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K yllä, osuustoiminta koskee myös Sinua ja 
perhettäsi! Osuustoiminta on laajimmin 
omistettu yritysmalli Suomessa. Jäse-

nyyksiä osuuskunnissa ja niihin rinnastuvassa 
keskinäisissä vakuutusyhtiöissä ja -yhdistyksis-
sä on jo yli seitsemän miljoonaa. 

Lähes kaikki kotitaloudet varsinkin maa-
seudulla ovat jäseninä eri alojen osuuskunnis-
sa. Suomi on nykyisin maailman osuustoimin-
nallisin maa. Osuustoiminta on meidän juttu.

Osuuskunnan perusajatus on koota pie-
nempi voima suuremmaksi voimaksi. Tavalli-
nen ihminen on markkinoilla aina perin pieni 
toimija, mutta yhdessä toisten kanssa toimien 
voima kasvaa.

Osuuskuntien liiketoiminta perustuu jäse-
nen tarpeisiin. Osuuskunnan jäsen pää-
see hyötymään osuuskunnan palveluista, 

päättämään demokraattisesti osuuskunnan 
toiminnan suuntaviivoista ja osallistumaan 
ylijäämän jakoon. Keskeisin hyöty tulee siitä, 
että yritysten palvelut ovat juuri jäsenten ha-
luamia. Hinnaltaan ne ovat kilpailukykyisiä, 
koska hyöty kanavoidaan pääosin tuotteiden ja 
palveluiden hintoihin.

Monet osuuskunnat maksavat palveluja 
käyttäville jäsenille bonuksia, joilla palkitaan 
osuuskunnan palvelujen käytöstä. Erityises-
ti suuremmat osuuskunnat maksavat myös 
korkoa osuuskuntaan sijoitetulle osuuspää-
omalle.

Meidän tulee tietää, tiedostaa ja pitää huolta 
omista osuuskunnistamme. Kuka niistä huo-
lehtisi, jos ei ne omistava jäsenistö? - Ei ku-
kaan muu.

Osuustoimintayritykset tuottavat hyviä pal-
veluja jäsenille, kun jäsenet hoitavat yritystään 
huolella. Tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja vastuul-
lisuutta, kuten koko yhteiskunnankin kehittä-
misessä. Meidän tulee olla osuuskunnan puo-
lella, jotta se voi olla meidän puolellamme.

P erustiedot on oltava osuustoiminnasta 
yleensä ja omasta osuuskunnasta eri-
tyisesti. Oman osuuskunnan palveluja 

kannattaa käyttää; juuri siksi osuuskunnat on 
perustettu. 

Osallistumalla osuuskuntakokoukseen voi 
antaa äänensä vaaleissa. Jäsenellä tuleekin olla 
periaatteellinen valmius osuuskunnan hallin-
totehtäviin. Jos tällaisiin tehtäviin tulee vali-
tuksi, pitää olla tietoa ja harkintakykyä sekä 
valmius kouluttautua eteenpäin. 

Jäsenistöltä ja hallinnolta pitää myös löytyä 
päättäväisyyttä ja yhteistyökykyä haasteiden 
edessä. Jos emme itse huolehdi asioista, joku 
muu tekee sen, mutta omaksi edukseen. - Kan-
nattaa kiinnostua omista asioistaan!

Kyllä, osuustoiminta on arkinen asia. Sik-
si sitä ei ehkä tule syvällisemmin pohdittua. 
Tässä Osuustoiminta-lehden juhlaliitteessä 
osuustoimintaan tutustutaan eri näkökulmis-
ta. Osuustoiminta on oman elämänpiirin hal-
lintaa, itsenäinen suomalainen valinta. 

Veikko Hämäläinen 
Pellervo-Seuran toimitusjohtaja

veikko.hamalainen@pellervo.fi

Osuustoiminta 
tarjoaa etuja jäsenille  
- meille Suomessa

Veikko Hämäläinen

Osuustoiminta on suomalaisen osuustoiminnan yhteinen ammattilehti. 
Se on talouslehti, joka keskittyy osuuskuntien hallintoon, johtamiseen ja osuustoiminnalliseen keskusteluun.
6 numeroa vuodessa, 101. vuosikerta. Perustettu 17.12.1908 Suomen Osuustoimintalehti -nimellä. 

wwww.osuustoiminta.coop/ot
Lisäpalvelu tilaajille netissä:
Käyttäjätunnus: Osuustoiminta
Salasana: esiin
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OSUUSPANKKIIN,	TIETYSTI!	

Mari Viljasjärvi ja lapset Pihla, 2 v, ja Vilma, 8 v, viemässä omia 
hippojaan tyhjennettäviksi osuuspankkiin Jokelassa. Minna Päivinen 
on tiskin takana vastaanottamassa säästöjä. 

Osuustoiminnassa on aina korostettu, miten säästäminen 
kannattaa aloittaa jo pienenä, ja miten pienistä puroista kasvaa kan-
santaloudessa iso virta. Asiakkaan kanssa vahvasti samalla puolella, 
kerrotaan sivulla 23! 

VESIOSUUSKUNTIEN	TOIMINTAA	KEHITTÄMÄÄN.	

Joukko keskisuomalaisia vesiosuuskuntia on lähtenyt tekemään kaikkia osapuolia hyödyttävää 
yhteistyötä. He haluavat tähdätä myös valtakunnallisen vesiosuuskuntien oman järjestön perusta-
miseen Pellervo-Seuran yhteyteen ruotsinkielisen Andelsförbundin ja pien- eli uusosuustoimintaa 
edustavan Osuustoiminnan kehittäjät - Coop Finland ry:n tapaan. Suomeen on syntynyt jo yli 
tuhat vesiosuuskuntaa, jotka huolehtivat nimenomaan haja-asutusalueiden vesihuollosta.

Kuvassa Koiviston vesihuolto-osuuskunnan varikkorakennuksen edustalla Äänekoskella 
vasemmalta Tero ja Jari Lamberg, Seppo Kautto, Sakari Penttinen ja Reijo Korhonen. Kautto on 
Mämmen ja Korhonen Koiviston VOK:n puheenjohtaja ja Penttinen Vehniän VOK:n toimitusjohta-
ja. Tero Lamberg toimii Koivisto-Valkolan VOK:n verkkomestarina ja Jari Lamberg vesiosuuskun-
tien huoltoasentajana.  Vesiosuuskuntien asiaa on enemmän sivuilla 20-21! 
 

Osuustoiminnan sankareita 
vai veijareita? 40

Osuustoiminnan peruskäsitteet 
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Tilaan	Osuustoiminta-lehden							itselleni									lahjaksi:

     Tutustumistarjous 23 €/6 numeroa. Tilaus jatkuu kestotilauksena.

     Osoitteenmuutos                                      alkaen

Lehden	saaja	/	Osoitteenmuutoksissa	vanha	osoite:

Yrityksen nimi
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Lähiosoite
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Puhelin ja sähköposti

Lahjatilauksen	maksaja	/	Osoitteenmuutoksissa	uusi	osoite:

Yrityksen nimi

Suku- ja etunimi
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Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin ja sähköposti
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Pellervo
m

aksaa
posti-
m

aksun
Rakennamme yhdessä tavallisten 
suomalaisten hyvinvointia joka päivä.
Pelloilta tehtaisiin ja pankeista
kauppoihin, monimuotoista uusosuus-
toimintaa unohtamatta.

Osuustoiminta on aina ajankohtaista ja 
Osuustoiminta-lehti kertoo siitä Sinulle 
aidosti.

viisas valinta
on
Homma hanskassa.
Osuustoiminta

T
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Mukana	myös	Uusi	osuustoiminta	-liite
ja	PTT-katsaus	tilaajille

Ai to t a lous leh t i

Kilpailukyky
Suomalaisuus

Etiikka ja arvot
Jäsen- ja 
asiakasomistajuus

Demokratia ja
tasa-arvo

Tilaus	myös	netissä:	www.pellervo.fi/ot/tarjous

✁

SUOMI	
NOUSUUN!	

Vuonna 1997 
Suomi eli ensimmäisiä 
EU-vuosia, toipui 
lamasta ja suomalai-
nen osuustoiminta oli 
juuri yllättävän hyvin 
selvinnyt kilpailun 
kovenemisesta, 
rajojen avautumisesta 
ja pelisääntöjen 
perusteellisesta muu-
toksesta. Maakunnat 
uuteen nousuun, 
kertoi kannen otsikko 
OT 4/97. Suomen 
Osuustoimintalehden 
satavuotinen historia 
kerrotaan tiivistetysti 
sivuilla 44-45!

KÄSITYÖT	MYYNTIIN!	

Tässä tamperelaisen Osuuskunta Ateljeekadun käsintekijöitä edestä lukien Maija 
Onnela, Riina Hyypiä ja Sini Hatu. Maija tekee pääasiassa käsilaukkuja, kukkaroita 
ja penaaleita ja Riina asusteita ja laukkuja. Osuuskunta on heille keino saada omia 
tuotteita esille ja myyntiin, samoin kuin myös tietoa ja tukea toisilta samanhenkisiltä 
tekijöiltä.  
Pienosuuskuntien mahdollisuuksista kerromme enemmän sivuilla 28-30!

Kuva: Ari Korkala
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JUURISTA
     VOIMAA...

...tahdosta siivet
Itikka osuuskunta ja Lihakunta
ovat jäsentemme vahvat kumppanit lihantuotannossa
- ja ovat olleet sitä vuodesta 1903 alkaen.
Juurissa on voima ja tahto antaa siivet.  Tämä “tahto”,
missiomme, on kestänyt ajassa ja on yhtä ajankohtainen
kuin 100 vuotta sitten. Tehtävä on taata luotettava
markkinakanava jäsentemme tuottamalle lihalle sekä
oikeudenmukainen hinta - ja kuluttajille laadukasta
suomalaista lihaa; hyvää ruokaa.

Siivet ovat kantaneet: osuuspääoman korko on 20 %.
Nettovarallisuusarvo on lähes 7-kertainen osuuden
nimellisarvoon verrattuna. Jäsenemme ovat tiedostaneet
tämän: Itikan osuuspääoma on kolminkertaistunut ja
Lihakunnan kaksinkertaistunut 5 vuodessa.

Voimamme on myös kotimaisuuteen vihkiytynyt ketju Atria,
A-Tuottajat ja A-Rehu. Jäsenemme voivat tältä osin huoletta
keskittyä tilansa kehittämiseen. Lihantuotannossa vahvem-
paa kumppania tästä maasta on vaikea löytää. Toimintatavat
ja välineet elävät ajassa, mutta osuustoiminta kantaa!

Kysy kumppanuudesta: AtriaNauta & AtriaSika, puh. 020 472 7111, A-Rehu Oy, puh. 020 472 7700.
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Tuottajaosuustoiminta

 ”Suomalainen osuustoiminta mahtui 
silloin ensi kerran sitten vuoden 1913 

saman pöydän ääreen. Myös kaupan puoli, 
SOK, Tradeka ja vielä itsenäinen Elanto oli-
vat innolla mukana”, toteaa neuvottelukun-
nan puheenjohtajana toimiva Borgström.

”Silloin asetetut tavoitteet ovat toteu-
tuneet eri tavoin. Asetimme tavoitteeksi 
osuustoiminnan tutkimuksen lisäämisen. 
Näinä vuosina onkin alalta ilmestynyt usei-
ta väitöskirjoja ja noin 50 henkilöä on ryh-
tynyt tämän sektorin tutkijoiksi.”

”Toisena tavoitteena oli saada osuus-
toiminnan opetusta mukaan koulujärjes-
telmäämme, mm. peruskouluun. Se on 
haasteellisempaa, koska opettajat kouluissa 
viime kädessä päättävät. Nyt olemme pää-
semässä siihen, että kouluille on jo tarjolla 
jonkin verran opintomateriaalia osuustoi-
minnasta.”

Neuvottelukunta on myös selkeyttänyt 
suomalaisen osuustoiminnan kansainvälis-
tä yhteistyötä. Enää ei polteta pääomia rii-
telemällä, kuka missäkin järjestössä edustaa 
tuottajaa tai kuluttajaa.

Vaikuttajaksi 
matala kynnys

Sipoon Östersundomissa eli tämän vuoden 
alusta Helsingin kaupungin liitosalueella 
toimiva Borgström on tullut osuustoimin-
taliikkeeseen käytännön tarpeen kautta.

”Suhteellisen monipuolista toimintaa yl-
läpitävä maatilayritys tarvitsee tuotantopa-
noksia, joita lähdettiin hankkimaan tuotta-
jaa lähellä olevista yrityksistä. Tällainen oli 
aikanaan Hankkija.”

”Tuotteet piti saada markkinoille mie-
luummin jonkin turvallisen järjestelmän 
kautta. Tuotteiden jalostajaksi löytyi aikoi-

naan LSO. Rahoittaja oli historiallisesti 
osuuspankki, joka edelleen on maatilayri-
tyksen tärkein pankki”, Borgström kertoo.

”Ja kun aikoinaan menin mukaan tällai-
siin osuustoimintayrityksiin, niin halusin 
niissä myös vaikuttaa. Siitä syntyi luotta-
mushenkilökarriääriä. Jos on omia ajatuksia 
ja halua vaikuttaa, mukaantulon kynnys on 
aika matala. Järjestelmään pääsee nopeasti 
kiinni, ja pian huomaa esittävänsä ajatuksia, 
miten asioiden tulisi olla.”

Borgström toimi HKScanin hallituksen 
puheenjohtajana viime vuoteen asti, jolloin 
hän 62-vuotiaana jäi ikäpykälän vuoksi pois. 
Hän on edelleen osuuskauppa Varubodenin 
hallintoneuvoston puheenjohtaja ja SOK:n 
hallintoneuvoston jäsen.

Kotimainen raaka-aine 
pysyy valttinamme

Maatilojen lukumäärä tulee Suomessa edel-
leen vähenemään, mutta tuotannon volyymi 
tulee suunnilleen säilymään niin maidossa, 
lihassa, kananmunissa kuin viljassakin. Ei-
kä osuustoiminnan tärkeys vähene, arvioi 
Marcus H. Borgström.

”Joskus 1930-luvulla uskottiin, että kun 
tila tulee tarpeeksi suureksi, se ei tarvitse 
kumppaneita ollenkaan. Sota puhdisti nämä 
asenteet.” Borgström vertaa tilannetta Es-
panjaan, jossa nykyisinkin on kolme lähinnä 
tilakoon mukaan jakautunutta tuottajajärjes-
töä, eikä pidä sitä mallia tavoiteltavana.

”Tilahinta tulee edelleen olemaan Suo-
messa perustana, vaikka elintarviketeolli-
suus keskittyy vahvasti,” Borgström uskoo.

Suomalaisten osuustoimintayritysten 
valttina on kotimainen raaka-aine. Alan 
ulkopuolelta tulevat sisäistävät sen joskus 
vaikeasti.  

Ylijäämäerät 
katoamassa

Borgström haluaa kaupan puolelle saman-
laista ”reilun kaupan” käsitettä kotimaisille 
tuotteille kuin muutaman vuoden ajan on 
nähty tiettyjen kehitysmaiden kahville ja 
banaaneille.

”Kotimaisesta turvallisuudesta pitäisi 
olla valmiita maksamaan. Pitää olla tarkka-
na, että myös ruokaketjun alkupäähän saa-
daan kannattava hinta.”

Viime aikoina erityisesti sianlihantuot-
tajien tilanne on ollut huono. Borgström 
näkee lähitulevaisuudessa jo valoisampaa:

”Hintaan vaikuttavat ulkomaiset ylijää-
mäerät ovat vähenemässä markkinoilla jat-
kossa. Toisaalta suuret kulutusmaat kuten 
Kiina ja Intia käyttävät yhä enemmän liha- 
ja meijerituotteita. Samaan aikaan WTO-
keskustelut ovat vähentäneet tuotantoa pe-
rinteisissä viejämaissa.”

Baltiassa nyt 
paha kaalikuuri

Borgström jatkaa edelleen HKScanin ruot-
salaisen tytäryhtiön Scan Ab:n hallituksen 
puheenjohtajana. Hänen kaudellaan HK 
laajeni voimakkaasti Baltian lisäksi Puolaan 
ja Ruotsiin. Nykyisessä epävarmassa tilan-
teessa moni ihmettelee, missä mennään.

”Ne ovat edelleen tärkeitä strategisia 
kohteita. Molemmissa alkutuotanto on vä-
hentynyt, mutta me toimimmekin niissä 
jalostajana. Ruotsissa myös kaupan omista-
jarakenne saattaa vaikuttaa lihan omavarai-
suusasteeseen. Monikansallisia pörssijättejä 
ei paljon kiinnosta, mitä Ruotsin tai Suo-
men tuottajille tapahtuu.”

”Suurempi kriisi on nousemassa Balti-
assa Venäjän devalvaatio-odotusten myötä. 
Kaikki kolme Baltian maata ovat koke-
massa uuden itsenäisyytensä vajaan parin 
vuosikymmenen ensimmäistä kriisiä. Siellä 
syödään nyt tiettyinä päivinä viikossa vain 
perunaa ja kaalia. Vaikea sanoa, miten siitä 
kriisistä päästään.”

”Suomen ja Ruotsin vahvojen markki-
noiden uskon edelleen vahvistuvan. Se kos-
kee sellaisia suuria yrityksiä kuin HKScan, 
Atria, Valio ja myös Raisio, mutta epävar-
moja aikoja eletään,” Marcus H. Borgström 
toteaa.

Paluu	yhteiseen	pöytään
vahvisti	osuustoimintaa

Pellervo-Seuran hallituksen puheenjohtaja, maanviljelysneuvos 
Marcus H. Borgström pitää vuonna 2001 muodostettua Osuustoi-
minnan neuvottelukuntaa valtakunnallisena vahvuutena.

Marcus H Borgström, Pellervo-Seura.

Juhlaliitteen haastattelut:

Riku-Matti Akkanen
Pekka Alarotu
Hannu Kaskinen
Antti Mustonen
Mauno-Markus Karjalainen (toimi-
tuspäällikkö)

100 vuotta
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Osuustoiminnan rakenteis-
sa kehitys on ollut vauh-
dikasta parikymmentä 

vuotta, ja tuottajaosuuskun-
nissa vauhti alkoi kiihtyä 1990-
luvulla. Osuuskuntien päätök-

senteko on samalla etääntynyt 
yksittäisestä tuottajasta. - Kun 
markkinalähtöisyyden vaati-
mukset ovat lisääntyneet, toi-
mintaa on tehostettu keskittä-
misellä. Tässä on tietysti aina 
pohdinnan paikka, miten hyvä 
yhteys säilyy, toteaa Anne Kyl-
mäniemi.

Meijeripuolella on nähty 
isoja fuusioita viime vuosina. 
Kylmäniemi toimi Lapin Mai-
don edustajistossa 1998-2003, 
mutta nyt tätäkään osuuskuntaa 
ei enää ole, vaan se on fuusioi-
tunut Pohjolan Maitoon. - Täl-
laiseen päätökseen päädyttiin. 
Nyt Pohjolan Maito kattaa 
pinta-alaltaan ison osan maata: 
Lapin päälaelta Keski-Pohjan-
maalle, hän toteaa kasvaneesta 
osuuskunnastaan, jolle oman 
tilan maidot toimitetaan.

- Ei voi vastata, että koska 
on valmista, Kylmäniemi toteaa 
kysyttäessä onko meijerikenttä 
nyt sitten valmis. Hän kuiten-
kin uskoo, että yhtä isoja muu-
toksia ei lähivuosina tule.

Anne Kylmäniemen luot-
tamusuran kehitys noudattaa 
tavanomaista latua, vaikka on 
sittemmin saanut vauhtia. Nuo-
rena emäntänä ja perheenäitinä 
aika meni tarkkaan omalla ti-
lalla. Vähitellen tuottajajärjes-
tön tehtävät veivät mukanaan 
MTK-Lapin puheenjohtajaksi, 
ja tässä roolissa hän oli myös 
Metsäliiton alueneuvoston jä-
senenä. 

Varsinainen toiminta osuus-
kuntien hallinnossa alkoi Lapin 
Maidossa, ja jo samana vuonna 
1998 alkoi myös Pellervon hal-
lituksen jäsenyys. Sen varapu-
heenjohtajana hän on toiminut 
vuodesta 2005. Muita ot-tehtä-
viä hänellä on Osuustoiminnan 
neuvottelukunnan jäsenyys ja 
Faba Jalostuksen edustajisto. 
Hän on toiminut myös Hank-
kija-Maatalouden hallintoneu-
vostossa ja tuottajavaltuuskun-
nassa.

Osuustoimintaan Kylmänie-
mi perehtyi jo tuottajajärjestö-
toiminnan aikana mm. koulu-

tuksissa. - Oikeastaan aloitin 
ot-urani jo silloin 25 vuotta sit-
ten, koska siihen aikaan MTK:
ssa painotettiin osuustoimintaa 
paljon vahvemmin kuin tä-
nään.

Osuustoiminta tuo 
turvaa Lappiinkin

Kylmäniemet viljelevät Posiolla 
tyypillistä alueen maatilaa, jossa 
elanto saadaan monesta, vaikka 
lypsykarja onkin toiminnan 
ydin. Tilalla on myös metsää ja 
lisäksi yhteismetsän jäsenyys. 
- Lappilaisena maanviljelijänä, 
täällä ammatinharjoittamisen 
reuna-alueella, osaa arvostaa 
todella paljon osuustoimintaa. 
Tuotteet saa varmasti markki-
noille ja tuotot tasa-arvoisina 
verrattuna jäseniin, jotka toimi-
vat paremmilla tuotantoalueilla. 
Se tuo turvallisuutta.

Parhaana ominaisuutena 
suomalaisessa osuustoimin-
nassa Anne Kylmäniemi näkee 
jäsenlähtöisyyden ja ihmislähei-

Nyt	huomiota	jäsensuhteisiin
Osuustoiminta tarjoaa demokraattista yhteistoimintamallia talouselämään, ja nyt epävarmoina aikoina 
se tuo vakautta, sanoo Pellervon hallituksen varapuheenjohtaja Anne Kylmäniemi Posiolta.

Anne Kylmäniemi, Pohjolan Maito 
ja Pellervo.

Kuva: Pentti Sormunen

TEHOTUOTTAJIA.	

Iisalmelaisen Matti Kuosmasen karjaa matkalla 
laitumelle.
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Tuottajaosuustoiminta

Onnittelemme
100-vuotiasta

Osuustoiminta-lehteä

N äin miettii Pellervon valtuuskun-
nan varapuheenjohtaja Tiina Lin-
nainmaa Hämeenkyröstä. 

Nuorena Tiina Linnainmaa lomitti 
Osaran maatalousoppilaitoksella äitiään 
ja tienasi agrologiopintoja varten. Äiti 
vastasi lypsykarjasta ja isä toimi tilanhoi-
tajana. Hämeenkyröön perhe oli muutta-
nut Sallasta.

Linnainmaa luonnehtii aina olleensa 
järjestöihminen 4H-yhdistyksestä sekä op-
pilas- ja kyläyhdistyksistä alkaen. Osuustoi-
minnallinen ura alkoi Maito-Pirkan edusta-
jistossa 1998.

- Osuustoiminta toimii joka tasolla, pie-
nestä suureen. Iso osuuskunta voi tuntua 
vieraalta, mutta jäsenen on syytä mieltää se 
omakseen. Jos osuuskunta ei hoida asioita 
kuten omistajat eli jäsenet haluavat, asioihin 

voi vaikuttaa helpommin kuin muissa yri-
tysmuodoissa, hän puntaroi. 

Omistajan ääni kuului kymmenkunta 
vuotta sitten, kun Maito-Pirkan hallinto-
neuvosto päätti - vastoin hallituksen kantaa 
- irtautua Valiosta. Aito Maito syntyi, mutta 
jäi lyhytikäiseksi. - Voi miettiä, oliko omis-
tajan ääni oikea vai väärä. Selvästi kuiten-
kin näkyi, että hallitus ei sanele ratkaisuja, 
Linnainmaa kiteyttää. 

Nyt Linnainmaa toimii Maito-Pirkan 
ja Maito-Auran yhdistymisestä syntyneen 
Länsi-Maidon hallintoneuvostossa. Myös 
fuusion tekeminen on opettanut osuustoi-
mintaa.

Isot ja pienet  
pärjäävät parhaiten

Tiina Linnainmaa on mm. Maatalous-
yrittäjien eläkelaitoksen valtuuskunnan 
puheenjohtaja ja MTK:n valtuuskunnan 
varapuheenjohtaja. Hän arvostaa etenkin 
maitoalan luottamustehtäviään, koska niis-
tä on suora yhteys elinkeinoon. 

- Osuuskunta on yritysmuotona lähellä 
ihmistä, hän arvioi.

Linnainmaa katsoo pienosuustoimin-
nan, vaikkapa hoiva- tai energiatuotan-
to-osuuskunnan, puhuttelevan tavallista 
suomalaista. Osuustoiminta näkyy kaiketi 
selvimmin osuuskaupan ja osuuspankin jä-
senyyksien tuomina etuina. 

- Uskon osuustoiminnan vahvistuvan ja 
kansainvälistyvän. Tuotanto-osuuskunnille 
tämä tarkoittaa pakollista kasvua. Sitä ja yh-
teistyökumppaneita on haettava ulkomailta. 
Toisaalta isot yksiköt luovat mahdollisuuk-
sia niille pienille, jotka löytävät markkina-
rakonsa.

Linnainmaa itse aloitti tämänvuotisen 
kansainvälistymisensä vuoden toisena ar-
kipäivänä, kun matkusti Manchesteriin. 
Siellä koheni englanninkielinen osaaminen 
Pellervo-Instituutin kurssilla.

Omistajuus	yhdistää
- Omistajuus yhdistää eri alojen osuustoimintaa. Hallintoihmisen 
pitää ymmärtää osuustoiminnan kaksijakoisuus: Olet vastuussa 
osuuskunnan menestymisestä, mutta myös omistajan taloudesta.

Tiina Linnainmaa, Länsi-Maito ja Pellervo.

sen tavan toimia. Heikoimpana ominaisuu-
tena hän näkee yhä heikon tunnettuuden. 
- Osuustoiminta on niin itsestään selvästi 
läsnä, että ihmiset eivät sitä eikä sen periaat-
teita mieti, eivätkä kovin pitkälle tiedosta.

Tilanne paranee, jos osuustoiminta saa-
daan kattavasti yleiseen koulutukseen mu-
kaan muun yritystoiminnan ja talouden rin-
nalle. Tämänkin hyväksi Osuustoiminnan 
neuvottelukunta on toiminut. - Ensisijassa 
osuustoiminnan parempi esille saanti olisi-
kin osuustoimintaa edustavien toimijoiden 
ja ot-yritysten itsensä tehtävä. Uskon, että 
ihmiset alkavat kyllä paremmin tiedosta-
maan, että muutkin kuin eurot merkitsevät 
palveluiden tuottamisessa. Se ”pieni ero” 
vain rohkeammin näkyviin!

Puun  
menekistä huolta

Metsäpuolella Stora Enso on Lapissa vah-
va, mutta Metsäliittokin on vahvasti läsnä. 
- Metsäliitto jäsenyyksineen tuo selkeän 
vaihtoehdon ja kilpailutilanteen. Metsälii-
ton rooli yhä vahvistuu, kun puun kysyntä 
on nyt erityisesti näillä alueilla heikenty-
nyt.

Puukauppatilanteesta hän toteaa, että 
hintapolitiikka on ratkaisevaa. - Metsä toi-
mii useimmilla omistajilla varapankkina, 
jota realisoidaan huonon hinnan aikana 
vain pakolliseen tarpeeseen. 

Anne Kylmäniemi on pitänyt esillä 
naisten ja nuorten asemaa osuustoimin-
nan luottamustehtävissä. Nuorten osalta 
työpaineet ja perheen perustaminen ovat 
aina hidastamassa kiinnostumista luotta-
mustehtävistä.

Naisilla ja miehillä on jo nykyään yhtä-
läiset mahdollisuudet ajankäyttöön luot-
tamustoimiin. Naisten mukaansaamista 
ehdolle tehtäviin ja valitsemista onnistu-
taan välillä kampanjanomaisesti lisäämään, 
mutta sitten osuus tahtoo palautua varsin 
heikoksi. Kylmäniemeä askarruttaa, onko 
taustasyistä olemassa todellista tietoa. Hän 
aikookin vauhtiin päässeissä hallintotie-
teen opinnoissaan Lapin yliopistossa mm. 
tutkia, onko tasa-arvo arjen käytännöissä 
missä määrin oikeasti edennyt. Ja miksi se 
ei luontaisesti etene.
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R unar Lillandtin mu-
kaan kaikilla sektoreilla 
osuustoimintayritykset 

takaavat sen, että alkutuotan-
nolle ainakin pyritään saamaan 
se osuus, mikä sille kuuluu.

Osuustoiminta on Lillandtin 
mukaan vahvuus niin kauan 
kuin jäsenet kokevat, että heitä 
kohdellaan oikeudenmukaises-
ti. Jäsenten luottamuksen säi-
lyttäminen on tärkeää sekä pie-
nessä että isossa osuuskunnassa 
tai Metsäliiton kaltaisessa isossa 
konsernissa.

Mistä löytyvät 
tulevat päättäjät?

Lillandt on kuitenkin huolis-
saan, mistä ot-yrityksiin ja jär-
jestöihin löytyvät tulevat päät-
täjät. Osuustoimintahan on 
jäsenten valtaa.

”Yhä vaikeammalta näyt-
tää saada luottamushenkilöitä, 
jotka ovat valmiita käyttämään 
aikaansa näihin tehtäviin. Ny-
kyisin ihmiset panostavat yhä 
enemmän maa- ja metsätilo-
jen kehittämiseen. Tilakoon ja 

eläinmäärien kasvaessa luotta-
mustehtävä vaatii perheeltä to-
della paljon, etenkin jos ollaan 
mukana useammalla alalla.”

Lillandtin arvion mukaan 
nykyisin päättäjien kokemus on 
aiempaa suppeampaa. Aikaa ei 
ole riittävästi. Erikoistumises-
sa ei tietysti ole mitään pahaa, 
mutta on sillä omat seurauk-
sensa. Myös naisia on osuus-
toiminnan luottamustehtävissä 
edelleen liian vähän.

Runar Lillandt, 64, on Met-
säliiton tehtävien lisäksi Poh-
janmaan Lihan hallituksen pu-
heenjohtaja sekä A-tuottajien ja 
Atrian hallituksen jäsen. Hän 
on myös M-realin hallituksen 
jäsen. Suupohjan Osuuspankin 
hallituksen jäsenenä hän on toi-
minut 12 vuotta.

Kristiinankaupungin Tiu-
kassa asuvalle Lillandtille alu-
eelle viime aikoina kohdistuneet 
iskut sattuvat kovasti. Ensin 
lopetettiin Metsäliiton Teuvan 
saha. Tänä keväänä lopetetaan 
Metsä-Botnian Kaskisten sel-
lutehdas, jonka perustamista 
Lillandtin isä oli aikoinaan aja-
massa. 

Ulkomaille 
on pakko mennä

Runar Lillandt tietää, että 
osuustoiminnan luottamushen-
kilö joutuu välillä tekemään 
kovia päätöksiä, joita jäsenistö 
eli tuottajat eivät aina ymmärrä. 
Tällainen asia on osuustoimin-
tayritysten laajeneminen lähi-
alueille.

”Monet näkevät aika sup-
peasti, että pitäisi toimia vain 
suomalaisessa ympäristössä. 
Todellisuus on kuitenkin iske-
nyt niin, että jos halutaan olla 
mukana, olemme yhä enemmän 

riippuvaisia naa-
purimaista ja ko-
ko Euroopasta.”

” To i s a a l t a 
ymmärrän, että 
jäsenistö esittää 
näitä kysymyk-
siä. Päättäjät nä-
kevät usein asiat toisella tavalla, 
koska heidän tietopohjansa on 
erilainen. Tietyt asiat ovat yri-
tyksissä aina liikesalaisuuden 
piirissä.”

”Jokainen valittu päättäjä, 
jäsenten luottamushenkilö, pyr-
kii tekemään päätöksensä par-
haan sellaisen tiedon pohjalla, 
joka päätöksentekohetkellä on. 
Joskus on kuitenkin jälkeen-
päin todettava, ettei tietoa ole 
ollut riittävästi, tai että maailma 
on muuttunut kovin nopeasti,” 
Lillandt tunnustaa.

Yritykselle kuuluu 
aina riittävä osuus

Toinen jatkuva keskustelunaihe 
on, mikä osuus kuuluu osak-
keenomistajien yhtiölle, mikä 
osuuskunnan jäsenelle eli tuot-
tajalle. Näitä ongelmia Lillandt 
kutsuu ”herkäksi aiheeksi”.

”Siinä keskustelussa on pa-
rasta asettaa linja keskelle. Tiet-
ty osa kuuluu aina yritykselle, 
jotta voidaan kehittää sen toi-
mintaa. Peruslähtökohta on, et-
tä hyvä yritys tekee aina tulosta. 
Vaikka tuottaja kokisi, ettei hän 
saa tarpeeksi, yrityksen on pää-
sääntöisesti tuotettava voittoa.”

”Nyt tietysti sanotaan, että 
metsäpuolella ei ole 6-7 vuoteen 
tehty tulosta. Se pitää paikkan-
sa. Suhdanteet ovat olleet erit-
täin vaikeat.”

”Näin luottamusmiehen 
näkökulmasta olemme puu-
kaupassa pärjänneet erittäin hy-

vin noususuhdanteessa. Emme 
kuitenkaan ole metsänomistaji-
en puolella ymmärtäneet riittä-
västi, että laskusuhdanteen yli 
on päästävä, jotta taas saisimme 
sitä hyvää jonka noususuhdan-
ne tuo.”

”Raamatussa puhutaan seit-
semästä lihavasta ja seitsemästä 
laihasta vuodesta. Tällä alalla 
vain tuntuu vallitsevan seitse-
män laihaa vuotta - ja seitsemän 
lihavaa kuukautta.”

Ruotsissa hallitaan 
suhdanteet paremmin

Runar Lillandt tunnustaa, ettei 
yrityksissä takavuosina onnis-
tuttu hyvien aikojen luomien 
odotusten hurmassa mietti-
mään vakavasti, mitä huonon 
jakson aikana tapahtuu. Ei mie-
titty kapasiteetin mitoituksen 
vaikutuksia, ei myöskään Venä-
jän tuonnin nopean lisääntymi-
sen riskejä, jotka nyt ilmeisesti 
realisoituvat äkkipysäyksenä.

”Mutta ei metsänomistaja-
kaan ole pystynyt ennakoimaan, 
että pahimmassa tapauksessa 
kapasiteetti Suomessa on pu-
donnut kovin alas seuraavassa 
noususuhdanteessa. Se tarkoit-
taa, ettei puun myynti ole vält-
tämättä niin helppoa, kuin se 
on viime vuodet ollut.”

”Siinä mielessä olen kateel-
linen länsinaapurille: Ruotsissa 
on mielestäni opittu elämään 
suhdannevaihteluiden kanssa 
meitä paremmin.”

Jäsenten luottamuksen
säilyttäminen elinehto
Metsäliiton hallintoneuvoston puheenjohtaja, maanviljelysneu-
vos Runar Lillandt pitää tärkeänä osuustoiminnallisten yritysten 
menestystä jatkossakin, vaikka elämä ei tule tästä helpottumaan. 
Edellytyksenä on kuitenkin aina hyvä suhde jäsenistöön.

UUSIA	RAKENNERATKAISUJA.	

Lahden uudessa Sibeliustalossa käytettiin näyttävästi 
metsäliittolaisen puutuoteteollisuuden, entisen Finnforestin 
kantavia rakenteita. Puurakentamisen suosio maailmalla 
muutenkin auttaa myös metsänomistajia. Kuvassa on 
meneillään Osuuskunta Tuottajain Maidon juhlat.

Kuva: Tapani Lepistö

Runar Lillandt, Metsäliitto. 

100 vuotta



K arkkilalainen maanvilje-
lijä Olli Palmu kertoo 
jo 2006 ehdottaneensa 

MTK:n maitovaltuuskunnassa 
ryhmää, joka pohtisi Suomen 
elintarviketalouden tulevaisuut-
ta. Kun saisi yhteen tuottajien, 
jalostajien, kaupan ja kilpailuvi-
ranomaisten edustajat, ja tämä 

ryhmä hyväksyisi pelisäännöt, 
tuottaja voisi elää turvatum-
min. Nyt ei ole tietoa hintake-
hityksestä.

- Eikö vielä olla tarpeeksi 
ahtaalla? Valion suunnalta olen 
sentään kuullut vähän saman-
suuntaista, joten ehkä hanke 
joskus toteutuu…

Kotimainen kilpailu  
hillitsee tuontia

Palmu on toiminut kolme vii-
me vuotta ArlaIngman-ryh-
mään kuuluvan Hämeenlinnan 
Osuusmeijerin hallituksen pu-
heenjohtajana.

- Joillekin sekä liha- että 
maitopuolen osuustoimintaih-
miselle kotimainen kilpailu on 
yhä vaikea pala. Itse katsoin jo 
1990-luvun alussa, että jos ei ole 
kotimaista kilpailua, portit ovat 
auki ulkomaiselle kilpailulle. 

Palmu lunasti kotitilan-

sa 1980. Sitä ennen hän kävi 
Järvenpään maatalousnor-
maalikoulun. Sen järjestöopin 
tunneilla opittiin myös osuus-
toimintaa. Lisäksi koulu toimit-
ti osuusmeijerille maitonsa ja 
osuusteurastamolle lihansa. 

- Meidän tilamme on maail-
mansivu ollut osuustoiminnas-
sa mukana. Luotan siihen, mitä 
varten osuustoiminta on aika-
naan perustettu: pellon ja nave-
tan jatkeeksi, Palmu syventää.

Myös lähiruoka  
on reilua

Viime vuosina Olli Palmu on 
havainnut kaupan aseman vah-
vistuneen. Tämän näkee sii-
tä, kuinka kauppa kilpailuttaa 
tuottajaosuuskuntia. 

- Ei kauppaa voi silti kauheas-
ti moittia. Kauppa on avustanut 
esimerkiksi viljelijöiden tekemää 
tuotekehitystä, hän pohtii.

Palmu haluaisi osuustoi-
minnan ottavan mallia Reilun 
kaupan kahvista, banaaneista ja 
muista ulkomaisista tuotteista. 
Hän soveltaisi kaavaa myös suo-
malaisiin maataloustuotteisiin. 
Lähiruoka olisi lisäperustelu. 

Palmu näkee osuustoimin-
nan elävän murroksessa. Tila-
koon kasvu ja yhtiömuotoiset 
tilat saattavat johtaa osuustoi-
minnasta poispäin. Toisaalta 
esimerkiksi haja-asutusalueiden 
vesihuolto ja tienhoito hoituisi-
vat osuuskunnissa.

- Internetin ansiosta EU-
alueelta voi ostaa ja sinne myy-
dä ohi osuustoiminnallisten 
yritysten. Toisaalta yhden tilan 
voimat tuskin riittävät jonkin 
erikoistuotteen myyntiin, mutta 
kymmenen tilan yhteistoimitus 
voisi jo olla järkevä kauppa. Siis 
pienimuotoinen osuustoiminta 
voi kehittyä yli rajan käytävässä 
kaupassa, Palmu visioi.

Tuottajaosuustoiminta
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Reilulla yhteistyöllä tuottajalle turvaa
- Tuottajaosuuskuntien välinen yhteistyö saisi laajentua ja tiivistyä niin paljon kuin laki sallii, Pellervon 
valtuuskunnan jäsen Olli Palmu esittää.

Olli Palmu, Hämeenlinnan Osuusmeijeri.
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T ahvanainen sanoo tul-
leensa osuustoimintaan 
mukaan monen viljelijän 

tavoin jo perinteen pohjalta. 
Tarjolla oli valmiit ja vakaat 
markkinakanavat sekä maidolle 
että lihalle. 

”Joskus kilpailijatkin ovat 
tarjonneet vaihtoehtoisia mah-
dollisuuksia. Osuustoiminta-
yritys, johon on itse sijoittanut 
pääomia, on kuitenkin vienyt 
pitemmän korren. Arvostan 
ot-yrityksen pitkäjänteistä asia-
kassuhdetta, mutta sen on pys-
tyttävä olemaan hintakilpailu-
kyvyltään muiden veroinen,” 
Kari Tahvanainen korostaa.

Meijeriosuuskunnasta 
nettovarallisuutta

Tahvanainen kertoo aikoinaan 
kuvitelleensa osuustoimin-
nan vain perinteiseksi tavaksi 
toimia. Vuosien varrella hän 
on havainnut sen todelliseksi 
vaihtoehdoksi liiketoiminnas-
sa.

”Esimerkiksi meijeriosuus-
kunnista monet ovat hyvin 
vakavaraisia. Se antaa viime 
kädessä myös tuottajalle net-
tovarallisuutta,” Tahvanainen 
toteaa.

Tahvanaisen tila on per-
heyritys, jossa maitoa tuottaa 
130-140 lehmää. Lypsykarjanja-
lostusta tilalla on harjoitettu jo 
1920-luvulta lähtien.

Faban hallitukseen Kari 
Tahvanainen tuli oman alueen-
sa edustajaksi viisi vuotta sit-
ten. Hallituksen puheenjohta-
jana hän on toiminut vuodesta 
2005. 

Osuuskunnassa jalostus ja 
keinosiemennys on nykyisin 
eriytetty. Puheenjohtaja pitää 
näiden yhdistämistä tavoittee-
na. Asiakkaan näkökulmasta 
palvelut mielletään samantyyp-

pisiksi, ja niillä on käytännössä 
myös samat omistajat.

Sianjalostuksen 
kilpailurintamat

Pari vuotta sitten eriytettiin 
Faban sian- ja naudanjalostus 
toisistaan. Kaksi suurinta li-
hantuottajaosuuskuntaa taas 
perustivat oman sianjalostusyh-
tiönsä Finnpig Oy:n, joka on jo 
saavuttanut markkinajohtajan 
aseman. Kaksi osuustoiminta-
taustaista yritystä siis kilpailee 
keskenään.

”Kyllä tällaista kilpailua sa-
malla toimialalla voi hyvin olla 
ja periaatteessa se pitää kestää. 
Onhan sellaista lihapuolella 
ennenkin ollut,” Tahvanainen 
sanoo.

”Toisella puolella lähdettiin 
tehostamaan tuotantoa teolli-
suuden ehdoilla. Perinteisellä 
puolella ei samanlaista tehosta-
misen tarvetta nähty ehkä niin 
selkeästi. Skaalaerot tuottajien 
välillä ovat suuret ja eläinaine-
sodotuksetkin erilaisia. Ehkä 

myös pyrkimys koko ketjun 
hallintaan kuuluu osana lihata-
lojen strategiaan,” Tahvanainen 
miettii.

Pohjoismaiseen 
yhteistyöhön

Lypsykarjan jalostuksessa Faba 
on hankkiutumassa yhteistyö-
hön pohjoismaisten kumppa-
nien kanssa. Siinä tulee näky-
viin Suomen poikkeuksellisuus 
osuustoimintamaana.

”Ruotsi ja Tanska aloittivat 
yhteisyrityksen jo viime vuoden 
alussa. Suomi tulee mahdolli-
sesti mukaan vuonna 2010.

”Ruotsalaiset ja tanskalaiset 
kumppanit ovat yhdistysmuo-
toisia, joskin ne hallinnoltaan 
ovat jonkinlaisia osuuskunnan 
ja yhdistyksen välimuotoja. Me 
joudumme perustamaan oman 
yhtiön, joka lähtee puolestaan 
tähän pohjoismaiseen siemen-
tuotantoyhtiöön.”

”Meidän kannattaa tietysti 
tuoda esille suomalaisen osuus-
toiminnan tänä päivänä hyvin 

havaittavat edut. Paljon pääomia 
vaativiin tarkoituksiin voidaan 
kuitenkin miettiä osakeyhtiö-
ratkaisuja, joissa osuuskunta on 
taustalla omistajana.”

”Näen, että pohjoismaisten 
markkinoiden ja tuotekehitys-
resurssien yhdistäminen antaa 
kilpailukykyä. Siementuotanto 
on nykyisin maailmanlaajuista. 
Tuotekehityksen omin voimin 
Suomen resurssit eivät riitä,” 
Tahvanainen sanoo. 

Turvallinen pankki 
epävarmana aikana

Kari Tahvanainen on myös 
Pyhäselän Paikallisosuuspan-
kin hallituksen puheenjohtaja. 
Pyhäselkä on vuoden alusta 
kuulunut Joensuun kaupunkiin. 
Kaksi pankin neljästä kontto-
rista on tähänkin asti sijainnut 
Joensuussa.

”Nimenomaan tällaisina 
epävakaina aikoina osuustoi-
mintakulttuurilla ja omapank-
ki-ajatuksella on annettavaa.”

”Suppealla alueella toimi-
va pankki, jossa pyörii paljolti 
paikallinen raha, ja lähes kaikki 
päätökset tehdään itsenäises-
ti, se mielletään läpinäkyväk-
si. Koetaan turvalliseksi, että 
paikalliset osuuskunnat eivät 
niinkään kilpaile muiden kans-
sa kuin palvelevat jäseniään. 
Rahoitustarkastus on nykyisin 
tiukka, mutta kun pankki me-
nee yli rajojen, ei oikein tiedä 
millä riskillä se toimii,” Kari 
Tahvanainen pohdiskelee pe-
rusteita pankkinsa jatkuvalle 
kymmenen prosentin vuosikas-
vulle.

Osuustoiminta pitänyt
koko Suomea asuttuna
Nykyisen kaltaista tuotantorakennetta en näe Suomessa mahdolliseksi muuten kuin osuustoiminnan kautta. 
Tällä on saatu paremmin pidettyä asutus koko Suomen alueella kuin olisi pelkästään osakekursseilla leikkivien 
markkinaehtoisten yritysten varassa, sanoo pohjoiskarjalainen maidontuottaja, Kotieläinjalostuskeskus Faba:n 
hallituksen puheenjohtaja Kari Tahvanainen.

Kari Tahvanainen ja Sirpa Lintunen 
edustavat kotieläinjalostusosuuskuntia, 
Faba-ryhmää.
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Hirvijärven Osuusmeijeri
Ilmajoen Osuusmeijeri
Osuuskunta Maitokolmio
Osuuskunta Satamaito

M unakunta valitsi tammi-
kuussa aiemmin varapu-
heenjohtajana toimineen 

Jarmo Mäntyharjun hallituk-
sen uudeksi puheenjohtajaksi. 
Oltuaan 1999-2007 MTK:n 
kolmantena puheenjohtajana 
hänellä on vankat kontaktit ja 
tietämys Munakunnan hyväk-
si. Hän on toiminut myös Ori-
pään Op:n hallintoneuvostossa 
vuodesta 1999. Omalla tilalla 
Varsinais-Suomen Oripäässä on 
kananmunantuotannon lisäksi 
erikoiskasvien viljelyä.

Munakunta on perinteinen 
tuottajaosuuskunta, jossa on 
myös hankinta- ja markkinointi-
osuuskunnan piirteitä. - Tuotan-
toon liittyvä toiminta tapahtuu 
osuuskunnan puitteissa, joten jä-
senistöllä on suora vaikutusvalta 
siihen, toteaa Mäntyharju.

- Poikkeuksena on Scanegg 
Oy, Munakunnan yli puoliksi 
omistama tuotejalostaja. Se on 
tänä vuonna yksi panostuskoh-
de. Uusia tuotteita on tulossa, 
aluksi suurkeittiöihin.

Kananmunien tuottajahintaa 
pitäisi saada nostettua muiden 
maataloustuotteiden tapaan. - 
Eihän hintatilanne ketään tyy-
dytä, toteaa Mäntyharju.

Kuluttaja olisi valmis mak-
samaan enemmän ja kauppakin 
haluaisi lisää euroja tilaa vievästä 
tuotteesta.

Toisaalta kauppa kilpailuttaa 
kovasti ja on keksinyt munatkin 
kaupan omiksi Private Label 
tuotteiksi. - Hinnantarkistus on 
vaikeutunut, kun sopimukset 
niistä eri ketjuihin päättyvät eri 

aikoihin. Lisäksi PL-tuotanto 
kannustaa liikatarjontaan, kun 
keskisuuri pakkaajakin pystyy 
näitä määriä toimittamaan, tote-
aa Mäntyharju.

Vastaiskuna Munakunta ra-
kentaa Kultamunasta yhä vah-
vempaa brändiä omine hyllyi-
neen.

Munakunta on yhtenäistänyt 
alaa viime vuosina ostamalla 
muutaman isomman pakkaa-
mon. Herkästi syntyy kuitenkin 
joku uusi, kuten 2007 Kieku Oy. 
-Hankalaan aikaan se syntyi, 
myöntää Mäntyharju.

Alan ylituotanto olisi ohjatta-
vissa vientiin, jos vientitoiminta 
olisi hallittua, hän uskoo. - Ko-
timaan hintoja voitaisiin sitten 
nostaa ja ottaa hyöty siitä.

Yhteistyön toimimattomuutta 
osoittaa myös se, että Finfood Ka-
nanmunatiedotuksen toimintaa 
piti vuoden alusta supistaa. Alalta 
ei löytynyt entistä panostusta, jo-
ten valtion/EU-rahakin pieneni. 

Tehostaminen jatkuu

Alalla toimivien kahden osuus-
kunnan yhteistyö tiivistyi yhä 
vuoden alusta, kun Österbot-
tens Äggcentrallagin pakkaamo 
suljettiin, ja munat kuljetetaan 
Munakunnan pakkaamoille. 
Markkinaosuuksiin muutos ei 
vaikuta, koska ÖÄ:n osuus on 
jo aiemmin yhteisen markki-
noinnin takia laskettu Muna-
kunnan noin 60 prosenttiin.

Munakunta julkisti 2007 te-
hostamisohjelman. Siihen kuu-
luu mm. pakkaamotoiminnan 

tehostaminen ja johtoryhmä-
työn uudistaminen. Toimet oli-
vat tarpeen myös yritysostojen 
takia. Kustannusten alentami-
nen jatkuu, mutta Mäntyharjun 
mukaan jälki tulee näkymään jo 
vuoden 2008 tulosluvuissa.

Osuuskunnan toimintaan 
saatiin varoja myös myymällä 
viime keväänä entinen pääkont-
torikiinteistö Helsingistä. - Eh-
dittiin ennen taantumaa, joten 
hinta oli vielä hyvä.

Uusi vahva jäsenetu Kulta-
muna Kasvuratkaisu esiteltiin 
viime vuonna. Siihen sisältyy 
hintatakuu ja monia muita etuja 
niille tuottajille, jotka sitoutuvat 
investointeihin tuotannon jat-
kamiseksi vuoden 2012 häkki-
kanalakiellon toteuduttua. Kun 
Munakunnassa on nyt noin 300 
tuottajaa, tämän jälkeen koko 
alalla ennakoidaan olevan 200-
250 tuottajaa. Mäntyharjun mu-
kaan sopimuksen piirissä on jo 
nyt noin kolmannes tuotannos-
ta, joka osoittaa ratkaisun onnis-
tumista.

- Meillä on myös tehty tarkat 
laskelmat, miten osuuskunnan 
pääomatilanne pidetään balans-
sissa, ja jäsenyydestä luopujat 
saavat osuusmaksunsa sääntö-
määräisessä ajassa pois, korostaa 
Mäntyharju.

Munakunta toi Kasvuratkaisun jäseneduksi

Munakunnan hallituksen uutena pu-
heenjohtajana aloitti Jarmo Mäntyharju 
Oripäästä.
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E non osuuskunta on maakunnan suu-
rin ja koko maan osaltakin suurimpia 
lämpöyrittäjiä, kertoo osuuskunnan 

hallintopäällikkö Urpo Hassinen. Hän 
työskentelee leipätyönään projektipäällik-
könä metsäkeskuksen Enon toimipisteessä.

Osuuskunnalla ei ole palkattua hen-
kilöstöä. Talous- ja henkilöstöhallinnon 
hoitaa Hassinen ja yrittäjinä toimivia ovat 
raaka-ainehankinnasta vastaava metsäpääl-
likkö Tuomo Turunen ja lämpölaitosten 
käyttöpäällikkö Tuomo Tanninen. Met-
säkeskus laskuttaa osuuskuntaa Hassisen 
töistä ja samoin sopimusten perusteella 
muut omistaan. Organisaatio selkiytettiin 
vuoden 2007 alusta. Yrittäjyysmallia sovel-
letaan maakunnan muissakin energiaosuus-
kunnissa.

- Toimitusjohtajaa ei ole ainakaan toistai-
seksi palkattu. Tasavertaisesti me päälliköt 
ollaan toimintaa vedetty, kukin omalla ton-
tillaan. Hallituksen puheenjohtaja Teuvo 
Hirvosen asema korostuu tässä mallissa, 
hän sekä muu hallitus pitelevät kokonaisuu-
den naruja, sanoo Hassinen.

Hän kuvaa energiaosuuskuntia pieni-
muotoisiksi tuottajaosuuskunniksi, jotka 
on perustettu jäsentensä toimeentuloa tur-
vaamaan kuten isommatkin tuottajaosuus-
kunnat.

- Lähdettiin liikkeelle 1990-luvulla siitä 
tilanteesta, että energiapuulla ei ollut Enos-
sa juurikaan kysyntää. Vähitellen markkinat 

ovat syntyneet.
Isossa mitassa energiapuuta hyödyntävi-

en yritysten kanssa energiaosuuskunnilla on 
sellainen roolinjako, että isot ostavat raaka-
aineen valtaosin päätehakkuista, kun taas 
osuuskunnat ostavat tasaisemmin tavaraa 
ensisijaisesti jäsentensä riukumetsistä ja toi-
minnan laajentuessa myös ulkopuolisilta.

Aluelämpöä myydään

Jäsenet hyötyvät parempana raaka-ainehin-
tana. Siihen osuuskunnat pystyvät, koska 
puu jalostetaan itse lämmöksi asti. Puhutaan 
paikallisesta aluelämmön tuotannosta.

Osuuskunnan hankintaverkoston yrittä-
jät voivat hoitaa energiapuuleimikon ohella 
järeämmänkin ainespuun metsästä pois. 
Kasvavat puustot pysyvät harvennuksilla 
tuottavina. Jäseniä osuuskunnalla on nyt 51.

Hassisen mielestä osuuskunta on yk-
si, joustava malli puuenergiayrittäjyydelle. 
Osuuskunta voi aloittaa menestyksellä nol-
lilta, kun muilla aloittajilla tällä alalla usein 
on perustana jo jotain yritystoimintaa. Jä-
senten omat metsävarat antavat turvaa ja 
uskottavuutta raaka-aineen hankintaan ja 
lämmöntuotantoon. Kuntien kiinteistöt 
ovat ainakin toiminnan alkuvaiheessa ener-
giaosuuskunnille merkittävin asiakaspohja.

Enon kunta vauhditti osuuskunnan käyn-
tiin lähtöä rakentamalla ensimmäisen lämpö-
laitoksen, jonka käyttötoiminta jäi osuuskun-
nan pyöritettäväksi. Myöhemmin osuuskunta 
on rakentanut itse kaksi jonkin verran suu-
rempaa laitosta lämpöverkkoineen. Yhdessä 
ne lämmittävät merkittävää osaa kunnan, 
liike-elämän ja asuin-

kiinteistöistä kirkonkylässä ja Uimaharjussa. 
Laskennallisesti laitosten energiankäytöllä 
olisi lämmitetty viime vuonna Enossa noin 
700 omakotitaloa. Lisäksi osuuskunta huo-
lehtii lämmityksestä muutamassa kohteessa 
myös naapurikunnissa, ja tällä hetkellä sen 
hoidettavana on 9 biokattilaa yhteisteholtaan 
9,5 MW. 

Eno liittyi vuodenvaihteessa Joensuu-
hun. Nyt odotellaan kaupungin aikeita 
vanhimman lämpölaitoksen omistuksen 
suhteen.

Ilman tukea energiaosuuskuntia tuskin 
olisi saatu liikkeelle. Rahoitusta investoin-
teihin on saatu TE-keskukselta. Lisäksi 
Metsäkeskuksen kehittämishankkeet sekä 
konsulttipalvelut ovat olleet apuna.

EU-tasolla sovitut tavoitteet uusiutuvan 
energian määrän osuuden lisäämiseksi an-
tavat uskoa osuuskunnille ja mahdollistavat 
lukuisten uusien lämpöyritysten perustami-
sen ympäri maata, uskoo Hassinen.

Yhteistyökyky ratkaisee 

Urpo Hassisella on 17 vuoden kokemus 
Enon Osuuspankin hallinnossa, ensin ti-
lintarkastajana ja hallinnon tarkastajana se-
kä vuodesta 2002 hallituksen jäsenyydestä. 
Hänellä on siten vertailupohjaa perinteisen 
ja uuden osuustoiminnan yhtäläisyyksistä ja 
eroista.

- Osuuspankeilla menee Pohjois-Karja-
lassakin hyvin. Enossakin olemme yhä kas-
vattaneet jäsenmäärää, vaikka kunnan vä-
kiluku on vähentynyt. Osa uusista jäsenistä 
tulee enolaiset juuret omaavista muualla 
asuvista, mutta internet on mahdollistanut 
myös sijaintipaikkakunnasta riippumatto-
man tarjonnan ja kilpailun. 

Lamakehityksenkään Hassinen ei usko 
juuri horjuttavan maakunnan perinteistä 
osuustoimintaa, ja uudelle osuustoiminnal-
le se saattaa antaa jopa potkua 1990-luvun 
tapaan. Myös oman yrityksen perustaminen 
voi tulla vaihtoehdoksi työttömyyden osu-
essa omalle kohdalle, ja monesti yritykset 
kannattaa verkostoida toimimaan yhdessä 
osuuskuntamallia hyväksikäyttäen. Tosin 
osuustoiminta ei sovi kaikille: 

- Liian egoistisen luonteen omaavat ei-
vät pysy kauan mukana, sillä osuustoiminta 
vaatii hyvää yhteistyökykyä.

Energiaosuuskunnat toimivat  
YRITTÄJYYSMALLILLA
Enon Energia Osuuskunta perustettiin vuonna 1999 Tuupovaaran 
1996 perustetun energiaosuuskunnan jälkeen. Nyt niitä toimii Poh-
jois-Karjalassa jo seitsemän.

HAKE	KULKEE	
VALMIINA.	

Autoon rakennettu hakkuri 
möyhentää raivatut risukot 
valmiiksi hakkeeksi Enon 
Energia Osuuskunnan 
lämpölaitoksia varten. Hake 
kulkee nuppiin kytkettävässä 
perävaunussa paljon parem-
min kuin risut.

Urpo Hassisella on käytännön vertailupohjaa myös 
perinteisen ja uuden osuustoiminnan yhtäläisyyksistä 
ja eroista.
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5R Premium 
-traktorisarja

Luotettavuus on voimamme

www.deere.fi

■ Premium tehokkuutta
- Tässä kokoluokassa ei ole totuttu näke-

mään yhtä sitkeitä moottoreita. 
- Vähintään nimellistehon verran voimaa 

käytettävissä kierroslukualueella 1750-
2300.

■ Premium ajomukavuutta
- 5R-sarjan uusi ohjaamo on kokoluok-

kansa hiljaisin.

■ Premium käytettävyyttä
- 5R-sarjan vakiovaihteistossa on sähköi-

nen suunnanvaihdin ja neljä painona-
pein hallittavaa pikavaihdetta.

Premium
-traktorit uuteen kokoluokkaan

John Deere laajentaa Premium traktoreiden valikoiman nyt 
myös kokoluokkaan 80–110 hevosvoimaa. Isommissa 
traktoreissa Premium merkitsee tehokkuutta, taloudelli-
suutta, ajomukavuutta ja alan uusimman teknologian hyö-
dyntämistä. Nyt Premium-ominaisuudet ovat saatavilla 
myös pienempään kokoluokkaan John Deere 5R -traktori-
sarjassa. John Deere 5R on valmistettu Mannheimin trak-
toritehtaalla Saksassa.

John Deere 5r Premium -traktorisarja

malli nimellisteho hv / max.teho hv

5080r 80 / 87

5090r 90 / 98

5100r 100 /108

www.agrimarket.fi

Agrimarket-ketju 
onnittelee 100v. 
osuustoiminta

-lehteä
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O suuskauppojen tavara-
huollon turvaava keskus-
liike SOK perustettiin 

jo 1904. Osuuskauppoja syntyi 
kuin sieniä sateella Pellervon 
epäilevästä kannasta huoli-
matta, kun Hannes Gebhard 
arveli aluksi osuuskauppojen 
levittävän ”tarpeetonta rihka-
maa”. Mutta isännät pitivät tätä 
”kamariviisautena” ja taloushis-
toria osoittaa osuuskauppojen 

tarpeellisuuden. Osuuskauppa-
liike juurtui Suomeen ja opetti 
markkinatalouden toimintaa. 

Menestys ja  
kriisit vuorotelleet

Osuuskauppaliikkeen ensim-
mäinen kriisi ajoittui vuosiin 
1916-17. Asutuskeskusten suuret 
osuuskaupat halusivat osuustoi-
minnan sitoutuvan osaksi työ-

väenliikettä ja perustivat Kulu-
tusosuuskuntien Keskusliiton 
ja oman tukkuliikkeen OTK:n. 
Poliittisesti sitoutumattomat 
porvarilliset osuuskaupat jäivät 
SOK:n omistajiksi. 

Vuonna 1918 käydyn, Suo-
men itsenäisyyden turvanneen 
vapaussota-kansalaissodan jäl-
keen osuuskauppojen määrä oli 
503, lähinnä kyläkauppoja, joita 
alettiin yhdistää suuremmiksi 

OSUUSKAUPPOJEN	

jäsenedut kehittyvät
Osuuskauppaliike rantautui Suomeen 1800-luvun lopulta alkaen. Varsinkin maaseudulla oli palvelu-
aukko, johon löytyi omatoiminen ratkaisu. Malli tuli Britannian, Saksan ja Pohjoismaiden kautta liittyen 
myös Suomen kansalliseen heräämiseen. Lisäksi vuosisatainen suomalainen talkoohenki muokkasi 
maaperää yhteisyrittämiselle.

OLKAAPA	HYVÄT!	

Osuuskauppojen jäsenedut ulottuvat 
nykyisin entistä vahvemmin myös 
esimerkiksi ravintolapalveluihin sekä 
S-ryhmässä että Tradekalla. Hyvinkään 
Rossossa Vesku Markus ja Kaisa 
Malinen saivat tilauksensa, kalkkunaa 
ja mozzarella-pizzaa, kokki Daniela 
Isoaholta.  
 

Kuva: Tapani Lepistö 

100 vuotta
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pitäjäkaupoiksi. Enimmillään 
myymälöitä oli 1960-luvun 
alussa, yli 6000, jonka jälkeen 
elinkeinorakenteen muutoksen 
seurauksena verkosto alkoi su-
pistua ja yksikkökoot kasvaa. 

1920-50-luvuilla SOK-
osuuskaupparyhmä nousi mer-
kittäväksi vaikuttajaksi talous-
elämässä, kesti 30-luvun laman 
ja karjariidat, oli keskeisesti 
mukana turvaamassa kansam-
me huoltoa ja olemassaoloa 
sotavuosina 1939-45 ja sen 
jälkeisenä jälleenrakentamisen 
aikana. SOK-osuuskaupparyh-
mä tuki yhteiskuntamme hen-
kistä ryhtiä ja tulevaisuudenus-
koa. Se oli yhteiskuntavastuuta 
parhaimmillaan. Myös OTK-
osuusliikkeet olivat sotavuosi-
en talkoissa vahvasti mukana. 
Sota-aika oli suuri kriisi valta-
kunnallisesti, mutta ei osuus-
toiminnallisesti. 

Olympiavuonna 1952 avat-
tiin Helsingin Sokos ja myö-
hemmin on tullut muita menes-
tyneitä toimipaikkatyyppejä. 
Osuuskaupat ovat olleet edellä-
kävijöitä kaupan palvelujen ke-
hittämisessä, mutta eivät aina, 
sillä 1970-90 -luvuilla K-ryhmä 
otti markkinajohtajuuden. S-
ryhmä kehitti taas uuden me-
nestyskonseptin ja palasi mark-
kinajohtajaksi 2000-luvulla.   

Osuuskauppatoi m i nnan 
toinen suuri kriisi, pysähtynei-
syyden aika, ajoittui vuosiin 
1970-90. Liiketoiminnan kehit-
täminen kasvukeskuksissa oli 
laiminlyöty, myymäläkonseptit 
olivat vanhentuneet, organisaa-
tiot liian moniportaiset ja oltiin 
liian monessa mukana kuten 
Hankkija aikoinaan. Tappiot 

söivät pääomia. Alkuperäinen 
perustehtävä unohtui ja jäsen-
kunta passivoitui. 

E-osuusliikkeiden puolella 
kriisi johti yhden osuuskunnan 
EKA-malliin, jonka lama ja va-
romattomat finanssikytkökset 
kaatoivat. Syntyi Tradeka ja siitä 
tänä vuonna Suomen Lähikaup-
pa Oy, jonka pääomistajana on 
kuitenkin nykyisin ruotsalainen 
IK. Osuuskunta Tradeka-yhty-
mä omistaa hotelli- ja ravinto-
layritys Restel Oy:n. 

Strategiat ja  
konseptit kuntoon

SOK:n pääjohtaja Juhani Pe-
sonen vei 80-luvulla läpi sa-
neerauksen ja suuren strategi-
sen muutoksen: palvelun laatu 
myymälöissä tuli keskeiseksi, 
kaupparyhmän rakenne muut-
tui talousaluepohjaiseksi, tuli 
uusi työnjako keskusliikkeen ja 
osuuskauppojen välillä ja pää-
toimialaksi pt-kauppa. Pääomia 
irtosi, kun teollisuudesta luo-
vuttiin ja konttoriverkosto ajet-
tiin alas. Logistinen tehokkuus 
nousi olennaisesti asiakaskes-
keisellä ajattelulla ja Inex-yhteis-
työllä. Tehokkuus ja kilpailuky-
ky paranivat ratkaisevasti, kun 
S-ryhmä siirtyi uudistetuilla yk-
siköillä integroituihin ketjuihin 
ennen pääkilpailija K-ryhmää. 
Tuottajaosuustoimintakin hy-
väksyi vihdoin S-ryhmän maa-
talouskaupan. 

S-ryhmä oli valmis kohtaa-
maan laman 1991-93 ja oli val-
mis kansainvälistymiseen, kun 
EU-jäsenyys alkoi. Tärkeintä oli 
se, että perinteinen perustehtä-
vä mietittiin syvemmin: löydet-

tiin asiakasomistajuus ja 
siitä palkitseminen. Yli-
vertainen bonus-idea 
on kantanut pitkälle. 
Asiakasomistajuuden 
positiivinen kehä mer-
kitsee win-win-periaa-
tetta, eli sekä jäsen että 
yritys voittavat. Näillä 
eväillä vauras S-ryhmä 
on valmis kohtaamaan 
myös laman 2009-2010.        

Uusia liikeideoita 
on kehitetty sekä oman 
tiedon että ulkomais-
ten mallien pohjalta. 
Henkilöstön koulutus 
ja kehittäminen on eräs 
kulmakivi. Hotelli- ja 
ravintolatoiminnassa 
SOK:ssa on perinteistä 
osaamista. Hankkija-
Maataloudella on  kus-
tannustehokas ja yksinkertainen 
toimintamalli, jossa hyödynne-
tään vahvasti tietotekniikkaa. 
Prisma- ja S-market-ketjujen 
ideat löytyivät Ranskasta, Bri-
tanniasta ja USA:sta. Uusim-
pia suuria menestyskonsepteja 
on ABC-liikennemyymälät. 
S-pankki on tuorein palvelu ja 
SOK miettii uusia hyvinvointi-
palveluja Suomessa ja Itämeren 
alueella.  

Erityisesti S-ryhmä on luo-
nut runsaasti uusia työpaikkoja 
viimeksi kuluneiden kymme-
nen vuoden aikana. Se on ta-
sannut suhdannevaihteluita ja 
toiminnallaan tukenut alueellis-
ta kehitystä. Vuosina 1997-2007 
S-ryhmän myynnin volyymi li-

sääntyi 86 % eli kaksi kertaa no-
peammin kuin BKT:n volyymi. 
Kansanvaltainen sinivalkoinen 
kaupparyhmä edustaa ihmis-
kasvoista markkinataloutta 
parhaimmillaan ja myös pysyy 
suomalaisena. 
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NYKYAIKAISIA	JÄSENETUJA.			
Asiakasomistajuudesta voi nauttia myös 
kylpylässä. S-etuasiakkaina Holiday 
Clubin Tampereen kylpylässä olivat vuo-
denvaihteessa Hely Suomi Pirkkalasta ja 
Mika Rantala Turusta.

Kuluttajaosuustoiminta

Kaupan etujärjestö 
onnittelee!

BKT;n volyymi ja S-ryhmän myynnin volyymi 
1997-2007, 1997=100
Lähteet: Tilastokeskus, SOK

Ihmiskasvoista markkinataloutta...
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■ - Ot-yritysten edut voivat nykyään men-
nä ristiin. Vaikka osuustoiminta yhdis-

tää aatepohjaltaan, ei voida enää sanoa, että 
ollaan yhtä perhettä, katsoo Osuuskauppa 
Suur-Savon hallintoneuvoston puheenjohta-
ja Jukka Huiskonen. Hän on myös SOKL:
n hallituksen puheenjohtaja ja Osuustoimin-
nan neuvottelukunnan jäsen.

Maan suurimpien toimijoiden liiketoi-
minnalliset yhteistyöjärjestelyt eivät ole 
myöskään kilpailuviranomaisten taholta 
helposti hyväksyttävissä, Huiskonen jatkaa.

Toisaalta se ei tehokkuuden näkökul-
mastakaan saata olla järkevää. - Parempi 
ratkaisu yleensä on, että ison toimijan part-
nereina on pienempiä omaan ydinalaansa 
erikoistuneita yrityksiä. Vaikka kaksi isoa 
ovat omissa toiminnoissaan tehokkaita, yh-
teinen liiketoiminta ei sitä saattaisi olla.

Spekulaatioista  
vapaa vaihtoehto

- Osuustoiminta on vaihtoehto pääomayrit-
tämiselle ja toisaalta yksinyrittämiselle. Se 
tarjoaa vakaan vaihtoehdon, johon speku-
laatiot eivät kuulu, toteaa Huiskonen.

Hänen mukaansa maailmantalouden 
tämän hetken isot ongelmat johtuvat osa-

keyhtiömuotoon liittyvistä huonoista piir-
teistä. Voiton maksimoinnin periaate voi 
johtaa riskinotossa ylilyönteihin ja keskite-
tyn päätösvallan vastuuttomuuteen kuten 
nyt on käynyt. Ei markkinamekanismi itse 
vie lamaan - ihmiset päätöksiä tekevät.

Osuustoiminnan on kuitenkin osoitetta-
va tarpeellisuutensa menestyäkseen - sillä, 
että se jakaa taloudellista hyvinvointia yh-
teiskunnassa tasaisesti.

Suur-Savon  
näyttävä nousu

Huiskonen sanoo tulleensa osuustoiminnan 
piiriin vähän sattumalta 1985. Silloin etsit-
tiin heikossa kunnossa olleen Suur-Savon 
hallintoon uusia ihmisiä, ja hän löysi itsensä 
hallituksen jäsenyydestä.

- Kyllä sitten näki, että Suur-Savo oli ta-
loudeltaan alueosuuskauppojen huonoim-
pia ellei huonoin. Pitkä tie on kuljettu ja nyt 
ollaan kärkeä.

SOK-laiselle osuuskaupalle heikko aika 
päättyi 1980-luvun lopulla, kun alueosuus-
kaupat aloittivat ryhtiliikkeen ja ottivat oh-
jat käsiinsä. - Silloin tehdyt ratkaisut ovat 
osoittautuneet oikeiksi, vaikka eihän sitä 
heti tiennyt, toteaa Jukka Huiskonen.

Usko omaan linjaan vahvistui, kun kak-
si muuta osuuskaupan toimijaa ajoi karille 
- Hankkija ja E-liike.

- Molemmat uskoivat päätösvallan kes-
kittämiseen ja Hankkija vielä karkasi spe-
kulaatiotalouden maailmaan.

Ennen 1990-luvun syvää lamaa S-ryhmä 
oli jo saanut keulan nousuun, joka kesti laman-
kin yli, kun taas E-liike sukelsi syvälle. Hank-
kijasta oli jo tullut vainaja, S-ryhmä pelasti 
konkurssipesästä Hankkija-Maatalouden.

Laman yli  
kuivin jaloin

Nykyisen osuustoiminnan Huiskonen uskoo 
hyvin kestävän yli pahalta näyttävän taan-
tuman, tosin metsäliittolainen teollisuus 
joutuu alan viennin pudotessa ahtaalle. - 
Toinen, jo valmiiksi kilpailijoihinsa nähden 
heikoilla oleva poikkeus on Järvi-Suomen 

Portti. Pronssisija alansa kokokilpailussa on 
Suomen kokoisessa maassa huono paikka. 
Sama koskee kaupan alaakin, hän lisää.

Osuuskaupoilla lamapuskuria nyt löy-
tyy. Voimakkaimmin kysynnän lasku tulee 
näkymään hotelli- ja ravintola-alalla sekä 
autokaupassa. Ensin mainitussa alueosuus-
kaupoissa osataan kattavalla kokemuksella 
ja verkostolla tehdä tarvittavat vastaiskut 
huonolle ajalle. Mutta autokaupassa on mie-
tinnän paikka, kun veroratkaisun vauhdit-
taman viime vuoden jälkeen myynti toden-
näköisesti pahasti notkahtaa. - Suur-Savon 
tapaan etenkin ne osuuskaupat, jotka ovat 
itsenäisesti harjoittaneet autokauppaa, jou-
tuvat nyt pohtimaan, mikä siinä olisi osuus-
kaupalle toimivin kehitysratkaisu.

Suur-Savossa ei aiota laittaa investoin-
teja jäihin, päinvastoin niitä kannattaa nyt 
tehdä. - Meillä edetään suunnitelmien mu-
kaan. Myymälöitä uudistetaan ja investoin-
teja jatketaan mm. muutaman uuden ABC-
liikennemyymälän rakentamisella, Jukka 
Huiskonen kertoo.

Vaihtoehto	pääomayrittämiselle		
- ja myös yksinyrittämiselle
Suomalaiset ot-yritykset ovat tehneet perinteisesti eri tasoista yhteistyötä. Nyt jäsenmääriltään ja liike-
vaihdoltaan suurimmat osuustoiminnalliset yritysryhmät - S-ryhmä ja OP-Pohjola-ryhmä - ovat kasva-
neet maan johtaviksi ryhmiksi toimialoillaan. Samaan aikaan toimialojen pelisäännöt ovat erilaistuneet.

VIHREÄN	KORTIN	VOIMAA.	

Yhä useampi suomalainen todistaa osuuskaupan 
omistajuuden yksinkertaisesti vilauttamalla jäsen-
korttia kassalla. Siihen saa nykyisin myös pankki-
kortin ominaisuudet ja maksutapa-alennuksen. Myös 
osuuskaupan kilpailijat ovat lähteneet kopioimaan tätä 
perinteistä osuustoiminnan kilpailuetua, mutta ilman 
siihen liittyvää asiakkaan omistajuutta kyseiseen yrityk-
seen. Toisaalta osa kilpailijoista on alkanut arvostella 
lisääntynyttä korttien näyttämistä.
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100 vuotta

Jukka Huiskonen, Ok Suur-Savo. 
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L aamanni Markku Pohjolan mielestä 
nykyinen maailmantalouden taantu-
ma osoittaa myös yhden aikakauden 

päättymistä: 
- Ns. kvartaalikapitalismi sortui omaan 

ahneuteensa, ja palataan keynesiläiseen 
ajatteluun, johon kuuluu valtion aktiivinen 
toiminta talouselämän toimivuuden takaa-
miseksi etenkin taantuma-aikoina. Tällai-
nen talouspoliittinen ympäristö antaa hyvän 
pohjan osuustoiminnan globaalille nousulle. 
Lisäksi osuustoiminnassa aina noudatetut 
arvot, mm. vastuullisuus ja eettisyys, nouse-
vat esimerkeiksi muullekin liike-elämälle. 

Myös kotimaassa osuustoiminnan ase-
ma yhä kohenee, kun taantuma näyttää 
syvenevän Pohjolan mukaan lamaksi. Pit-
käjänteinen kotimainen osuustoiminnalli-
nen omistajuus osoittaa kyntensä, kun muu 
omistajuus kärsii nyt lyhytjännitteisen voi-
tontavoitteluajattelun seurauksista.

Markku Pohjolan mielestä Suomessa 
ei ajoissa herätty talouden sukeltamiseen. 
Vaikka puskureita on eri lailla kuin 1990-
luvun lamaan jouduttaessa, vientikysyn-
nän selvä väheneminen joka suunnassa on 
hyvin huolestuttavaa. 1990-luvun lamassa 
länsivienti kuitenkin pohjimmiltaan veti. 
- Oikeilla kansainvälisillä toimilla globaali-
talous on kyllä saatavissa liikkeelle, jolloin 
viennin kuopasta ei tulisi hyvin pitkää.

Yhdistää suomalaisia

Pohjolalle osuustoiminnan ja erityisesti 
osuuskaupan parissa toimiminen on osa 
perhetaustaa. Hän toimi pitkään Länsi-Uu-
denmaan Osuuspankin hallintoneuvoston 
johdossa ja toimii yhä Osuuskunta Tradeka-
yhtymän hallintoneuvoston puheenjohtaja-
na sekä Osuustoiminnan neuvottelukunnan 
varapuheenjohtajana.

- Se on syventänyt tietämystäni sekä 
kotimaiseen että kansainväliseen talouteen 
puhumattakaan pitkäaikaisista ystävyys-
suhteista, Pohjola kuvaa osuustoiminnan 
luottamustehtävien parasta antia.

Osuustoiminnan näkemystä hän on 
vienyt myös muille päätöksentekopaikoil-
le, merkittävimpänä luottamustehtävänä 
kahden kauden kansanedustajuus SDP:ssä. 
Varsinaisen työuransa hän on tehnyt tuo-
mioistuinlaitoksessa.

Osuustoiminnan parhaana piirteenä 
Pohjola näkee sen suomalaisia yhdistävän 
voiman. - Takavuosikymmeninä osuustoi-
minnan kyky reagoida muutoksiin ei ollut 
riittävää. Tämä on yhä piilevä vaara, joka 
täytyy tiedostaa. Nykymallilla, jossa liiketoi-
minta ja aatteellinen kehitystyö on toimin-
nallisesti eriytetty, ei pitäisi tällaista tilannet-
ta helposti tulla. Edetään kahdella kärjellä, 
mutta hyvässä omistajaohjauksessa.

Uudella lähiprofiililla

Joulun alla julkistettiin Tradeka Oy:n muut-
tuminen Suomen Lähikauppa Oy:ksi. Se oli 
suurin uutinen sitten Tradeka Oy:n muut-
tumisen osakkuusyhtiöksi vuonna 2005. 
Nyt omistussuhteet eivät muutu, mutta 
myymäläketjuille haetaan uusi ilme paikal-

lisuudesta. - Kun perinteistä logistiikkaa 
on rakennettu tehokkaaksi, tarpeellisten 
erojen huomiointi on jäänyt taka-alalle. Nyt 
oli muutoksen aika, josta kanta-asiakkaat ja 
jäsenet hyötyvät. 

Pohjola puhuu päättäjän äänensävyllä, 
vaikka enemmistön yhtiöstä omistaa ruot-
salainen sijoitusyhtiö IK ja Wihuri Oy:llä 
on yhtä iso siivu yhtiöstä kuin osuuskun-
nalla.

- Yksimielisiä uudesta profiilista oltiin. 
Osuuskauppamiehen näkökulmasta se on 
paluuta vanhaan hyvään aikaan, jossa myös 
osuuskauppojen valikoimissa oli paikal-
lista erilaisuutta. Jäsenet ja muut aktiiviset 
asiakkaat voivat jatkossa oikeasti vaikuttaa 
valikoimaan.

- Samalla se on julistus siitä, että on ole-
massa vaihtoehto jättimäisille kauppakes-
kuksille. Kun kaupunkien asutusta suun-
nitellaan tiiviimmäksi, hyvän valikoiman 
lähikauppa palvelee yhä useampaa.

Tradeka-yhtymän muut jäseniä palve-
levat kivijalat ovat sen kokonaan omista-
ma Restel Oy ja YkkösBonus-järjestelmä. 
Hotelli- ja ravintola-ala kärsii aina lamas-
ta, mutta hyvin hoidetun yhtiön Markku 
Pohjola uskoo pärjäävän reviirillään hyvin: 
- Lama tuo haasteita, mutta myös uusia 
mahdollisuuksia, hän sanoo viitaten siihen, 
että alalta saattaa löytyä lähivuosina hyviä 
kaupantekomahdollisuuksia.

YkkösBonus luo verkoston, josta hyö-
tyvät jäsenet ja kanta-asiakkaat, ja jäsenille 
osuuskunta järjestää hyviä lisäetuja. Viime 
vuosina verkosto on laajentunut yhä uusiin 
palveluihin, uusiin yhteistyöyrityksiin. Au-
toilijoiden harmiksi tosin yhteistyö Neste 
Oilin huoltoasemien kanssa päättyi viime 
vuoden loppuun.

Talouden	muutos	
suosii	osuustoimintaa

PUHELINOSUUSKUNNAT	satsaavat	maaseudun	verkkoyhteyksiin

K ajaanin kaupunginjohtaja, Pellervon 
valtuuskunnan puheenjohtaja Erk-
ki Vähämaa toimii myös puhelin-

osuuskunta KPOn hallituksen jäsenenä. 
KPO on Kainuussa toimiva alueellinen 
Finnet-yhtiö, jolla on yhteensä 11 000 pu-
helinliittymää, 15 000 kaapeli-TV-liitty-
mää ja laajakaista-yhteyksiä 13 000.

Vähämaan mielestä puhelinosuuskun-
nilla on edelleen tärkeä rooli kännykköjen 
ja internetin aikakaudella. Toiminta-ajatus 
perustuu asiakkaidensa tarvitsemien tietolii-
kenteen ja -tekniikan kokonaispalveluihin.

– Myös puhelinosuuskunnan päätehtä-

vä on välittää ja tuottaa jäsenilleen etuja ja 
palveluksia. Toki palveluja voivat käyttää 
kaikki muutkin asiakkaat. Palveluvalikoi-
ma kattaa IT&C-palvelut kännyköistä net-
tiin, sisältäen myös laajat yritysten tietolii-
kennepalvelut. Osuuskunnalla on tärkeä 
rooli kuituverkon aktiivisena rakentajana 
erityisesti maaseutualueilla. Kainuussa 
langaton laajakaista ulottuu jo kaikille. 

Vähämaa näkee puhelinosuuskunnilla 
kuitenkin edessään haasteita tietoliiken-
teen koko ajan monipuolistuessa: 

– Haasteena on maailmanluokan palve-
lujen välittäminen omille asiakkaillemme 

ja näiden palvelujen asiakastuki nimen-
omaan lähellä asiakasta. 

Tavoitteena on avoimeen palveluvalintaan 
perustuva toimintamalli. Open access -verkko 
on pääsääntöisesti kuituverkko, jota rakenne-
taan suunnitelmallisesti omalla alueella.

KPO työllistää Kainuussa 71 henki-
löä. Vähämaa on tilanteeseen tyytyväinen 
myös muiden osuuskuntien kohdalla:

– Osuustoiminnalliset yritykset voivat 
Kainuussa hyvin, siksi niillä on taloudel-
lisia mahdollisuuksia aktiivisesti kehittää 
liiketoimintaansa ja täten myös luoda uusia 
työpaikkoja.

Markku Pohjola, Osuuskunta Tradeka-yhtymä.
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Y hteistyörenkaan muodostavat Koivis-
ton, Vehniän, Mämmen, Muuramen 
Rannankylän, Isolahden, Suolah-

ti-Sumiaisen ja Parantala-Honkolan vesi-
osuuskunnat. Niiden jäsentalouksien määrä 
vaihtelee parista sadasta liki viiteensataan 
eli niiden koko on varsin hyvää tasoa suo-
malaisten vesiosuuskuntien joukossa.

Yhteistyön vetureina ovat Koiviston Ve-
sihuolto-Osuuskunta ja sen hallituksen pu-
heenjohtaja Reijo Korhonen sekä Vehniän 
Vesiosuuskunta ja sen toimitusjohtaja Sa-
kari Penttinen. Osuuskunnilla on paljon 
keskinäistä yhteistyötä, mutta ne haluavat 
laajentaa sitä maakunnan muihin vesiosuus-
kuntiin. Aloitteellisuus ei jää tähän, vaan 
he haluaisivat Suomeen vesiosuuskuntien 
oman yhdistyksen. Asiasta on tehty ehdotus 
Pellervo-Seuralle, joka yhdessä vesiosuus-
kuntien aktiivien kanssa tunnustelee asian 
etenemismahdollisuuksia kuluvan vuoden 
aikana (ks. OT 6/08). 

Yhteistyöaloitteita tukee osaltaan Keski-
Suomen ympäristökeskuksen ja Keski-Suo-

men liiton kanssa kehitettävä vesiosuuskun-
tien laatujärjestelmä, jota testataan käytäntöön 
tänä keväänä. Molemmissa on puhdas- ja jäte-
vesiverkkoa yhtä pitkät osuudet.

Vehniä vanhimpia

Vehniän VOK Laukaassa on perustettu 
1997. Ensimmäinen rakennusvaihe tehtiin 
1999 - 2000. Toinen pienempi rakennus-
vaihe on ollut jo pitkään valmisteilla, mutta 
asia on jumittunut kunnan päätöksenteossa. 
Osuuskunta ei ole saanut kunnon selitys-
täkään kunnasta, sanoo Sakari Penttinen. 
Osuuskunnan perustamisvaihe oli hyvää 
yhteistyötä, kun kunta tuki hanketta teettä-
mällä hankesuunnitelman ja antamalla 20 % 
avustusta. EU-rahaa ja valtion rahaa saatiin 
lisäksi yhteensä 40 %. - Jatkossa tukea tuskin 
tässä mitassa tulee, arvelee Penttinen.

Avustuspäätösten jälkeen päästäisiin uu-
den osuuden rakentamiseen, jolloin koko 
kylä pääsisi verkoston piiriin. Osuuskunta 
teki rakennussuunnitelman jo 2002 omin 

varoin ja olisi valmis rakentamiseen heti. 
180 nykyisen jäsentalouden lisäksi uusia 
liittyjiä tulisi noin 140. 

Vehniä ostaa veden Jyväskylän Energial-
ta. Myös jätevesi pumpataan sen verkkoon. 
- Harkintaan tulee lähivuosina kylläkin oman 
vedenottamon rakentaminen, millä säästäisi.

Alueen vesiosuuskuntien yhteistyössä 
tärkeintä on yhteisen huoltojärjestelmän 
rakentaminen, sanoo Penttinen. Huollosta 
vastaavat voivat hoitaa myös toisen osuus-
kunnan häiriöitä koulutuksen ja perehty-
misen jälkeen. Järjestelmään liittyy myös 
yhteinen varaosapalvelu.

Esitys omasta järjestöstä

Koiviston osuuskunta on perustettu 2004. 
Sillä on vesi- ja viemäriverkostoa 150 km 
Äänekosken ja Laukaan kunnissa. Jäsenta-
louksia on nyt 460. - Uudelle yleiskaavaan 
merkitylle alueelle on mahdollista rakentaa 
200 tonttia, eli ne huomioiden verkostos-
tamme on valmiina 75-80 %, sanoo Reijo 
Korhonen.

Osuuskunnan raakavesi tulee Äänekos-
ken kunnalta, ja jätevedet johdetaan Ääne-
koskelle sekä Laukaan alueelta Jyväskylään. 
Korhonen on tyytyväinen yhteistyöhön 
etenkin Äänekosken kanssa ja myös Ääne-
seudun Energian hinnoitteluun.

Yhteistyötä alueen vesiosuuskuntien 
kesken tehdään kaikissa asioissa, ilman si-
tä jokainen osuuskunta toimisi turhan ras-
kaasti. - Yksinkin voi selvitä, mutta teho 
löytyy yhteistyöstä, Korhonen toteaa.

Osuuskuntamuoto on ainoa järkevä tapa 
hoitaa vesihuoltoa taajamien ulkopuolella, 
sanoo Korhonen. - Osuuskunnassamme jä-
senten rahaa investoinneista on 60 %, kun 
tukitilanne ei ollut enää rakentamisaikana 
niin hyvä kuin muutama vuosi aikaisem-
min. Kyllä sen päälle myös katsotaan.

Sakari Penttinen näkee osuuskunnan 
vahvuutena yhteisen sitoutumisen hankkee-
seen: - Tunnetaan omaksi yhtiöksi ja oman 
kylän ihmiset hoitavat sen asioita.

Heikkoudeksi hän näkee keskimäärin lii-
an pienen koon. - Ollaan tällöin liikaa isojen 
vesi- ja jätevesitoimijoiden armoilla, ei ole 
paljon neuvotteluvaraa toimitusehdoissa ja 
palvelun tarjoajan vaihtaminen on vaikeaa.

Sekä Penttinen että Korhonen painotta-
vat käytännön hyötyjä, joita järjestäytymi-
nen vesiosuuskuntien omaan valtakunnalli-

Keski-Suomessa kuusi vesiosuuskuntaa tekee tiivistyvää yhteistyötä ja herättelee muitakin siihen mukaan.

Keski-Suomessa 
esimerkillistä yhteistyötä

STRATEGIAPALAVERI	ABC:LLÄ.	
Äänekosken ja Laukaan alueen vesiosuuskunta-aktiiveilla on usein tapana tavata ja palaveerata Hirvaskankaan 
ABC:n kahviossa. Kuvassa vasemmalta huoltoasentaja Jari Lamberg, verkkomestari Tero Lamberg, hallituksen 
puheenjohtajat Seppo Kautto Mämmen ja Reijo Korhonen Koiviston sekä toimitusjohtaja Sakari Penttinen Vehniän 
Vesiosuuskunnasta. 

Kuva: Ari Korkala

100 vuotta



seen järjestöön toisi mukanaan. - On paljon 
asioita, joita kannattaa organisoida yhdessä. 
Säästetään voimia ja rahaa, sanoo Reijo 
Korhonen. - Myös välttämättömiksi tulevat 
koulutukset pitää olla järjestön organisoi-
mia, hän lisää.

600 jäsentä  
jo hyvä koko

Sakari Penttinen uskoo myös, että järjestön 
myötä osuuskuntien yhdistyminen suu-
remmiksi yksiköiksi tulisi helpommaksi. 
- Järjestön rooli ei kuitenkaan olisi suosia 
yhdistymään lähteviä, vaan omilla voimil-
laan jatkavat VOKit saisivat yhtä lailla apua 
ja tietoa, hän pohtii. 

Molemmat aktiivit pitävät vesiosuuskun-
tien toiminnallisesti järkevänä kokona vä-
hintään 600 jäsentaloutta.

Kummankin osuuskunnan toimialueel-
la verkostoon liittyminen on ollut kattavaa. 
Vapautusta hakeneiden kiinteistöt ovat alu-
eellamme pääosin hyvin huonokuntoisia tai 
vain osan vuodesta asuttuja.

Lainsäädäntö velvoittaa saamaan jäte-
vesihuollon haja-asutusalueilla kuntoon 
ennen vuotta 2014. Sakari Penttinen näkee, 
että yhteiskunnan investointiavustukset ei-
vät ainakaan vielä kulje riittävästi tässä ai-
kataulussa.

Kuluttajaosuustoiminta

YHTEISTYÖLLÄ	ETEENPÄIN.	

Sakari Penttinen Vehniän Vesiosuuskunnasta haluaa 
edistää vesiosuuskuntien yhteistyötä paikallisesti ja 
saada se alkuun myös valtakunnallisesti.

HUOLTO	PELAA.

Jari Lamberg (vas.) ja Tero Lamberg huoltamassa vesi-
pumppua. Virinnyt yhteistoiminta turvaa edullisemmat 
huoltopalvelut.

Kuluttajaosuustoiminta
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100 vuotta

Yli 100-vuotias 
OP-Pohjola-ryhmä
onnittelee 100-vuotiasta
Osuustoiminta-lehteä.
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J äsenten hyvä palvelu menee osuustoi-
mintayrityksissä kasvun tavoittelun 
edelle.

– Osuuspankit ovat jäsentensä ja samal-
la omien asiakkaittensa omistamia. Pankin 
toiminnan tärkeä tavoite onkin toimia jä-
sentensä yhteiseksi parhaaksi, jotta ihmisten 
arkipäivä olisi mahdollisimman vaivatonta, 
toteaa, Kajaanin kaupunginjohtaja, Peller-
von valtuuskunnan puheenjohtaja Erkki 
Vähämaa.

Hän toimii myös Kainuun Osuuspankin 
hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Helsingin kauppakorkeakoulun tutki-
muksen mukaan jäsenyys lujittaa osuuspank-
kien työntekijöiden lojaaliutta työnantajaan-
sa kohtaan, sillä henkilöstöstä suurin osa on 
myös pankin omistajajäseniä. Kuitenkaan 
jäsenomisteisten pankkien asiakkaista kaikki 
eivät välttämättä ole pankin jäseniä.

Vähämaa sanoo osuuspankkien eroavan 
toimintatavaltaan kansainvälisistä liikepan-
keista: 

– Osuuspankit ovat paikallisia, edustaen 
vastuullista sinivalkoista suomalaista omista-
juutta. Ne ovat vahvasti sitoutuneita omaan 
toimintaympäristöönsä ja samalla myös vah-
vasti riippuvaisia tästä ympäristöstä. Toimin-
taympäristön menestys on pankin menestys. 
Raha ratkaisee, ei pelkkä aate.

Vähämaan mukaan globaalissa taloudes-
sa korostuu entistä enemmän paikallisuu-
den merkitys sekä läheisyys ja luottamus: 

– Ihmiset luovat paikkoja ja paikat luo-
vat ihmisiä

Jaossa  
yhteistä hyvää

Yhteiskuntavastuu on sekin osuuspankkien 
toiminnassa tärkeällä sijalla. Pankki jakaa 
omasta menestymisestään ”hyvää” jäsenil-
leen.

– Osuuspankit ovat yksi luotettavimmis-
ta paikallisen vapaaehtoistoiminnan tuki-
joista ja usein osuustoiminnalliset yritykset 
ovat jopa ainoita vahvoja yhteiskunnallisia 
kumppaneita. Olemassaolo on perustelta-
vissa muullakin kuin vain voitonteolla, Vä-

hämaa pohtii.
Hän näkee osuuspankkitoiminnassa 

selviä vahvuuksia myös talouden laskusuh-
danteessa ja lamasta selviämisessä.

– Osuuspankkiryhmän vakavaraisuus 
on hyvä. Vaikka talous heikkenee, niin se 
heikkenee hyvin vahvalta pohjalta. Tästä 
johtuen on olemassa työkaluja, joilla voi-
daan turvata etenkin oman alueen taloudel-
lisen hyvinvoinnin ylläpitämistä.

Erkki Vähämaa pitää hallinnon merki-
tystä hyvin tärkeänä pankin menestyksen 
kannalta. Osuustoiminta tarvitsee hänen 
mukaansa luottamushenkilöjohdon, joka 
ymmärtää yrityksen edun.

– Hallintohenkilöiden tehtävänä on 
sitoutua omistajuuteen ja valvoa pankin 
toimintaa, mutta kuitenkin ”rakastaen sitä 
kaukaa” eli olemalla puuttumatta operatii-
viseen toimintaan. Se on toimitusjohtajan 
vastuulla.

Vähämaa luonnehtii hallintohenkilöitä 
vuorovaikuttajiksi, jotka antavat palautetta 
ympäristössä tapahtuvasta kehityksestä tai 
muutoksista, heikoista signaaleista ja arki-
päivästä.

Yli 100-vuotias 
OP-Pohjola-ryhmä
onnittelee 100-vuotiasta
Osuustoiminta-lehteä.

Palveluosuustoiminta

ASIAKKAAN KANSSA  
vahvasti samalla puolella
Palveluosuustoiminta vastaa elämän perustarpeisiin pankkiasioista vakuutuksiin. Osuuspankkien ja keskinäisten 
vakuuttajien vahvuutena on vakaus myrskyisinäkin talouden aikoina. Palveluosuuskuntiin kuuluvat osuuspankit, 
paikallisosuuspankit sekä keskinäisistä yrityksistä esimerkiksi Lähivakuutus-ryhmä.

Kuva: Tapani Lepistö  

Erkki Vähämaa, Pellervo-Seura ja Kainuun OP 

PALVELUT	KEHITTYVÄT.		

Yhä suurempi osa pankkipalveluista hoidetaan kotona 
tai töissä aikaa ja vaivaa säästävien nettipalvelujen 
kautta. Ruut Karhunen Hyvinkäältä käyttämässä OP-
nettipankkia.
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 – Olemassaolomme oikeutus on 
siinä, että palvelussamme on jotain 

sellaista hyvää, mitä muilla ei ole. Osuus-
kuntana POP-pankit ovat samalla puolel-
la asiakkaan kanssa, toisin kuin vaikkapa 
pörssiyritykset. Tästä johtuen tasovaati-
mukset ovat kovia, jäsenten pitää saada 
pankista paras mahdollinen hyöty, sanoo 
Heikki Suutala.

Hän nimeää POP-ryhmän vahvuuk-
siksi erityisesti suomalaisen omistajuuden 
ja paikallisuuden. 

Koivunleht ipankeissa on Suuta-

lan mukaan asiakkaita yhteensä noin  
300 000, joista 100 000 on omistajajäse-
niä. Miten omistajajäsenyys näkyy käy-
tännössä pankkien hallinnossa?

– Jäsenet omistavat pankin. Heille tulee 
joka vuosi kutsu osuuskuntakokoukseen, 
jossa jäsenet voivat käyttää puheenvuoro-
ja ja valita pankin hallintoneuvoston. Ko-
kousten merkitys on aika vähäinen hyvi-
nä aikoina, jolloin kokouksissa on yleensä 
vain vähän väkeä. Silloin kun esityslistal-
le tulee isoja linjakysymyksiä, tulee osal-
listujia paikalle paljon enemmän.

Jäsenen valta näkyykin enemmän 
jokapäiväisessä, usein huomaamattaan 
tehdyssä vaikuttamisessa. Suutalan mu-
kaan Paikallisosuuspankin ylin johto on 
helposti jäsenten lähestyttäessä, joten 
viesti menee helposti perille. Pörssipan-
keissa osakkeenomistaja ei helposti pää-
se yritysjohdon pakeille, saati tapaa heitä 
jokapäiväisesti.

– Koska hallinnossamme on tavallisia 
ihmisiä, jotka elävät samassa ympäristös-
sä kuin asiakas, kentän ääni myös kuuluu, 
Suutala korostaa.

Paikallisosuuspankkiryhmä muo-
dostuu 42 pankista, joista jokaisella on 
pankkikohtaiset jäsenedut. Yli puolella 
pankeista on käytössään bonusjärjestelyt, 
toisten pankkien jäseneduissa painottuvat 
erilaiset alennukset.

Lamaa vastaan

Suutala uskoo Paikallisosuuspankkien 
selviytyvän talouden myrskyistä vakava-
raisuutensa, riskienhallintansa ja hyvän 
maksuvalmiutensa ansiosta. Paikallis-
osuuspankit on ollut jo pitkään Suomen 
vakavaraisin pankkiryhmä.

– Vakavaraisuutemme on sanottu jos-
kus jopa viittaavan pääoman laiskaan 
käyttöön. Kuitenkin, kovina aikoina on 
hyvä olla kunnon turvapuskurit. Tässä 
globaalissa talouskriisissä oleellista on 
myös se, että me emme ole kasvattaneet 
luottokantaa yli talletusvarallisuuden, 
mikä on tallettajan turvan lisäksi hyvä 
myös laina-asiakkaillemme. Isoilla pan-
keilla ei ole nyt rahaa lainoittaa, toisin 
kuin meillä.

Paikallisosuuspankkien lainoista 
myönnetään yksityisasiakkaille noin 60 % 
ja maatiloille ja yrityksille loput 40 %.

POP-ryhmällä on 145 omaa konttoria 
eri puolilla Suomea. Yhteistyösopimusten 
perusteella asiakkailla on peruspankkiasi-
oinnin hoitamiseen käytettävissä yhteen-
sä yli 400 konttoria.

Palveluosuustoiminta

Paikallisosuuspankkiliiton toimitusjohtaja Heikki Suutala sanoo 
paikallisosuuspankkien toimivan ennen kaikkea jäseniään ja asiak-
kaitaan varten.

Heikki Suutala, Paikallisosuuspankkiliitto

Jäsenetuihin 
panostetaan

JÄSENIÄ	VARTEN.	
Asiakaspalvelua Joroisten Paikallisosuuspankissa. Ku-
vassa asiakasneuvoja Else Juutilainen, toimitusjohtaja 
Osmo Ahtiainen sekä pankin asiakas. POP-ryhmällä on 
145 konttoria eri puolilla Suomea.
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Juuret maassa, pää pilvissä.

Rakennetaan myös sinun taloudellesi perusta, 
jossa suunnitelmien on hyvä kasvaa – talouden suhdanteista riippumatta. 

Tervetuloa pankkiin, jonka asiakkailla on juuret. 

Katso lähin konttori: www.paikallisosuuspankit.fi 



100 vuotta

 – Lähivakuutus on pärjännyt erin-
omaisesti asiakastyytyväisyyskyselyis-

sä. Tähän ovat johtaneet erityisesti henki-
lökohtainen ja paikallinen palvelu, toteaa 
Lähivakuutus Osuuskunnan hallintoneu-
voston puheenjohtaja, kunnallisneuvos 
Pauliina Haijanen. Hän on myös Vakka-
Suomen Lähivakuutusyhdistyksen hallituk-
sen jäsen.

Vakuutustoiminnassa on Haijasen mu-
kaan kyse paitsi riskien hallinnasta ja vahin-
kojen korvaamisesta myös luottamuksesta 

ja asiakkaalle syntyvästä turvallisuuden 
tunteesta. 

– Kun vakuutuksenantajalla on kasvot 
ja nimi, yhteydenotto on helppoa ja toimin-
tatavat tuttuja. Lähivakuutuksella on myös 
kaikkiin kilpailijoihin nähden ylivoimainen 
etu vahvassa ja koko maan kattavassa kont-
toriverkossa.

Lähivakuutuksella on yhteensä yli 400 
toimipistettä, mukaan lukien yhteistyö-
kumppanin, Säästöpankkien konttorit.

– Vakuutusten keskittäminen Lähiva-

LÄHIVAKUUTUKSELLA 
tiheä konttoriverkko

Keskinäistä vakuutustoimintaa edustaa Lähivakuutus, jolla on yli 
530 000 asiakasomistajaa ja yhteensä 1,8 miljoonaa vakuutusta hoi-
dettavana. Lähivakuutus on tunnettu perinteisesti etenkin maatilojen 
vakuuttajana, mutta nykyisin sillä on jo 25 000 yritysasiakasta.

Pauliina Haijanen, Lähivakuutus-ryhmä. 
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MITEN	VOIN	PALVELLA?

Savon Lähivakuutusyhdistyksen Tarja Juntunen on 
valmiina auttamaan vakuutusasioiden kiemuroissa.

 Kuva: Pentti Sormunen



kuutukseen tuo monia rahanarvoisia etuja, 
jotka tarkoittavat huomattaviakin alennuk-
sia vakuutusmaksuista. Eri asiakasryhmille 
on räätälöity omia, juuri tälle asiakasryh-
mälle sopivia tuotteita, valottaa Haijanen.

Esimerkkinä hän mainitsee maatilojen 
Lähi-Turvatila-ohjelman, joka tähtää sekä 
suurimpien ja usein toistuvien vahinkojen 
minimoimiseen ja samalla kiinnittää huo-
miota alan turvallisuus- ja viranomaismää-
räyksiin. Se antaa myös vakuutusmaksuissa 
suoraa taloudellista etua vakuutuksenotta-
jalle.

– Kotitalouden vakuutuksista kertyy 
YkkösBonus- etuja Lähivakuutuksen asi-
akkaille. Lisäksi meillä on asiakkaalle etua 
tuottava kumppanuussopimus mm. Yksi-
tyisen työttömyyskassan ja MTK:n kanssa.

Mukaan vaikuttamaan!

Keskinäisyys kuten osuustoiminta perustuu 
ensisijaisesti yhteisöjen tarvitsemien palve-
lujen tuottamiseen. Vakuutuksen ottami-
nen tuo automaattisesti myös osakkuuden, 
erillistä jäsenmaksua ei tarvita osuuskunti-
en tapaan.

– Osakkaana on mahdollisuus päättää 
esim. hallinnon henkilövalinnoista ja voi-

tonjaosta. Toiminnan tuloksen pitää tietys-
ti olla kannattavaa, mutta tulos käytetään 
oman palvelutason ja henkilöstön osaami-
sen kehittämiseen, eikä sitä jaeta ulkopuoli-
sille, määrittelee Haijanen.

Hyvää tulosta voidaan myös jakaa asiak-
kaille erilaisina alennuksina ja hyvityksinä. 
Näistä asioista Lähivakuutuksessa päättävät 
omistajat eli vakuutuksenottajat, eivät ulko-
puoliset sijoittajat.

Vallitseva taloustilanne näkyy vakuutus-
alalla kasvavina haasteina. 

– Tulevaisuuden epävarmuudesta ja kil-
pailun kiristymisestä on puhuttu jo pian 
vuosikymmeniä. Keskustelun tuloksena 
on tapahtunut myös paljon hyvää: toimin-
toja on tehostettu ja keskitytty olennaiseen. 
Toiminnan kannattavuus, vakavaraisuus 
ja osaaminen ovat edelleen jatkossakin ne 
kulmakivet, joiden varassa vakuutusala toi-
mii ja menestyy.

Haijasen mukaan vakuuttamisen tarve 
ei häviä mihinkään, mutta nykyistä jous-
tavampi ja muuttuviin tarpeisiin vastaavan 
tuotekehittelyn merkitys kasvaa. Hän lukee 
Lähivakuutuksen vahvuuksiksi verkosto-
maisen rakenteen sekä henkilökohtaisen 
palvelun, joita edelleen vahvistetaan.

Palveluosuustoiminta
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Lähivakuutuksella on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat* jo 

kolmantena vuonna peräkkäin.    Tämä tunnustus on paras 

palkinto, jonka voimme asiakkailtamme työstämme saada.

Siinä erinomaisessa tapauksessa että haluat kuulua Suomen

tyytyväisimpien asiakkaiden joukkoon, ota meihin yhteyttä

ja hoidetaan vakuutukset kuntoon. Myös vakuutustesi vaih-

taminen toisesta yhtiöstä meille käy helposti. Ilmoitat vain 

asiasta meille ja me hoidamme käytännön asiat puolestasi.    

Olet erittäin tervetullut käymään toimistollamme tai

osoitteessa www.lahivakuutus.fi

Otamme sen henkilökohtaisesti.

 Keskinäisen yrityksen asiak- 
 kaasta tulee yrityksen osakas   
 ostaessaan yrityksen palveluita
 Äänivaltainen osakkuus 
 toteutuu ilman erityistä 
 pääomapanosta
 Riskien jakaminen mahdollis- 
 taa rahoituksen ilman ulko- 
 puolista pääomaa
 Keskinäistä yritystä (samoin 
 kuin myös osuuskuntaa) on
 vaikea vallata, koska omistajan 
 pitää olla myös asiakas
 Toimintaa ohjaa asiakasetu, 
 ei tarve tuottaa osinkoa pää- 
 omalle

Mikä keskinäisyys?
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O suuskunta on luonteva 
yrittäjyyden malli mo-
nille eri toimialoille. Sen 

voi nykyisin perustaa kolme 
henkilöä, joten voidaan puhua 
yhteisyrittäjyydestä. Aiemmin 
vaadittiin viisi jäsentä. Myös 
täysi-ikäiset perheenjäsenet 

voivat muodostaa osuuskun-
nan.

Joustavampi  
tapa yrittää

Yhteisyrittäminen on helpompi 
ja pehmeämpi tapa lähteä liik-

keelle kuin yksinyrittäminen, mikä 
käytännössä tarkoittaa useimmi-
ten osakeyhtiön perustamista. 

Osuuskunnan sisällä voi-
daan esimerkiksi yrityksen ve-
tovastuuta, toimitusjohtajuutta, 
vaikkapa vuosittain vuorotella, 
jottei se tulisi yhdelle liian ras-

kaaksi. Sitä paitsi yrityksen eri 
kehitysvaiheissa ja eri aikoina 
usein tarvitaankin erilaista joh-
tajuutta. Muuttuvat elämänti-
lanteetkin voidaan paremmin 
ottaa huomioon toiminnassa.

Pienosuuskunnat ovat mui-
den pienten yritysten tapaan 

Yrittäjäksi osuuskuntaan!
Hyvä idea kannattaa hyödyntää

Osuuskunnassa onnistuminen on kiinni hyvästä yhteistyöstä. Luonteeltaan osuuskunta on sekä liikeyri-
tys että henkilöyhteisö, mikä mahdollistaa erilaisten tarpeiden huomioimisen. Kun yksi osaa hyvin yhden 
asian ja toinen toisen, niin yhdessä on helpompi saada oma yritys toimimaan.

Kuva: Ari Korkala
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toimivia omistajavetoisia yrityk-
siä. Niitä on perustettu lähinnä 
viimeisen 20 vuoden aikana. 
Toimialojen kirjo on jatkuvasti 
lisääntynyt. Yritysten toimialoja 
ovat esimerkiksi kulttuuripal-
velut, käsi- ja taideteollisuus, 
hyvinvointipalvelut sekä mat-
kailupalvelut.

Kukin osuuskunta pystyy 
itse määrittelemään omat ta-
voitteensa, ovatpa ne sitten 
vaikka esimerkiksi käsityöalan 
harrastustoiminnan tukeminen 
tai sitten täysin ammattimainen 
kotisiivouspalveluiden tarjoa-
minen. Kukaan ulkopuolinen ei 
voi tulla osuuskunnan jäseniltä 
vaatimaan parempaa pääoman 
tuottoastetta. Jokainen osuus-

kunta seuraa senkin omista läh-
tökohdistaan. 

Toki aina silloin kun osuus-
kunta tekee päätöksen lähteä 
kilpailemaan jonkin alan kau-
pallisille markkinoille, se joutuu 
itse ottamaan muuttuvat mark-
kinat vahvasti huomioon. 

Osuuskuntaan liittyminen 
myös perustamisen jälkeen on 
helppoa. Liittyä voi jättämällä 
hakemuksen osuuskunnan hal-
litukselle. Jos mukaan hyväk-
sytään, niin sen jälkeen makse-
taan osuusmaksu. Tarvittaessa 
osuuskunnasta on myös taval-
lista helpompi erota, jonka jäl-
keen saa osuusmaksun takaisin.

Idea kannattaa  
ensin testata

Kuten muutkin yritykset, 
osuuskunta syntyy usein jonkin 
idean ympärille. Toiminta-aja-
tusta kannattaa testata, koska 
yritys perustetaan yleensä pi-
demmän yhteistyön välineeksi. 
Liikkeelle voi lähteä pienelläkin 
rahamäärällä, sillä laki ei mää-
rittele osuuskunnille pakollista 
minimipääomaa, toisin kuin 
osakeyhtiölle. 

Liikeidean kannattaa olla 
sellainen, jolla on markkinoilla 
kysyntää. Olennaista on myös, 
että yritys osaa markkinoida 
tuotteita tai palveluita. Markki-
nointikanavana toimivat nykyi-
sin entistä enemmän nettisivut, 

joista asiakkaat etsivät palveluja. 
Siksi myös pienten osuuskunti-
en on hyödyllistä nähdä vaivaa 
omien verkkosivujen rakenta-
misessa. 

On tärkeää, että jäsenet ovat 
yrittäjähenkisiä ja ammattitaitoi-
sia laadun tekijöitä. Menestyk-
sen kannalta on välttämätöntä, 
että jäsenet sitoutuvat yhteisen 
yrityksensä päämääriin, ja myös 
osallistuvat mahdollisimman 
aktiivisesti sen toimintaan.

Kädentaidoista 
hyvä bisnes

Pienosuuskuntiin kuuluu yri-
tyksiä monilta eri toimialoilta, 
oikeastaan vain mielikuvitus on 
rajana.

Hyvä esimerkki kädentai-
tajien yhteisyrittäjyydestä on 
Pirkanmaalla toimiva Taidosto 
osuuskunta, joka perustettiin 
2004. Taidostolla on ympäri 
Suomea jäseniä, jotka ovat käsi- 
ja taideteollisen alan harjoitta-
jia. Itse toiminta on keskittynyt 
Pirkanmaalle, sillä osuuskun-
ta toimii tiiviissä yhteistyössä 
Ikaalisten käsi- ja taideteolli-
suusoppilaitoksen kanssa.

Taidoston jäsenmäärä on yli 
viisinkertaistunut alun jälkeen. 
Tekijöitä on noin 130 seitsemäl-
tätoista eri ammattialalta.

Osa jäsenistä toimii täysi-
päiväisinä ammattilaisina, kun 
toiset ovat vasta opiskelemassa 
oman alansa taitoja. Taidosto 
korostaa toiminnassaan koko 
Suomeen levittäytyvää yhteis-
työverkostoa.

Suomalainen käsityö ja muo-
toilu kukoistavat myös läntisellä 
Uudellamaalla, Fiskarsissa, joka 
tunnetaan perinteisesti raudan-
jalostuksestaan. Rautapitäjän 
ikivanhan ruukin maisemissa 
toimii Fiskarsin käsityöläis-
ten, muotoilijoiden ja taitei-
lijoiden osuuskunta, joka on 
tuonut alueelle uutta ilmettä ja 
osaajia. Vuonna 1996 peruste-
tun osuuskunnan jäsenmäärä 
on koko ajan kasvanut – osuus-
kuntaan kuuluu yli sata jäsentä. 
Suurimmat ammattiryhmät ovat 
puusepät, keraamikot, teolliset 
muotoilijat ja kuvataiteilijat.

Ruukki on muuttunut yri-
tyksen toiminnan aikana taide-
teollisuuden keskukseksi ja suo-
situksi matkailukohteeksi.

Osuuskunta välittää ja mark-
kinoi jäsentensä tuotteita ja pal-
veluita ylläpitämällä myymälää 
ja järjestämällä näyttelyitä.

Käsityön yhdeksi toimialak-
seen ilmoittaneita osuuskuntia 
on noin 80. Yksin Lapissa niitä 
on 15 ja Pirkanmaalla ainakin 11.

TYÖN	ILOA	YHDESSÄ.	

Taidosto valmistaa useilla tekniikoilla 
erilaisia tekstiilejä. Kuvassa vasemmalta 
tekstiilisuunnittelija Kati Mattila, arten-
omi Saija Vilhula ja tekstiilisuunnittelija 
Terhi Leppä.

KÄDENTAITOJA.  

Susanne Hamari Taidosto osuuskunnasta kierrätysmateriaaleista valmistamiensa 
muistikirjojen kanssa. 

Pienosuustoiminta

Kuva: Ari Korkala

Lämpimät onnittelut 
100 vuotta saavuttaneelle 
Osuustoiminta -lehdelle!
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Hyvinvointi-  
ja kotipalvelut

Päätoimenaan sosiaali- ja ter-
veysalan palveluita tuottavia 
osuuskuntia löytyy Suomesta 
reilut 80, mutta kun palvelutar-
jontaan lisätään erinäiset koti-
palvelut siivouksesta korjausra-
kentamiseen, nousee yritysten 
määrä jo satoihin. Samaan pal-
velukenttään kuuluvat myös 
päiväkotipalvelut.

Kuortaneella toimiva Hoi-
vaosuuskunta Luhurikka on 
perustettu huhtikuussa 1998. 
Se kehittää ja tuottaa erilai-
sia hoito- ja hoiva-alan töitä 
avopalvelussa. Osuuskunnan 
asiakkaina voivat olla kunnat, 
erilaiset yhteisöt sekä yksityiset 
henkilöt. Luhurikka pyörittää 
mm. vanhusten pienkotia ja 
päivätoimintaa mielenterveys-
kuntoutujille.

Taantuma 
lisää kysyntää

Työ-, palvelu- ja asiantuntija-
osuuskuntia toimii Suomessa 

lähes 800. Keski-Pohjanmaan 
Kannuksessa toimiva Osuus-
kunta Kannustava on perus-
tettu 1998 eli se on saavuttanut 
jo kunnioitettavan 11 vuoden 
iän. Toiminta on pysynyt vakaa-
na ja yritys on esimerkki hyvin 
onnistuneesta monialaisesta 
osuuskunnasta. Kannustava on 
monialainen työosuuskunta, jo-
ka vuokraa työvoimaa eri puo-
lilta Suomea.

Vuosittainen liikevaihto on 
tällä hetkellä noin 400 000 eu-
roa. Jäseniä osuuskunnalla on 
60 ja työntekijöitä 20–30.

Toimitusjohtaja Tarja Pell 
kertoo, että osuuskunta on 
hankkinut Kannuksen kaupun-
gilta entisen metsäkoulun toi-
mitiloikseen. Tämän johdosta 
kaikenlaista uuttakin toimintaa, 
kuten pitopalvelua, on suunnit-
teilla.

– Tällä hetkellä tärkeim-
piä toimialoja ovat työvoiman 
vuokraus, tilojen vuokraus sekä 
koulutus. Vuokrattavaa työvoi-
maa työllistää tällä hetkellä eni-
ten siivous- ja kodinhoitopuo-
len työt, toteaa Pell.

Parhaillaan elettävä talouden 

taantuma on hänen mukaansa 
vain lisännyt osuuskunnan töi-
den kysyntää. Pell pitää osuus-
kuntaa hyvänä yritysmuotona ja 
suhdanteiden tasaajana.

Kotitalousvähennys  
parantui vuoden alusta 

Tämän vuoden alusta voimaan 
tuli valtion päätös korottaa ve-
rotuksessa käytettävän kotita-
lousvähennyksen määriä. Yksi 
verovelvollinen voi vähentää 
nyt  enintään 3000 euroa esi-
merkiksi siivous- ja remontti-
kuluja. Jos perheessä on kaksi 
veronmaksajaa, niin yhteinen 
vähennysmäärä nousi 6000 eu-
roon.

Myös kotitietokoneen ja di-
giboksin kuntoon laittamisesta 
aiheutuneet työlaskut hyväksy-
tään nykyisin vähennykseen. 

Laskutetuista työkuluista saa 
verotuksessa vähentää suoraan 
60 %. Jos samassa laskussa on 
mukana esimerkiksi teknisten 
laitteiden hankintoja tai uusi-
mista, niin niiden osuutta ei 
voi vähentää. Uudistuksella 
on myönteinen vaikutus myös 
kotitalouspalveluja myyville 
osuuskunnille (OT 6/08).  

Energiaosuuskunta,  
toimiva vaihtoehto

Varsinkin haja-asutusalueille on 
perustettu viime vuosina yhä 
enemmän energiaosuuskuntia, 
joita on kaikkiaan yli 70. Ener-
giaosuuskunnat voivat olla esi-
merkiksi hake- ja pellettiosuus-
kuntia tai tuulivoimaloita. Ne 
tarjoavat siis käytännössä uu-
siutuvaa, kotimaista energiaa.

Lämpöenergian tuottamises-
ta puhuttaessa on energiaosuus-
kuntien tiennäyttäjiä Suomessa 
Perhon energiaosuuskunta. 
Sen toiminta käynnistyi lähes 
15 vuotta sitten, kun kunnassa 
alettiin tutkia puuhakkeen käyt-
töä kotimaisena vaihtoehtona 
lämpöenergian tuottamiseen.

Maamme parista sadasta 
lämpöyrittäjästä useat kuuluvat 
energiaosuuskuntiin. Ne voivat 
myydä haketta ”valmiina läm-
pönä putkistoissa” kunnille, 
vanhainkodeille, tai maaseudun 
taajamien asuntoalueille. Katso 
Enon Energia Osuuskun-
nasta artikkeli tämän liitteen 
sivulla 12! 

Monista maaseutupitäjistä-
kin tällaiset energiaosuuskun-
nat kuitenkin vielä puuttuvat. 
Eli tilaa uusille osuuskunnille 
löytyy paljon. Kehittyessään 

osuuskunnat usein rakentavat 
myös toimivia yhteistyöverkos-
toja.

Suosi paikallisia  
yrityksiä! 

Osuuskunnan vahvuuksiin voi-
daan lukea se, että ne ovat usean 
jäsenen pyörittämiä toimijoita, 
joilla on paremmat valmiudet 
taata toimitusvarmuus, palve-
lujen monipuolisuus ja jopa pa-
rempi kustannustehokkuus. 

Osuuskunnat ovat paikallisia 
toimijoita, joita ei myydä ulos, 
vaan niiden jäsenille koituva 
hyöty koituu aina myös paikal-
liseksi hyödyksi. 

Samassa osuuskunnassa voi 
olla useiden eri palveluiden, esi-
merkiksi koti-, sairaanhoito- tai 
rakennuspalveluiden tuottajia 
yhtä aikaa. Osuuskuntamallin 
käytölle ei ole rajoituksia, jo-
ten aina kun on koolla joukko 
yrittäviä ihmisiä, on tämä toi-
mintamuoto varteenotettava 
vaihtoehto.

Suomeen perustetaan vuo-
sittain lähes 200 uutta osuus-
kuntaa. Niistä noin 60–70 on 
vesihuollon organisoimiseksi 
perustettuja vesiosuuskuntia, 
joiden kokonaismäärä onkin 
jo reilu tuhat. Vesihuollon jär-
jestäminen tarkoittaa puhtaan 
veden tuontia ja jäteveden vien-
tiä, mutta nykyään vesiputkien 
oheen laitetaan yhä useammin 
mukaan myös esimerkiksi va-
lokaapelia parempien tietolii-
kenneyhteyksien turvaamiseksi 
haja-asutusalueille.

Kaikkiaan pienten, eri toimi-
aloilla operoivien osuuskuntien 
määrä Suomessa on noin 3 500. 
Kun perinteisetkin, esimerkiksi 
tuottajaosuuskunnat ja palvelu-
osuuskunnat kuten osuuspankit 
otetaan laskuihin, on osuuskun-
tia kaikkiaan reilut 4 000.

Riku-Matti Akkanen
riku-matti.akkanen@pellervo.fi

Juhani Lehto
juhani.lehto@pellervo.fi

	Pienosuuskuntien perustamis- 
 ja muutakin neuvontaa antaa 
 Pellervo-Seurassa pääasiassa 
 Juhani Lehto, jolta asiaa voi kysyä 
 yllä olevasta sähköpostiosoitteesta. 
	Myös Osuustoiminta-lehden 
 nettisivuilta (www.osuustoiminta.
 coop/ot) löytyy paljon pienosuus- 
 kuntia käsittelevää aineistoa.

YLI	SATA	JÄSENTÄ.		

Lasinpuhaltaja Tarmo Maaronen kuuluu ikivanhan ruukin maisemissa toimivaan Fis-
karsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskuntaan, jossa on yli sata 
jäsentä. Osuuskunta on tullut tunnetuksi mm. tasokkaista kesänäyttelyistään. 

Kuva: Riku-Matti Akkanen



Asiakasomistajuus – yhteistä etua!
S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmään 

kuuluu 25 osuuskauppaa, jotka ovat oman 

alueensa tuntijoita ja vahvoja kehittäjiä. 

Osuuskaupan toiminnan tuotto käytetään 

asiakasomistajien ja lähiympäristön hyväksi. 

Osuuskaupat investoivat, työllistävät ja 

jakavat tuloksesta mittavan määrän Bonuk-

sena takaisin. 

S-Etukortilla saat Bonusta ostoistasi S-ryhmän ja yhteistyökumppaneiden yli 2000 
bonustoimipaikasta kautta maan. S-Etukortilla maksaessasi saat myös maksutapa-
etua kaikista maksutapaedun piiriin kuuluvista ostoista S-ryhmän Suomessa sijaitse-
vista toimipaikoista. Lisäksi saat monia muita rahanarvoisia etuja.

S-Etukortin saat, kun liityt oman alueesi osuuskaupan jäseneksi eli asiakasomista-
jaksi. Osuuskaupan omistavat asiakasomistajat. Asiakasomistajana olet sekä asiakas 
että omistaja!

Parasta asiakasomistajuudessa on se, että hyödyt siitä jatkuvasti – päivästä toiseen, 
kuukaudesta kuukauteen, vuodesta vuoteen. 

Lisätietoja: www.s-kanava.fi

Onnea 100-vuotiaalle OT-lehdelle!
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Tuottajaosuustoimintaan 
kuuluvat kaikki viljelijä-
omisteiset osuuskunnat ja 

kuluttajaosuustoimintaan ni-
menomaan kuluttajien omista-
mat osuuskaupat. Niiden välillä 
löytyy myös intressien ristiriita. 
Tuottajaosuustoiminnan int-
ressi on yrittää saada tuotteista 
mahdollisimman kannattava 
hinta ja kuluttajaosuustoimin-
nan intressi puolestaan on 
yrittää saada samat tuotteet 
mahdollisimman halvalla. Toki 
henkilökohtaisesti näkisin, että 
pidemmässä juoksussa kotimai-
sen tuotannon säilyminen olisi 
kuitenkin molempien etu. 

Myös sähkö-, puhelin-, laa-
jakaista-  ja vesiosuuskunnat 
voidaan ryhmitellä toimintan-
sa luonteen mukaisesti kulut-
tajaosuustoimintaan. Monista 
maista löytyy myös runsaasti 
asunto-osuuskuntia, jotka ne-
kin yleensä ymmärretään osaksi 
kuluttajaosuustoimintaa.

Palveluosuustoimintaan 
luemme osuuspankit - liike-
merkkiin katsomatta - sekä 
keskinäisen vakuutustoimin-
nan. Vakuutusalaa säätelee Suo-
messa oma lainsäädäntönsä, 
jonka mukaisesti asiakkaiden 
omistamat vakuuttajat ovat kes-
kinäisiä yrityksiä (ks. juhlaliit-
teen s. 26-27). Ne eivät siis ole 
osuuskuntia, vaikka niiden toi-
minta rinnastetaankin yleisesti 
osuustoimintaan. Esimerkiksi 
sekä Lähivakuutus-ryhmä että 
Tapiola ovat hyvin ansainneet 
paikkansa jäsenlähtöisen osuus-
toiminnan edistäjinä. 

Pienosuustoiminta 

Pienosuustoiminnasta pu-
huttiin aiemmin 1990-luvulla 
uusosuustoimintana, mutta 
käsite on sittemmin vanhen-
tunut. Niin perinteisissä kuin 
uusissa osuuskunnissa asioita 
hoidetaan esimerkiksi saman 
osuuskuntalain pohjalta. Erot 

tulevat selvimmin näkyviin 
juuri osuuskuntien koossa. Pe-
rinteinen osuustoiminta on 
ehtinyt kasvaa jo 110 vuotta ja 
pienosuustoiminta parhaimmil-
laankin vain noin 15 vuotta. 

Pienosuuskuntien aikanaan 
kasvaessa niitä voidaan ryhmi-
tellä joko tuottaja- tai kuluttaja- 
tai palveluosuuskuntien jouk-
koon. Todennäköisesti suurin 
osa pienosuuskunnista ennen 
pitkää löytää kodin palvelu-
osuuskuntien joukosta.

Pienten markkinavoimaa

Osuustoimintamalli rakentuu 
terveelle yhteisyrittäjyydelle, 
joka kokoaa pienten toimijoi-
den markkinavoiman yhteen eri 
aloilla. 

Jos osuuskunta on osattu 
rakentaa viisaasti, niin sen si-
sällä toimivien jäsenten int-
ressit kulkevat kaikki samaan 
suuntaan. Esimerkiksi  päivä-
kotiosuuskuntaa perustettaes-
sa olisi selkeintä perustaa joko 
työntekijöiden omistama tai 
sitten vanhempien omistama 
osuuskunta, jottei sen sisälle 
syntyisi intressien ristiriitaa. 
Sellaiset kun tuppaavat vuosien 
myötä tulemaan esiin. Toki hy-
vällä suunnittelulla ja järkevillä 
sopimuksilla sellaisetkin on 
mahdollista hallita. 

Näillä ajatuksilla pienistä 
puroista syntyy osuustoimin-
nassa suuri ja vahva virta luon-
nostaan. 

Osuustoimintayritys

Osuustoimintayritys on käsite, 
johon laskemme kaikki osuus-
kunnat ja niiden omistamat osa-
keyhtiöt, joissa omistusosuus 
on vähintään 50 %. Osuustoi-
mintayritys on paljon sujuvam-
paa suomea kuin ”osuustoimin-
nallinen” tai ”osuuskunnallinen 
yritys”. Näppärä lyhenne näistä 
on ot-yritys. 

Eri sektoreita täydentävät 
osuuskuntien omistamat tytär- 
ja osakkuusyhtiöt, joilla usein 
on varsin merkittävä rooli. Ta-
voitteet kuitenkin pohjimmil-
taan asetetaan ja niiden toteu-
tumista seurataan nimenomaan 
osuuskuntien puolella.

Osuustoi m i nt ay r i t y sten 
joukkoon kuuluu Suomessa 
myös neljä pörssilistattua ot-
yritystä: Atria, HKScan, Poh-
jola ja M-real. Osuuskunnat 
toimivat niiden vakaina pää-
omistajina. Vähemmistöomis-
tajina toimivilla sijoittajilla on 
yhdensuuntainen intressi omis-
tajaosuuskuntien kanssa tehdä 
mahdollisimman hyvää tulosta.

Osuustoimintaliike?

Osuustoimintaliike on niin 
vahva ja vaativa sana, että si-
tä kannattaa käyttää nykyisin 
vain hyvin harkiten. Käsitteenä 
se sisältää kaikki osuuskunnat, 
niiden omistamat yhtiöt ja myös 
kaikki toimivat osuustoimintaa 
edustavat järjestöt (esim. Pel-

lervo-Seura ja Kansainvälinen 
osuustoimintaliitto ICA). 

Tällainen valtakunnallinen 
ja kansainvälinen järjestötaso 
antaa osuustoiminnalle yhden 
lisäulottuvuuden, jota sen kil-
pailijoiden on mahdotonta ai-
nakaan aidosti jäljitellä. 

Varsinkin suomalaisen 
osuustoiminnan pioneeriaikoi-
na 1900-luvun alussa puhuttiin 
osuustoiminnasta peräti kan-
sanliikkeenä, mutta sotien jäl-
keisinä pitkinä vuosikymmeni-
nä, etujärjestöjen kulta-aikana, 
käsite painui taustalle. 

Tavallaan alkuaikojen osuus-
toiminnan kansanliikeajattelu 
jähmettyi silloin vahvistuneen 
etujärjestöpolitiikan (esim. 
MTK ja SAK) alle. Suljetun ta-
louden aikana kaikki pelasivat 
sen maailman pelisäännöillä. Se 
on nykyisin kuitenkin paljolti jo 
mennyttä aikaa. Selvimmin ti-
lanteen muuttivat uusi kilpailu-
lainsäädäntö ja Suomen EU-jä-
senyys viime vuosikymmenellä. 

Bonuskertymiäkin on paljon 
helpompi kilpailijoiden imitoi-

Päällimmäisiä oivalluksia
Olemme käyttäneet Osuustoiminta-lehdessä menestyksellä jo viisi vuotta 
suomalaisen osuustoiminnan jaottelua nelikentäksi. Sen mukaisesti ryhmitte-
lemme osuustoiminnan tuottaja-, kuluttaja-, palvelu- ja pienosuustoimintaan.

Munakunta onnittelee 
100-vuotiasta 

Osuustoiminta-lehteä!

OT 6/95
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Osuustoiminnan oivalluksia

da - kuten on jo nähty - kuin yritysten 
omistajuuteen pohjautuvia rakenteita. 
Ne näkyvät toiminnan tavoitteissa, 
arvoissa ja periaatteissa. Tällöin voi-
daan puhua myös jäsen- tai asiakas-
lähtöisyydestä - tai sen mahdollisesta 
puuttumisesta. Sitä syventämällä jäse-
nistön tarpeista käsin osuustoiminnan 
kuitenkin on mahdollista eri aloilla 
kehittää omaa kilpailukykyään. 

Omistaja-/ järjestövastuu 

Tarkkana täytyy edelleen olla sen asian 
kanssa, ettei omistajavastuuta ja jär-
jestövastuuta pahemmin sekoitettaisi. 

Yritysten omistajavastuuta kantavat 
lain mukaan vain omistajien valitsemat 
edustajat hallinnossa. Osuustoiminta-
lehden linja on perinteisesti ollut ko-
rostaa tätä selkeää vastuunjakoa. Se 
kulminoitui kiistoiksi Suomen ensim-
mäisenä EU-vuonna 1995 (ks. esim. 
OT 6/95). Tiedon eri toimijoiden vä-
lillä täytyy kuitenkin kulkea mahdolli-
simman hyvin ja kitkattomasti. 

Jäsenyhteisö + liikeyritys

Osuuskunnan kaksoisluonne ym-
märretään edelleen valitettavan hei-
kosti, vaikka se on perusasioita. Osuus-
kunta toimii jäsenistönsä suuntaan 

omistajiensa demokraattisena jäsenyh-
teisönä, mutta markkinoiden suun-
taan tehokkuutta ja tulosta tavoittele-
vana liikeyrityksenä.

Tämä on totuttu kuvaamaan kah-
della vastakkaisella kolmiolla, joi-
den kärjet yhtyvät osuuskunnan 
hallinnon kohdalla, katso oheinen 
kaavio. Jäsenyhteisön kärkenä toimii 
käytännössä varsinkin isommissa 
osuuskunnissa puheenjohtaja ja lii-
keyrityksen kärkenä puolestaan toi-
mitusjohtaja. Roolit ja työnjako ovat 
silloin selkeät.

Tämä on Osuustoiminta-lehdessä 
usein käytetty kaavio, joka lienee aut-
tanut hallintoon valittuja mieltämään 
nämä roolit. Mutta etenkin suurelle 
yleisölle tällainen osuustoiminta-ajat-
telu on edelleen varsin tuntematonta.

Olisi varsin toivottavaa, että näistä 
asioista keskusteltaisiin Suomessa pal-
jon nykyistä enemmän. Myös hallin-
non ja liikkeenjohdon omia valmiuk-
sia edistää tällaista avointa keskustelua 
kannattaa edistää.

Mauno-Markus Karjalainen
mauno-markus.karjalainen@pellervo.fi

Katso lisää tietoa netistä, www.osuustoiminta.
coop/ot - valitse vasemman reunan palveluvali-
kosta Ot-sanasto.

Hallituksen pj.

ASIAKKAAT tuottajaomisteisessa ot-mallissa
Muut asiakkaat kuin jäsenet asiakasomistei-
sessa mallissa

OSUUSKUNNAN	KAKSOISLUONNE:
JÄSENYHTEISÖ	JA	LIIKEYRITYS

LIIKEYRITYS

Toimitusjohtaja

YHTEISÖ
ASIAKKAAT 

asiakasomisteisessa 
ot-mallissa
TUOTTAJAT 

tuottajaomisteisessa 
mallissa
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Suomalainen 
osuustoiminta 
murtaa rajojaan

V enäläiset Lydia ja Igor 
tykkäävät saapua vuo-
den vaihteessa Suomeen 

kylpemään ja ostosmatkalle. S-
ryhmä lämmittää vettä suoma-
laisissa kylpylöissään. Kelpaa 
niihin tulla talven selkää taitta-
maan.

Tosin ei välttämättä tarvitse 
Pietarissa junaan hypätä. Vii-
me vuonna starttasi kaupungin 
keskusta-alueella SOK:n uusi 
kylpylähotelli. Nyt S-hotelleja 
toimii Pietarissa jo kolme.

Miksi S-ryhmä lähtee mer-
ta edemmäksi kalaan? Palve-
lukulttuuri on erilainen, eikä 
suomalainen hotelliosaaminen 
ole suoraan kopioitavissa Vassi-
linsaarelle. 

Toki rajan takana löytyy pal-
jon maksukykyisiä asiakkaita. 
Vaan se ei yksin riitä selityksek-
si. Mukaan on otettava talou-
dellinen ulottuvuus.

Pietariin mennään, jos liike-
toiminta siellä kannattaa, jotta 
suomalainen asiakasomistaja 
voisi paremmin. Hän yöpyisi 
halvemmalla ja pystyisi naut-
timaan yhä kasvavista bonus-
eduista.

Kansainvälistyminen 
sivuroolissa

SOK-yhtymän ykkösmies Arto 
Hiltunen esitteli osuuskauppa-
liiton 100-vuotisseminaarissa 
S-ryhmän tulevaisuuden tavoit-
teita. Päivittäistavaraan mark-
kinaosuutta lisää 4 % ylivoimai-
selle 45 %:n tasolle.

Liikenneasemaketju ABC 

markkinajohtajaksi viidessä 
vuodessa (20 => 27 %). Eri-
koistavarakaupan liikevaihto 
tuplataan. Eikä nettikaupan ke-
hittämisestä olla luopumassa.

Vuosina 2009-2010 kaavail-
tujen investointien vauhti on 
hurja: 1,3-1,5 mrd. euroa. Pris-
moja, Kodin Terroja ja ABC-
asemia syntyy tasavaltaan kuin 
sieniä sateella.

Tätä taustaa vastaan strate-
giassa mainittu kasvu Baltiassa 
ja Venäjällä Pietarin alueella 
on vain tyylittelyä. Kun kaikki 
muutkin kansainvälistyvät, niin 
tottakai mekin.

Muutaman hypermarketin ja 
hotellin pystyttäminen rajojen 
taakse ei ole S-ryhmälle mikään 
ongelma. Osaaminen ja rahat 
riittävät. Sinänsä mitään pakkoa 
ei ole. Eikä esimerkiksi oululai-
sen asiakasomistajan kahvipa-
ketti halpene.

Mutta kokonaan toinen 
tilanne on esimerkiksi viere-
mäläisellä Atrian lihantuotta-
jalla unohtamatta HKScanin 
huittislaista possunkasvattajaa. 
Jos Atria ja HKScan eivät on-
nistu kasvamaan kannattavasti 
maailmalla, niin Vieremällä ja 
Huittisissa on oma elinkeino 
uhattuna. 

Lihanjalostajat  
pakon edessä

Atrian hallitus on tehnyt pelin 
selväksi. Kansainvälisen toi-
minnan osuuden on oltava 50 
% liikevaihdosta. HKScan on 
tehnyt vielä reippaamman rat-

kaisun, jo tänään lähes 70 % 
liikevaihdosta tulee muualta 
kuin tasavallasta, ja - Ruotsista 
yli puolet.

Miksi näin? Onhan suoma-
lainen grillikansa uskollista ko-
timaiselle tuotannolle vuodesta 
toiseen. Nakki poikineen katoaa 
Kauniita ja rohkeita seuratessa.

Ei riitä. Toimintaympäris-
tön muutos lihateollisuudessa 
on niin raju. Raaka-ainekauppa 
ylittää rajoja ja teolliset proses-
sit kansainvälistyvät. Päivit-
täistavarakauppaa hallitsevat 
kansainväliset yritykset. Niiden 
mukana on kuljettava maasta 
toiseen.

Kuluttajien käyttäytyminen 
muuttuu. Osaako tai ehtii-
kö Helsingin Kruununhaassa 
asuva valmistaa itse ruokansa 
alusta alkaen? Tuskinpa vain! 
Onneksi mikronkäyttö kuuluu 
valmiuksiin.

Suomalaiset kuluttavat lihaa 
18 kiloa per nuppi vuodessa. 
Siitä kahden suurimman toimi-
jan kautta kulkee kohta 80 %, 
300 muuta puurtajaa hoitavat 
loput.

Atrian ja HKScanin on toi-
mittava kannattavasti. Katteita 
on löydettävä kotimaan lisäksi 
maailmalta. Miksi näin?

Missio  
ja visio

Kauppakorkean proffa Hen-
rikki Tikkanen on pelkistänyt 
käsitteen missio (HS Kuukausi-
liite): ”Se kertoo, keitä me olem-
me ja mitä me teemme eli miksi 

olemme olemassa.”
Atrian missio on mainio: 

”Hyvä ruoka - parempi  mieli.”
Tikkanen jatkaa mission 

alakäsitteellä, visiolla: ”Visio 
on näkemys siitä, mihin ollaan 
menossa.”

Atrian Matti Tikkakoski 
johtaa joukkojaan kuluttajien 
ja asiakkaitten ykkösvalinnaksi 
Itämeren alueella ja Venäjällä. 
Näin Atrian visio: ”Olemme 
markkinajohtaja tai markkina-
kakkonen kaikilla liiketoimin-
ta-alueillamme. Näin meillä on 
parhaat mahdollisuudet tuottaa 
kestävää omistaja-arvoa.”

HKScanin toiminta-ajatuk-
sessa on sama viesti: ”HKScan 
tuottaa taloudellista lisäarvoa 
omistajilleen.”

Atrian pääomistajat löyty-
vät kolmesta osuuskunnasta. 
Itikka, Lihakunta ja ruotsinkie-
linen Pohjanmaan Liha omista-
vat osakkeita niin, että niillä on 
yhtiökokouksessa yli 80 %:n ää-
nivalta käytössään. HKScanissa 
omistajavaltaa käyttävällä LSO 
Osuuskunnalla on yli 70 % kon-
sernista peukalonsa alla.

Suomalainen lihantuottaja 
on ollut fiksu. Hän myy Rak-
veressä tehtyä makkaraa viro-
laisille ja Sinyavinossa tehtyjä 
leikkeleitä venäläisille. Viimei-
sin aluevaltaus on ruotsalaisten 
oliivien myynti kreikkalaisille, 
eipä näytä ainakaan uskonpuute 
vaivaavan.

Rajan takaa haetaan kannat-
tavuutta. Miksi? Jotta lihantuo-
tanto tasavallassa voisi jatkua 
huomennakin. Omistaja-arvo 

Miksi osuustoimintayritykset lähtevät merta edemmäksi kalaan, voivat jotkut osuuskuntien jäsenet kysel-
lä. Vastaus on tänä päivänä kautta linjan hyvin selkeä: jotta suomalainen omistaja pärjäisi paremmin.

PUU	LIIKKEELLE!	

Suomalainen puu on lähdössä liikkeelle 
jalostettavaksi maailmalle Metsäliiton 
auton mukana.
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ei siten ole vain osakkeen arvon 
nousua Atrian ja HKScanin 
kohdalla. Tosin siitäkin hyötyä 
tuottajille kertyy silloin kuin 
nousua päästään mittaamaan.

Pelissä näillä kahdella on 
paljon enemmän kuin niiden 
yksityisillä kilpailijoilla Poutul-
la, Saarioisilla ja Snellmanilla.

Suorapuheinen ja 
hyvin pärjännyt Valio

Lihanjalostajat ovat ylittäneet 
rajoja merkittävästi vasta run-
saat kymmenen vuotta. Valio 
sitä vastoin on puurtanut maa-
ilmalla koko olemassaolonsa 
ajan.

Voinviennillä aloitettiin vii-
me vuosisadan alussa. Nyt lacto-
basillus-terveyttä on lisensioitu 
kymmeniin maihin. Ihmiset 
tykkäävät hyvinvointiinsa vai-
kuttavista elintarvikkeista.

Valio ei ole pörssiyhtiö. Sillä 
ei ole vähemmistöomistajia, joi-
den edut on aina otettava huo-
mioon. Valiossa omistaja-arvo 
realisoituu yhdessä lauseessa: 
”Tehtävämme on valiolaisten 
maidontuottajien elinkeinon 

edistäminen.” 
Suomessa Valio kantaa vas-

tuuta yhteiskunnan ja erityisesti 
maaseudun hyvinvoinnista. Ar-
voihin kuuluu ”eettisesti ja talo-
udellisesti kestävä maidontuo-
tantoketju.” Ilman maailmalta 
haettavaa tukea homma tuskin 
huomenna onnistuu.

Osuuspankeilla  
kavereita maailmalla

Suupohjan Osuuspankin tireh-
tööri Leo Korpi-Hakola toteaa 
vuosikertomuksessa: ”Pankil-
lamme on asiakkaita joka puo-
lella maatamme ja kansainvä-
listymisen myötä yhä enemmän 
myös ulkomailla. Pankillamme 
on tekniikka ja tuotteet sekä 
henkilöstöllämme taito ja halu 
palvella myös ulkomailla asuvia 
asiakkaitamme.” Hienoa, kave-
reita löytyy!

Finanssibisneksessä rajan 
ylittäminen omilla puodeilla 
ei ole halpaa huvia. Sen ovat 
suomalaiset aikojen saatossa 
huomanneet. Tukholmaan on 
menty suurilla puheilla - ja tultu 
kuiskaten takaisin.

Antaa ICCREAn pitää 
osuuspankkien konttorit Ita-
liassa, Rabon Hollannissa ja 
Credit Acricolen Ranskassa. Ja 
raha liikkuu piuhaa pitkin yh-
tä helposti kuin Rovaniemeltä 
Virroille.

Verkostoituminen on hyvä 
tapa kansainvälistyä, se sopii 
hyvin osuustoiminnallisille 
rahataloille. Tosin nykyinen 
finanssikriisi opettaa sen, että 
kaverilla pitää löytyä riittäväs-
ti riihikuivaa taseissaan. Ettei 
kävisi kuten islantilaisille viime 
syksynä.

Metsäliitto 
kansainvälisin

Suomalaisia metsänomistajia 
on omistajina Metsäliitossa 
131 000. Luku on huikea. On-
ko jäsenyyden tausta-ajatuksena 
vaikuttaminen puun hintaan? 
Ja siihen, että aina löytyy joku, 
joka haluaa ostaa kaikkia puula-
jeja joka päivä?

Ehkä näin! Yksi asia on 
kuitenkin varma. Metsäliitto-
konserni ei voi olla kooltaan 
pieni. Sitä se ei ole tänään. Eikä 
käynnissä oleva kova saneeraus 
voi rajattomasti pienentää kon-
sernin liikevaihtoa. Puunosta-
jana sen on painittava UPM:n 
ja Stora Enson kanssa samassa 
sarjassa.

Metsäliitto-konserni on huo-
mennakin kansainvälisin suo-
malainen osuustoimintayritys. 
Sen liikevaihdosta tulee tasa-
vallasta vain alle 20 %.  

Sinivalkoista 
taattua omistamista

Aina sanotaan, että osuustoi-
minta on suomalaisten omista-
maa. Vaan ei kokonaan. Myös-
kin kansainvälistä pääomaa on 
mukana mökin mummon 100 
euron siivellä.

Pörssinoteerattuja osuustoi-
minnallisia löytyy neljä: Atria, 
HKScan, M-real ja Pohjola 
Pankki.  Niiden rooli ei ole 
vähäinen. Osuustoiminta-leh-
den seuraamat osuustoiminta-
yritykset keräsivät yhteensä 33 
mrd. euroa liikevaihtoa vuonna 
2007. Pörssinoteerattujen osuus 
oli tästä 26 %. Aika paljon! 
Niillä on merkittävä rooli osana 
kokonaisuutta.

Oheisessa kaaviossa on esi-
tetty ulkomaalaisomistus osak-
keista viime marraskuun lopus-
sa. Aika sinivalkoiselta näyttää. 

Tosin lihanjalostajilla ei ole 
vertailukohtia, kun muita pörs-
sinoteerattuja ei alalla toimi. 
Sama tilanne on myös Pohjola 
Pankin kohdalla, ainoa suoma-
lainen suurpankki.

M-realin ulkomaalaisomis-
tus on 26 %. Se oli 13 % suu-
rempi vuonna 2006. Kansain-
välinen pääoma hyppää äkkiä 
ensimmäisenä junasta pois, kun 
taloudellisia vaikeuksia tulee.

Suomalaisten  
jäsenten ehdoilla

Osuustoimintaa pidetään Suo-
messa perinteisesti kotikutoi-
sena tuotteena. Näin ei kuiten-
kaan ole. Oheisessa kaaviossa 
luodaan karkeaa kuvaa tilan-
teesta vuoden 2007 lukujen va-
lossa.

Olisi kiinnostavaa ennustaa, 
mikä on näkymä 10 vuoden 
kuluttua. Nyt osuustoimintayri-
tysten liikevaihdosta tulee alle 
40 % maailmalta. Ja ot-yritysten 
henkilöstöstä rajojen takana on 
hommissa joka kolmas.

Ottamatta kantaa tarkkoihin 
lukuihin ennuste on: Kansain-
välisen toiminnan osuus kasvaa 
edelleen. Miksi?

- Koska suomalaisen omis-
tajan, tavallisen jäsenen, hy-
vinvointi vaatii sitä. Hallinnon 
johtoihmisten tehtävä on sitten 
katsoa kansainvälistymisenkin 
perään, että se myös kannattaa. 
Tarvittaessa vaihdetaan johtoa 
kuten HKScanissa juuri kävi: 
Kai Seikku sai äkkipotkut ja 
Matti Perkonoja valittiin jat-
kamaan.

Jorma Savolainen

OSUUSTOIMINNAN PÖRSSINOTEERATUT
SELKEÄSTI KOTIMAISESSA OMISTUKSESSA

Ot-yritys Liikevaihto
milj. euroa
v. 2007

Kansainvälinen omistus, %
28.11.08                          28.11.07

Atria 1 272 17 18

HKScan 2 107 31 21

M-real 4 440 26 39

Pohjola Pankki 728 18 18

Lähde: OT-lehti, Arvopaperi

JOTTA SUOMALAINEN OMISTAJA PÄRJÄISI PAREMMIN…

Ot-yritys Kansainvälisen 
toiminnan
liikevaihto, 
milj. euroa

% koko
liikevaihdosta

Ulkomailla
henkilöstöstä %

Atria 541 43 60

HKScan 1 442 68 82

Metsäliitto 6 423 84 60

Valio 596 35 17

SOK 186 2 15

Munakunta 9 19 15

Osuuspankeilla ja keskinäisillä vakuutusyhtiöillä on myös merkittävää kansainvä-
listä toimintaa. Samoin kotieläinjalostus toimii kansainvälisesti.

Lähteet: Ot-yritysten vuosikertomukset 2007

Kansainvälistyminen
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100 vuotta

- Jos Suomessa ei olisi osuustoimintaa, 
se Suomi olisi taloudellisesti kehitty-
mättömämpi, yhteiskunnallisesti eriar-
voisempi ja kulttuurisesti köyhempi.

	Arvion esittää Markku Kuisma, Hel-
singin yliopiston Suomen ja Pohjois-

maiden historian professori.
- Koko pellervolainen tuottajaosuustoi-

minta syntyi ja kehittyi viljelijöiden omissa 
käsissä. Esimerkiksi Valio palveli maito-
tilallisten, Hankkija yleensä maatilojen ja 
Metsäliitto metsänomistajien etuja. Jos vain 
välittäjäporras olisi toiminut, kuva olisi pal-

jon yksipuolisempi.
Kuisman mukaan osuustoiminta on pal-

jolti luonut koko maan kattavaa taloudelli-
sen toimeliaisuuden verkostoa.

Vaikeuksistaan huolimatta vahva ja al-
kujaan myös ideologisesti määrätietoinen 
osuustoiminta loi kilpailua, sillä jo osuus-
toiminnan olemassaolo pakotti muut liike-
toiminnalliset ryhmittymät parantamaan 
suoritustaan. Näin talouden rakenteet mo-
nipuolistuivat.

- Jos biodiversiteetti rikastuttaa luontoa, 
talouskilpailu rikastuttaa yhteiskuntaa. Osuus-
toiminnan ympärille syntyneet - tai osuustoi-
mintaa käyttävät - merkittävät kansanliikkeet 
ovat tästä hyviä esimerkkejä, Kuisma esittää.

Maailmasta  
puuttuu osuustoimintaa

Markku Kuisma arvioi, että yhteiskunnan 
laajojen väestökerrostumien etuihin sitoutu-
nut osuustoiminta on yhä tarpeen kaikkialla. 
Niin sanotuissa kehitysmaissa osuustoimin-
nan synnyttäminen olisi erityisen tärkeää.

Yhdysvallat on vuosikymmenet hallin-
nut maailmantaloutta. Kuisma olettaa, että 

parhaillaan maailmantalous moninapais-
tuu. Varsinkin Kiina, mutta myös Brasilia, 
Venäjä ja Intia noussevat Yhdysvaltain ta-
solle ehkä jo parissakymmenessä vuodessa. 

- Yhdysvaltain talous ei ehkä heikkene, 
mutta muut etenevät nopeammin, hän sel-
ventää. 

Maailmassa taistellaan luonnonvaroista 
ja markkinoista. Välineitä ovat mm. öljy ja 
muut luonnonvarat, puhdas vesi sekä mark-
kinoiden avautumista haittaavat kaupan es-
teet. Pohjimmiltaan kyse on vallasta. 

- Valtataistelun pelisäännöt syntyvät 
suurvaltojen ja jättiyritysten eduntavoitte-
lusta ja voimankäytöstä. Näiden keskinäi-
set valtasuhteet ja yhteenotoista muovatut 
kompromissit sanelevat talouden raamit.

Osuustoiminnan Kuisma näkee kovassa 
maailmanluokan valtapelissä sopeutujaksi. 

- Osuustoiminta, kuten muutkin kan-
sanliikkeet ja arjen toimijat, voivat suuresti 
vaikuttaa pienten askelten politiikalla eli 
tekemällä asioita toisin ja paremmin. Näin 
osuustoiminta voi näyttää, että talouselä-
mässä voi todella edetä sosiaalisesti ja mo-
raalisesti kestävästi - muutenkin kuin pu-
heissa, Markku Kuisma päättelee.

Minkälainen maa Suomi olisi  ilman osuustoimintaa?

Professori Markku 
Kuisma tuntee myös 
osuustoiminnan poik-
keuksellisen hyvin, sillä 
hän veti tutkijatiimiä, 
joka julkaisi Pellervon 
ja osuustoiminnan 
satavuotishistorian kym-
menen vuotta sitten.

Osuustoiminta on KANSAN TALOUTTA

- Osuustoiminta sinällään ei tee au-
tuaaksi, jos liiketoimintaa ei hoideta 
hyvin, vuorineuvos Seppo Paatelainen 
muistuttaa. 

	Seppo Paatelainen korostaa, että yritys-
muodosta riippumatta yrityksen hoito-

tapa on tärkein. Esimerkiksi Ruotsissa osuus-
kunnat vastasivat pääosin sekä maidon- että 
lihanjalostuksesta. Vaan näitä osuuskuntia 
hoidettiin huonosti, joten ruotsalaiset ovat 
menettäneet niissä määräysvaltansa. 

- Tanskassa taas osuustoiminta on vah-
va sekä maito- että liha-alalla. Siellä osuus-
kuntia on johdettu strategisesti oikein ja on 
osattu myös kansainvälistyä, hän jatkaa. 

Paatelainen katsoo, että Suomessa mai-
to-, liha- ja kananmuna-aloilla osuuskunnat 
valvovat jäsentensä etuja paremmin kuin 
muissa yritysmuodoissa. Hän veikkaa, että 
puhtaasti kaupallisessa omistuksessa nämä 
alat olisivat ulkomaisissa käsissä. 

- Ilman vahvoja hallintohenkilöitä 
osuustoiminta ei olisi näin vahva. On toki 
ollut myös riitaisuuksia, hän puntaroi.

Entisenä Atrian toimitusjohtajana Paa-

telainen tietää osuuskuntien käyttävän pää-
omistajina määräysvaltaa myös pörssiyh-
tiöissä. Paatelaisen mukaan kokonaisuus 
toimii, kun yhtiömuoto mahdollistaa nope-
an etenemisen.

Kasvua ulkomailta 

Seppo Paatelainen johti Atriaa 1991-2006. 
Hän luonnehtii ajanjaksoa valtavaksi raken-
nemuutokseksi:  

- Vielä 1990-luvun alussa oli runsaasti 
pieniä ja kilpailukyvyttömiä yksiköitä, joten 
tuotantorakenteeseen piti investoida suu-
resti. Samaan aikaan EU-jäsenyys toi uuden 
kilpailukentän. 

Kansainvälistymisessä Paatelainen nä-
kee Atrialle ja yleensä osuuskunnille kaksi 
päätarkoitusta: kotimaisen kilpailukyvyn 
parantamisen ja kasvun tuoman hyödyn.

- Ulkomaille pystytään sijoittamaan myös 
suomalaista raaka-ainetta. Varsinkin Ruotsin 
tytäryhtiöt ovat Atrialle tärkeitä silloin, kun 
lihalle on vaikea löytää markkinoita. 

Toiseksi Paatelainen uskoo Venäjään: - 
Kun riskit ovat suuret, myös mahdollisuu-

det ovat suuret, hän kiteyttää. 
Paatelainen näkee sekä Atrian, HKSca-

nin että Valion ensikertalaisina onnistuneen 
kansainvälistymisessä. Tosin nyt näyttää, et-
tä HK:lla on sulateltavaa Scanin ostossa.

- Suuria virheitä ei ole tehty. On toki eri-
koista, että Suomen ot-yritykset hallitsevat 
Ruotsin ja Viron lihamarkkinoita sekä ovat 
vahvoja Pietarissa, hän myhäilee.

Nykyisin Seppo Paatelainen istuu Keskon 
ja puheenjohtajana Ilkka-Yhtymän hallituk-
sessa. Lisäksi hän toimii muutamassa yrityk-
sessä, Sitran sopimana mentorina ja kotikau-
pungissaan Seinäjoella projektitehtävissä.

BISNEKSEN hyvä hoito olennaisinta

Vuorineuvos Seppo 
Paatelainen veti Atria-
konsernia menestyk-
sellisesti 1991-2006. 
Nykyisin hän toimii mm. 
Keskon hallituksessa.
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Minkälainen maa Suomi olisi  ilman osuustoimintaa?

PTT:n tutkimusjohtaja, KTT Raija Volk 
arvioi osuustoiminnan yhä edustavan 
kansallista ja alueellista identiteettiä.

	- Osuustoiminta on kotimaisen ruo-
kateollisuuden ytimessä. Ilman osuus-

toimintaa kansainväliset suuryritykset hal-
litsisivat markkinoita. Lisäksi pankki- ja 

vakuutusaloilla sekä kaupassa toimipisteet 
todennäköisesti olisivat nykyistä harvem-
massa.

Raija Volkin mukaan osuustoiminta on 
monina vuosikymmeninä osoittanut, kuin-
ka joukkoliikettä voi hyödyntää. Osuus-
kunnat vastasivat markkinoiden puutteel-
lisuuksiin. 

- Tuottajaosuustoiminnassa oma jäse-
nyys sitoo yhä, mutta ei kuluttajaosuus-
toiminnassa. Asioinnin ratkaisevat arkiset 
asiat, kuten sijainti ja aiemmat kokemukset, 
eivät omistajat. Ei tavallinen kuluttaja tiedä, 
ketkä omistavat Valion tai HKScanin, saati 
Poutun.

Volk katsoo, että kanta-asiakkuus ja bo-
nusjärjestelmät ovat nykyversioita asiakas-
uskollisuudesta. Taloudelliset kannustimet 
ovat syrjäyttäneet aatteen. 

Parhaat ideat  
kloonataan nopeasti

- Osuustoiminta voisi olla aiempien vuo-
sikymmenen tapainen edelläkävijä käyttä-
mällä nousevia ilmiöitä. Näitä voivat olla 
ympäristö- tai ilmastomyönteisyys, Reilu 
kauppa sekä kuluttajien boikotti- ja suosik-
kikampanjat, Raija Volk esittää. 

Hän lisää, että mainitut ilmiöt toki ovat 
muidenkin hyödynnettävissä. 

- Kilpailun voima on siinä, että parhaat 
ideat kopioidaan nopeasti. Ei voi kovin pit-

kään olla isoja eroja toimijoiden välillä sa-
moilla markkinoilla.

Tästä Volk etenee pohtimaan, onko 
osuuskunta enää vaihtoehto. - Ainakin suo-
malaiset osuuskunnat ovat osoittaneet, että 
viisaasti hoidettuina ne nousevat jopa alan-
sa johtaviksi yrityksiksi. S-ryhmä on menes-
tynyt, vaikka ei saa pääomia pörssin kautta. 
Erilaisilla taustoilla voi siis pärjätä. 

Ei pakopaikkaa  
maailmantaloudesta 

Raija Volk ennakoi, että vauraiden maiden 
suhteellinen osuus laskee, ja valtavan Kii-
nan painoarvo edelleen kasvaa. Myös Ve-
näjä nousisi, jos se saisi omistukselliset ja 
poliittiset pelisäännöt kuntoon. 

- Maailmantalouden pelisääntöjä sanelee 
integroituminen. Juuri finanssijärjestelmän 
globalisoituminen on taustoittanut kym-
menen viime vuoden kasvua. Finanssival-
vonta kuitenkin epäonnistui. Pelisääntöjä 
on nyt rukattava maailmanlaajuisesti, Volk 
kiteyttää. 

Volk tähdentää, että murros kohtaa 
myös osuustoiminnan, koska osuuskunnat 
toimivat yhteisillä markkinoilla. Osuuskun-
tia suosinee omistajien varovaisuus. 

- Jos omistaja ei hallinnossa käytä omaa 
tahtoaan, silloin palkkajohtajat luonnolli-
sesti noudattavat omaa näkemystään, Raija 
Volk muistuttaa.

Osuuskunnilla ALUEELLISET KASVOT

Tohtori Raija Volk vetää PTT:ssä kansantalouden 
tutkimusryhmää. Hän on tehnyt väitöskirjansa tuot-
tajaosuustoiminnasta ja toiminut aiemmin pitkään 
myös Osuustoiminta-lehden yritysanalyytikkona.

- Paikallisten markkinahäiriöiden kor-
jaamisessa ja vaihdannan pelisääntöjen 
luomisessa osuuskunnat ovat osoittau-
tuneet tehokkaiksi, maatalous- ja met-
sätieteiden tohtori, dosentti Petri Ollila 
Helsingin yliopistosta sanoo.

	- Jos Suomessa ei olisi ollut osuuskun-
tia, esimerkiksi epätasaiset toimijoiden 

valtasuhteet 1900-luvun alussa olisi toden-
näköisesti ratkaistu yhteiskunnan säännök-
sillä. Se olisi luultavasti ollut pidempi tie, 
Petri Ollila arvioi.

Ollilan korviin puhe osuustoimintaliik-

keestä kuulostaa yleiseltä ideologialta, joka 
uskoo osuustoiminnan ratkaisevan ison osan 
maailman ongelmista. 

- Tällainen oikeaoppisuus on vahingoit-
tanut osuustoiminnan mainetta nykyisessä 
talousajattelussa. Järkevämpää on puhua 
osuuskunnista vain käytännön ratkaisui-
na sellaisiin vaihdannan ongelmiin, kuten 
maidontuottajan tarpeeseen saada maito 
varmasti kaupaksi ennen sen pilaantumista, 
hän pohtii.

Ollilan mukaan kansainvälistyvillä 
osuuskunnilla on kansainvälisessä kaupassa 
nyt erityisiä ongelmia: Miten tuottajaosuus-

Osuuskunnilta KÄYTÄNNÖN RATKAISUJA
Tohtori Petri Ollila 
teki väitöskirjansa 
tuottajaosuustoiminnasta 
80-luvun lopulla. Hän on 
työskennellyt maatalous-
politiikan vt. professorina 
Helsingin yliopistossa ja 
associate professorina 
Ruotsin maatalousyliopis-
tossa. Nykyisin hän toimii 
dosenttina ja yliopis-
tonlehtorina Helsingin 
yliopiston taloustieteiden 
laitoksella Viikissä.
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Ajankohtaista talousasiaa 30 vuotta

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT
Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, puh. (09) 348 8844, www.ptt.fi

Osuustoiminnan oivalluksia

- Osuustoiminnan ydintä ovat omaeh-
toisuus ja yhteistoiminnallisuus. Nämä 
ovat terveitä lähtökohtia kaikenlaiseen 
toimintaan, kauppatieteiden tohtori 
Eliisa Troberg pohtii.

	Helsingin yliopiston Ruralia-instituu-
tin vanhempi tutkija Eliisa Troberg 

katsoo, että osuustoiminnallista yritteli-
äisyyttä ja yhteistyötä pitäisi tuoda esiin. 
Sama pätee omaehtoisuuteen, jossa ilme-
nee ihmisen pyrkimys vaikuttaa aktiivisesti 
asioihin. 

- Osuustoiminta on suuresti rakentanut 
Suomea, vaikka tätä eivät nuorimmat tiedä.

Osuusmeijerit ja -teurastamot nostivat 
maanviljelijöiden elintasoa 1900-luvun 
alussa ja osuuskassat rahoittivat viljelijöiden 
hankkeita. Tuottaja- ja kuluttajataustaiset 
osuuskaupat paransivat kuluttajien asemaa.

Troberg lisää, että osuustoiminta oli ko-
konaisvaltainen liike, joka ei toiminut pel-
kästään taloudellisin tavoittein. 

- Osuustoimintaliikkeessä näkyivät ar-
vot ja periaatteet, jotka Kansainvälinen 
osuustoimintaliitto ICA on vahvistanut 

maailmanlaajuisesti sekä Suomessa mm. 
Pellervo-Seura ja Osuustoiminta-lehti. Ko-
ko ajan mukana on ollut myös tulisieluja 
edistämässä asiaa. 

Troberg jäsentää, että osuuskunnat so-
pivat maatalousvaltaiseen Suomeen, mutta 
eivät yhtä hyvin teollistumiseen, joka vaati 
paljon investointeja. Yhteiskunnan nyky-
vaiheeseen eli tietoyhteiskuntaan osuustoi-
minta taas soveltuu erinomaisesti.

- Moni pienosuuskunnan jäsen ei aina 
miellä edistävänsä osuustoimintaa. Hän 
vain on sattunut valitsemaan osuuskunnan, 
kun se on tuntunut joustavalta yritysmuo-
dolta, Troberg tietää. 

Kestäväksi kehittäjäksi

Osuustoiminta on levinnyt ympäri maa-
ilmaa, mutta on silti sivuosassa. Eliisa 
Troberg kuitenkin arvioi yhteistoiminnal-
lisuuden olevan nousussa. Tästä kertoo ver-
kostoituminen, joka on viime vuosikym-
meninä tullut talouteen. Osuustoiminnassa 
on verkostoiduttu jo toistasataa vuotta. 

Troberg visioi, että osuustoiminta voi 
kehittyä kestävän kehityksen toteuttajaksi. 
Osuuskunta näet yrittää ottaa huomioon 
monet sidosryhmät. Yhteisöllinen osuus-
toiminta (social economy) jopa pyrkii korjaa-
maan epäkohtia esimerkiksi työllistämällä 
pitkäaikaistyöttömiä. 

- Eettiset perusteet ovat osuustoimin-
nassa aidosti mukana. Toisaalta onnistumi-
sen ratkaisevat osuustoimintaa soveltavat 
ihmiset - heidän eettisyytensä. 

Suomessa 1990-luvun lamavuosina vi-
risi uus- tai pienosuustoiminta, se ei vaati-
nut suuria pääomia ja mahdollisti osaamis-
keskittymät. Troberg aprikoi, että kenties 
osuuskunnat ovat niitä vahvimpia, jotka 
pärjäävät myös nykyisenlaisina vaikeina 
aikoina.

Osuustoiminnasta 
HYVIÄ ESIMERKKEJÄ

- Osuustoiminta 
sopii nykyiseen 
tietoyhteiskuntaan 
erinomaisesti, 
tohtori Eliisa Troberg 
sanoo.

kunta kohtelee jäseniään eri maissa, entä 
jäseniään ja muita tuottajia?

- Sopeutumistarve on jo johtanut help-
poihin ratkaisuihin, joissa osuuskunnat 
ovat luopuneet erityispiirteistään ja alka-
neet toimia kuten osakeyhtiöt. 

Ollila toteaa kuitenkin, että osuuskunnat 
ovat olleet edelläkävijöitä esimerkiksi tuot-
tajajäsenille suunnatuilla laatuohjelmilla, 
joilla on luotu sääntöjä elintarviketurvalli-
suuteen. Tällaiset käytännöt yhteiskunta on 
myöhemmin osin virallistanut. 

- Osuuskunnilla on siis edelleen roolinsa 
markkinoiden toiminnan parantamisessa, 
Ollila kiteyttää.

Taistelu talouden  
pelisäännöistä

Petri Ollila olettaa, että osuustoimintaa jos-
sakin muodossa harjoitetaan joka valtiossa. 
Hän täydentää, että osuuskunnat voisivat 
edelleen vähentää kehitysmaiden maatalo-
ustuotannon ongelmia.

Hän havainnoi viime aikojen uutisista, 
että maailmalla taistellaan yksinkertaises-
ti kunniasta, arvovallasta ja asemasta joh-
tajien joukossa. Taistelu kytkeytyy siihen, 
kuka asettaa markkinoiden pelisäännöt, 
joita muidenkin on noudatettava. Kaikki 
markkinat perustuvat hyväksyttyihin pe-
lisääntöihin, joten vapaita markkinoita ei 
ole. 

- Osuustoiminta ei pysty vaikuttamaan 
pelisääntöihin suoraan maailmantalouden 
mittakaavassa. Pelisääntöjen asettaminen 
näet nivoutuu suorasti valtaan.  

Ollila ei usko, että Yhdysvaltain talous 
saa lähitulevaisuudessa haastajaa. 

- Talouden kehitys edellyttää kaikilta 
osapuolilta siedettävää oikeudellista tasa-
arvoa  ja selvästi määriteltyjä omistusoike-
uksia. Näiden puute ehkäissee monien kas-
vavien talouksien kehityksen.

Osuuskunnilta 
KÄYTÄNNÖN RATKAISUJA
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Kulttuuri

																														 	Kilpailu on avoin kaikille Osuustoi-
minta-lehden, Kodin Pellervon ja 

Maatilan Pellervon lukijoille, ja niin pien- 
osuuskuntien kuin perinteisen osuustoi-
minnan edustajille. Osuuskuntien jäse-
nyys ei ole välttämätön edellytys kilpai-
luun osallistumiselle, joskin se saattaa 
auttaa hyvän ja kiinnostavan idean löy-
tämistä. Osallistua kilpailuun voivat niin 
valokuvauksen harrastajat kuin myös alan 
ammattilaiset. 

Tärkeintä ei ole tekniikka, vaan kuvi-
en mahdollisimman kiinnostava sisältö. 
Kuvasadossa toivotaan näkyvän osuus-
toiminnan eri toimintatapoja ja -muotoja 
tai yhteistoiminnan ja yhteishengen ideaa, 
tuoreesti ja ehkä yllättävästikin. 

Kilpailu järjestetään yksittäisten ku-
vien, ei kuvasarjojen, kesken. Kisaan voi 
osallistua niin vanhoilla kuin uusilla digi-
kuvilla tai värillisillä tai mustavalkoisilla 
paperikuvilla. Parhaat kuvat valitsee raati, 
jonka muodostavat Osuustoiminta-lehden 
toimituspäällikkö Mauno-Markus Kar-
jalainen, toimittaja Riku-Matti Akka-
nen, taittaja Kaija Rinkinen ja markki-
noija Salli Oravainen. 

7. toukokuuta  
mennessä

Toivomme saavamme kuvia Osuustoi-
minta-lehden toimitukseen viimeistään 
7.5.2009 mennessä. Yksi kilpailija voi lä-
hettää kilpailuun korkeintaan viisi erillistä 
kuvaa, joihin kaikkiin pyydämme merkin-
nän kuvaajasta.

Digikuvien lähettäminen onnistuu 

kätevästi liitetiedostoina osoitteeseen: ri-
ku-matti.akkanen@pellervo.fi. Viestin ai-
heeksi tulee tällöin merkintä: Valokuvaus-
kilpailu. Toivomme, ettei yhdessä viestissä 
lähetetä kahta useampaa kuvaa kerralla, 
jottei sähköposti tukkeutuisi. 

Jos kyseessä ovat perinteiset  paperi-
kuvat, niin pyydämme ne osoitteeseen: 
Osuustoiminta-lehti, Valokuvauskilpailu, 
PL 77, 00101 Helsinki. Vedostamattomia 
filmejä emme kilpailuun kuitenkaan ota 
mukaan.

Kuvan lähettäjän pitää liittää mukaan 
omien henkilötietojensa lisäksi kuvaajan 
nimi (jos muu kuin lähettäjä) ja yhteystie-
dot (osoite, puhelin ja mahd. sähköposti) 
sekä lyhyt selostus kuvasta tai ainakin ku-
van nimi. Kuvan lähettäjällä tulee olla jo-
ko tekijänoikeus kuvaan tai sitten kuvaajan 
selkeä suostumus kilpailuun osallistumi-
seen ja kuvien käyttöön: 

Kilpailussa palkittuja tai lunastettuja 
kuvia on tarkoitus käyttää ensisijaisesti 
Osuustoiminta-lehden ja sen nettisivu-
jen kuvituksessa sekä mahdollisesti myös 
Pellervo-Seuran muussa osuustoiminta-
aiheisessa julkaisutoiminnassa. Tällöin ei 
erillistä kuvapalkkioita makseta. Kuvaajan 
nimi kerrotaan aina asianmukaisesti kuvia 
julkaistaessa. Kuvista on mahdollista jär-
jestää myös näyttely. 

Kylpylälomia  
tarjolla neljälle!

Paras kuva palkitaan 650 euron arvoisel-
la kylpylämatkalla kahdelle henkilöl-
le Tallink Spa & Conference Hotelliin 

Tallinnaan. Matkaan kuuluu laivamatka 
Helsinki-Tallinna-Helsinki Tallink Staril-
la/Tallink Superstarilla Business Loun-
gessa (sis. ateriat) sekä 2 yön majoitukset 
Tallink Spa & Conference Hotellissa  
2-hengen Standard-huoneessa (sis. ateriat). 
Ajankohdan voittaja voi valita itse, lahja-
kortti on voimassa kaikkina viikonpäivinä 
21.12.2009 asti.

Toinen palkinto on 480 euron arvoinen 
2 vrk lomapaketti kahdelle henkilölle 
Ikaalisten kylpylään ”Nautinnon lähteillä”. 
Sisältää majoituksen päärakennus Mainin-
gissa (puolihoito, yksi rentouttava hoito 
molemmille oman valinnan mukaan, Ve-
sitropiikki, saunat, sisäänpääsy tanssira-
vintolaan ym.). Ajankohdan voi valita itse, 
lahjakortti on voimassa 30.9.2009 saakka 
paitsi juhlapyhisin sekä 11.-14.6.2009. 

3.- 10. palkinto valinnaisesti: Osuus-
toiminta-lehden vuosikerta (6 numeroa 
kaikkine liitteineen: PTT-katsaus, Elintar-
viketalous 2009 ja Uusi osuustoiminta -lii-
te) tai vaihtoehtoisesti Pellervon keittokir-
ja (kuvitettu, 127 sivua). Lisäksi raati voi 
jakaa tuloksista riippuen myös ylimääräisiä 
tunnustuspalkintoja. 

Kilpailun tulokset julkistetaan 
10.6.2009 ilmestyvässä Osuustoiminta-
lehdessä 3/09.

Lisätietoja antaa Mauno-Markus Kar-
jalainen, mauno-markus.karjalainen@pel-
lervo.fi tai 09 - 4767 5588.

Osallistu juhlavuoden 
      VALOKUVAUSKILPAILUUN!

Nyt silmä tarkkana ja kamerat esiin! 
Osuustoiminta-lehti järjestää 100-vuo-
tisjuhlansa kunniaksi valokuvauskilpai-
lun aiheena: ”Minun osuuskuntani” tai 
”Osuustoiminnassa on ideaa”. Nämä 
aiheet kilpailevat samassa sarjassa, 
jossa teemaa ei tarvitse tulkita kirjai-
mellisesti, jos idea vain tulee kuvista 
mahdollisimman hyvin ja yleispäte- 
västi esille.

PALKINTOINA	KYLPYLÄLOMIA.	

Osuustoiminnassa jäseneduista voi nauttia nykyisin myös kylpylöissä, tässä Hely 
Suomi ja Mika Rantala Tampereen kylpylässä.
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K aikki osuustoiminnan uranuurtajat 
ovat - omaa etuaan hakematta - aina 
unelmoineet paremmasta maailmas-

ta. Sitten jossakin vaiheessa elämäänsä he 
ovat löytäneet osuustoimintaidean ja -ajat-
telun ja innostuneet siitä aidosti. He ovat 
tulleet vakuuttuneiksi nimenomaan osuus-
toimintamallin tarpeesta maailmassa ja sen 
käytännön mahdollisuuksista. Koko tar-
mollaan he ovat myös antautuneet toteut-
tamaan näitä unelmiaan. 

Tämä artikkeli esittelee tiivistetysti vii-
si kiinnostavaa osuustoimintapioneeria eri 
maista ja maanosista. Henkilökuvat pe-
rustuvat Osuustoiminta-lehden suosittuun 
Sankareita vai veijareita -juttusarjaan. Se on 
edennyt jo osaan 24. - ja jatkuu edelleen.

 
Maailman  
parantamisen hinta

Osuustoiminta-aatteen henkiseksi isäk-
si kutsuttu Robert Owen (1771-1858) oli 
menestyvä teollisuusmies, utopistinen yh-

teiskuntareformisti ja yhteiskuntakokeili-
ja. Vaikka hänen kokeilunsa lopulta olivat 
sarja epäonnistumisia, sai hän alulle monia 
tärkeitä ja kauaskantoisia sosiaalisia uudis-
tuksia. Näistä osuustoiminnan syntyminen 
ja kehittyminen hänen jälkeensä on osoit-
tautunut kestävimmäksi.

Walesissa vaatimattomissa oloissa 
syntynyt Owen oli jo nuorena terävä lii-
kemiehenalku. Hän tajusi voimakkaasti 
kehittymässä olleen puuvillateollisuuden 
mahdollisuudet. Skotlannissa New Lanar-
kin puuvillakehräämössä hän teki 28 vuot-
ta kestäneen johtajanuran kooten samalla 
itselleen ja yhtiökumppaneilleen suuren 
omaisuuden.

Tehdastyössä vallinneet vakavat epä-
kohdat herättivät hänet kuitenkin ponnis-
teluihin työntekijöiden elinolojen paran-
tamiseksi. Isännöimällään kehräämöllä 
Owen panikin toimeen monia radikaaleja 
uudistuksia, jotka herättivät suurta huo-
miota ulkomaita myöten: Pienten lasten 
työssäkäynti lopetettiin, työpäivää lyhen-

nettiin, palkkoja korotettiin ja ihmisten 
elinolosuhteet luotiin monin tavoin malli-
kelpoisiksi.

Kokemustensa perusteella Owen näki 
mahdolliseksi muodostaa ”sovun ja yh-
teistoiminnan kyliä”, omavaraisia siirtoloi-
ta, jotka tuottaisivat itse kaiken sen, mitä 
niiden jäsenet tarvitsisivat. Näiden yhdys-
kuntien avulla päästäisiin eroon työttö-
myydestä ja köyhyydestä ja saavutettaisiin 
kohtuullisella työllä hyvä toimeentulo kai-
kille.

1820-luvulla Owen kannattajineen alkoi 
toteuttaa suunnitelmiaan ihanneyhteiskun-
nista. Huomattavin yritys oli New Harmony -
siirtola Yhdysvalloissa. Siellä saatettiin voi-
maan yhteisomistus, täydellinen tasa-arvo 
ja yhtäläisyys myös jäsenten tuloissa. Mutta 
tämä, kuten muutkin Owenin yhteiskunta-
kokeilut, lopulta epäonnistuivat. Syynä oli-
vat ihmisten monenlaiset riitaisuudet. Tai 
yksinkertaisesti vain Owenin suunnitelmi-
en täydellinen epäkäytännöllisyys.

Robert Owen oli erikoinen sekoitus 

Uranuurtajat ryhmäkuvassa

Osuustoiminnalla on tunnetut edelläkävijänsä - paikalliset 
”Hannes ja Hedvig Gebhardit” - kaikkialla maailmassa. Heidän 
taustansa ja lähtökohtansa ovat hyvinkin erilaisia, mutta heistä 
löytyy yllättävän paljon yhteisiä piirteitä.

toteutuivat 
vähitellen

UNELMAT 

LÄHES	JOKA	MAALLA	OMA	GEBHARDINSA AINA	ETEENPÄIN!	

Hedvig ja Hannes Gebhard olivat suomalaisen osuustoimintaliikkeen alkuaiko-
jen tunnettu voimakaksikko. He olivat myös hyvin yhteen sopiva työpari Pellervo-
Seurassa. Kuva on otettu heidän häämatkaltaan Kööpenhaminaan vuonna 1891. 
 

AATE	SYDÄMENASIAKSI.	

Kansainvälisen osuustoiminnan varhaisempi historia on täynnä pioneereja, jotka 
ottivat osuustoiminnan edistämisen sydämenasiakseen. Vasemmalla englantilai-
nen Robert Owen, keskellä saksalainen F. W. Raiffeisen ja oikealla hollantilainen 
G.J.D.C. Goedhart, jonka nimikin muistuttaa Suomen Gebhardia. Erityisesti Raif-
feisenin ajattelu ja toimintamallit sytyttivät nuoren tulisielun Hannes Gebhardin, 
jonka ansiosta liike rantautui Suomeen noin 110 vuotta sitten.

Robert Owen, Englanti G.J.D.C. Goedhart, HollantiF.W.Raiffeisen, Saksa
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menestyvää teollisuusmiestä ja toivotonta 
taivaanrannanmaalaria, sosiaaliutopistia. 
Hän luuli, että yhteiskunnan olot voidaan 
hyvällä tahdolla ja parempiosaisten suosi-
olla yhtäkkiä järjestää ylenpalttisen onnel-
liseksi. Huomattavimmat tulokset Owen 
saavutti aikaa myöten yhteiskuntapolitii-
kassa. Hänen työväestön olojen parantami-
seksi tekemästään työstä tuli jälkipolville 
voimallisesti vaikuttava esikuva.

Osuustoiminnan henkinen isyys on 
Owenille vain välillistä. Hänen kannatta-
jiensa ja oppilaidensa joukossa oli ihmisiä, 
jotka myöhemmin vaikuttivat ratkaisevasti 
osuustoiminnan syntyyn. Tällainen oli esi-
merkiksi lääkäri ja opettaja William King, 
jolla oli tärkeä rooli modernin osuustoi-
minnan esikuvana ja tienraivaajana pidetyn 
Rochdalen osuuskaupan synnyssä joulu-
kuussa 1844.

Jälkimaailman on helppo nähdä monet 
Robert Owenin suunnitelmista jo etukä-
teen tuhoon tuomituiksi. Vakaumuksen 
voima kuitenkin selätti teollisuusmiehen 
käytännöllisen ajattelun. Owenille ihan-
neyhdyskuntien rakentelu merkitsi myös 
sitä, että hänen merkittävä varallisuutensa 
suli niiden mukana tyhjiin.

Maailman parantaminen oli jo tuolloin 
kallista puuhaa. Sen todellisista tuloksista 
ovat saaneet nauttia - meidän tapaan - vasta 
monet jälkipolvet.

 

Tykkimiehestä  
osuuskassamieheksi

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-
1888) tunnetaan Saksan maatalousosuus-
toiminnan ja viljelijöiden perustaman 
osuuskassaliikkeen luojana. Hänen ideoi-
densa ja toimintamalliensa pohjalta lähdet-
tiin rakentamaan maataloutta palvelevaa 
osuustoimintaa.

Raiffeisen menetti isänsä ollessaan vain 
kolmevuotias. Varattomassa kodissa ainoa 
mahdollisuus oli kouluttaa poika nopeasti 
elättämään itsensä. Kansakoulun jälkeen 
Raiffeisen meni armeijaan ja valitsi tykistön 
aliupseerin uran. Se kuitenkin tyssäsi sil-
mäsairauteen. Raiffeisen pääsi sitten virka-
miesuralle ja hänestä tuli nimismies. Mutta 
senkin uran silmäsairaus katkaisi. Hän jou-
tui jäämään eläkkeelle 47-vuotiaana.

Nimismiehenä Raiffeisen oli jo ryhtynyt 
tarmokkaisiin toimiin maalaisväestön ta-
loudellisen aseman parantamiseksi. Aluksi 
hän perusti hyväntekeväisyysyhdistyksiä, 
joissa jo osittain kokeiltiin Raiffeisenin 
tunnettuja osuuskassaperiaatteita. Vaikut-
teita kestävän ja vakiintuneen toiminnan 
perustaksi hän sai Hermann Schulze-De-
litzschiltä ja tämän osuuskassoilta, jotka 
oli suunnattu lähinnä kaupunkien käsityö-
läisille ja pienyrittäjille.

Saksassa ensimmäinen maanviljelijäin 
osuuskassa perustettiin 1862. Siinä otettiin 

käytäntöön ne pe-
riaatteet, jotka ovat 
tulleet tunnetuiksi 
Raiffeisenin osuus-
kassaperiaatteina. 
Niitä on sitten mu-
kailtuna sovellettu 
nykyisessä osuus-
pankkitoiminnassa 
ympäri maailman.

Vaikka Raif-
feisen oli koko 
maata loudel l isen 
osuustoim innan 
isä, antoi hän kes-
keisen aseman juu-
ri osuuskassoille. 
Hän katsoi, että 
juuri sen avulla 
voitiin säilyttää 
viljelijöiden yhtei-
syyden henki, jolle 
hän antoi erityisen 
merkityksen. Oli 
käsittämätöntä, et-
tä kivulias sairaus, 
joka oli johtanut 
miltei täydelliseen 
sokeuteen, ei es-
tänyt hänen varsi-
naista suurtyötään.

Ihmisenä Raif-
feisen oli hyvin 
ihanteellinen ja 
syvästi uskonnol-
linen. Hänen kaik-
kea toimintaansa 
ohjasikin aina us-

konnollinen vakaumus. Toiminnan keski-
pisteenä oli aina ihminen, hänen taloudel-
linen turvansa ja henkinen jalostamisensa. 
Osuuskunta ei ollut hänelle vain yritys, 
vaan kasvattava ja sivistyksellinen yhteen-
liittymä, jonka tehtävänä oli vahvistaa ja 
lujittaa ihmisten yhteishenkeä.

Raiffeisen oli kuuluisa siitä, ettei hän 
vakaumuksensa vuoksi uskonut osuuskas-
san menestyvän, jollei kassanhoitajaksi saa-
tu värvättyä nimenomaan paikkakunnan 
pappia. Niinpä hänen ensimmäisinä perus-
tamissaan osuuskassoissa oli kaikissa pappi 
kassanhoitajana.

Kun kysymys oli omien aatteiden to-
teuttamisesta, saattoi hän olla hyvinkin 
jyrkkä ja tyly. Hän vei ehtymättömällä tar-
molla pyrintöjään eteenpäin, eikä osannut 
sietää vastaansanomista. Leikkisästi häntä 
kutsuttiinkin ”Pikku Bismarckiksi”.

Raiffeisenin nimi vaikuttaa edelleen 
voimakkaasti Euroopan saksankielisillä 
alueilla. Saksassa ja Itävallassa osuuspankit 
toimivat edelleen Raiffeisen-pankkeina.

Suomessakin hän on saanut aseman 
osuustoiminnan isoisänä. Hänen kauttaan 
löytyy suora linkki nuoreen tulisieluun 
Hannes Gebhardiin ja Suomen osuus-
toiminnan syntyyn 110 vuotta sitten. 
Raiffeisenin ajatukset olivat herättämässä 
Gebhardin ymmärtämään osuustoimin-
nan merkityksen kansakunnan ja erityisesti 
maaseudun elinolojen parantajana. Geb-
hard käytti Raiffeisenin periaatteita pääasi-
allisina esikuvinaan. 

Suomessa Raiffeisenin perilliset, osuus-
pankit ja paikallisosuuspankit, ovat tänään 
monella mittarilla maan johtavia pankkeja.

 
Osuustoimintapäivän  
isä Hollannista

G. J. D. C. Goedhart (1856-1945) oli Hol-
lannin osuustoiminnan ”grand old man”, jo-
ka jätti vahvan ja pysyvän jäljen kotimaansa 
lisäksi myös kansainväliseen osuustoimin-
taan.

Nuori Goedhart opiskeli taloustieteitä ja 
suoritti pikakirjoittajatutkinnon. Hän toi-
mi pikakirjoittajana Hollannin parlamen-
tissa, kun siellä käsiteltiin osuustoimintaa 
koskevaa lainsäädäntöä. Asian käsittelyn 
aikana osuustoimintakipinä tarttui myös 
Goedhartiin. Lähtemättömästi.

Monipuolinen ura osuustoimintaliik-
keessä käynnistyi, kun hän 1880 oli mu-
kana perustamassa rakennusosuuskuntaa. 
Vuonna 1890 hänet valittiin vasta perus-
tetun Hollannin osuustoimintaliiton joh-
toon. Saatuaan myöhemmin Hollannin 
osuuskaupat yhdistettyä samaan keskus-
järjestöön hänestä tuli uuden järjestön pu-
heenjohtaja.

Lahjakkuudellaan ja kielitaidollaan Go-
edhart hankki paljon kansainvälisiä suh-
teita. Hänet valittiin 1912 Kansainvälisen 
osuustoimintaliiton ICA:n hallitukseen 
ja 1921 liiton presidentiksi. Hänen erin-
omainen kykynsä toimia suurten kokous-
ten puheenjohtajana ja hänen täydellinen 
perehtyneisyytensä myös kansainväliseen 
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”Veljeyden taloustiede” ilmestyi keskellä synkintä 1930-lukua

osuustoimintaan olivat valinnan takana. 
Itse hän vaatimattomasti katsoi valintansa 
johtuneen siitä, että tuhoisan ja raskaan 
maailmansodan jälkeen järjestön johtoon 
haluttiin valita henkilö puolueettomana 
pysyneestä maasta. Ensimmäisen maail-
mansodan aikana Goedhart oli kovalla 
työllä onnistunut säilyttämään osuustoi-
mintajärjestöjen toimivat yhteydet yli rin-
tamalinjojen.

Jo presidenttikautensa alussa Goedhart 
ryhtyi toimiin osuustoiminnan levitystyön 
vahvistamiseksi. 1922 tehtiin päätös erityi-
sen kansainvälisen osuustoimintapäivän 
viettämisestä. Jokavuotiseksi perinteeksi 
tullutta päivää, jonka ajankohdaksi ase-
tettiin heinäkuun ensimmäinen lauantai, 
vietettiin ensimmäisen kerran jo 1923. 

Ajatuksena oli, että osuustoiminnalle 
nimetystä päivästä muodostuisi kaikkialla 
maailmassa vapun kaltainen juhlapäivä. 
Vaikka juhlinta ei näin laajaksi muodostu-
nutkaan, vietetään heinäkuun ensimmäistä 
lauantaita yhä osuustoimintaväen merkki-
päivänä. Goedhart on saanut aseman juh-
lapäivän isänä. 

Goedhartin luonne, ystävällisyys ja si-
vistyneisyys toivat hänelle kunnioitusta ja 
arvonantoa kaikkialla. Tätä kuvastaa hyvin 
lausunto, joka hänestä esitettiin, kun hän 
terveydellisistä syistä erosi ICA:n presiden-
tin toimesta 1927:

”Hänen työnsä tämän liiton presidenttinä vah-
vistaa todeksi vanhan sanonnan: ’Pienet kansa-
kunnat tuottavat suurimmat miehet’.”

Lausunto osui sikälikin kohdalleen, että 
Goedhartin seuraajaksi tuli toisen pienen 
mutta vahvan ja sinnikkään osuustoimin-
tamaan eli Suomen Väinö Tanner, suo-
malaisen työväenliikkeen osuustoiminnan 
edustaja ja Hannes Gebhardin kilpailija 

osuustoimintaliikkeen alkuaikojen repivis-
sä kiistoissa.

 
Amerikkalaiskirurgi  
vaihtoi osuustoimintaan

James Peter Warbasse (1866-1957) oli al-
kujaan newyorkilainen, hyvin menestynyt 
lääkäri ja myöhemmin osuustoimintamies. 
Hän oli Yhdysvaltojen osuustoiminnan 
kansallinen ääni ja saavutti maailmalla 
mainetta osuustoiminnan esitaistelijana ja 
osuustoimintakirjailijana.

Lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 
valmistunut Warbasse oli aluksi näkyvä 
hahmo Yhdysvaltojen lääketieteellisissä 
piireissä. Hän toimi kirurgina New Yor-
kissa 25 vuotta. Palvelu armeijan kirurgina 
Yhdysvaltain-Espanjan sodassa 1898 teki 
Warbassesta vakaumuksellisen pasifistin, 
mikä johti ensimmäisen maailmansodan 
aikana hänet ammatillisiin vaikeuksiin.

Työssään lääkärinä Warbasse koki lähel-
tä sosiaalisia ja taloudellisia epäkohtia. Tä-
mä sai hänet kiinnostumaan yhteiskunnal-
lisista kysymyksistä. Aluksi hän suuntautui 
työväenliikkeeseen, mutta pettyi siihen. 
Perehdyttyään myöhemmin osuustoimin-
takirjallisuuteen hänessä syttyi osuustoi-
minnan liekki, joka ei sammunut koskaan. 
Hän luopui lääkärin urastaan ja omistautui 
kokonaan osuustoiminnalle.

Warbassen aloitteesta perustettiin 1916 
Yhdysvaltain osuustoimintaliitto, The 
Cooperative League of America, nykyinen 
NCBA. Se oli aluksi vain kuluttajaosuus-
kuntien keskusjärjestö, mutta muuttui 
myöhemmin yleiseksi keskusorganisaati-
oksi. Warbasse oli järjestön presidentti 25 
vuoden ajan.

Järjestöllä oli alussa jatkuvia taloudel-
lisia vaikeuksia, joihin Warbasse vastasi 
oman lompakkonsa avulla. Viidentoista 
vuoden ajan hän oli Cooperative Leaguen 
taloudellisesti kantava voima. Ilman tätä 
uhrautuvaisuutta osuustoimintaliikkeen 
kehittyminen Yhdysvalloissa olisi lykkään-
tynyt epämääräiseen tulevaisuuteen.

Warbasse oli tinkimätön Rochdalen 
osuustoimintaperiaatteiden noudattaja, 
mikä herätti jopa osuustoimintaliikkeen 
sisäistä arvostelua. Linja osoittautui kui-
tenkin oikeaksi. Suurelta osin sen ansios-
ta Yhdysvaltain osuustoimintaliike selvisi 
1920-luvun lopulla alkaneesta suuresta la-
makaudesta.

Warbasse oli myös vakaumuksellinen 
desentralisti, joka vierasti valtion keskitettyä 
määräysvaltaa ja vallan keskittämispyrki-
myksiä harvoille. Hän halusi sen sijaan luo-
da federatiivisen ja hajautetun yhteiskun-

nan. Warbasse katsoi, että pohjimmiltaan 
vain osuustoiminnan kaltaisen oma-avun 
kautta yhteiskuntia voitaisiin pelastaa talou- 
dellisesti ja sosiaalisesti. 

Warbasselle osuustoiminta edustikin 
”käytännön suunnitelmaa yhteiskunnan täydelli-
seksi uudelleenorganisoimiseksi toimimaan vapaa-
ehtoiselta ja epäpoliittiselta pohjalta”.

Valtiota kohtaan tuntemastaan epäluot-
tamuksesta huolimatta Warbasse suostui 
mukaan presidentti Franklin D. Roose-
veltin elvytyshallitukseen, jonka tavoit-
teena oli nostaa maa suuresta lamasta. Se 
myös onnistui, toivottavasti onnistuu nyt 
Barak Obamaltakin. 

Warbasse sai käännettyä alun perin jopa 
osuustoimintaa vaikeuttavia toimenpiteitä 
ajaneen hallituksen myöhemmin osuustoi-
minnan tukijaksi ja edistäjäksi. 

Amerikan osuustoiminta on tänäänkin 
yksi maailman vahvimmista, vaikka Suo-
men pienessä kansantaloudessa sillä onkin 
suhteellisesti merkittävin asema (OT 6/06).

Warbasse oli ahkera ja tunnettu kirjoit-
taja jo lääkärinä. Tuotteliaasti hän kirjoitti 
myöhemmin osuustoiminnasta ja muista 
yhteiskunnallisista kysymyksistä. Hän mm. 
oli vuosia Cooperative Leaguen julkaise-
man Cooperation eli sikäläisen Osuustoi-
minta-lehden päätoimittaja. Häneltä myös 
ilmestyi monia osuustoimintaa käsitteleviä, 
kansainvälisestikin merkittäviä kirjoja.

Warbassen suhde suomalaisiin oli lähei-
nen. Suomalaiset siirtolaiset olivat erityisen 
innokasta osuustoimintaväkeä. Ahkerasti 
he perustivat nimenomaan osuuskauppoja. 
Warbasse nosti useissa yhteyksissä esiin nä-
mä Yhdysvaltojen osuustoiminnan ”kunnon 
uranuurtajat, jotka saapuivat kaukaisesta pohjolas-
ta suuri osuustoiminnallinen innostus sydämessään”, 
ja korosti heidän tärkeää rooliaan Amerikan 
osuustoiminnan rakentamisessa.

 
Ihmisyyden  
kasvun apostoli

Japanilainen Toyohiko Kagawa (1888-
1960) oli kansainvälisesti tunnettu ja vai-
kuttava osuustoiminnan pioneeri, sosiaali-
reformisti, kristillinen evankelista ja myös 
pasifisti. Hän taisteli yhteiskunnan epäkoh-
tia vastaan ja tuli tunnetuksi Japanin sosi-
aalisena omatuntona.

Kagawa syntyi rikkaaseen yläluokkai-
seen perheeseen. Hänen isänsä kuului ai-
van keisarin lähipiiriin. Koulussa hän oppi 
englannin kielen mm. lukemalla englan-
niksi kristillisiä tekstejä, ja hänestä tulikin 
syvästi uskova kristitty.

Jo opiskeluaikanaan Kagawa ryhtyi le-
vittämään kristillistä sanomaa köyhien 
kortteleissa. Evankeliumin levittämisen ja 
köyhien puutteen lievittämisen hän tunsi 
niin vahvaksi kutsumukseksi, että muut-
ti pysyvästi saarnamieheksi slummeihin. 
Siellä hän myös kirjoitti suurimman osan 
lopulta yli 150 kirjastaan.

”Amerikkalainen James Warbasse oli aito desentralisti, 
vallan hajauttaja...”

James Peter Warbasse, 
USA

Toyohiko Kagawa, 
Japani
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Kagawa asui ja työskenteli slummeissa 
viisitoista vuotta. Hän ehti myös opiskella 
Yhdysvalloissa keinoja köyhyyden torju-
miseksi. Japaniin palattuaan hän ryhtyikin 
ideoimaan monia sosiaalisia uudistuksia. 
Hän oli mukana perustamassa työnteki-
jöiden ja viljelijöiden ammattiliittoja ja or-
ganisoimassa erilaisia osuustoiminnallisia 
hankkeita. 

Suurelta osin juuri Kagawan ansiosta 
ammattiliitot Japanissa kieltävä laki ku-
mottiin. On myös sanottu, että hänen or-
ganisoimiensa osuuskuntien ansiosta radi-
kaalit sosialistiset ajatukset eivät saaneet 
suurtakaan jalansijaa Japanissa.

Kagawan panos yhteisen hyvän edistä-
miseen sisälsi lisäksi koulujen, sairaaloiden 
ja kirkkojen perustamista. Hän oli myös 
maansa demokratisoitumisen näkyvä hah-
mo. Hän ajoi miesten äänioikeuden tuloa 
yleiseksi sekä äänioikeutta myös naisil-
le, joista molemmat ajallaan toteutuivat. 
Maansa johtavana kristittynä ja vähäosais-
ten puolustajana Kagawaa kutsuttiin ”Jee-
suksen samuraiksi”.

Kagawa oli myös vakaumuksellinen pa-
sifisti. Jo 1928 hän organisoi Japaniin so-
danvastaisen järjestön. Hän vastusti aktiivi-
sesti sekä Japanin aggressiivisia sotatoimia 
Kiinassa että myös toista maailmansotaa, 

mikä vei hänet toistuvasti vankilaan. 
Mutta hävityn verisen sodan jälkeen 

hänet pyydettiin Japanin väliaikaishalli-
tukseen, joka solmi antautumissopimuksen 
Yhdysvaltojen kanssa. Vuonna 1955 hänet 
asetettiin ehdolle Nobelin rauhanpalkin-
non saajaksi.

Vuonna 1936 ilmestyi Kagawan kirjoit-
tama teos Brotherhood Economics (Veljeyden 
taloustiede), jossa hän rakensi opin kristinus-
kon arvot ja taloudelliset arvot yhdistävän 
osuustoiminnallisen valtio- ja maailman-
järjestelmän luomisesta. 

Kagawan mielestä sen paremmin kapi-
talismi, valtiososialismi kuin tuolloin val-
taan noussut fasismikaan eivät tarjonneet 
ratkaisumallia ihmiskunnan ongelmille. 
Sen sijaan osuustoiminta merkitsi oikeu-
denmukaista taloudellista hyvinvointia ja 
rauhaa. Kagawalle osuustoiminta oli kris-
tillisen lähimmäisenrakkauden soveltamis-
ta talouselämään ja yksi kristinuskon käy-
tännön ilmentymä. 

Keskellä synkkää 1930-lukua hän kir-
joitti:

”Osuuskunnat ovat maailmanrauhan perusta. 
Ne ovat rakkauden periaatteen käytännön toteu-
tusta. Halusimmepa tai emme, osuuskunnille ei ole 
muuta vaihtoehtoa.”

Unelmat  
toteutuivat

Kaikissa maanosissa osuustoiminta ei ole 
onnistunut kehittymään yhtä hyvin kuin 
Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. 
Kehittymättömintä se on Afrikassa, joka 
toisaalta tarvitsisi sitä eniten. Eri maat ja 
maanosat kehittyvät eri tahtiin.

Osuustoiminnan pioneerit ovat olleet 
siinä suhteessa onnekkaita, että heidän 
unelmansa - ennemmin tai myöhemmin 
- ovat myös toteutuneet, kun osuustoimin-
ta on vakiinnuttanut asemansa eri maissa. 
Sama onni ei suinkaan ole tullut läheskään 
kaikkien maailmanparantajien osaksi, usein 
pikemminkin päinvastoin. 

Heillä kaikilla oli osuustoimintatyös-
sään koko sielu mukana, leipäpappeja ja 
veijareita heistä ei ollut yksikään. Tämän 
päivän koventuneessa liikemaailmassa jäl-
kimmäisiä kyllä näyttää riittävän, onneksi 
kuitenkin toistaiseksi enempi kilpailijoiden 
riveissä.

 

Kari Inkinen  

Mauno-Markus Karjalainen
mauno-markus.karjalainen@pellervo.fi
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OSUUSTOIMINTALIIKE	koko	
Suomen hyvinvoinnin rakentajana
Suomalaisen osuustoimintaliikkeen syvin tarkoitus on toimia kansan sekä aineellisena että henkisenä 
kohottajana. Suomen hyvinvoinnin kestävä rakentaminen on tärkein tehtävä. Siihen osuustoimintamalli 
myös tarjoaa parhaimmat välineet.

T ähän tapaan määritteli suomalaisen 
osuustoiminnan isänä tunnettu profes-
sori Hannes Gebhard osuustoiminta-

liikkeen tarkoituksen perustaessaan Suomen 
Osuustoimintalehden sata vuotta sitten. Henki-
nen kehitys tosin määriteltiin sen ajan kieli-
kuvastoa käyttäen ”siveelliseksi varttumiseksi”. 

Tehtävä on sittemmin todettu useita ker-
toja lukuisissa eri tilanteissa ajattomaksi. Se 
on edelleen voimassa. Viime vuosikymme-
net ovat tuoneet lehdelle uusina tehtävinä 

myös osuustoiminnan yhteiskuntavastuun 
seurannan ja pienosuustoiminnan virittä-
misen ja neuvonnan. Tosin reilu sata vuotta 
sitten koko suomalainen osuustoiminta oli 
alkujaan pien- eli uusosuustoimintaa.

Keskelle ”myrsky-  
ja häviökautta”

Osuustoiminta-lehti täytti 17.12.2008 sa-
ta vuotta. Säännöllisen ilmestymisensä se 

aloitti vuoden 1909 alusta. OT on nykyisin 
vanhin yritysjohdon ja hallinnon ammatti-
lehti Suomessa. 

Pellervo-Seuran johtokunta päätti peller-
volaisten keskusliikkeiden tuella 17.12.1908 
perustaa Suomen Osuustoimintalehden 
keskellä suomalaisen osuustoiminnan en-
simmäistä ”myrsky- ja häviökautta”. 

Suomessa elettiin silloin vielä Venäjän 
tsaarin Nikolai II:n vallan alla. Köyhyys 
pusersi kansaa joka suunnalta. Elettiin kan-
sainvälistä pula-aikaa. 

Vuosina 1908–10 osuustoiminnassa koe- 
tut vaikeudet kuitenkin selvitettiin muuta-
massa vuodessa. Esimerkiksi pieniä osuus-
kauppoja ja osuusmeijereitä ei enää sen 
jälkeen perustettu ihan joka kyläkulmalle. 
Sen jälkeen osuustoiminta lähti pitkään ja 
kestävään nousuun yhdistyen ja kasvaen. 

Lehteä perustettaessa osuustoiminta ei 
ollut vielä ehtinyt näyttää paljoa todellisesta 
voimastaan erityisesti vähävaraisen kansan 
aineellisena ja henkisenä kohottajana. Se ta-
pahtui vakuuttavammin vasta 1920–1930-
luvuilla. Vahva kehitys auttoi Suomea kestä-
mään yhtenäisenä myös sotavuosien raskaat 
koettelemukset ja ennen kaikkea säilyttämään 
tasavallan itsenäisyyden. 

Kansalaissota  
koetteli raskaimmin

Suomi on sadan vuoden aikana kestänyt 
neljä sotaa ja useita pula-aikoja. Kaikista 
niistä myös Osuustoiminta-lehti on selviy-
tynyt ilman suuria katkoksia. 

Suurimmat vaikeudet lehti koki keväällä 
1918 punaisten hallitsemassa Helsingissä, 
jolloin se poikkeuksellisesti oli muutamia 
kuukausia ilmestymättä. ”Kapinaliike puhkesi 
juuri parhaana tilauskautena”. Eivätkä kaikki 
tilaajat enää sen päätyttyä tilaustaan uu-
distaneet. Samalla levikki pääsi tippumaan 
peräti 735 vuosikertaa. Vasta vuonna 1922 
päästiin uudelleen yli 2 000:n. 

Luvut paljastavat, miten pieni lehti ai-

ANALYYSIT	TYÖN	POHJANA.	

Viimeinen Pellervon Vuosikirja ilmestyi vuonna 2000. 
Sen jälkeen erikoisnumero on tullut tunnetuksi Osuus-
toiminnan Vuosikirjana, joka ilmestyy joka elokuu.
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na 1980-luvulle asti oli. Viime 
vuonna OT-lehden keskimää-
räinen painos nousi 6 650:een. 

Happotesti   
vuoden 1996 lopussa

Poikkeuksena levikissä on leh-
den ilmaisjakelun aika kaksi 
vuotta ennen Suomen EU-jäse-
nyyttä ja kaksi vuotta sen toteu-
tumisen jälkeen. Tällä operaati-
olla vuosina 1993 - 96 haluttiin 
varmistaa osuustoiminnan ken-
tän sopeutumista maailman 
perusteelliseen muuttumiseen, 
mikä sittemmin sai puhekieles-
sä nimen EU-jäsenyys. 

Silloin painos käväisi enim-
millään 14 000 kappaleessa 
vuoden 1996 lopulla, jolloin 
Pellervon taloustilanne kuiten-
kin kiristyi ja ilmaisjakelusta 
oli pakko luopua. Pikaisella 
operaatiolla lehti onnistuttiin 
kuitenkin myymään osuustoi-
minnan kentälle ja lehti pelas-
tui. 

Pysähtyneisyyden  
pitkät vuosikymmenet 

Sotien jälkeiset vuosikymme-
net merkitsivät myös lehdelle 
pysähtyneisyyden ja paikoilleen 
jähmettymisen aikaa. Se koet-
tiin maaseudulla turvalliseksi - 
ajoittain ehkä jopa onnelliseksi 
ajaksi - hyvin epävarmaan ny-
kymenoon verrattuna. 

Mutta myöhemmin 1980-lu-
vulta lähtien maaseudun hen-
kinen tilanne kuitenkin vähi-
tellen alkoi osoittautua ikään 
kuin toimintakuntoisen kranaa-
tin ympärille käpertymiseksi. 
Osuustoiminta oli uhkaavasti 
jäänyt kansantaloudessa alisuo-
rittajaksi.

Tähän johtivat monet vahvat 
ja hyvin ymmärrettävät histo-
rialliset syyt. Elettiin Suomen 
suljetun talouden, maatalous-
tulopolitiikan, vientituen ja 
tuontisuojan turvallisia vuosi-
kymmeniä. 

Mutta talouden ja politiikan 

pelisäännöt olivat kuitenkin 
vähitellen menossa kokonaan 
uusiksi. Avautuvat markkinat 
ja kilpailu murtautuivat täydellä 
voimalla esiin. Myös maaseu-
dun poliittinen voima vähi-
tellen vähentyi maaltamuuton 
seurauksena. 

Kaikki nämä olivat isoja asi-
oita, joihin osuustoiminnan oli 
sopeuduttava ja rakennettava 
oma kilpailukykynsä. Suomen 
EU-jäsenyys toteutui vuoden 
1995 alusta lukien. 

Avoimuuden  
alkutahteja 1980-luvulla

1980-luvulta lähtien osuustoi-
mintaliikkeessä alettiin vähitel-
len herätä uusiin yhteiskunnal-
lisiin tarpeisiin ja markkinoiden 
vaatimuksiin. Mutta pitkälle 
1990-luvun jälkipuoliskolle asti 
suomalaisessa osuustoiminnas-
sa elettiin tutkija, KTT Kari 
Inkisen mukaan vaaran vuosia, 
jotka tällä vuosikymmenellä 
ovat sitten väistyneet useimpien 
osuustoimintayritysten selvästi 
parantuneen kilpailukyvyn ja 
tehdyn monentasoisen ja onnis-
tuneen kehitystyön ansiosta. 

Yhtä jalkaa Suomen EU-
jäsenyyteen valmistautumisen 
kanssa Osuustoiminta-lehteen 
saatiin vähitellen lisää myös 
välttämätöntä toimituksellis-
ta panostusta. Erikoisnume-
roista nykyinen Osuustoimin-
nan Vuosikirja aloitettiin 1995. 
Sen jatkoksi tuli vuonna 2001 
Osuustoiminnan Yhteiskuntavastuu. 
Molemmat ilmestyvät vuosit-
tain. Vahvat analyytikkotiimit 
ovat molemmissa toimituksen 
tukena.   

Yli kaikkien  
rajojen

Lehden ensimmäisessä nume-
rossa tammikuussa 1909 ilmes-
tyi julistus ”Mitä me tahdomme”. 
Sen oli kirjoittanut lehden en-
simmäinen päätoimittaja Han-
nes Gebhard yhdessä nimek-

kään toimituskunnan kanssa. 
Lehden historian selvittänyt 

Kari Inkinen toteaa, että tuo 
tahtoa, tietoa, valistusta, neu-
vontaa ja yhteistä keskustelua 
korostanut julistus on osoittau-
tunut yllättävän kestäväksi lin-
jaukseksi aatteelliselle ammat-
tilehdelle.

Inkisen mukaan OT-lehti 
kertoo suomalaisesta hyvin laa-
japohjaisesta kansanliikkeestä yli 
sukupolvien, samalla kun se kes-
kustelee yli kaikkien toimialara-
jojen ja keskinäisten kilpailuase-
telmien. Lehti on myös keskeisin 
väline kansainvälisen osuustoi-
mintatiedon ja -kokemuksen vä-
littämisessä Suomeen. 

- Lehti välittää puolueetonta 
ja luotettavaa tietoa kaihtamat-
ta osuustoimintakentän arois-
takaan asioista keskustelemista, 
tohtori Kari Inkinen sanoo.

Osuustoiminnan  
tasoittava vaikutus

Suomalaisella osuustoiminnalla 
on ollut erityinen vaikutus sekä 
viljelijäväestön että työväestön 
aseman parantajana. Sillä on to-
dettu olevan myös alueellisesti 
tasoittava vaikutus. 

Osuustoiminta vahvistaa 
aluetaloutta, tasaa suhdanteita 
ja rakentaa osaltaan Suomen 
hyvinvoinnin perustaa. Se on 
toiminut yhteiskuntavastuun, 
kuluttajansuojan ja monien 
maa- ja metsätaloutta koskevi-
en uudistusten edelläkävijänä, 
joka suurimpien kilpailijoi-
denkin on ollut pakko ottaa 
toiminnassaan hyvin vakavasti 
huomioon. 

Kun Suomi viime vuosikym-
meninä on keskiluokkaistunut, 
niin myös keskiluokka on löy-
tänyt hyvin osuustoiminnan. 
Samalla sitoutuminen osuus-
toimintaan on kuitenkin löyh-
tynyt. Monet, erityisesti nuoret  
valittavat todellisen tiedon puu-
tetta.
Uutta viritetään  
koko ajan

Uusosuustoiminnalla eli pien-
osuustoiminnalla on merkitystä 
monien ryhmien, kuten työt-
tömien tai maahanmuuttajien 
integroimisessa yhteiskuntaan. 
Sen nykyistä valtavirtaa ovat eri 

alojen ammattilaisten perusta-
mat osuuskuntamuotoiset yh-
teisyritykset.  

Osuustoiminta-lehti tekee 
nykyisin hyvin tiivistä yhteis-
työtä myös pienosuustoiminta-
projektien ja yritysneuvonnan 
sekä osuustoimintatutkimuk-
sen ja -koulutuksen kanssa. Uusi 
osuustoiminta -liite on vakiintunut 
lehden osaksi syksystä 1996 al-
kaen. Kaksi vuotta sitten sen 
sisältöön lisättiin myös vesiosuus-
kuntien palvelusivut.

Pellervon taloudellisen tut-
kimuslaitoksen neljästi vuo-
dessa julkaisema PTT-katsaus 
on tullut kaikille OT-lehden 
tilaajille säännöllisesti vuodes-
ta 2002. Katsauksista kaksi on 
Suhdannekuvia ja kaksi artikke-
linumeroita vaihtuvin ajankoh-
taisteemoin.

Osuustoiminta-lehti on nyt 
julkaissut satavuotisliitteen 
”Ossarin” lukijoiden lisäksi myös 
kaikille Kodin Pellervon ja Maati-
lan Pellervon tilaajille. Lehtien 
yhteistyöllä on myös vahvat his-
torialliset juuret. 

Kaikkien kolmen lehden yh-
teinen perustaja Hannes Geb-
hard eriytti Osuustoimintaleh-
den sisällön jo vuonna 1899 
perustetusta Pellervo-lehdestä. 
Näin Suomen Osuustoiminta-
lehti saattoi keskittyä yritys- ja 
kansantalouteen sekä yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin ja Pel-
lervo puolestaan maatalous- ja 
maaseutuaiheisiin. 

Mauno-Markus Karjalainen
mauno-markus.karjalainen@pellervo.fi

Tutkija, KTT Kari Inkisen artikkelisarja 
Osuustoiminta-lehden historiasta, ”Sa-
nan voimalla osuustoiminnan puolesta”, 
OT 2, 3, 4, 5 ja 6/08. Artikkelit löytyvät 
nettipalvelusta, www.osuustoiminta.
coop/ot

Kulttuuri

”Lehti välittää puolueetonta ja luotettavaa tietoa 
kaihtamatta osuustoimintakentän aroistakaan 

asioista keskustelemista.”
Kari Inkinen

Kuva: Teija Karjalainen

”Vaaran vuodet” 1990-luvulla selvitettiin...
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O suustoiminnan moni-ilmeistä ja tapah-
tumarikasta historiaa värittävät myös 
lukuisat kaskut. Osuustoimintakasku-

ja-palsta ilmestyi OT-lehteen vuoden 1993 
lukijatutkimuksen toiveiden perusteella. Siitä 
lähtien se on ilmestynyt lähes säännöllisesti ja 
saavuttanut mukavasti lukijakuntansa. Palsta 
jatkuu myös lehden toiselle vuosisadalle. 

Oheisena maistiaisia menneiden vuosien 
sadosta! Mukaan on pyritty valitsemaan to-
sitapauksia, joilla olisi yleisempääkin kanta-
vuutta osuustoiminnan kuvastajana.

 
Kun jäätä murrettiin...

Pellervo-Seuran alkuaikoina järjestön kon-
sulentit kiertelivät moottoripyörillä, pyörillä 
ja milloin milläkin kulkupelillä joka puolel-
la Suomea perustamassa uusia osuuskuntia. 
Eräässäkin kylässä kokous ja esitelmät pidet-
tiin, myötämieltä osuuskunnan perustamisel-
le löytyi, mutta asiassa ei kuitenkaan jostakin 
syystä oikein saatu toimeksi ratkaisevaa pää-
töstä. Kokous piti lopettaa ja väsyneet konsu-
lentit vetäytyivät yöpuulle läheiseen taloon.

He olivat jo unessa, kun kammarin ik-
kunaan varovasti koputettiin. Siellä oli pari 
miestä, jotka selittivät:

”Anteeksi, kun me näin keskellä yötä häi-
ritsemme, mutta kun meitä pyydettiin tule-
maan. Ja kysymään yhtä asiaa. Sitä, että mitä 
te itse hyödytte siitä, jos me sen osuuskunnan 
perustamme?”

”No, me nyt vain saamme kuukausipalk-
kamme”, oli silloinkin Pellervon miesten re-
hellinen vastaus.

Se mursi jään. Niin tuli sekin osuusmei-
jeri, -kassa ja -kauppa perustetuksi. Ja aidos-
ti paikalliseen jäsenten tarpeeseen ne kaikki 
tulivat. 

(OT 2/94)
 

Rahat liiviin vaan! 

Joensuun Osuuskassan toiminta alkoi niin 
lupaavasti, että melkein ensivuodesta lähtien 
saatiin ylijäämää. Eräänä vuonna sitä kertyi 
peräti 100 kultamarkkaa.

Jäsenyhteisöissä eli osuuskunnissa ylijää-
män käyttö ei kuitenkaan aina ole ollut yhtä 
helppoa kuin pääomayhteisöissä eli osakeyh-
tiöissä. Niinpä ylijäämän käyttö muodostui 
tässä tapauksessa hyvin ongelmalliseksi.

Mutta osuuskassan hallituspa ratkaisi asian 
selkeästi liikoja parakraaffeista piittaamatta. 
Tuo 100 mk jaettiin tasan kaikkien hallituk-
sen jäsenten kesken!

Pellervo-Seuran tarkastaja sitten raport-
teerasi seuralle ja osuuskunnan jäsenille mois-
ta menettelyä vastaan. Se kun ei varsinkaan 
osuuskunnassa ole sääntöjen eikä osuuskun-
talain mukaista.

Toki voiton jakaminen tasan ehkä osoittaa 
aitoa osuustoiminnallista henkeä. Mutta kun 
osallisiksi voitonjaosta pääsivät vain hallituk-
sen jäsenet itse, niin kyllä siinä tärkein - eli 

jäsenhyöty - tyystin unohtui.
Osuuskassan ukot pitivät sitten kokouksen 

ja tuumivat: 
”Jaettu mikä jaettu. Ja mitäpä se Pellervon 

miehille kuuluu. Markat liiviin vain!” 
(OT 5/96)

 
Puolikkaan lehmän arvoitus

Käytännön menettelytavat olivat puntarissa 
heti maailman ensimmäisen hengissä selvin-
neen osuuskunnan eli Rochdalen osuuskau-
pan alusta asti. 

Vain jauhoja, sokeria, voita ja kauraryynejä 
ostajille aluksi tarjonnut osuuskauppa ryhtyi 
pari vuotta toimittuaan myymään myös li-
haa. Se olikin jo vaativampaa. Eräänä päivänä 
nähtiin osuuskunnan lihamyyjän tulevan teu-
rastushuoneesta suuri vaunullinen lihaa mu-
kanaan. Teurastamon esimiehen laskuun oli 
asiasta tehty merkintä: 

”Neljä ja puoli lehmää teurastettu”.
Merkinnän johdosta teurastajalta pyydet-

tiin selvitys, minkä osuustoiminnallisen me-
nettelytavan kautta oli mahdollista teurastaa 
puolikaskin lehmä. Harhailiko jossain Sam-
makkokujalla se toinen puolikas?

Selitys oli seuraava: Muuan kaupungin 
teurastajista tarvitsi torilla myyntiä varten 
puolikkaan lehmän, kun taas osuuskunta tar-
vitsi neljä ja puoli lehmää. Sen vuoksi viides 
lehmä jaettiin kahtia, jolloin molempien tarve 
tuli tyydytetyksi. Tästä lähti liikkeelle tunnet-
tu kasku ”puolen lehmän teurastamisesta”.

Se muuten ei ollut mitään huonoa mainosta 
aloittelevalle, pikkuiselle osuuskaupalle. - Ky-
syntälähtöisyys, verkostoituminen ja tarkka 
taloudenpito osattiin jo tuolloin, 1800-luvun 
puolivälissä. 

(OT 4/08)
 

Sankareita ja antisankareita

Finanssikriisin lamauttaessa maailmantalo-
utta voidaan palauttaa mieliin Suomen 1980-
90-lukujen omat kasinovuodet, jolloin maan 
finanssielämällä meni Helsingin lehtien mu-
kaan ihailtavan lujaa. Mutta seuraukset olivat 
katastrofaalisia.

OKO:n pääjohtaja Pauli Komi sai noina 
vuosina hermostua moneen kertaan tiedotus-
välineisiin, jotka joukolla ja näyttävästi läh-
tivät tekemään aikansa suurimpia sankareita 
silloisista ”kasinopojista”. Samoja nuotteja 
kuultiin vielä viime vuonnakin. Valtamedian 
sankarit vain tulivat tällä kertaa Islannista... 

Osuuspankeilla oli noina kotimaan kasi-
novuosina voimassa linjaus pitäytyä perus-
pankkitoiminnassa. Mutta media kasvatti 
jatkuvasti ryhmän sisäisiä paineita suunnan 
muuttamiseksi. Monena vuonna ehdittiin 
ihailla varsinkin SKOP:ia. ”Hitaita” osuus-
pankkeja herjattiin tyyliin: ”Vanha traktori 
hörähtää”.

Kuitenkin vuosia myöhemmin juuri tämä 
osuuspankkien varovaisuus osoittautui par-

haimmaksi viisaudeksi. Kun kasinohuuma 
sitten oli haihtunut ja veronmaksajille ja pan-
keille hirvittävä lasku langennut maksettavak-
si, kysyi Helsingin Sanomien toimitussihteeri 
Ritva Remes Pauli Komilta eräissä kemuissa: 
”No, ootkos nyt pollea?”

”En minä oikein viitsi suurta mynttiä lyö-
dä, kun lama on koetellut kaikkia”, virkkoi 
siihen Komi.

Saattaa olla monessa paikassa käyttökel-
poinen lausahdus jälleen. 

(OT 6/98)
 

Mitä se on?

1960-luvulla Tuottajain Lihakeskuskunnan 
TLK:n toimitusjohtaja Ragnar Söderholm 
aloitti Lihateollisuusopiston markkinointi-
henkilöstön kursseilla pitämänsä luennon ai-
na kysymällä, tietävätkö arvoisat myyntimie-
het, mitä on osuustoiminta. Kun vastauksia 
ei kuulunut, lohdutti Söderholm kuulijoita 
ilmoittamalla, ettei tiedä sitä itsekään.

Ainakin tutkijat ja lainlaatijat ovat vuo-
sikymmenten varrella osuustoiminnan mo-
nin eri tavoin määritelleet. Kaiketi lopullista 
totuutta asiasta ei ole vielä saavutettu. Siinä 
määrin monimuotoisesta ja -ulotteisesta ilmi-
östä on kysymys. Paras onkin lähestyä asiaa 
käytännöllisesti.

Siis mitä osuustoiminta on? Se voi olla esi-
merkiksi tätä:

Sinulla on kaksi lehmää, joista myyt toisen 
pois. Ostat tilalle sonnin ja liityt osuuskun-
taan. Näin karjasi lisääntyy oman uutteruutesi 
ja osuuskuntasi ammattitaitoisen eläinlääkä-
rin ansiosta. Oma osuuskunta ottaa vastaan 
kaiken tuottamasi maidon ja lihan. Näin saat 
aikaa myöten yhä lisääntyviä tuloja. Niillä voit 
vaikka uusia pieneksi käyneen navettasi - ja 
palkata sen rakennustöihin myös työttömän 
naapurisi.

Siksi osuustoiminta on käytännössä paras, 
vaikka teorioissa sen muutamat muut var-
maan vielä voittavatkin. 

(OT 4/93)

Kari Inkinen 

PS. Ilo aina moninkertaistuu, kun sen voi 
jakaa muiden kanssa. Siksi Osuustoiminta-
lehden toimitus pyytää myös Pellervon luki-
joita lähettämään kokemiaan tai kuulemiaan 
osuustoiminnassa sattuneita hauskoja tapa-
uksia kaskupalstalla julkaistavaksi. Toivotta-
via ovat erityisesti jutut ja kokemukset, joista 
ajattelevainen lukija voi ehkä oppia jotakin. 
Julkaistuista jutuista on luvassa aina pieni 
palkkiokin! 

Tarinat - samoin kuin palaute tästä sa-
tavuotisliitteestä - pyydetään lähettämään 
sähköpostiosoitteella: mauno-markus.kar-
jalainen@pellervo.fi (tai sivulta 3 löytyvään 
postiosoitteeseen).

Vahvaa kaskuperinnettä
Osuustoimintakaskuja



Onnittelut 100-vuotiaalle 
Osuustoiminta-lehdelle

Maistuva Suomi on yhteistyötä!

Koko Itämeri 
ulottuvillasi

www.tallink.fi www.silja.fi 

Tulevaisuudessa nopeat tietoliikenneyhteydet toteutetaan
valokuidulla kotiin saakka. Kaistaa tarvitaan kasvavalle
internetliikenteelle ja uusille palveluille.

PPO tuo valmiuksia tietoliikennetarpeisiin ja rakentaa
Kuitu kotiin -valokuituverkkoa jokilaaksoihin Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalla. Kuitu on investointi kauaksi tulevaisuuteen.

Ota yhteyttä:
Pohjanmaan Puhelin Oy / Asiakaspalvelu
Ratakatu 1, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 4291 400, asiakaspalvelu@ppo.fi

Kuitua kotiin
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Pellervon keskeisenä tavoitteena on, että 
osuustoimintayrityksillä on kilpailu-
kykyiset toimintaedellytykset. Järjestö 

luo myös edellytyksiä osuustoimintayritys-
ten etenkin hallintohenkilöiden ja myös 
liikkeenjohtajien ammatilliselle ja tiedolli-
selle kehittymiselle, edistää osuustoiminta-
aatetta, käyttäjäomisteisuuteen perustuvan 
osuustoiminnan antamaa strategista kilpai-
luetua ja uusien osuuskuntien syntyä. 

Pellervo-yhteistyö merkitsee jäsenyhtei-
söille laajaa kotimaista ja kansainvälistä yh-
teistyöverkostoa henkilö- ja yritystasoilla. 

Nykymaailmassa työ kansallisella tasolla 
ei yksin riitä. Pellervo on edustamassa suo-
malaista osuustoimintaa kansainvälisissä 
organisaatioissa ja sillä on toimisto Brysse-
lissä. Järjestö vaikuttaa näiden kautta osuus-
toiminnan kansainvälisiin puitteisiin. 

Viisi  
osakkuusyhteisöä

Pellervon toimisto sijaitsee Helsingissä Si-
monkatu 6:ssa. Toimistossa työskentelee 
parikymmentä ihmistä, joista noin puolet 
on Pellervo-lehtien palveluksessa. Peller-
vo-Seuran järjestötoimintaa, neuvontaa ja 
lakipalveluja vedetään nykyisin yhdeksän 
henkilön voimin. 

Lisäksi järjestön osakkuusyhteisöinä toi-
mivat Pellervon taloudellinen tutkimuslai-
tos PTT, Suomen Gallup Elintarviketieto 
Oy, Pellervo-Instituutti Oy ja Pellervon 
Julkaisupalvelu PJP Oy. Brysselin toimisto, 
joka toimii yhdessä MTK:n kanssa, luetaan 
Pellervon viidenneksi osakkuusyhteisöksi.

Pellervo-Seuraan kuuluu vajaan 400 
yhteisöjäsenen lisäksi myös useita jäsenjär-
jestöjä kuten esimerkiksi ruotsinkielinen 
Andelsförbundet ja pienosuustoimintaa 
edustava Osuustoiminnan kehittäjät - Coop 
Finland ry. Pellervon johto on ilmoittanut, 
että myös vesiosuuskuntien oma järjestö 
voidaan hyväksyä sen jäsenjärjestöksi, jos 
sellainen keskisuomalaisten vesiosuuskun-
tien aktiivisuudesta lähtien tänä vuonna 
syntyy ja hakee jäsenyyttä. Myös MTK on 
nykyisin Pellervon jäsenjärjestö.

Etuja jäsenille  
- meille Suomessa

Pellervo-Seura on perustettu 1899, joten tä-
nä vuonna 2009 Seura täyttää 110 vuotta. 
Pellervon perustaminen merkitsi suomalai-
sen järjestäytyneen osuustoimintaliikkeen 
syntyä. Vuoden teemana on Osuustoiminta: 
Etuja jäsenille - meille Suomessa. 

Pellervon, Suomen Osuuskauppojen 
Keskusliiton, OP-Keskuksen ja Osuus-
kunta Tradeka-yhtymän yhteinen Osuus-
toiminnan neuvottelukunta yhdistää koko 
suomalaista osuustoimintaa. Sen työssä 
painottuvat Kansainvälisen Osuustoimin-
taliiton ICAn asiat, osuustoiminnalliset 
omistajuuskysymykset sekä yhteistoiminta 
yliopistolaitoksen kanssa osuustoiminnan 
tutkimuksen ja opetuksen edistämiseksi.

ICA yhdistää 800  
miljoonaa jäsentä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA 
yhdistää eri maiden osuustoimintaa. Se 
edustaa yli 800 miljoonaa osuuskuntien jä-
sentä kaikkialla maailmassa. YK:n kanssa 
läheisesti toimiva ICA on maailman suurin 
hallituksista riippumaton järjestö. 

Osuustoimin-
ta vaikuttaa mil-
jardien ihmisten 
to i meent u loon . 
Kuten muutkin yri-
tykset, myös osuus-
kunnat menestyvät 
parhaiten vakaissa 
yht e i sk u n n i ssa . 
Pohjois-Amerikas-
sa ja Euroopassa 
osuustoiminta on 
vahvinta. 

Suuri osa maa-
ilman väestöstä 
on maanviljelijöi-
tä. Osuustoiminta 
on tärkeä ja käy-
tännöllinen keino 
maailman suurten 
ja polttavien ke-
h it yskysymysten 
ratkaisussa. Sitä 
soisi käytettävän 
esimerkiksi ke-
hitysyhteistyössä 

enemmänkin. Suomessakin suosiota saa-
nut Reilun Kaupan järjestelmä pohjautuu 
pitkälti kehitysmaiden maanviljelijöiden 
osuustoimintaan.

Suomi, osuustoiminnan  
pikkujättiläinen

Suomi on ICA:n tunnustama maailman 
osuustoiminnallisin maa, kun vertaillaan 
kaikkien osuustoimintayritysten liikevaih-
toja, jäsenmääriä ja työllistävyyttä eri mais-
sa suhteessa maiden kokoon. Suomi on 
viimeisen kymmenen vuoden aikana ko-
honnut osuustoiminnan pikkujättiläiseksi 
maailmassa. 

Suomen osuustoiminnan olennainen 
voima on sen monipuolisuudessa: osuustoi-
minta on vahvaa monilla toimialoilla kulut-
tajaosuustoiminnasta tuottajaosuustoimin-
taan ja palveluosuustoiminnasta pien- eli 
uusosuustoimintaan. 

Pellervo-Seura ja Suomen Osuuskaup-
pojen Keskusliitto SOKL ovat suomalaiset 
Sveitsin Genevessä päämajaansa pitävän 
Kansainvälisen osuustoimintaliiton jäsenet.

Lisätietoja: www.pellervo.fi 
www.osuustoiminta.coop/ot

100 vuotta

Onnittelumme satavuotiaalle

OT-lehden 100-vuotisjuhlaliite

kork. 85 mm

lev. 90 mm

kehystetään

fonttina, jos mahdollista

Trebuchet MS

Pellervo-Seura	edistää	
osuustoimintaa
Pellervo pitää yllä osuustoiminnan ideaa, tiedottaa, ajaa osuustoiminnan 
yhteiskunnallisia etuja ja edistää osuustoiminnalliselle yrittämismallille 
myönteistä ilmapiiriä.KANSAINVÄLINEN	TUNNUS.	

Sateenkaari on kansainvälisen osuustoimintaliik-
keen perinteinen tunnus, joka kuvaa moniarvoisuut-
ta mm. eri kulttuurien, maiden ja toimialojen välillä. 
Sama sateenkaari on ollut graafisen suunnittelun 
lähtökohtana myös Osuustoiminta-lehdessä.

Yhteyksiä, osallistumista, vaikuttamista...
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Onnittelemme
100-vuotiasta

Osuustoiminta-lehteä

O suuskunnan perusidea, yhdistää 
pienempi voima suuremmaksi voi-
maksi, on myös kauppiasyrittäjien 

käytössä. Yksittäisen pienyrittäjän neu-
votteluvoima markkinoilla tavaroiden ja 
palvelujen ostamiseksi tai niiden nykyai-
kaiseksi markkinoimiseksi saattaa olla ver-
raten heikko, mutta yhdistynein voimin 
yhteisen osuuskunnan kautta yksittäisten 
yrittäjäkauppiaiden asema on jo huomatta-
vasti parempi.

S-ryhmän ABC-ketju harjoittaa osuus-
toiminnallista polttonestekauppaa. Siinä 
on kyse asiakasomisteisesta toiminnasta. 
Meillä on myös toinen osuustoiminnallinen 
huoltoasemaketju.

Suomalainen Energiaosuuskunta SEO 
on kauppiaiden omistama polttoaineiden 

hankinta- ja jakeluyritys. Sen jäsenenä ovat 
itsenäiset huoltamoyrittäjät. Yrittäjät hank-
kivat myytävät polttonesteet SEO:n kautta. 
SEO-yhteys tarjoaa myös valtakunnallisesti 
tunnetun ja luotettavan liiketoimintatun-
nuksen, brändin.  SEO on ikään kuin kaup-
piaiden renki, eikä päinvastoin. 

Toimiessaan aidosti yrittäjien edun mu-
kaisesti SEO turvaa itsenäisten kauppiai-
den työ- ja elinmahdollisuudet, yrittäjien 
itsenäisen päätöksenteon ja kilpailukykyiset 
toimintaedellytykset. 

Osuustoimintayrityksen etuna on myös, 
että se voidaan varmasti myös pitää omissa 
käsissä - eikä se ole myytävissä kauppiaan 
tappioksi ”eniten tarjoavalle”. Kauppiaiden 
perustamia osuustoiminnallisia ketjuja toi-
mii Suomessa myös mm. luontaistuotealalla.

Osuuskunnat yrittäjien 
liiketoiminnan tukena

Esimerkkinä huoltamoyrittäjien SEO

Pellervo-Seura
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100 vuotta

Vanhan sanonnan mukaan ”Ei kysyvä 
tieltä eksy.” Juuri tässä tarkoituksessa 
Osuustoiminta-lehti julkaisee Kysy pois 
-palstaa. Sen tarkoituksena on antaa ky-
syjille osuustoiminnan asiantuntijoiden 
vastauksia heitä kulloinkin askarrutta-
viin kysymyksiin. Ja aivan ilmeisesti vas-
taukset eivät tyydytä ainoastaan kysyji-
en tiedon halua, vaan uskottavasti myös 
muiden lukijoiden samaa tarvetta.

Palstaa on julkaistu menestyksellä säännöl-
lisesti jo vuodesta 1996 lukien. Kuluneiden 
vuosien aikana etenkin palstalle kirjoitta-
neet juristit ovat vastanneet jo satoihin ky-
symyksiin. 

Nykyisin palstaa kirjoittaa pääasiassa 
Pellervon lakiasiainjohtaja, varatuomari 
Kari Lehto. Myös yritysneuvonnasta olem-
me saaneet vahvistuksia, kun OTK Jukka 
Pötry ja HTT Niina Immonen ovat lu-
vanneet vierailla välillä tälläkin palstalla. 
Kysymykset voivat liittyä muuhunkin kuin 
juridiikkaan, kunhan ne vain selkeästi liit-
tyvät lehden aiheeseen, osuustoimintaan. 

- Uusosuustoiminnan piiristä tulevat ky-
symykset ovat usein paljon vaikeampia kuin 
perinteisen osuustoiminnan piiristä tulevat 
kysymykset, Kari Lehto kertoo. - Perinteisel-
lä osuustoimintaväellä - kuten osuusmeijerei-

den toimitusjohtajilla - on vuosikymmenien 
kokemus muun ohella myös osuuskunta-
laista ja muusta osuustoimintaa koskevasta 
lainsäädännöstä. Heidän kysymyksensä läh-
tevät perustietämyksen pohjalta ja tähtäävät 
useimmiten tietojen syventämiseen. Kul-
jetaan kokemuksen kartoittamilla poluilla. 
Harvoin kysytään alueelta, jossa lakimies ei 
ole aikaisemmin aivonystyröitään vaivannut 
ja lakikirjan sivuja ja nyttemmin myös netti-
sivustoja selannut. 

- Sen sijaan uusosuustoiminnan piiristä 
tulevat kysymykset voivat syleillä maailmo-
ja. Niiden lähettäjää ei läheskään aina paina 
ainakaan liiallinen kokemus esimerkiksi 
osuuskuntalain suhteen. Kysyjän näkökul-
ma on usein hyvin ennakkoluuloton ja tuo-
re. Perustetun tai vasta perusteilla olevan 
osuuskunnan asioita mietittäessä on vaan 
tullut esiin hieno ajatus ja sitten on tullut 
mieleen, että onkohan sen toteuttaminen 
mahdollista. 

- Saattaa siinä juristin tukka ainakin 
harmaantua, mutta älkää säälikö! Hyvää se 
vaan meillekin tekee: miettiä asioita myös 
aivan uudesta näkökulmasta.

Kari Lehdon mielestä Kysy pois -palsta 
on oikeastaan yksi osa osuustoimintatietä-
myksen opetusta. - On peräti toivottavaa, et-
tä lukijat saisivat kysymyksistä ja vastauksista  

 
 
käytännöllistä oppia. Ja ainakin yritämme 
kirjoittaa ymmärrettävää tekstiä.

- Palstaa kannattaa seurata. Voin vakuut-
taa, että kyllä sieltä joka kerta jokin tiedon 
jyvänen löytyy. Lähettäkää meille myös 
kysymyksiä, Kari Lehto vetoaa. - Saatte 
vastauksia teitä vaivaaviin kysymyksiin ja 
samalla ammennatte oppia myös muille 
osuustoiminnasta kiinnostuneille. 

Pellervo-Seura100 vuotta

Kysy 
pois

Kymmenessä vuodessa Peller-
von verkkosivuille on kertynyt 
sadoittain ruokareseptejä, ko-
solti tietoa maataloudesta sekä 
eri aloilla toimivista osuus-
kunnista ja siitä, miten osuus-
toimintayrityksiä perustetaan 
ja miten niitä pitää hoitaa.

Tuo aika on vain viimeisin ja ny-
kyaikaisin kymmenes Pellervon 
toiminnassa, mutta kyllä 110-vuo-
tinen perinne pilkottaa tämänkin 
päivän viestimessä. Verkossa voi 
lukea joitakin digitoituja Peller-
von alkuaikojen kirjoja ja vihkosia 
osuustoiminnasta ja siellä voi mm. 
tutustua talousneuvos Hedvig 
Gebhardiin sekä perheenäitinä 
että vaikuttajana yhteiskunnassa.

Verkkosivujen nettikirjastossa 
voi esimerkiksi lukea aivan tuoreel-
taan Pellervo-Seuran perustamisen 

vaiheet. Järjestön toimiston johtaja 
Väinö Axelson toimitti pienen 
kirjasen vuonna 1899 ja siinä Seu-
ran johtokunta vetosi sivistyneis-
töön juuri perustetun Pellervon 
toiminnan edistämiseksi.

Pellervo hyödynsi aikansa 
uutta tekniikkaa valistus- ja jul-
kisuustyössään. Seura mm. sopi 
oman laulun tekemisestä Jean 
Sibeliuksen ja Eino Leinon 
kanssa 1920-luvulla ja levytyt-
ti sen Tanskassa. Myöhemmin 
Seura tuotti valtavasti kirjoja ja 
elokuvia.

Tänä päivänä käytetään myös 
verkkosivuja Seuran jäsenten 
ja asiakkaiden palvelemiseen, 
Seuran toiminnasta ja osuustoi-
minnan asioista uutisoimiseen, 
palvelujen ja tuotteiden markki-
noimiseen. Suuri osa julkaisujen 
tilaajista asioi verkon kautta ja 

vuoden 2008 lopulla kuukausit-
tain sivuilla rekisteröitiin noin  
40 000 lukutapahtumaa.

Osuustoiminta-lehdellä on ol-
lut vuodesta 1999 lähtien verkko-
sivut, joille päivitetään aina juuri 
ilmestyneen numeron sisällysluet-
telot ja muutamia artikkeleita. Si-
sällön painopiste on suunnattu 
heille, jotka eivät painettua lehteä 
saa, mutta myös lehden tilaajat 
saavat painetun lehden jatkoksi 
lisä- ja arkistopalveluita. Netistä 
löytyy tietoa uusista ja vanhoista 
osuuskunnista, niiden toiminnan 
pyörittämisestä, kokemuksista ja 
näkemyksistä sekä toimintaym-
päristön muutoksista Suomessa, 
Euroopassa ja maailmalla.

Markku Nummi
markku.nummi@pellervo.fi

Pellervon nettisivut palvelevat
Monipuolinen aineisto käytössäsi!

Kysy	pois	-palsta	opastaa

Kari Lehto

	Osuustoimintaa koskevat kysymykset pyydetään 
lähettämään osoitteeseen: Osuustoiminta-lehden toimi-
tus, PL 77, 00101 Hki. Nopeimmin kysymykset tulevat 
sähköpostitse toimituksen osoitteella: mauno-markus.
karjalainen@pellervo.fi. Erittäin kiireellisissä tapauk-
sissa pyrimme vastaamaan kysyjille sähköpostitse jo 
ennen lehden ilmestymistä.  
	Vanhoja kysymyksiä ja vastauksia on koottu jäsen-
nellysti OT-lehden nettipalveluun, www.osuustoiminta.
coop/ot (valitse vasemman reunan valikosta Uot-lisäpal-
velut ja anna käyttäjätunnus ja salasana: Osuustoiminta 
esiin. Ne aika ajoin vaihtuvat ja julkaistaan aina lehden 
toimitustiedoissa.  
	Tämänkertainen Kysy pois -aineisto peruslehden 
sivulla 34.

Lisää verkkosivuilla: 
www.pellervo.fi   
www.osuustoiminta.coop/ot
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Onnittelemme!

KOKOOMUS

Onnittelut100-vuotiaalleOsuustoiminta-lehdelle!
www.kokoomus.fi
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FRIMODIG-KEHYS
Täydellinen kehystyspalvelu

www.frimodigkehys.fi



OSUUSTOIMINTA 1/09�2

100 vuotta

www.valio.fi

Anna elämän maistua


