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Johdanto
Osuustoiminta ja henkilöstön omistamat yritykset ovat teollisen vallankumouksen aikaan syntyneiden, vapauden, veljeyden ja tasa-arvon aatteiden
käytännön toteutusta. Ensimmäinen tunnettu henkilöstön omistama osuuskunta perustettiin Yhdysvaltoihin vuonna 1791. Selkeimmin henkilöstön
omistamat osuuskunnat ovat liittyneet eteläeurooppalaisen ja amerikkalaisen
työväenliikkeen traditioon, jossa on korostettu työntekijöiden itsemääräämisoikeutta ja itsenäisyyttä.
Määritelmän mukaan henkilöstön omistamat yritykset erottuvat muista yrityksistä siinä, että työntekijöillä on todellinen valta vaikuttaa yrityksen päämääriin, toimintaan ja omaan työhönsä.
Euroopassa henkilöstön omistamia yrityksiä on erityisesti Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa. Espanjassa työosuustoiminnan ja muidenkin henkilöstöomisteisuuden yritysmuotojen kehittäminen on ollut vilkasta, ja erityisen
kiinnostava uusi henkilöstöomisteisuuden malli on SAL (Societas Anonymas
Laboral), joiden perustamista tuetaan erityisellä lailla. Baskimaalla alkuaan
12 metallimiehen perustuman metalliverstaan menestyksen innoittamana on
kehittynyt yli 100 000 henkilöä työllistävä henkilöstön omistamien osuuskuntien verkosto Mondragon Cooperative Corporation Italiassa, Emilia
Romagnassa, tuhansien pientuottajaosuuskuntien verkosto on saanut aikaan
Euroopan 10:nneksi rikkaimman aluetalouden.
Englannin sadan suurimman osuuskunnan joukossa ovat henkilöstön
omistama tavarataloketju John Lewis Partnership sekä paperitehdas Tullis
Russell Group. Henkilöstön omistamilla osuuskunnilla on suuri merkitys
Etelä-Amerikassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Aasiassa niitä on esimerkiksi
Japanissa, Singaporessa, Etelä-Koreassa ja Australiassa sekä Afrikassa mm.
Beninissä, Tansaniassa ja Ugandassa.
Suomessa toimi henkilöstön omistamia osuuskuntia 1800 – ja 1900-luvun
vaihteesta aina 1940-luvulle erityisesti satama- ja rakennusaloilla. Henkilöstön omistamien osuuskuntien määrä oli kuitenkin vähäinen aina 1990-luvun
puoliväliin asti. 1990-luvun laman aikana ja jälkeen alkoi uusi henkilöstöomisteisten osuuskuntien kasvun kausi, joka jatkuu edelleen. Kuudessatoista
vuodessa 1994 -2010 niiden määrä on kasvanut 45 yrityksestä noin 1200

yritykseen. Useimmat suomalaisista henkilöstön omistamista osuuskunnista
ovat mikroyrityksiä, jotka työllistävät enintään 3 – 4 jäsentään, mutta osa
yrityksistä on kasvanut yli sadan työntekijän yrityksiksi.
On ilmeistä, että Suomessa toimii myös runsaasti osakeyhtiömuotoisia henkilöstöomisteisia yrityksiä. Esimerkiksi vuonna 2000 Porin seudulla tehdyssä
selvityksessä noin 120 alueen yritystä ilmoitti olevansa henkilöstön omistama. Henkilöstön omistamat osuuskunnat ovat siirtyneet teollisesta yhteiskunnasta palvelu- ja tietoyhteiskuntaan. 1990-luvun keskeisiä toimialoja ovat
olleet rakennusala, siivous ja tekniset toimistopalvelut. Nykyisin osuuskuntia
perustavat korkean ammattitaidon omaavat palvelualan erityisosaajat, joten
kasvualoja ovat taide- ja kulttuuriala, sosiaaliala sekä tietotekniikan ja viestinnän alat.
”Ne, jotka itse päättävät tehdä historiaa ja muuttaa tapahtumien kulkua, ovat etulyöntiasemassa sellaisiin nähden, jotka päättävät passiivisesti odottaa muutoksen tuomia tuloksia”

Don Jose Maria Arizmendiarrieta, Mondragon
henkilöstöomisteisten osuuskuntien perusta

Pekka Pättiniemi
puheenjohtaja
Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop Finland ry

Mitä henkilöstöomisteiset osuuskunnat ovat?
Henkilöstöomisteiset osuuskunnat ovat
työntekijäjäsentensä omistamia ja demokraattisesti
hallitsemia yrityksiä, joissa noudatetaan
osuustoiminnan periaatteita. Ne ovat hyvä ja
yhä merkityksellisempi vaihtoehto perinteisille,
sijoittajien omistamille yritysmalleille.
Osuuskunnat Suomessa
Suomen noin 4 200 osuuskunnasta lähes kolmannes on henkilöstönsä omistamia osuuskuntia eli osuuskunnan jäseninä ovat sen työntekijät.
Suomalaisen osuustoiminnan erityispiirre on sen toimialakirjon jatkuva laajentuminen. Osuuskuntia toimii Suomessa lähes millä tahansa toimialalla.
Perinteisempien alojen kuluttaja- ja tuottajaosuuskuntien lisäksi löytyy
esimerkiksi arkkitehtien, kirjanpitäjien, siivoojien, lakimiesten, rakennusurakoitsijoiden, matkailuyrittäjien ja parturi-kampaajien osuuskuntia, jotka
kaikki ovat pääsääntöisesti henkilöstönsä omistamia yrityksiä.
Suomessa osuuskuntien jäsenmäärät ovat, kiitos lähinnä osuuskauppojen ja
-pankkien, maailman huippuluokkaa väkilukuun suhteutettuna. Tästä syystä
Suomea kutsutaankin usein maailman osuustoiminnallisimmaksi maaksi.
Kuitenkin osuuskuntamuodon tunnettuudessa erityisesti pienen ja uuden
yrittäjyyden näkökulmasta on parantamista.

Miten henkilöstöomisteista yritystä johdetaan
Henkilöstöomisteisen osuuskunnan johtaminen perustuu seitsemään osuustoiminnan periaatteeseen. Tämän oppaan sivuilla ne esitellään yksi kerrallaan. Jokaisen kohdalla kerrotaan, miksi periaate on osuuskunnille tärkeä ja
painotetaan, mitä osuuskuntien on tehtävä noudattaakseen tätä periaatetta.
Julkaisu tarjoaa lyhyen, käytännöllisen oppaan osuuskuntasi hyvään johtamiseen.
Opas ei kata kaikkea, mitä voidaan sanoa henkilöstöomisteisten osuuskuntien hyvästä hallintotavasta. Se hahmottelee tärkeimmät hyvän hallintotavan
periaatteet.
Julkaisu on tarkoituksellisesti lyhyt. Se keskittyy pikemminkin hyvin johdetun henkilöstöomisteisen osuuskunnan ydinpiirteisiin kuin antamaan yksityiskohtaista tietoa tarvittavista menettelytavoista ja menetelmistä.
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PERIAATE
Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys – osuuskunta on tarkoitettu kaikille työntekijöille, jotka hyväksyvät ja kykenevät
täyttämään jäsenyyden tuomat velvollisuudet.

Henkilöstöomisteiset osuuskunnat toimivat parhaiten sellaisten jäsenten
ryhmänä, jolle yrityksen menestys tuottaa yhteisiä etuja pitkällä aikavälillä.
Osuuskuntasi tulee:
1.

tarjota avoin ja vapaaehtoinen jäsenyys niille työntekijöille, jotka
kykenevät ja hyväksyvät jäsenyyden tuomat velvoitteet

2.

sopia jäsentensä oikeuksista ja velvollisuuksista
(esim. jäsenen työnkuvaus)

3.

tarjota työntekijöille mielekästä tietoa jäsenyydestä sekä

4.

tarjota perehdytystä kaikille jäseniksi haluaville.
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PERIAATE
Demokraattinen jäsenhallinto – Jäsenten tulee olla aktiivisesti mukana osuuskunnan hallintotyössä. Jäsenellä on
yhtäläinen äänioikeus (jäsen/ääni-periaate). Luottamushenkilöt ovat vastuussa jäsenistölle.

Henkilöstöomisteisen osuuskunnan menestys perustuu jäsenten aktiiviseen
osallistumiseen osuuskunnan kehittämiseen.
Osuuskuntasi tulee varmistaa, että
1.

jäsenillä on mahdollisuus osallistua aktiivisesti liiketoiminnan
suunnitteluun ja siihen liittyvään päätöksentekoon

2.

jäsenet valitsevat johdon ja valvovat sen toimintaa

3.

jäsenet osallistuvat aktiivisesti pitkän aikavälin suunnitteluun

4.

viestintä on tehokasta ja monipuolista sekä osuuskunnan ja sen
jäsenten välillä että myös jäsenten kesken ja

5.

osuuskunnan hallinnon, liiketoiminnan, ja johtamisen
menetelmiä tarkistetaan säännöllisesti.
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PERIAATE
Jäsenten taloudellinen osallistuminen – Ylijäämä käytetään osuuskunnan kehittämiseen, palkkoihin jäsenille
heidän osuuskunnalle tekemänsä työn mukaan sekä muihin jäsenten hyväksymiin tarkoituksiin esimerkiksi koron
maksamiseen osuuspääomalle.

Henkilöstöomisteisen osuuskuntasi tulee maksaa vähintään alan työehtosopimusten mukaiset palkat ja muut etuudet, joita jäsenet tarvitsevat ja haluavat.
Osuuskuntasi tulee varmistaa, että
1.

se kartuttaa yhdessä omistettuja varoja ja pääomaa

2.

jäsenet ovat yhdessä suunnitelleet ja sopineet osuuskunnan
palkkauksen perusteet (työehtosopimukset huomioon ottaen)
sekä muuta jäsenyyteen ja työsuhteeseen liittyvät etuudet.
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PERIAATE
Itsenäisyys ja riippumattomuus – osuuskunnat ovat jäsentensä hallitsemia, itsenäisiä organisaatioita. Osuuskunnan itsenäisyys on otettava huomioon myös tehtäessä
sopimuksia ja taloudellisia järjestelyjä ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Osuuskuntaa on johdettava ja sen toimintaa suunniteltava niin, että se menestyy eikä tule liian riippuvaiseksi yhdestä tai muutamasta rahoittajasta, tavarantoimittajasta tai asiakkaasta.
Osuuskuntasi tulee
1.

säännöllisesti arvioida, miten liiketoimintaa kehitetään ja
yritystä johdetaan

2.

valvoa taloutta ja taloushallintoa – esim. sisäisin tarkastuksin –
koko toiminnan osalta

3.

johtaa aktiivisesti liiketoimintaa, henkilöstöä, markkinointia ja
muita toimintoja

4.

hallita ja valvoa riskejä (sisäisiä ja ulkoisia), joita osuuskuntasi
ja sen liiketoiminta kohtaavat

5.

sijoittaa riittävästi laitteisiin ja toimitiloihin, jotta hyvät työolot
ja tehokkaat toiminnot ovat mahdollisia

6.

verrata osuuskuntasi ja sen liiketoiminnan tehokkuutta muihin
yrityksiin sekä

7.

arvioida millaista johtamista, koordinointia ja teknisiä taitoja
tarvitaan, jotta osuuskunnan tavoitteet saavutetaan.
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PERIAATE
Osuuskunnat tarjoavat jäsenilleen, luottamushenkilöilleen, liikkeenjohdolleen ja henkilöstölleen mahdollisuuden koulutukseen ja oppimiseen tehokkaan osallistumisen
toteuttamiseksi osuuskunnan kehittämiseen. Osuuskunnat viestivät suurelle yleisölle sekä etenkin nuorisolle ja
mielipidevaikuttajille osuustoiminnan luonteesta ja sen
eduista.

Koulutus, valmennus ja henkilökohtainen sekä yhteisöllinen oppiminen auttavat henkilöstöomisteisen osuuskunnan jäseniä kehittymään monitaitoisiksi
työntekijöiksi sekä osallistumaan osuuskunnan liiketoiminnan johtamiseen
ja kehittämiseen.
Osuuskuntasi tulee varmistaa, että
1.

kaikki jäsenet ja tulevat jäsenet saavat perehdytystä jäsenyyteen
ja osuuskuntansa toimintaan sekä valmiuksia osuuskunnissa
toimimiseen

2.

jäsenet ja työntekijät saavat teknistä (ammatillista) koulutusta
vastaamaan sekä nykyisiä että tulevia tarpeita ja työtehtäviä

3.

toimihenkilöt, asiantuntijat ja luottamushenkilöt voivat kehittyä
ja kouluttautua ammatillisesti

4.

johtamistaidot ovat kunnossa, jotta osuuskunnan liiketoimintaa
voidaan koordinoida tehokkaasti sekä

5.

osuuskuntatoiminnan luonne ja hyödyt tehdään tutuiksi suurelle 		
yleisölle ja toimintaympäristölle.

PERIAATE
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Osuuskunnat palvelevat jäsenistöään tehokkaimmin ja
vahvistavat osuustoimintaliikettä harjoittamalla keskinäistä yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Yhteistyö osuustoiminnallisten yritysten kesken on osuuskuntien menestyksen avain.
Osuuskuntasi tulee
1.

pyrkiä aktiivisesti yhteistyöhön muiden osuuskuntien kanssa ja
saada näin aikaan suuremman koon tuomia etuja ja päästä siten
osalliseksi parempiin liiketoimintamahdollisuuksiin

2.

kilpailla oikeudenmukaisesti ja rehellisesti muiden osuuskuntien 		
kanssa

3.

osallistua valtakunnallisiin ja alueellisiin osuuskunta-aktiviteetteihin
ja tarvittaessa yhdistyä henkilöstöomisteisten osuuskuntien etuja ja
oikeuksia ajavaan järjestötoimintaan sekä

4.

jakaa aktiivisesti tietoja ja hyviä käytäntöjä muiden osuuskuntien 		
kanssa.
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PERIAATE
Osuuskunnat toimivat yhteisöjen kestävän kehityksen
hyväksi jäsenten päättämällä tavalla.

Luottamusta, myönteistä ilmapiiriä ja mahdollisuuksia sekä osuuskunnalle
että sen jäsenille syntyy ja luodaan silloin kun osuuskunta on luonut hyvät
suhteet omaan toimintaympäristöönsä ja laajemmaltikin.
Osuuskuntasi tulee
1.

kiinnittää huomiota toiminnan ympäristö- ja sosiaalisiin
vaikutuksiin

2.

noudattaa eettisesti kestäviä liiketoimintaperiaatteita

3.

noudattaa työsuojelunormeja ja pitää huolta työntekijöiden
hyvinvoinnista

4.

edistää eettistä ja kestävää kehitystä sekä

5.

osallistua paikallisyhteisön toimintaan sekä edistää osuustoimintaa
ohjaavia periaatteita toimintaympäristössä ja laajemmaltakin.

