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Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa 



Julkiset palvelut murroksessa

Euroopan maiden taloudelliset vaikeudet juontavat juurensa 
globaalitalouteen, jossa alueet kilpailevat keskenään, työttömyys 
pahenee, eläköitymisen seurauksena huoltosuhde heikkenee, ja 
väestön palveluntarpeet kasvavat. 

Haasteet julkiselle palvelujärjestelmälle ovat niin suuria, että 
tarvitaan erilaisia toimenpiteitä ja keinoja niihin vastaamiseen.  
Yhteiskuntien tulee uudistua. Prosesseja tulee virtaviivaistaa, 
henkilökuntaa voimaannuttaa ja johtamista parantaa. 

Monituottajamalleja, joissa palveluja tuottaa useampi toimija, tulee 
kehittää. 



Monituottajamalli

Yhtenä mielenkiintoisena vaihtoehtona palveluntuottajien 
monituottajamallissa on yhteiskunnallinen yrittäjyys, joka perustuu 
arvopohjaan ja tavoitteeseen tehdä yhteiskunnallisesti merkittäviä 
asioita yritysmuodossa. 

Yhteiskunnallisen yrityksen mallia on jonkin verran kehitetty 
paikallisesti, ja Ouluun on perustettu yhteiskunnallinen yritys 
hyvinvointipalveluihin vuosi sitten. 

Alueellamme oletettavasti on myös muita mallin mukaisia toimijoita, 
mutta tietoisuus yleisesti tästä mallista on vielä vähäistä.



Julkiset hankinnat

Julkinen sektori ulkoistaa tuottavuusvajeen vuoksi 
palvelujaan, ja toimintaa ohjaa hankintalaki. 

Hankintaosaamisen puute kunnissa on mahdollistanut 
nykyisen trendin, jossa hyvinvointipalvelujen kilpailutuksissa 
usein voittaa suuri, monikansallinen toimija, jonka toiminnan 
päätavoite on taloudellisen voiton maksimointi. 

Uhkakuvia:

-> markkinoiden monopolisoituminen

-> Pienten, paikallisten yritysten häviäminen 

-> verotulojen menetys – ns veroparatiisiyhtiöt



Yhteiskunnallinen yritys?

Yhteiskunnallisen yrityksen ominaispiirteenä pidetään 
arvopohjaisuuden lisäksi sitä, että vähintään puolet liikevoitosta 
kanavoidaan yrityksen yhteiskunnallisen toiminnan 
kehittämiseen tai toiminnan kohteeseen suoraan. (TEM, Sitra)

Yritys harjoittaa liiketoimintaa ja tavoittelee kohtuullista voittoa, 
jonka se pääsääntöisesti tai osin käyttää yhteiskunnallisten 
tavoitteidensa edistämiseen. 

Yhteiskunnallisella yrityksellä tarkoitetaan siis yritystä, joka on 
olemassa jonkin yhteiskunnallisen tavoitteen hoitamiseksi ja 
joka on selkeästi määritellyt tämän ensisijaisen tehtävänsä. 



Yhteiskunnallinen yritys

Usein yhteiskunnallinen yritystoiminta rinnastetaan 
virheellisesti sosiaalisiin yrityksiin. Nämä edustavat kuitenkin 
kahta erilaista yritysideologiaa. Sosiaalinen yritys on 
normaalisti tavaroita tai palveluita markkinoille tuottava, 
voittoa tavoitteleva yritys. Vähintään 30 % työntekijöistä on 
osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä, jotka ovat työllistyneet 
yritykseen työ- ja elinkeinotoimiston kautta. 

Suomessa ei ole yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvää 
lainsäädäntöä, vaikka yhteiskunnallisia yrityksiä on ollut 
olemassa yli 100 vuotta. 

Lainsäädännön puuttuessa yhteiskunnallisten yritysten 
sektoria ollaankin vasta tunnistamassa. 



Tilausta yhteiskunnallisille toimijoille

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan ekosysteemin avaimena 
ovat toimivat markkinat, jossa on tilausta 
yhteiskuntavastuullisille toimijoille. 

Tämä tarkoittaa vaikkapa yhteiskunnallisten yritysten 
erityispiirteet huomioivia julkisia hankintoja, mutta myös 
yritysten yhteiskuntavastuuohjelmien uudelleen suuntaamista 
siten, että yhteiskunnallisilla yrityksillä on selkeä rooli niissä.



Oulun kaupunki ja yhteiskunnalliset yritykset

Oulun kaupungin hankintapoliittisessa ohjelmassa todetaan 
seuraavaa:

”Erilaiset yhteiskuntavastuuseen ja sosiaalisiin kriteereihin 
liittyvien näkökohtien huomioonottaminen on mahdollista 
julkisissa hankinnoissa ja nämä näkökohdat voivat saada 
lähitulevaisuudessa lisää painoarvoa. Lisäksi julkisten 
hankkijoiden hankinnoissaan käyttämät sosiaaliset 
näkökulmat saattavat avata markkinoita yhteiskunnallisille 
yrityksille tukien näin uusien yhteiskunnallisten yritysten 
syntyä.” (Oulun kaupungin hankintapoliittinen ohjelma, 
Kaupunginhallitus 11.10.2011 | §488)
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Nyt myös yhteiskunnallisille yrityksille on julkaistu oma merkki

Merkkiä hallinnoi Suomalaisen Työn Liitto.



Suomen Lontoon instituutin pk-yrityksille tekemän kysely
mukaan Suomessa on potentiaalisesti jopa noin 12 000 
yhteiskunnallista yritystä. 

Mallia ei vielä kaikilta osin tunneta, ja yhteiskunnallisten 
yritysten määrittelystä on välillä epäselvyyttä.

Siksi tarvitaan systemaattista yhteiskunnallisten yritysten 
sektorin kehittämistä, tiedotusta ja tiedostusta, 
Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäiviä.

Yhteiskunnalliset yritykset ratkaisevat aikamme suuria 
haasteita liiketoiminnan keinoin. Ymmärrys ja hyvä yhteistyö 
edesauttavat yhteisellä tiellä parempaan. 



Lähteet:

Inka Lilja ja Jussi Mankki : Yhteiskunnallinen yritys- luova ja 
yhdistävä toimintatapa, Yhteinen yritys –hanke 

http://www.reilukauppa.fi

http://www.yhteinenyritys.fi/site/tietopankki/yhteiskunnallinen-
yritys1/

http://www.yhteiskunnallinenyritys.fi/

http://www.sitra.fi/uutiset/2010/yhteiskunnallinen-yrittajyys-
julkisten-palveluiden-tarjoajana

Kuvat: 
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