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Anu Puusa, Mistä osuustoiminnassa on kyse?
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Oma kytkökseni osuustoimintaan

• Jäsenenä 3 osuuskunnassa, nelihenkisessä 
perheessämme yhteensä 9 osk jäsenyyttä

•Opetus ja tutkimus

•Luottamustehtävät

UTELIAISUUS, INTOHIMO JA ennen kaikkea 
USKO ASIAAN!

.. Ja tästä on kyse, tästä intohimo syntyy…
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Taustaa

• Osuustoiminnan merkittävyys globaalisti ja kansallisesti 

• Kiinnostus osuustoimintamallia kohtaan kasvaa – yrityksen 
kilpailuetu, matalan kynnyksen yrittäjyys, jakamistalouden arvoihin 
samaistuva nuoriso

• Globaalit haasteet ja polarisaatio

• Suomi-agenda, yritysmallin mahdollisuuksiin ja uhkiin taas heräävä 
osuustoimintaväki - Me suomalaiset, meidän osuuskunnat

..

• For-profit (sijoittajaomisteiset) yritykset

• Not-for-profit yritykset (osuuskunnat)

• Non-profit yritykset (hyväntekevisyys)

• => Co-operatives are the “enfants terribles‟ of economics‟
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Osuuskunnat

• Yhtäältä
• ”Yritysmuoto muiden joukossa”

• ”Liiketoimintaa, johon ei liity yhteisöllisyyttä sen enempää kuin muihinkaan 
yritysmuotoihin”

• Toisaalta

• ICA: ”Osuuskunta on itsenäinen henkilöyhteisö, johon jäsenet liittyvät 

vapaaehtoisesti toteuttaakseen yhteisesti 
omistamansa ja demokraattisesti hallitsemansa 
yrityksen avulla taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeitaan”

Osuustoiminnan perustehtävä

• Osuustoiminnan tehtävä oli ja on yhä edelleen parantaa 
tavallisen kansan elinoloja yhteistoimintaan 
perustuen. 

• Osuustoiminnan avulla on haluttu korjata markkinavoimien epätasapainoa 

ja yltiökapitalismin luomia liveilmiöitä kuten eriarvoisuutta, 
mittavaksi kasvaneita varallisuuseroja ja 
köyhyyttä sekä parantaa elintarvikkeiden saatavuutta ja laatua. 

•Kohtuus
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..

• Osuustoiminnassa tavoitellaan paitsi tervettä ja kilpailukykyistä 
liiketoimintaa, myös laajemmin yhteiskunnallista muutosta. 

• Keskeisiä teemoja ovat ihmisten yhteenliittyminen ja 
demokratia ja niiden kautta osallisuuden 
voimaannuttava ja omatoimisuutta ja –vastuisuutta 
edistävä vaikutus. 

Osuuskuntien kaksoisluonne

Osuuskunta on samanaikaisesti

liikeyritys ja jäsenyhteisö –

liiketoimintarooli ja jäsenyhteisörooli

tasapainottelevat päätöksenteossa
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Osuustoiminnalla on leveät hartiat –

Osuustoiminta lukuina

> 1 000 000 000

> 1 00 000 000  

> 100

> 160 000

> 6 000 000 

> 7 000 000

> 100 000 

< 5000
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Osuustoiminta on suomalaista ankkurivarallisuutta johon kytkeytyy 
osaamista, jonka hyötyjä emme ole täysmääräisesti valjastaneet.

Tunnettuushaaste…

• Vaikuttavuudestaan huolimatta tutkimustulokset osoittavat, että 
osuustoiminnan tunnettuus on nykyisin huolestuttavan alhaisella 
tasolla. Ihmisten yleistä omistajuuskäsitystä hallitsee 
yksityisomistajuuden periaatteet sekä lähtökohtaoletus, että 
yritystoiminnan tarkoitus on voiton maksimointi osakkeenomistajille.

• Tämän seurauksena myös osuuskuntien toiminta rinnastetaan 
virheellisesti paremmin tunnettuihin osake- ja pörssiyhtiömuotoihin, 
joiden perusperiaatteet ja toimintatavat kuitenkin eroavat 
merkittävällä tavalla osuustoiminnan vastaavista. 

(Puusa, Mönkkönen & Varis 2013; Puusa & Hokkila 2014; Puusa & Hokkila 2015; Henry 2015; 
Macpherson 2015; Köppä 2015; Puusa, Hokkila & Varis 2016; Puusa 2018)
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..ja koulutuksen puuttuminen..

• Osuuskunnilla yritysmuotona on hyvin vähän jalansijaa 
suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja yrittäjyyskasvatuksessa.

• Osuuskuntakentän koko kuva, merkitys historiallisesti ja tänään ja sen 
tarjoamat mahdollisuudet vs vain isot osuustoimintayritykset 
tunnetaan.

• Kaikki koulutustasot kantavat keskeistä vastuuta osuustoiminnan idean 
ymmärtämisessä.

Miksi nuorten tulisi saada tästä tietää?

• Keskeinen osa arkea ja taloudenpitoa, kansalaistaitoa, sivistystäkin, 
osata malli

• Kansalaisena oleminen, suomalaisuus ja suomalaiset arvot

• Arvopohja - osuustoiminnan arvopohja on ihmisenä kasvamista

• Työllisyysvaikutukset

• Osuuskuntayrittäjyys: nuoria kiinnostava matalan kynnyksen 
yrittäjyyden muoto

• Omistajaohjaus
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..Tartumme haasteeseen!

…lähdettekö mukaan? 
Osuustoimintakilpailu

• Tavoitteena suomalaisten nuorien osuustoimintatietämyksen 
lisääminen

• Valtakunnallinen, nuorille suunnattu osuustoimintakilpailu, jonka 
mahdollistajiksi ja sparrareiksi tarvitsemme Teidät, historian ja 
yhteiskuntaopin opettajat.

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-oOrxxZjZAhWDBSwKHaQAA4YQjRwIBw&url=http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?%26contentID%3D1408911433110%26page_name%3DIta-Suomen%2Byliopiston%2Byt-rumba%2Bjatkuu&psig=AOvVaw2DdvVPrz7DJ7kgUBleUzXz&ust=1518255831164084
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Kilpailu käytännössä

• 1) Mikäli opettajat suhtautuvat asiaan myönteisesti, 2) valmistellaan 
perehdytysaineisto opettajille (kirjalliset aineistot, videoluennot sekä 
streamattua ohjeistusta). 3) Kilpailuaineiston ja tuntikohtaisen 
ohjeistuksen toimitus kilpailun esittelystä ja etenemisestä (ml. 
yksityiskohtainen kuvaus kilpailun sisällöstä, aikataulusta ja 
arviointikriteeristä). 4) Opettajien lisäksi rehtoreiden tiedottaminen
hankkeesta. 

• 5) Itse kilpailu alkaisi syyslukukaudella, syyslomien jälkeen (?). 
Tällöin opettajat varaisivat tuntisuunnitelmaan joitakin tunteja aikaa 
kertoa osuustoiminnasta, esitellä hankkeen tuottamaa opetusaineistoa 
sekä ohjeistaa opiskelijat kilpailuun. 

..

• Kilpailu toteutetaan ryhmätyönä

• Kilpailuaika on loka-marraskuu (?)

• Jokainen oppilaitos valitsee itse oman koulunsa parhaan esityksen lähetettäväksi kilpailuun. 

• Hankkeen ohjausryhmä valitsee semifinalistit lähetettyjen joukosta. 

• Kilpailun toisessa, semifinaalivaiheessa (noin 1 kk), opiskelijoiden tehtävänä on rakentaa 
omintakeinen kuvaus suomalaisesta osuustoiminnasta ja rakentaa sen pohjalta luova 
kilpailuesitys. 

• Ohjausryhmä, joka koostuu akatemian edustajista, osuuskuntien edustajista, asiantuntijoista sekä 
hankkeen toimijoista, tekee päätöksen voittajasta, joka julkistetaan vuosittain järjestettävässä 
Pellervon päivässä huhtikuussa. 

• 6) Pellervon päivän vuosittainen seminaari rakennettaan teemallisesti kilpailun ja nuorten 
ympärille (finalistijoukkueet kutsutaan mukaan Pellervon päivään, jossa heidän tuotoksensa 
esitellään ja voittaja palkitaan). Lisäksi myös ohjaava opettaja sekä voittajajoukkueen koulu 
palkitaan.



28.10.2018

13

Opettajat..

• Hankkeen tavoitteena on myös innostaa yhteiskunnallisia aineita 
opettavia opettajia perehtymään osuustoimintaan ja välittämään tietoa 
siitä eteenpäin nuorille omassa opetuksessaan. 

• Raamitetut opetussuunnitelmat tällä hetkellä eivät mahdollista erillisen 
osuustoimintakurssin ottamista mukaan lukioiden opetustarjontaan, 
mutta osuustoiminta-aiheen monimuotoisuuden vuoksi sen osa-alueita 
on mahdollista käsitellä useiden eri oppiaineiden yhteyksissä. 

Ryhdytäänkö yhteistyöhön?

• Kiitos ja nauttikaa illallisesta.

• Yhteystiedot: Sami Karhu: 0400-545989 tai sami.karhu@pellervo.fi
Anu Puusa: 050-4423376 tai anu.puusa@uef.fi

mailto:sami.karhu@pellervo.fi
mailto:anu.puusa@uef.fi

