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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sosiaalisen yrittäjyyden aloitteesta – Suotuisan toimintaympäristön luominen sosiaalisen 
talouden ja innovoinnin keskiöön kuuluville sosiaalisille yrityksille

(2012/2004(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Tavoitteena työllistävä elpyminen" (COM(2012)0173),

– ottaa huomioon "yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus" -erityisjaoston 22. helmikuuta 
2012 julkaiseman työasiakirjan komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Sosiaalisen 
yrittäjyyden aloite – Suotuisan toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden ja 
innovoinnin keskiöön kuuluville sosiaalisille yrityksille", INT/606,

– ottaa huomioon komission 8. helmikuuta 2012 tekemän ehdotuksen neuvoston asetukseksi 
eurooppalaisen säätiön (FE) perussäännöstä (COM(2012)0035),

– ottaa huomioon komission 20. joulukuuta 2011 tekemän ehdotuksen direktiiviksi julkisista 
hankinnoista (COM(2011)0896),

– ottaa huomioon komission 7. joulukuuta 2011 tekemän ehdotuksen asetukseksi 
eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista 
(COM(2011)0862),

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Sosiaalisen 
yrittäjyyden aloite – Suotuisan toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden ja 
innovoinnin keskiöön kuuluville sosiaalisille yrityksille" (COM(2011)0682),

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 annetun komission tiedonannon yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevasta uudistetusta EU:n strategiasta vuosiksi 2011–2014 
(COM(2011)0681),

– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi 
– 'Yhdessä uuteen kasvuun'" (COM(2011)0206),

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti – Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta" 
(COM(2010)0608),

– ottaa huomioon komission 6. lokakuuta 2010 tekemän ehdotuksen asetukseksi sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (COM(2011)0609),

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 48 artiklan,
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– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että sosiaaliset yritykset, jotka työllistävät EU:ssa yli 11 miljoonaa 
työntekijää eli 6 prosenttia koko työvoimasta, edistävät merkittävällä tavalla Euroopan 
sosiaalista mallia1 ja luovat innovatiivista sosiaalista arvoa;

B. katsoo, että erilaiset historialliset kehityskulut ovat johtaneet hyvin erilaisiin 
liiketoiminnan ja myös sosiaalisen yrittäjyyden oikeudellisiin kehyksiin eri 
jäsenvaltioissa; 

C. katsoo, että sosiaalista yrittäjyyttä ei tunnusteta missään oikeudellisessa kehyksessä EU:n 
tai jäsenvaltioiden tasolla;

D. katsoo, että nykyinen finanssikriisi ja väestön ikääntyminen kuormittavat 
sosiaaliturvajärjestelmiä, lakisääteiset ja vapaaehtoiset terveydenhuoltojärjestelmät 
mukaan lukien;

E. katsoo, että sisämarkkinoiden toimenpidepaketti2 ja Eurooppa 2020 -strategia – joilla
molemmilla pyritään luomaan kestävää kasvua sekä enemmän ja laadukkaampia 
työpaikkoja – ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa ja että sosiaalisen yrittäjyyden ja sen 
innovaatiopotentiaalin tarkoituksena on edistää niitä;

F. ottaa huomioon, että Euroopan komissio tunnustaa yhteisötalouden toimijoiden ja 
sosiaalisten yritysten olevan osallisuutta edistävän työllistämisen ja sosiaalisen 
innovoinnin tärkeitä vauhdittajia, jotka tarvitsevat erityistukea3;

G katsoo, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat hyvinvointivaltion keskeisiä tekijöitä ja 
että sosiaalinen yrittäjyys voi auttaa näiden palvelujen toimittamisessa;

H ottaa huomioon, että sosiaalisilla yrityksillä on vaikeuksia saada rahoitusta ja laajentaa 
toimintaansa;

I katsoo, että sosiaalinen yrittäjyys tukee poliittisia uudistuksia edistämällä hyvää 
hallintotapaa, vastavuoroista oppimista ja sosiaalisia innovaatioita;

Johdanto 

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoihin "Sosiaalisen yrittäjyyden aloite" ja 
"Tavoitteena työllistävä elpyminen"4, joissa esitetään kansallisille hallituksille suosituksia 
työpaikkojen luomisesta etenkin nopeasti kasvavalla terveydenhuolto- ja sosiaaliturva-
alalla (niin kutsuttu valkoinen sektori) ja vihreällä sektorilla, jotka tarjoavat uusia 
mahdollisuuksia sosiaaliselle yrittäjyydelle;

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 COM(2011)0206.
3 COM(2012)0173, Tavoitteena työllistävä elpyminen.
4 Katso edellinen alaviite.
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2. toteaa, että sosiaalinen yrittäjyys on osa ekologis-sosiaalista markkinataloutta ja EU:n 
sisämarkkinat ovat osoittaneet vahvaa vastustuskykyä kriisejä vastaan;

3. huomauttaa, että seuraavat kaksi termiä olisi erotettava toisistaan:

A. Sosiaalinen yrittäjyys: koko eurooppalaisen sosiaalisen markkinatalouden ala, 
joka tarjoaa yhteiskunnallisia tuotteita tai palveluita tai täyttää toiminnallaan 
sosiaalisia tavoitteita;

B. Sosiaaliset yritykset: sosiaalisessa liiketaloudessa toimivat instituutiot ja 
organisaatiot, jotka voivat olla hyväntekeväisyysjärjestöjä, yksityisiä yrityksiä, 
järjestöjä, osuuskuntia, keskinäisiä yhtiöitä tai säätiöitä;

Erityyppisille yrityksille suositellut toimet

4. korostaa, että vapaaehtoistoiminta muodostaa merkittävän panoksen 
hyväntekeväisyysjärjestöjen ja solidaarisuuden hyväksi ja antaa monille ihmisille sisältöä 
elämään; pyytää tästä syystä antamaan sille rahoitustukea paikallisella, kansallisella ja 
EU:n tasolla;

5. huomauttaa, että sosiaalisen yrittäjyyden ei välttämättä tarvitse olla voittoa 
tavoittelematonta; korostaa samalla hyväntekeväisyysjärjestöjen tuottamaa sosiaalista 
arvoa ja tarvetta säilyttää se;

6. toteaa, että sosiaalihuoltoalan yrityksiä tai organisaatioita ei saisi altistaa 
sääntelemättömälle kilpailulle, mikä saattaa olla tuloksena, jos voittoa tavoittelevat 
yritykset keskittyvät kannattaville alueille – jotka useimmiten ovat kaupunkialueita –
jolloin muut, tavallisesti maaseutualueet – joilla logistiset esteet aiheuttavat suurempia 
kustannuksia – tulevat yhä riippuvaisemmiksi niin kutsutuista "köyhien palveluista";

7. toteaa, että innovatiivisten sosiaalisten yritysten olisi saatava rahoitustukea yhteisön 
tasolla;

8. korostaa, että nuorten yrittäjien olisi ryhdyttävä sosiaalisiksi yrittäjiksi ja etsittävä uusia 
sosiaalisen yrittäjyyden muotoja; kehottaa näin ollen parantamaan nuorten yrittäjien 
mahdollisuuksia osallistua yhteisön ohjelmiin ja saada yhteisön rahoitusta;

9. kannattaa EU:n tason aloitteita laajentaa ja vahvistaa jo useissa jäsenvaltioissa pitkälle 
edennyttä järjestösektoria;

10. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen tehdä ehdotus eurooppaosuuskunnan 
säännöistä annetun asetuksen yksinkertaistamiseksi;

11. kannattaa komission aikomusta teettää tutkimus keskinäisten yhtiöiden tilanteesta kaikissa 
jäsenvaltioissa;

12. korostaa, että keskinäiset yhtiöt olisi Euroopan laajuisten sääntöjen avulla tunnustettava 
erillisiksi ja tärkeiksi Euroopan talouden ja yhteiskunnan toimijoiksi;
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13. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen asetukseksi eurooppalaisen säätiön 
perussäännöstä1;

14. ilmaisee tyytyväisyytensä sosiaalisia ja paikallisia palveluja koskevien EU:n 
valtiontukisääntöjen tarkistetun paketin hyväksymiseen;

15. huomauttaa, että julkisia yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja ei pidetä osana sosiaalista 
yrittäjyyttä, koska ne rahoitetaan lähinnä verovaroin, paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja tarjotaan yhteistyössä sosiaalisten yritysten kanssa;

Sosiaalisen yrittäjyyden erityispiirteet

16. korostaa kahta muuta sosiaalisten yrittäjyyden erityispiirrettä, jotka on otettava huomioon:

o työntekijöiden osallistumisen mallit ja periaatteet 

o vaikka voiton tavoittelu on yleensä sallittua ja sitä jopa tuetaan, voitot, 
käyttökatteet, varat ja varannot on ensisijaisesti investoitava takaisin laatuun, 
innovointiin ja kehittämiseen;

Sosiaalisia tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset 

17. toteaa, että sosiaaliset yritykset toimivat lähinnä sosiaali-, terveys-, hoito- ja 
kotiapupalveluiden, avustetun asumisen, koulutuksen, tavaroiden korjauspalveluiden, 
ympäristö- ja resurssitehokkuuden, taiteen, kulttuurin, tutkimuksen ja innovoinnin, 
matkailun ja käsiteollisuuden aloilla;

Sosiaalisia tavoitteita täyttävät tai sosiaalista vaikutusta aikaan saavat yritykset 

18. toteaa, että silloinkin, kun sosiaaliset yritykset eivät tarjoa sosiaalisia tuotteita ja palveluja, 
niiden yritystoiminnalliseen tavoitteeseen sisältyy esim. heikommassa asemassa olevien 
ryhmien osallisuus ja ammatillinen integroiminen, sosiaalipedagogisen avun tarjonta tai 
vammaisten (uudelleen)integroiminen koulutuksen tai suojatyöpaikkojen avulla;

19. täsmentää, että vaikka yritysten yhteiskuntavastuun käsite olisi pidettävä erillään 
sosiaalisesta yrittäjyydestä, jotkin kaupalliset yritykset, joilla on merkittävää yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyvää toimintaa, voivat olla vahvassa vuorovaikutuksessa 
sosiaalisen yrittäjyyden kanssa;

Rahoitusnäkymät – oikeudellisen ja verotuksellisen toimintaympäristön parantaminen

20. uskoo, että sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevalla EU:n ohjelmalla vuosiksi 
2014–2020 ja sen "mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys" -lohkolla on hyvin tärkeä 
merkitys pyrkimyksissä parantaa mikroluottojen saatavuutta;

21. kannattaa eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen 
perustamista, sillä näin autetaan sosiaalisia yrityksiä saamaan rahoitusta ja annetaan 
investoijille tarvittava varmuus investoida sosiaaliseen yrittäjyyteen;

                                               
1 COM(2012)0035 lopull.
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22. painottaa, että vuosien 2014–2020 rahoitusnäkymissä on tärkeää varmistaa, että 
sosiaalisen yrittäjyyden kannalta merkityksellisiä yhteisön rahastoja (kuten Euroopan 
sosiaalirahastoa (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR)) koskevissa asetuksissa 
käsitellään nimenomaisesti sosiaalisia yrityksiä ja tuetaan niiden kehitystä;

23. korostaa, että yhteisön rahoituksen saamista on yksinkertaistettava ja että 
rahoitusmahdollisuuksista olisi levitettävä paremmin tietoa avoimien tiedotusfoorumien 
kautta;

Mittaukset, tuki ja edistäminen 

24. kehottaa laatimaan komission käynnistämän ja yhteistyössä sosiaalisten yritysten kanssa 
toteutettavan tutkimuksen sosiaalisten yritysten erilaisista oikeudellisista kehyksistä ja 
toimintaedellytyksistä sertifiointi- ja merkintäjärjestelmät mukaan luettuna;

25. tukee komission ehdotusta perustaa sosiaalisille yrityksille monikielinen internet-foorumi, 
joka muun muassa mahdollistaisi parhaiden käytäntöjen vaihdon, helpottaisi 
tietojenvaihtoa rahoituksen saatavuudesta ja toimisi rajat ylittävän yhteistyön verkostona;

26. tukee Euroopan komission ehdotusta perustaa sosiaalista yrittäjyyttä käsittelevä 
asiantuntijaryhmä tutkimaan tässä tiedonannossa hahmoteltujen toimien edistymistä;

27. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan sosiaalisille yrityksille myönnettävän 
"sosiaalisen merkinnän", jotta parannetaan niiden pääsyä mukaan julkisiin hankintoihin;

28. pyytää komissiota perustamaan vuosittaisen sosiaalista yrittäjyyttä (ja alaa koskevia EU:n 
rahastoja) käsittelevän toimintakertomuksen, jossa kerrotaan oleellisesta 
tutkimustoiminnasta, kuvataan vahvuuksia ja heikkouksia sekä käsitellään nykyisiä ja 
tulevia haasteita sekä mahdollisia poliittisia vaihtoehtoja;

29. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan nuorten ja/tai innovatiivisten yrittäjien 
perustamia pienempiä yrityksiä;

30. huomauttaa, että sosiaalinen yrittäjyys tarvitsee mahdollisimman paljon tukea ja 
hyväksyntää, ja kehottaa käynnistämään laajan tiedotuskampanjan ottamalla käyttöön 
monikielisen internet-foorumin, joka tarjoaa sosiaalisia tuotteita ja palveluja etsiville 
kansalaisille tietoa nopeasti ja helposti ja antaa hyvän yleiskuvan tämän alan toimista ja 
lisäarvosta;

31. kehottaa sisällyttämään sosiaalisen yritystoiminnan, yrittäjyyden ja yhteiskuntavastuun 
periaatteet koulujen opetussuunnitelmiin;

32. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.



PE489.349v02-00 8/9 PR\902130FI.doc

FI

PERUSTELUT

Aluksi on viitattava nimenomaisesti Euroopan komission 25. lokakuuta 2011 antaman 
tiedonannon "Sosiaalisen yrittäjyyden aloite" alaotsikkoon, koska siinä kuvataan EU:n 
monitahoiset tavoitteet kiitettävän tiiviisti: 

"Suotuisan toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden ja innovoinnin keskiöön 
kuuluville sosiaalisille yrityksille".

Tässä muotoiltu tavoite sisältää sekä nykyisten rakenteiden tunnustamisen että uusien, 
innovatiivisten osuus- ja yhteisötalouden muotojen avaamisen – molemmat ovat 
tulevaisuudessa tarpeen, jos tarkastelemme sosiaalialan haasteita Eurooppa 2020 -strategian 
kontekstissa ja haluamme toteuttaa menestyksekkäästi niiden ensisijaiset tehtävät. Kaksi 
tämän eurooppalaisen ohjelman kulmakiveä ovat seuraavat:

A. On kiistämätöntä, että sosiaalipalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti esim. 
terveys- ja hoitopalvelujen alalla jo pelkästään demografisten muutosten 
vuoksi, jotka johtavat yhä enemmän vanhenevaan yhteiskuntaan.

B. Eurooppa pyrkii talouskasvuun parantaakseen maailmanlaajuista kilpailukykyä 
ja mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja – ennusteet ovat yksimielisiä siitä, 
että niitä syntyy pitkälti "vihreässä ja valkoisessa taloudessa".

Tästä tehtävät päätelmät osoittavat, että EU:n toteuttama poliittinen toimintasuunnitelma on 
oikea, aina vuonna 2009 annetusta osuus- ja yhteisötaloutta koskevasta päätöslauselmasta ja 
sosiaalisesta sijoitusrahastosta vuonna 2012 sosiaalisen yrittäjyyden aloitteeseen.

Toisin kuin monet muut talouden alat, sosiaalinen yrittäjyys tarvitsee lisää rahoitusvälineitä. 
Komission aloitteiden jatkoksi olisi mahdollisimman pian toteutettava asianmukaisia 
toimenpiteitä kansallisella ja alueellisella tasolla.

Jotta mahdollistetaan sosiaalisen yrittäjyyden ripeä kehitys, johon liittyy sen hyväksi 
toimivien henkilöiden ja organisaatioiden määrätietoinen tukeminen, tällä Euroopan 
parlamentin mietinnöllä pyritään siihen, että uudenlaisessa tilanteessa alkavaa eurooppalaisen 
osuus- ja yhteisötalouden seuraavaa vaihetta varten asetetaan mahdollisimman tarkat ja selvät 
sekä samalla avoimet ja mahdollisuudet säilyttävät toimintaedellytykset.

Mietinnössä myönnetään lisäksi, että tähän edessä olevaan vaiheeseen on liityttävä 
innovointikykyä ja siten myös kokeiluja, joiden onnistumisen tai epäonnistumisen arvioivat 
lähitulevaisuudessa EU:n toimielimet yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Tästä tehdään sitten 
konkreettiset päätelmät asianmukaisia optimointitoimenpiteitä varten, joiden avulla voidaan 
tehokkaasti jatkaa sosiaalisen yrittäjyyden kehittämistä pidemmällä aikavälillä. 

Lyhyesti sanottuna: hallituilla toimintaympäristöllä ja -säteillä on sekä tarkoitus säilyttää 
monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden tarvitsema tila siellä, missä sitä jo on, että luoda sitä 
siellä, mistä sitä puuttuu.
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Komission ehdottamat avaintoimet, kuten Euroopan sosiaalisen yrittäjyyden kartoittaminen, 
sertifiointitietokannan luominen tai vastavuoroista oppimista edistävät kattavat 
tietojenvaihtofoorumit, voivat muodostaa tälle hyödyllisen pohjan.  Myös jonkinlaisen 
laatumerkinnän luominen sosiaalisille yrityksille olisi todennäköisesti jatkokehityksen 
kannalta erittäin hyödyllistä.

Keskustelussa asetetaan usein vastakkain kaksi näkökohtaa:

1. Sosiaalisen yrittäjyyden määritelmään ja sen käsitykseen itsestään sisältyvät 
yleishyödyllisyyden, yhteiskunnallisen hyödyn ja sosiaalisten ja ympäristövaikutusten 
kaltaiset käsitteet sekä voittojen tehokkaamman kotiuttamisen tai työntekijöiden 
osallistumisen mallien kaltaiset tekijät samoin kuin avoimuuden periaate.

2. Tavoitteena olevan sosiaalisen yrittäjyyden kukoistavan kehityksen perustana on 
yleisesti hyväksytty käsitys, jonka mukaan sosiaaliset yritykset ovat kiinteä osa 
Euroopan sisämarkkinoiden ekologis-sosiaalista markkinataloutta; myös sosiaalinen 
yrittäjyys tarvitsee hallittua kilpailua, joka johtaa jatkuvaan laadun parantamiseen ja 
pyrkimykseen kohti tehokkuutta.

Tässä mietinnössä pyritään kuitenkin siihen, että nämä molemmat näkökohdat edistävät 
rinnakkain ja toistensa kanssa sosiaalisen yrittäjyyden myönteistä kehitystä.

Erään itävaltalaisen hyväntekeväisyysjärjestön (Hilfswerk) tunnuslause tiivistää osuvasti 
tämän yhteisen ymmärryksen:

"Wer Hilfe braucht, hat Leistung verdient" – joka tarvitsee apua, ansaitsee palvelua.

Mitä tulee "hallittuun kilpailuun", sosiaalipalvelujen tunnusomainen piirre on se, että niitä 
tarjotaan taajamissa usein edullisemmin kuin maaseudulla (syitä tähän ovat muun muassa 
logistiikkajärjestelmän tiheys ja matkojen pituus). Tässä yhteydessä ei luonnollisesti saa 
esiintyä sääntelemätöntä kilpailua, jossa voittoa tavoittelevat toimijat keskittyvät yksittäisiin 
alueisiin ja muut suuntautuvat kohti "huonoja palveluja köyhille" -mallia.

Seuraavassa kehitysvaiheessa on myös kiinnitettävä erityistä huomiota sosiaaliseen 
pankkitoimintaan, joka esimerkiksi Itävallassa (mm. Zweite Sparkasse) jo nykyisin auttaa 
hyvin tehokkaasti monia sosiaalisessa hädässä olevia ihmisiä.

Myös sosiaalisia franchising-malleja on tulevaisuudessa syytä käsitellä perusteellisesti, kun 
otetaan huomioon niiden mahdollinen arvo tämäntyyppisille sosiaalisille yrittäjille.

Meidän on siis ryhdyttävä työhön sosiaalisen yrittäjyyden kehittämiseksi mahdollisimman 
pitkälle, sillä tulevaisuus alkaa nyt!


