaikkiaan kaksinkertaisesti eli 19 prosentttia. 

Työntekijöiden osuuskunnat ovat viimeksi kuluneina kriisivuosina säilyttäneet muissa maissa, 

esimerkiksi Italiassa, hyvän työllisyystason, joka on paljon parempi kuin perinteisissä yksityisissä 

yrityksissä. 

 

Sosiaalisten yritysten merkityksen kasvu on ollut huomattavaa erityisesti köyhyyden ja sosiaalisen 

syrjäytymisen torjunnassa niin Pohjois- ja Etelä-Euroopassa kuin Keski- ja Itä-Euroopan uusissa 

EU:n jäsenvaltioissa. Olisi kuitenkin muistettava, että sosiaalisten yritysten lisäksi osallistavaa 

kasvua edistävät tehokkaasti myös kaikki muut yhteisötalouden yritykset liiketoiminta-alueesta 

riippumatta. Yhteisötalouden yritysten sosiaalinen hyödyllisyys ei ilmene niiden konkreettisessa 

tuotantotoiminnassa vaan niiden toimintaorganisaatiossa ja arvoissa siten, että yksittäisen ihmisen 

oikeudet ovat tärkeämmät kuin pääoman ja käytössä on mekanismeja, joilla varmistetaan 

kyseisten yritysten tuottamien tulojen ja varallisuuden tasapuolinen jakaminen. 

 

On selvää, että koko yhteisötaloudella on korvaamaton asema Euroopan rakentamisessa ja että 

se voi myötävaikuttaa älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun painopisteisiin. Euroopan 

komission tähänastiset toimenpiteet yhteisötalouden tukemiseksi ovat kuitenkin olleet 

riittämättömiä ja koskeneet vain sosiaalisia yrityksiä. Komissio on jättänyt huomiotta 

yhteisötalouden valtavan kokonaispotentiaalin ja jättänyt valtaosan yhteisötalouden yrityksistä 

niiden virallisten aloitteiden ulkopuolelle, joilla pyritään edistämään tälle alalle tyypillistä 

kollektiivista yrittäjyyttä. 
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9.3  Euroopan unionin viimeaikaiset yhteisötaloutta koskevat aloitteet 

 

Yhteisötalous tai tarkemmin sanottuna sosiaaliset yritykset sisällytettiin Euroopan komission 

toimintaohjelmaan vasta vuoden 2011 alussa. On monia syitä siihen, miksi näin tapahtui. 

Ensinnäkin talouskriisin vakavuus ja EU:n toimielimiin kohdistunut lisääntyvä kritiikki saivat 

komission etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Toisaalta komission oli sosiaalisten ja 

institutionaalisten tarpeiden uuden aallon vuoksi kiinnitettävä enemmän huomiota 

yhteisötalouteen. Näitä tarpeita tuotiin esille esimerkiksi Euroopan yliopisto-opettajien lokakuussa 

2010 laatimassa avoimessa kirjeessä ”From words to action: Supporting cooperative and social 

enterprises to achieve a more inclusive, sustainable and prosperous Europe”, Euroopan 

parlamentin vuonna 2009 antamassa päätöslauselmassa osuus- ja yhteisötaloudesta (Toian 

laatima mietintö) ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnossa aiheesta ”Yritysmuotojen 

moninaisuus”. Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevaa vuonna 2008 käyttöön otettua Small Business 

Act -aloitetta oli tarkasteltava uudelleen, mikä johti kiinnostuksen heräämiseen sosiaalisia yrityksiä 

kohtaan. Lopuksi on mainittava myös muiden olosuhteiden tärkeä vaikutus, kuten se, että eräät 

Euroopan politiikantekijöistä ovat huomanneet sosiaalisten yritysten merkittävän aseman. 

 

Komission uuteen suhtautumistapaan vaikutti kaksi eri tekijää: 

 

Ensimmäinen niistä oli 23. helmikuuta 2011 annettu komission tiedonanto Euroopan parlamentille, 

neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle (COM(2011) 78 final). 

Siinä tarkasteltiin uudelleen eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevaa Small Business Act -aloitetta. Sen 

yleisenä tavoitteena oli tarkastella Small Businesss Act -aloitteen soveltamista ja arvioida 

eurooppalaisten pk-yritysten uusia tarpeita nykyisessä taloustilanteessa. Tiedonannossa 

käsitellään erityisesti osuus- ja yhteisötaloutta. Komissio lupaa siinä ”hyväksyä vuoden 2011 

loppuun mennessä sosiaalisen yrittäjyyden aloitteen, jossa keskitytään sosiaalisiin tavoitteisiin 

pyrkiviin yrityksiin”. 

 

Tämän seurauksena komissio antoi uuden tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Sosiaalisen yrittäjyyden 

aloite – Suotuisan toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden ja innovoinnin keskiöön 

kuuluville sosiaalisille yrityksille” (COM(2011) 682 final). Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi 

samoihin aikoihin, 26. lokakuuta, lausunnon aiheesta ”Sosiaalinen yrittäjyys ja sosiaalinen 

yritystoiminta”. 

 

Lisäksi komissio antoi 13. huhtikuuta 2011 uuden tiedonannon neuvostolle, Euroopan 

parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta 

”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen 

lisäämiseksi – Yhdessä uuteen kasvuun” Kahdeksas viputekijä on sosiaalinen yrittäjyys, joka 

samaistetaan yhteisötalouteen. Sen tavoitteena on tukea ”sellaisten yritysten kehitystä, jotka 

pyrkivät taloudellisen hyödyn perustellun tavoittelemisen lisäksi tavoitteisiin, jotka palvelevat yleistä 

etua tai edistävät sosiaalista, eettistä tai ympäristöarvoja tukevaa kehitystä”. 
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LUKU 10 

HAASTEET – PÄÄTELMÄT 

 

 

 

10.1 Yhteisötalous: kehittyvä sektori moniarvoisessa yhteiskunnassa 

 

Yhteisötalouden tärkein kehityssuuntaus on sen aseman viimeaikainen vahvistuminen Euroopan 

yhteiskunnassa pääomavaltaisen ja julkisen sektorin välisenä yhteiskunnallisen hyödyn 

tukipilarina. Yhteisötalous koostuu hyvin monenlaisista toimijoista: siihen kuuluu osuuskuntia, 

keskinäisiä yhtiöitä, yhdistyksiä, säätiöitä ja muita vastaavia yrityksiä ja organisaatioita. 
 

Meriittihyödykkeiden tai hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja jakamiseen tähtäävien solidaaristen 

yritysaloitteiden edistämisen ansiosta kansalaisten järjestötoiminta on merkittävässä kasvussa. 

Järjestö- ja osuuskuntatoiminnan välisen yhteistyön jatkuva lisääntyminen ilmenee lukuisten 

hankkeiden ja toimintojen kehityksestä, kuten on nähtävissä sosiaalisten yritysten tapauksessa. 

Kun viime vuosikymmeninä ilmenneistä uusista sosiaalisista tarpeista on pystytty huolehtimaan 

kyseisten hankkeiden avulla, yhteisötalouden merkitys on korostunut uudelleen. 
 

Yhteisötalous on paitsi osoittanut kykynsä osallistua tehokkaasti uusien sosiaalisten ongelmien 

ratkaisuun myös vahvistanut asemiaan sellaisilla perinteisillä aloilla kuin maatalous, teollisuus, 

palvelut, vähittäiskauppa, pankkitoiminta ja keskinäiset vakuutukset. Toisin sanoen yhteisötalous 

on myös vahvistamassa mainettaan instituutiona, jota tarvitaan vakaan ja kestävän talouskasvun 

sekä entistä oikeudenmukaisemman tulojen ja vaurauden jaon varmistamiseen, palvelujen 

mukauttamiseen tarpeita vastaaviksi, sosiaalisista tarpeista huolehtivien palvelujen taloudellisen 

arvon lisäämiseen, työmarkkinoiden epätasapainon korjaamiseen sekä taloudellisen demokratian 

syventämiseen ja vahvistamiseen. 
 

Uusi yhteisötalous on kehittyvä sektori, josta tulee yhä korvaamattomampi, kun globaalin talouden 

ja yhteiskunnan uusiin haasteisiin on löydettävä asianmukaisia ratkaisuja. Kyseiset haasteet 

ovatkin syynä siihen, että mielenkiinto uuden yhteisötalouden roolia kohtaan on 

hyvinvointiyhteiskunnassa kasvamaan päin. 
 

10.2 Yhteisötalouden käsitteellisen määrittämisen tarve 

 

Yksi haaste, johon yhteisötalouden on pikaisesti vastattava, on sen institutionaalinen 

näkymättömyys. Tätä näkymättömyyttä selittää paitsi yhteisötalouden luonne talousjärjestelmän 

uutena, kehittyvänä sektorina myös sen merkityssisällön epäselvyys. Yhteisötalouteen kuuluvien 

erilaisten yritys- ja organisaatiomuotojen ominaisuuksia ja muista erottavia erityispiirteitä ei ole 

selkeästi määritelty. 

 

Tässä yhteydessä on viime vuosina ollut havaittavissa asteittainen prosessi yhteisötalouden 

käsitteen määrittelemiseksi. Siinä ovat olleet osallisina sekä toimijat itse (heitä edustavien 

järjestöjen kautta) sekä tieteelliset ja poliittiset elimet. Käsillä olevassa raportissa esitellään 

yhteisötalouden käsite, joka on kehitetty komission laatiman, yhteisötalouden satelliittitilinpitoa 

koskevan käsikirjan kriteerien pohjalta. Kyseinen käsite vastaa viimeaikaisessa taloustieteen 

kirjallisuudessa esiintyviä ja yhteisötalouden organisaatioiden itse muotoilemia määritelmiä. 
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10.3 Yhteisötalouden oikeudellinen määritelmä ja tunnustaminen kansallisissa 

tilinpitojärjestelmissä 

 

Yhteisötalouden käsitteen määritteleminen antaa mahdollisuuden vastata haasteeseen, joka on 

sen yksilöiminen EU:n ja EU:n jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. Vaikka osa EU:n 

jäsenvaltioista ja EU itse tunnustavat yhteisötalouden sinänsä sekä joitakin sen osia eräissä 

säännöksissään, yhteisötalouden toiminta-alan sekä sen osille asetettujen vaatimusten 

virallisessa määrittelyssä on edistyttävä, jotta voidaan välttää sektorin ominaispiirteiden 

hämärtyminen ja sen yhteiskunnallisen hyödyn häviäminen. 
 

Yhteisötaloudelle on luotava perussääntö ja tehokkaat oikeudelliset rajoitukset sektoriin 

kuulumiselle, jotta muut kuin yhteisötalouden organisaatiot eivät voi hyötyä sen oikeudellisen 

organisaatiomuodon tuomasta säästöstä tai yhteisötalouden kannustamiseen tarkoitetuista 

julkisista toimista. 

 

Käsillä olevasta raportista käy myös ilmi, että yhteisötalous on jatkuvassa kasvussa: se tarjoaa yli 

11 miljoonaa työpaikkaa, mikä vastaa noin 6:tta prosenttia EU:n kokonaistyöllisyydestä. 

Yhteisötalous on kuitenkin kansallisissa tilinpitojärjestelmissä näkymätön tekijä, ja tämä este on 

vielä yksi merkittävä haaste. 
 

Sekatalouden huippuaikoina laadituissa nykyisissä kansallisissa tilinpitosäännöissä yhteisötaloutta 

ei tunnusteta erilliseksi institutionaaliseksi sektoriksi, mikä vaikeuttaa säännöllisten, tarkkojen ja 

luotettavien taloustilastojen laatimista siihen kuuluvista toimijoista. Tilastojen laatimisessa käytetyt 

epäyhtenäiset kriteerit estävät kansainvälisellä tasolla vertailevien analyysien laatimista ja 

heikentävät sellaisten lähestymistapojen uskottavuutta, jotka nostavat esiin yhteisötalouden 

selkeän osuuden suurten talouspoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. 
 

Euroopan komission hiljattain julkaisema käsikirja yhteisötalouden (osuuskuntien ja keskinäisten 

yhtiöiden) satelliittitilinpidosta on merkittävä askel kohti yhteisötalouden yhden osan 

institutionaalista tunnustamista kansallisissa tilinpitojärjestelmissä. Käsikirjassa esitellään 

metodologia, jonka mukaan voidaan laatia luotettavia ja yhdenmukaisia tilastoja koko EU:n 

alueella kansallisen tilinpidon puitteissa (EKT 1995) viidestä tärkeimmästä yhteisötalouden 

yritysryhmästä: a) osuuskunnista, b) keskinäisistä yhtiöistä, c) yhteisötalouden yritysryhmistä, d) 

yhteisötalouden muista vastaavista yrityksistä ja e) yhteisötalouden yrityksiä palvelevista voittoa 

tavoittelemattomista laitoksista. 
 

Yhteisötalous joutuu Euroopassa kohtaamaan alalla kaksinkertaisen haasteen: ensiksi 

yhteisötaloutta edustavien organisaatioiden on saatava äänensä kuuluviin Euroopan komissiossa 

ja jokaisessa jäsenvaltiossa varmistaakseen, että käsikirjan ehdotukset toteutetaan. Tämä 

tarkoittaa myös sitä, että kyseisten organisaatioiden on saatava jokainen jäsenvaltio luomaan 

käsikirjan sisältämiin rajoittaviin kriteereihin perustuva yhteisötalouden yritysten tilastorekisteri, 

jotta rekisteriin merkittyjä yrityksiä koskeva satelliittitilinpito voidaan laatia. 
 

Toiseksi yhteisötaloutta edustavien organisaatioiden on edistettävä hankkeita, jotka mahdollistavat 

luotettavien, yhdenmukaisten tilastojen laatimisen siitä yhteisötalouden merkittävästä osasta, joka 

ei kuulu Euroopan komission käsikirjan soveltamisalan piiriin. Kyseinen osa koostuu lähinnä 

järjestöistä ja säätiöistä, jotka kuuluvat voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä kansallisissa 

kansantalouden tilinpidoissa koskevan YK:n käsikirjan soveltamisalaan. Käsikirja kattaa monia 

voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka eivät kuulu yhteisötalouden piiriin, mutta käsillä 

olevan raportin mukaiset yhteisötalouden kriteerit täyttävien voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden osalta tilastot olisi mahdollista seuloa YK:n käsikirjan mukaisista voittoa 

tavoittelemattoman sektorin tilastoista. 
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10.4 Yhteisötalouden etujärjestöjen välinen koordinointi 

 

Koska yhteisötalous on moniarvoinen ja monimuotoinen, se tarvitsee vahvoja organisaatioita eri 

yritys- ja järjestöryhmiensä edustamiseksi. Niiden yhteisen identiteetin ja osuus- ja yhteisötaloutta 

yhdistävän yhteisen edun ytimen vuoksi vaikuttaa tarpeelliselta ja suositeltavalta pyrkiä 

täysipainoisesti koko yhteisötalouden järjestölliseen koordinointiin sekä kaikkien jäsenvaltioiden 

että koko Euroopan tasolla. Mitä näkyvämmän ja vahvemman yhteisen kuvan yhteisötalous 

välittää itsestään, sitä suuremmat mahdollisuudet jokaisella sen osaryhmistä on toimia ja kehittyä 

tehokkaasti. 
 

10.5 Yhteisötalous ja työmarkkinavuoropuhelu 

 

Yhteisötalouden tunnustaminen työmarkkinavuoropuhelun erillisenä osapuolena on merkittävä 

haaste. 

 

Yhteisötalous on kehittynyt merkittäväksi kansalaisyhteiskunnan instituutioksi, joka antaa 

huomattavan panoksen sen järjestörakenteeseen ja osallistavan demokratian kehitykseen. 

Samalla yhteisötalous on kuitenkin voimakas taloudellinen ja sosiaalinen toimija, jolla on 

tavanomaisesta työnantaja/työntekijä -kahtiajaosta poikkeavia erityispiirteitä. Tämän vuoksi 

vaaditaankin, että yhteisötalous tunnustetaan erilliseksi työmarkkinavuoropuhelun osapuoleksi. 
 

Viime vuosisadan toisella puoliskolla, sekatalouden huippuaikana, julkisista politiikoista (erityisesti 

tulopolitiikasta) sopivat neuvottelupöydissä lähinnä valtiovalta sekä työnantaja- ja ammattijärjestöt. 

Nykyisin talous on kuitenkin moniarvoistunut, ja sen seurauksena kaikkien asianomaisten 

sektoreiden on päästävä osallistumaan työmarkkinavuoropuheluun suoraan: tämä tarkoittaa 

työnantaja- ja ammattijärjestöjä, hallituksia sekä toista suurta ryhmää sosiaali- ja talousalan 

toimijoita, yrittäjiä ja työnantajia: yhteisötaloutta, jonka merkitys kehittyneessä maailmassa 

lisääntyy jatkuvasti. 
 

Perinteisten työehtosopimusneuvotteluiden lisäksi tulisi ehdottaa työmarkkinavuoropuhelua, johon 

osallistuisivat myös yhteisötalouden toimijat, sillä tämä vastaisi enemmän tämän vuosisadan alun 

uutta taloustilannetta. 

 

10.6 Yhteisötalous ja julkinen politiikka 

 

Jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan EU:n toimielimet (Euroopan parlamentti, komissio sekä 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea) ovat tunnustaneet yhteisötalouden mahdollisuudet korjata 

merkittäviä sosiaalisia ja taloudellisia epäkohtia sekä saavuttaa erilaisia yleishyödyllisiä tavoitteita. 

Euroopan parlamentti kutsui vastikään yhteisötaloutta Euroopan sosiaalisen mallin kulmakiveksi 

(clé de voûte du modèle social européen). 

 

Tuloksena on, että jäsenvaltioiden ja Euroopan komission on entistä vahvemmin pyrittävä 

konkreettisiin sitoumuksiin, jotta yhteisötalous voi olla paitsi tehokas väline tiettyjen 

yleishyödyllisten poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi myös tavoite itsessään (kooperatiivisuus, 

keskinäisyys, järjestötoiminta ja kansalaisyhteiskunnan yleishyödylliset aloitteet), jonka 

saavuttaminen on välttämätöntä kehittyneen yhteiskunnan ja Euroopan sosiaalisen mallin arvojen 

vahvistamiseksi. Tässä yhteydessä yhteisötaloutta edustavilla organisaatioilla on merkittävä rooli 

esittäessään aloitteita ja ehdotuksia EU:n toimielimille, poliittisille puolueille, ammattiliitoille, 

yliopistoille ja muille kansalaisyhteiskuntaa edustaville organisaatioille. 
 



Yhteisötalous Euroopan unionissa  –  Rafael Chavesin ja José Luis Monzón laatima raportti 

 

 61 

10.7 Yhteisötalous ja markkinat: kilpailukyky ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

 

Yhteisötalouden viimeaikaiseen ja tulevaan kehitykseen Euroopassa on vaikuttanut ja vaikuttaa 

jatkossakin vahvasti sen toimintaympäristö, erityisesti markkinoilla, jotka globalisoituvat yhä 

enemmän ja joita leimaavat kilpailun kasvu, tuotannon hajauttaminen ja siirtäminen sekä 

valtioiden toimintatavat, joissa panostetaan yhä enemmän julkisten palveluiden sääntelyjen 

jatkuvaan purkamiseen ja yksityistämiseen. Yhdessä uusien sosiaalisten ongelmien (väestön 

ikääntyminen, suuret siirtolaisvirrat jne.) ilmaantumisen kanssa tällaiset muutokset paitsi tarjoavat 

kasvumahdollisuuksia yhteisötaloudelle myös aiheuttavat haasteita ja uhkia eräille sen toiminnan 

osa-alueille. 
 

Yhteisötalouteen kuuluvien eri yritysten ja organisaatioiden haasteena on yhdistää toiminnassaan 

tehokkaita tuotantoprosesseja ja sosiaalisen hyvinvoinnin tavoitteita. Yhteisötalouden toimijoiden 

on viipymättä kehitettävä kilpailustrategioita, jotka vastaavat yhä tiukempaan kilpailuun 

perustuvien markkinoiden vaatimuksia, jotta ne voisivat toimia hyödyllisinä välineinä jäsentensä 

hyvinvoinnin takaamiseksi ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi. 
 

Kilpailustrategioihin on sisällytettävä seuraavat näkökohdat: yritysverkostoihin ja -liittoutumiin 

liittyminen, uusien rahoitustapojen luominen yrityksille, tuote- ja prosessi-innovointi sekä koulutus- 

ja osaamispolitiikkojen vauhdittaminen. 

 

10.8 Yhteisötalous, uusi laajentunut Euroopan unioni ja yhdennetyn Euro–Välimeri-

alueen kehittäminen 

 

EU pitää hyvin tärkeänä tavoitetta luoda yhdennetty eurooppalainen alue, missä EU:n 15 vanhan 

ja idässä ja etelässä sijaitsevan 12 uuden jäsenvaltion välisiä sosiaalisia ja taloudellisia eroja 

vähennetään ja poistetaan mahdollisimman pian. Kyseiset eroavuudet ovat muiden seurausten 

ohella aiheuttaneet EU:ssa mittavia idästä länteen suuntautuvia muuttovirtoja. EU:n sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden vahvistamisen ohella haasteena on edistää yhdennetyn Euro–Välimeri-alueen 

muodostumista, jotta siitä kehittyy hyvinvoinnin ja vakauden alue. Tavoitteen saavuttamiseksi 

kaikissa Välimeren valtioissa tarvitaan demokratian vahvistamista, ja Välimeren etelärannikolla 

sijaitsevissa maissa kansalaisyhteiskunnan rakentavia vaikutusmahdollisuuksia on vahvistettava. 
 

Kyseisten maiden nopea väestönkasvu ja muut rakenteelliset tekijät estävät, että talouskasvu 

johtaisi useimpien kansalaisten elintason nousuun. Tämän vuoksi Euro–Välimeri-alueesta ja 

EU:sta on tullut yksi maantieteellisistä alueista, johon kohdistuva muuttoliike on laajuudeltaan ja 

intensiteetiltään suurimpia. Kyseiseen muuttoliikkeeseen lukeutuu lisäksi suuria väestöryhmiä 

Latinalaisesta Amerikasta, Saharan eteläpuolisesta Afrikasta ja Kaakkois-Aasian maista. 
 

Yhteisötalouden toimijoilla voi erityispiirteidensä ansiosta olla merkittävä rooli sekä siirtolaisten 

kotouttamisessa että EU:n sisäisen ja Euroopan ja Välimeren etelärannikon maiden välisen 

kaupan kehittämisessä. 

 

10.9 Koulutusjärjestelmät, tutkimus ja verkostot, korkeakoulut ja yhteisötalous 

 

EU:n koulutusjärjestelmillä on tärkeä asema, sillä niiden tehtävänä on edistää yrityskulttuuria ja 

demokratisoida taloutta koulutushankkeiden avulla, jotka antavat virikkeitä yhteisötalouden 

arvojen mukaisille yrittäjyysaloitteille. Kun yhteisötalouden yritykset kehittävät uusia tuotteita ja 

innovaatioprosesseja, niiden on puolestaan lisättävä yhteistyötä tietoa luovien ja välittävien 

korkeakoulukeskusten kanssa. Kyseisten keskusten ja yhteisötalouden ammattilaisten väliset 

tutkimus- ja tiedonvaihtoverkostot edistävät – kuten viime vuosien kokemukset ovat osoittaneet – 

tarpeellisen yhteisötaloutta koskevan tietopohjan laajentamista ja tämän tiedon levittämistä koko 

Euroopassa. 
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10.10 Yhteisötalouden identiteetti ja arvot 

 

Yhteisötalous on muotoutumassa Euroopan unionin monimuotoisessa talousjärjestelmässä 

yhteiskunnallisen hyödyn tukipilariksi julkisen sektorin ja voittoa tavoittelevan yksityisen sektorin 

ohella. Yhteisötalouden haasteena on torjua sen tunnuspiirteiden hämärtyminen tai latistaminen, 

sillä nimenomaan ne piirteet tekevät siitä sosiaalisesti hyödyllisen sektorin. Tämän vuoksi 

yhteisötalouden toimijoiden on opittava entistä paremmin ymmärtämään yhteisen viitekehyksensä 

arvot sekä käytettävä kaikkia näitä arvoja edustavia sosiaalisia ja kulttuurisia keinoja oman 

institutionaalisen profiilinsa vahvistamiseksi ja taloudellisen ja sosiaalisen potentiaalinsa 

moninkertaistavan vaikutuksen saavuttamiseksi. 
 

Edellä kuvatut haasteet ja suuntaukset eivät muodosta lopullista luetteloa, vaan kyseessä on 

keskusteluille avoin ehdotus ja lähtökohta pohdinnoille uudessa vaiheessa, joka on käynnistynyt 

EU:n viimeaikaisten laajentumisten myötä. 

 

Tässä uudessa vaiheessa ja uudessa yhteisötaloudessa sen toimijoilla itsellään on 

oikeudenmukaisesti valta ja vastuu sen erityisprofiilin ja niiden strategisten tavoitteiden 

määrittelemiseksi, jotka ovat edellytyksenä sille, että se voi saada johtavan aseman Eurooppa-

hankkeessa. 



Yhteisötalous Euroopan unionissa  –  Rafael Chavesin ja José Luis Monzón laatima raportti 
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Tämä tutkimus on tehty Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) toimeksiannosta. Siinä 

esitetään sen laatijoiden ja siihen osallistuneiden organisaatioiden näkemyksiä. ETSK ei ole 

omaksunut eikä millään tavalla hyväksynyt näkemyksiä. Niihin ei pidä vedota ETSK:n esittäminä 

näkemyksinä. ETSK ei takaa tutkimukseen sisältyvien tietojen oikeellisuutta eikä ole vastuussa 

tietojen käytöstä. 

 

 


