Kuulumisia Suomen Yrittäjistä
Suomen Yrittäjissä viimeiset kuukaudet ovat kuluneet koronakriisiä ratkoessa. Jäsenyritysten
tilanteet poikkeavat rajusti toisistaan. Joillain aloilla myynti on jopa kasvanut kriisin aikana,
mutta monilla aloilla kriisi on aiheuttanut merkittäviä ongelmia. Joillain aloilla myynti on jopa
nollautunut kriisin alettua. SY on pyrkinyt erilaisin avauksin auttamaan yritysten tilannetta.
Mm. keväällä tehtyjen yksinyrittäjien tilannetta helpottavien päätösten ja tukien taustalla oli
sekä SYn että Akavan ja AKYn vaikuttamistoimia.
Kriisin keskelle osuu Suomen Yrittäjien historian merkittävin hallintouudistus. Viime
syyskokouksen päätöksin pienennetään hallitusta, lopetetaan hallituksen työvaliokunta ja
perustetaan uutena elimenä valtuusto, jolle siirtyy osa liittokokouksen tehtävistä.
Liittokokous järjestetään jatkossa kerran kahdessa vuodessa. Nykyisin hallituksessa on
puheenjohtaja, 3 varapuheenjohtajaa ja 38 jäsentä varajäsenineen. Hallitus on kokoontunut
vuosittain 4 - 5 kertaa. Sen alaisuudessa työskentelee 10-jäseninen työvaliokunta tiiviimmällä
kokoontumisfrekvenssillä. Liittokokous on järjestetty vuosittain. Lokakuun
syysliittokokouksessa valitaan uuden hallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
sekä uusi valtuusto. Hallituksen 8 jäsentä valitsee valtuusto ensimmäisessä kokouksessaan
marraskuussa. Valtuuston puheenjohtajistolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen
kokouksissa.
Liittokokouksessa valittavaan valtuustoon tulee 75 jäsentä varajäsenineen ja puheenjohtaja
sekä varapuheenjohtaja. Paikkojen määrä valtuustossa määräytyy jäsenjärjestöjen
jäsenmäärien mukaan. AKY saa 6 paikkaa (+ 6 varajäsentä) ja valtuustoryhmämme on suurin
yksittäinen ryhmä. Valtuusto tulee kokoontumaan kerran keväällä ja kerran syksyllä. AKYn
valtuustoryhmässä on edustajat Akavan Erityisaloista (1 varsinainen ja 1 varajäsen),
Ekonomeista (1+1), Kuntoutusalan asiantuntijoista (1+1), TEKistä (1+1), Lakimiesliitosta (1
varsinainen jäsen), Tajasta (1 varsinainen jäsen), Agronomiliitosta (1 varajäsen) ja
Psykologiliitosta (1 varajäsen). Valtuustoryhmämme kokoontuu ensimmäisen kerran lyhyeen
koulutukseen jo ennen lokakuun liittokokousta. Tavoitteemme valtuustossa on nostaa
nimenomaan korkeakoulutetuille yrittäjille tärkeitä teemoja esille.
Hallintouudistuksella haetaan vastuun oikeaa jakautumista ja päätöksenteon tehokkuutta.
Työvaliokunta on tosiasiallisesti hoitanut osin hallituksen tehtäviä ilman yhdistyslain
mukaista vastuuta. Hallitus on ollut kokonsa vuoksi kankea nopeaan päätöksentekoon.
Valtuusto tuo ketteryyttä yhdistyksen vuosikokouksen tasoisiin päätöksiin. Hallintomallin
uutuus antaa meille mahdollisuuden olla luomassa toimintatapoja ja sisältöjä, joissa
AKYlaisten yrittäjien tavoitteet huomioidaan. Merkittävä valtuustorooli edesauttaa myös SYn
ja Akavan yhteistyön kehittämistä. Tavoitteemme on saada edustaja myös uuteen
hallitukseen.

