
”OPETTAJIEN TAUSTASTA SELVISI MUUN MUASSA SE, ETTÄ MIES- JA NAISOPETTAJIEN TOTEUTTAMA 
YRITTÄJYYSKASVATUS EI EROA TOISISTAAN, SAMOIN PITKÄÄN OPETTAJANA TOIMINEET JA VASTAVAL-
MISTUNEET OPETTAJAT EIVÄT MERKITTÄVÄSTI EROA YRITTÄJYYSKASVATTAJINA TOISISTAAN”, SANOO 
RUSKOVAARA. ERI OPPILAITOSTASOILLA TOTEUTETTAVA YRITTÄJYYSKASVATUS EROAA PUOLESTAAN 
HYVIN MERKITTÄVÄSTI, JOSKIN HYVIN LEIMALLISTA SUOMALAISELLE YRITTÄJYYSKASVATUKSELLE 
ON PEDAGOGINEN MONIPUOLISUUS. ”NÄYTTÄÄKIN SILTÄ, ETTÄ OPETTAJILLE TARJOTTAVA TÄYDEN-
NYSKOULUTUS VAIKUTTAA SELKEÄSTI YRITTÄJYYSKASVATUSTOIMENPITEIDEN MONIPUOLISUUTEEN 
JA SYVÄLLISYYTEEN. TOISAALTA TAAS YRITTÄJYYSKASVATUKSEN SUUNNITTELUA JA RESURSOINTIA 
VOISI TOIVOA TEHTÄVÄN SYSTEMAATTISEMMINKIN”, TIIVISTÄÄ RUSKOVAARA. VAIKKA OPETTAJAN 
TAUSTALLA EI OLE SUORAA VAIKUTUSTA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEEN, HEILLE TAR-
JOTTAVALLA KOULUTUKSELLA ON RUSKOVAARAN MUKAAN PALJONKIN MERKITYSTÄ. ”KUN OPETTAJA 
ALTISTETAAN ERILAISIIN YRITTÄJYYTTÄ, YRITTÄJÄMÄISTÄ PEDAGOGIIKKAA JA YRITTÄJYYSKASVATUS-
TA AVAAVAAN KOULUTUKSEEN, OPETTAJAN TOIMINTA MUUTTUU DRAMAATTISESTI. KOULUTUKSIIN 
OSALLISTUNEET OPETTAJAT HYÖDYNTÄVÄT MERKITTÄVÄSTI VAATIVAMPIA JA PITKÄKESTOISEMPIA 
MENETELMIÄ, MIKÄ NÄKYY MUUN MUASSA PITKÄKESTOISEMPINA JA LAAJEMPINA YRITYSYHTEISTYÖ-
PROJEKTEINA.” ”VASTAAVASTI MYÖS ERILAISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN HYÖDYNTÄMINEN NÄYTTÄÄ 
MONIPUOLISTUVAN KOULUTUSTEN MYÖTÄ.” MITÄ SITTEN TULEE OPETTAJAN VALMIUKSIIN, NÄYTTÄÄ 
TÄRKEÄÄN ROOLIIN NOUSEVAN YRITTÄJYYDEN JA YRITTÄJÄMÄISEN TOIMINNAN YMMÄRTÄMINEN. 
TÄLLÖIN OPETTAJA OSAA HYÖDYNTÄÄ MONIPUOLISESTI ERILAISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN LISÄKSI 
MYÖS ERILAISIA VERKOSTOJA JA YHTEISTYÖKUMPPANEITA. ”LUOKKAHUONE IKÄÄN KUIN HENGIT-
TÄÄ ULOSPÄIN, JA OPPIMINEN KYTKETÄÄN MAHDOLLISIMMAN PALJON AUTENTTISIIN, REAALIMAA-
ILMAN TILANTEISIIN”, ELENA RUSKOVAARA MUISTUTTAA. ”OPETTAJIEN TAUSTASTA SELVISI MUUN 
MUASSA SE, ETTÄ MIES- JA NAISOPETTAJIEN TOTEUTTAMA YRITTÄJYYSKASVATUS EI EROA TOISISTAAN, 
SAMOIN PITKÄÄN OPETTAJANA TOIMINEET JA VASTAVALMISTUNEET OPETTAJAT EIVÄT MERKITTÄ-
VÄSTI EROA YRITTÄJYYSKASVATTAJINA TOISISTAAN”, SANOO RUSKOVAARA. ERI OPPILAITOSTASOIL-
LA TOTEUTETTAVA YRITTÄJYYSKASVATUS EROAA PUOLESTAAN HYVIN MERKITTÄVÄSTI, JOSKIN HY

ALTISTETAAN ERILAISIIN YRITTÄJYYTTÄ, YRITTÄJÄMÄISTÄ PEDAG
TA AVAAVAAN K
O
MENETELMIÄ, MIKÄ NÄKYY MUUN MUASSA PITKÄKEST
PRO
MO
TÄRKEÄÄN R
TÄLLÖIN TÄLLÖIN T
MYÖS ERILAISIA VERK
TÄÄ UL
ILMAN TILANTEISIIN”, 
MUASSA SE, ETTÄ MIES- JA NAIS
SAMOIN PITKÄÄN 
VÄSTI ER
LA TOTEUTETTAVA YRITTÄJYYSKASVATUS ERTEUTETTAVA YRITTÄJYYSKASVATUS ER

TEUTTAMA TEUTTAMA 
IMINEET JA VASTAVAL-

ISISTAAN”, SANOO
LESTAAN 

MALAISELLE YRITTÄJYYSKASVATUKSELLE MALAISELLE YRITTÄJYYSKASVATUKSELLE 
TTAVA TÄYDEN-

LISUUTEEN LISUUTEEN 
INTIA INTIA 

PETTAJAN PETTAJAN 
TEUTTAMISEEN, HEILLE TAR-

PETTAJA PETTAJA 
GIIKKAA JA YRITTÄJYYSKASVATUS-

ULUTUKSIIN ULUTUKSIIN 

PPIMISYMPÄRISTÖJEN LISÄKSI PPIMISYMPÄRISTÖJEN LISÄKSI 
NE IKÄÄN KUIN HENGIT-

N AUTENTTISIIN, REAALIMAA-
VAARA MUISTUTTAA. ”OPETTAJIEN TAUSTASTA SELVISI MUUN VAARA MUISTUTTAA. ”OPETTAJIEN TAUSTASTA SELVISI MUUN 

TEUTTAMA YRITTÄJYYSKASVATUS EI EROA TOISISTAAN, ISISTAAN, 
IMINEET JA VASTAVALMISTUNEET OPETTAJAT EIVÄT MERKITTÄ-

A YRITTÄJYYSKASVATTAJINA TOISISTAAN”, SANOO RUSKRUSKR OVAARA. ERI OPPILAITOSTASOIL-
TEUTETTAVA YRITTÄJYYSKASVATUS ERTEUTETTAVA YRITTÄJYYSKASVATUS EROAA PUOLESTAAN HYVIN MERKITTÄVÄSTI, JLESTAAN HYVIN MERKITTÄVÄSTI, JOSKIN HY

”OPETTAJIEN TAUSTASTA SELVISI MUUN MUASSA SE, ETTÄ MIES- JA NAISOPETTAJIEN TOTEUTTAMA 
YRITTÄJYYSKASVATUS EI EROA TOISISTAAN, SAMOIN PITKÄÄN OPETTAJANA TOIMINEET JA VASTAVAL
MISTUNEET OPETTAJAT EIVÄT MERKITTÄVÄSTI EROA YRITTÄJYYSKASVATTAJINA TOISISTAAN”, SAN
RUSKRUSKR OVAARA. ERI OPPILAITOSTASOILLA TOTEUTETTAVA YRITTÄJYYSKASVATUS EROAA PUOLESTAAN 
HYVIN MERKITTÄVÄSTI, JOSKIN HYVIN LEIMALLISTA SUOMALAISELLE YRITTÄJYYSKASVATUKSELLE 
ON PEDAGOGINEN MONIPUOLISUUS. ”NÄYTTÄÄKIN SILTÄ, ETTÄ OPETTAJILLE TARJOTTAVA TÄYDEN
NYSKOULUTUS VAIKUTTAA SELKEÄSTI YRITTÄJYYSKASVATUSTOIMENPITEIDEN MONIPUOLISUUTEEN 
JA SYVÄLLISYYTEEN. TOISAALTA TAAS YRITTÄJYYSKASVATUKSEN SUUNNITTELUA JA RESURSOINTIA 
VOISI TOIVOA TEHTÄVÄN SYSTEMAATTISEMMINKIN”, TIIVISTÄÄ RUSKRUSKR OVAARA. VAIKKA VAIKKA V OPETTAJAN 
TAUSTALLA EI OLE SUORAA VAIKUTUSTA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEEN, HEILLE TAR
JOTTAVALLA KOULUTUKSELLA ON RUSKRUSKR OVAARAN MUKAAN PALJONKIN MERKITYSTÄ. ”KUN OPETTAJA 
ALTISTETAAN ERILAISIIN YRITTÄJYYTTÄ, YRITTÄJÄMÄISTÄ PEDAGOGIIKKAA JA YRITTÄJYYSKASVATUS
TA AVAAVAAN KOULUTUKSEEN, OPETTAJAN TOIMINTA MUUTTUU DRAMAATTISESTI. KOULUTUKSIIN 
OSALLISTUNEET OPETTAJAT HYÖDYNTÄVÄT MERKITTÄVÄSTI VAATIVAMPIA JA PITKÄKESTOISEMPIA ISEMPIA 
MENETELMIÄ, MIKÄ NÄKYY MUUN MUASSA PITKÄKESTOISEMPINA JA LAAJEMPINA YRITYSYHTEISTYÖ-
PROJEKTEINA.” ”VASTAAVASTI MYÖS ERILAISTEN VASTAAVASTI MYÖS ERILAISTEN V OPPIMISYMPÄRISTÖJEN HYÖDYNTÄMINEN NÄYTTÄÄ PPIMISYMPÄRISTÖJEN HYÖDYNTÄMINEN NÄYTTÄÄ 

ONIPUOLISTUVAN KOULUTUSTEN MYÖTÄ.” MITÄ SITTEN TULEE OPETTAJAN VALMIUKSIIN, NÄYTTÄÄ PETTAJAN VALMIUKSIIN, NÄYTTÄÄ 
TÄRKEÄÄN ROOLIIN NOUSEVAN YRITTÄJYYDEN JA YRITTÄJÄMÄISEN TOIMINNAN YMMÄRTÄMINEN. IMINNAN YMMÄRTÄMINEN. 

ÄLLÖIN OPETTAJA OSAA HYÖDYNTÄÄ MONIPUOLISESTI ERILAISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN LISÄKSI PPIMISYMPÄRISTÖJEN LISÄKSI 
MYÖS ERILAISIA VERKOSTOJA JA YHTEISTYÖKUMPPANEITA. ”LUOKKAHUONE IKÄÄN KUIN HENGIT
TÄÄ ULOSPÄIN, JA OPPIMINEN KYTKETÄÄN MAHDOLLISIMMAN PALJON AUTENTTISIIN, REAALIMAA
ILMAN TILANTEISIIN”, ELENA RUSKRUSKR OVAARA MUISTUTTAA. ”OPETTAJIEN TAUSTASTA SELVISI MUUN 
MUASSA SE, ETTÄ MIES- JA NAISOPETTAJIEN TOTEUTTAMA YRITTÄJYYSKASVATUS EI ER

IN PITKÄÄN OPETTAJANA TOIMINEET JA VASTAVALMISTUNEET 
VÄSTI EROA YRITTÄJYYSKASVATTAJINA TO

TEUTETTAVA YRITTÄJYYSKASVATUS ERTEUTETTAVA YRITTÄJYYSKASVATUS ER

6 
2016

O
SU

U
STO

IM
IN

TA

O
SU

U
STO

IM
IN

TA

OSUUSTOIMINTA

6 2016
JOHDON JA HALLINNON AMMATTILEHTI

Osuustoiminta-
yrityksen 
taseen pitää 
kestää 
investoinnit 
s.18

”Koulutuksiin 
osallistuneet  
opet tajat 
hyödyntävät 
vaativampia 
menetel- 
miä.”
s.28

Samuli Skurnik 
arvioi Nobel-
voittaja Bengt 
Holmströmiä
s.8

Olli-Pekka 
Heinonen  
luotsaa nyt 
opetushallitusta
s.24

Journalistit  
perustivat  
oman  
osuuskunnan 
s.64

Joulupöydän
kruunaaja

Joulu on herkullisin aika vuodesta. Tarjoile läheisillesi 

jälkiruokaa, joka tekee joulusta entistäkin juhlavamman. 

Valio maustettu rahka luumu-kaneli sopii erinomaisesti 

niin joulupavlovaan kuin ihan sellaisenaan nautittavaksi.valio.fi /maustettu-rahka

6 valkuaista
3 ¾ dl (320 g) sokeria
1 tl väkiviinaetikkaa
1 rkl maissitärkkelystä
25 g ohuita piparkakkuja paloiteltuna
2 prk (à 200 g) Valio maustettua rahkaa luumu-kaneli
4 dl Valio Eila® vispikermaa
n. 2 dl kirsikkahilloa (tuoreita kirsikoita tai luumuja)

Säädä uuni 100 asteeseen. Aseta ohuelti voideltu leivinpaperi uunipellille. 
Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi. Lisää sokeri pienissä erissä samalla 
vatkaten. Kun seos on kiiltävää, lisää etikka. Siivilöi joukkoon maissitärkke-
lys. Sekoita. Laita vaahto pursotinpussiin ja leikkaa kärkeen Ø 4 cm:n aukko. 
Pursota leivinpaperille ensin kakkupohja (Ø 25 cm) ja painele päälle pipar-
kakkupaloja. Pursota marenkipohjan päälle reunaa kiertämään pallomaisia 
kekoja vieri viereen. Pursota samalle leivinpaperille isoja marenkeja 18 – 20 
kpl. Paista uunin keskitasolla 1 h 30 min – 2 h. Pohja saa jäädä sisältä hieman 
pehmeäksi, kun taas yksittäisten marenkien tulee olla kuivia ja rapsakoita. 
Siirrä jäähtynyt pohja kakkuvadille. Kokoa pavlova juuri ennen tarjoilua: 
Asettele marengit, rahka ja kermavaahto kerroksittain keoksi. Viimeistele 
hillolla. Koristele halutessasi tuoreilla kirsikoilla tai luumulohkoilla.

VINKIT
- Marenkimassan voi pursotuksen sijaan myös lusikoida leivinpaperille.
- Mausta rahka rommitilkkasella ja ripauksella sokeria.

JOULUPAVLOVA

KATSO JOULUPAVLOVAN RESEPTIVIDEO 
JA MUUT RAHKARESEPTIT: 

10 ANNOSTA

hinta 13,20 €
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Mureat kiitokset 
osuuskuntiemme 

jäsenille!

Yhteistä
näkökulmaa
jo 110 vuotta
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jo 110 vuotta

Mehevät makuelämykset voivat syntyä vain laadukkaista raaka-aineista. 
Itikka osuuskunta ja Lihakunta kiittävät lihantuottajiaan parhaan 
mahdollisen liharaaka-aineen tuottamisesta. Kiitoksena maksamme 
joulukuussa osuuspääomalle ylimääräisen 5 % koron, siis yhteensä 15 % 
tälle vuodelle. Rauhaisaa Joulunaikaa!

www.itikkaosuuskunta.� www.lihakunta.�

www.poppankki.�

Lähellä ihmistä

Hyvää joulua ja onnellista
uutta vuotta!
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Osuustoiminta on koko suomalaisen osuustoiminnan yhteinen ammattilehti. Se on talouslehti, joka keskittyy 
osuuskuntien hallintoon, johtamiseen ja osuustoiminnalliseen keskusteluun.
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Tiimioppimista ja elämää

K ansalaisten työ- ja yrittäjyysvalmiuksi-
en kehittäminen on parhaita lahjoja isän-
maalle. Kansainvälisen työnjaon, ihmis-

ten muuttuvien tarpeiden ja teknologisen kehityk-
sen myötä alati muuttuvassa työ- ja talouselämässä 
tällaiset valmiudet ovat kansalaisten paras vakuutus 
ja toimeentuloturva.

Tämän lehden teemana on osuustoiminta oppi-
mismallina. Toivomme, että tästä on hyötyä opet-
tajille, oppilaille ja opiskelijoille, vanhemmille, 
kunnan ja valtion viranhaltijoille ja päättäjille se-
kä osuustoimintayrityksien edustajille. Jaamme tä-
tä numeroa vuoden 2017 aikana eri oppilaitoksiin 
Suomen 100-vuotissyntymäpäivän innoittamana. 

Suomalaiset nuoret tarvitsevat kansalaistaitoja 
sekä monipuolisia työelämä- ja yrittäjyysvalmiuk-
sia. Tämä on nuorten etu. Kukaan vanhempi hen-
kilö ei voi maailman muutoksissa taata ikuista työ-
paikkaa, vaan pitää kehittää valmiuksia, joilla me-
nestytään muuttuvissa olosuhteissa. 

Yrittäjyyskasvatuksessa on viime kädessä kysy-
mys elinvoimaisten yhteisöjen rakentamisesta, jo-
ka on koko yhteiskunnan asia. Maakunta- ja kunta-
uudistuksen myötä uuden-muotoisilla kunnilla jää 
enemmän energiaa toisiinsa kietoutuvien kouluolo-
jen, elinkeinojen ja muiden elinvoimaisuustekijöi-
den kehittämiseen. 

Oppilaitosten ja yritysten yhteistyöhön toivo-
taan edelleen enemmän voimaa. Se on hyvä tie-
dostaa ja siihen on osuustoimintayrityksillä pai-
kallisina ja alueellisina toimijoina hyvät mahdol-
lisuudet.

Osuuskunnassa kyse on tiiminä toimimisesta, 
sitoutumisesta ja sinnikkyydestä. Malli onkin käy-
tössä kaikilla koulutasoilla. Varhaiskasvatukses-
sa yritysmallit ovat tietysti vielä kaukaisia, vaan ky-
se on persoonan kasvamisesta ja ihmisen rohkaise-
misesta toimimaan. Yleissivistävässä ja toisen asteen 
opetuksessa tiimioppimisen yritysmallit ovat jo läs-

nä. Eniten osuuskuntia tavataan ammattikorkea-
kouluissa, joista malli on levinnyt Suomesta moniin 
muihinkin maihin. Yliopistoissa osuuskuntamalli 
on hakemassa jo muotoaan. Opetusta ja tutkimus-
ta on enenevästi.

Tiimiyrittäjyyteen liittyviä oppimismalleja on 
paljon. Kaikki ei suinkaan ole samasta puusta. Se on 
todella hyvä, sillä siten parhaat keksinnöt pääsevät 
esiin ja leviävät, jos ovat leviämisen arvoisia. 

Aiemmat ikäluokat koulutettiin teollisen ajan 
fordilais-taylorilaisessa hengessä. Ajatus oli palvella 
isänmaata suuren mittakaavan tehtaissa ja palvelu-
yrityksissä, virastoissa ja julkisissa palveluissa, kult-
tuuri- ja tiedelaitoksissa. Optimismi, että näistä löy-
tyisi kattavasti työtä ja tointa nuorille ikäluokille, on 
haihtunut kauan sitten. On välttämätöntä, että ih-
misillä on pitkää työuraansa varten valmiudet toi-
mia erilaisissa rooleissa olkoon kyse palkkatyöstä 
tai yrittäjyydestä, virkasuhteesta, työsuhteesta, yk-
sinyrittäjyydestä tai yhteisyrittäjyydestä. Se on paras 
turva pysyä yhteiskunnan kyydissä ja jopa ottaa oh-
jia omiin käsiin. Ihmiselle luodaan mahdollisuuksia 
toteuttaa itseään ja olla hyödyksi yhteiskunnalle. 

Suomalaisen osuustoiminnan keskeisen pio-
neerin ja Pellervon perustajan, talousneuvos Hedvig 
Gebhardin (1867-1961) syntymästä on 150 vuotta. 
Hän oli myös naisasian uran-uurtaja, sosiaalipolii-
tikko, lehtinainen ja kotitalousopetuksen kehittäjä. 
Kukaan nainen ei liene jättänyt talouselämään yhtä 
suurta jälkeä kuin hän.

Osuustoimintaliike oli 1900-luvun alussa ko-
ko kansan yrittäjyyskasvatusta. Tuhansista osuus-
toiminnallisista pienyrityksistä on kehittynyt Suo-
men talouden merkittäviä toimijoita. Ajatteluta-
paan kuului, että talous kuului kaikille, kaikki oli-
vat osallisia ja kaikille oli paikka. Alamaisista kasvoi 
kansalaisia, kun he ottivat osuustoiminnan keinoin 
myös talouden ohjaksia omiin käsiin oma-apu-peri-
aatteella. Tällä tiellä on hyvä edetä. On uuden star-
tin aika kohti seuraavaa kehitystasoa.

OT-20161214-200503_161205_1701560470.indd   3 5.12.2016   17:02:02



44

 12 PÖRSSI

  Mitkä ovat maailmantalouden näkymät  
  vuodelle 2017?
 14 UUTISET

  Timo Niskanen väitteli EU-sääntelystä
 15 TALOUS & POLITIIKKA

  Ylös vai leikkuriin?
 16 TERVEYDEKSI

  Unessa usein, tietoisena useammin
 18 NÄKÖKULMA

  Timo Komulainen:
  Tuottajaosuuskunnan elettävä suu 
  säkkiä myöten
 20 OT-LEHTI TUTKII

  Osuustoiminta sopii nykymaailmaan
 TEEMA: OSUUSTOIMINTA OPPIMISMALLINA

 22 Opiskelijat löytäneet osuuskuntamallin  
  mahdollisuudet
 24 HAASTATTELUSSA

  Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka  
  Heinonen
 26 Tohtori Jukka Linna: Osakeyhtiöt eivät  
  ainoa yhtiöittämisen malli
 27 KOLUMNI

  Opettajankouluttajat yrittäjyyskasva- 
  tuksen johtotähtinä

JOHDON JA HALLINNON AMMATTILEHTI

TÄLLÄ KERTAA   TO

 3 PÄÄKIRJOITUS

 6 UUTISET

  Kari Jordan palkittiin
  vuoden toimitusjohtajana
  Pekka Lemettinen POP Pankkiliiton
  toimitusjohtajaksi
  Jan Lähde lähtee Dava Foodsista
 7 Suomessa on tehtävä tulosta ostoilla
  Kulutusosuuskuntien keskusliitto
  täytti sata vuotta
  Pasi Tuomisesta osuuskuntien 
  johtamisen dosentti
 8 HAASTATTELUSSA

  Samuli Skurnik arvioi Nobel-palkittua 
  Bengt Holmströmiä
 10 UUTISET

  Quebecin konferenssi: Kapitalismin 
  tultava lähemmäs ihmistä
 11 Tuottajan ääni kuului Ateenassa

” Koulujen yrittäjyyskasvatuksessa osuus-
kunnat ovat laajasti käytössä yrittäjyyden 
oppimisympäristönä. Yliopistoja kannus-

tamme huomioimaan osuuskuntamallin tutki-
muksessa ja opetuksessa. Rohkaisen osuustoimin-
nallisia yrityksiä ja niiden lähellä olevia säätiöitä 
myös mukaan yliopistorahoitukseen. Yhteistyö-

Osuustoiminta oppimismallina

OT-lehdessä 
teemana yrittäjyyskasvatus

”Autamme yrityksiä löytämään 
tulevaisuuden ammattilaiset jo 
opiskeluaikana.”

Piirros: Kari Inkinen

s. 48

OT-20161214-200504_161205_1712530150.indd   4 5.12.2016   17:12:57

5

 53 Työosuuskunta.� -palvelualusta esittelyssä
 55 KIRJAT

  Osuuspankin hitaan ajattelun mestari
 56 PTT: Asunto-osuuskuntamalli luotaa 

  tulevaisuuteen

 58 IKKUNA MAAILMALLE

  Pariisin sopimus voimaan - Toteutus hidasta
 60 BRYSSELIN NÄKÖKULMASTA

  EU:n osuuskuntien haasteet vaihtelevat
 61 MAASEUDUN TULEVAISUUS 100 VUOTTA

  Gebhardin pellervolaisesta ajatuspajasta
  MTK:n äänenkannattajaksi
 62 JOULUN PARAS KIRJAPAKETTI

 64 PIENOSUUSTOIMINTA

  Journalistiliitto on perustanut työosuus- 
  kunnan free-jäsenilleen
 66 JÄRJESTÖUUTISIA

 68 KOMMENTTI

  Osuuskunta on yhtiö
 70 VESIOSUUSKUNNAT

  Vesiosuuskunta hoitaa Pudasjärven  
  keskustaajaman vesihuoltoa
 72 TALOUSHALLINTO

  OmaVero korvaa Verotilin 
 74 HEDVIG, OSA 12.

 28 Opettajakin tarvitsee koulutusta
 29 Esimerkit: Näin nuorten yrittäjyyttä  
  edistetään
 30 Osuuskuntamalli saa jalansijaa 
  maatalousoppilaitoksissa
 32 Esittelyssä: Yrittäjyyskoulu - Edulappi
 33 Esimerkit: Hope-verkosto pähkinänkuoressa
 34 OSUUSTOIMINNAN NÄKÖALOJA

  Yrittäjyys ja toiminnallinen oppiminen
  ammatillisessa koulutuksessa
 35 Joroisten lukion osuuskunta Eihvel  
  taipuu moneen
 38 Jyväskylän ammattikorkekoulu: 
  Yhteisöllisyys opettaa
 41 KOLUMNI

  Tiimiakatemia tienraivaajana
 42 Opiskelijaosuuskunta-alumneja 
  osuustoiminnassa
 44 Uusi osuustoimintaprofessuuri Mikkeliin
 46 HENKILÖ: ESSI FRONDELIUS

  Osuustoiminnan opetusta verkossa
 47 Osuuskunnat hakevat paikkaansa 
  korkeakouluissa
 48 Viikistä löytyy yrittäjähenkeä
 50 OP Ryhmältä suurlahjoitus yliopistoille
 52 Professori Anu Puusan puheenvuoro

Julkaisija
Pellervo-Media Oy

Simonkatu 6
Postiosoite: PL 77,  

00101 Helsinki

Toimitus
Päätoimittaja  
Sami Karhu

sami.karhu@pellervo.fi

Toimituspäällikkö
Riku-Matti Akkanen
puh. (09) 4767 5500
riku-matti.akkanen 

@pellervo.fi

Tuottaja
Antti Äijö

antti.aijo@pellervo.fi

Art Director
Minna Aho

minna.aho@pellervo.fi

Taittaja
Kaija Rinkinen

kaija.rinkinen@pellervo.fi

Tilaukset
Tilaushinta vuodelle 2016

66 euroa
Irtonumero 13,20 euroa.

tilaukset@pellervo.fi

Ilmoitukset
Salli Oravainen

salli.oravainen@luukku.com
puh. 050-330 6529

Tanja Forsman
tanja.forsman@agrimedia.fi

040-539 3089

Painos ja painopaikka
Painos 6 000 kpl

PunaMusta, Joensuu 2016

ISSN 1236-4835

Osuustoiminta on
Aikakauslehtien liiton jäsen.

Seuraava numero

OT 1/2017 ilmestyy 
27.2.2017. Siihen 
tarkoitettu aineisto 
pyydetään lehden 

toimitukselle viimeistään 
3.2.2017

Lisäpalvelu tilaajille
osoitteessa

otlehti.pellervo.fi
salasana: vuosi2016

”OPETTAJIEN TAUSTASTA SELVISI MUUN MUASSA SE, ETTÄ MIES- JA NAISOPETTAJIEN TOTEUTTAMA 
YRITTÄJYYSKASVATUS EI EROA TOISISTAAN, SAMOIN PITKÄÄN OPETTAJANA TOIMINEET JA VASTAVAL-
MISTUNEET OPETTAJAT EIVÄT MERKITTÄVÄSTI EROA YRITTÄJYYSKASVATTAJINA TOISISTAAN”, SANOO 
RUSKOVAARA. ERI OPPILAITOSTASOILLA TOTEUTETTAVA YRITTÄJYYSKASVATUS EROAA PUOLESTAAN 
HYVIN MERKITTÄVÄSTI, JOSKIN HYVIN LEIMALLISTA SUOMALAISELLE YRITTÄJYYSKASVATUKSELLE 
ON PEDAGOGINEN MONIPUOLISUUS. ”NÄYTTÄÄKIN SILTÄ, ETTÄ OPETTAJILLE TARJOTTAVA TÄYDEN-
NYSKOULUTUS VAIKUTTAA SELKEÄSTI YRITTÄJYYSKASVATUSTOIMENPITEIDEN MONIPUOLISUUTEEN 
JA SYVÄLLISYYTEEN. TOISAALTA TAAS YRITTÄJYYSKASVATUKSEN SUUNNITTELUA JA RESURSOINTIA 
VOISI TOIVOA TEHTÄVÄN SYSTEMAATTISEMMINKIN”, TIIVISTÄÄ RUSKOVAARA. VAIKKA OPETTAJAN 
TAUSTALLA EI OLE SUORAA VAIKUTUSTA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEEN, HEILLE TAR-
JOTTAVALLA KOULUTUKSELLA ON RUSKOVAARAN MUKAAN PALJONKIN MERKITYSTÄ. ”KUN OPETTAJA 
ALTISTETAAN ERILAISIIN YRITTÄJYYTTÄ, YRITTÄJÄMÄISTÄ PEDAGOGIIKKAA JA YRITTÄJYYSKASVATUS-
TA AVAAVAAN KOULUTUKSEEN, OPETTAJAN TOIMINTA MUUTTUU DRAMAATTISESTI. KOULUTUKSIIN 
OSALLISTUNEET OPETTAJAT HYÖDYNTÄVÄT MERKITTÄVÄSTI VAATIVAMPIA JA PITKÄKESTOISEMPIA 
MENETELMIÄ, MIKÄ NÄKYY MUUN MUASSA PITKÄKESTOISEMPINA JA LAAJEMPINA YRITYSYHTEISTYÖ-
PROJEKTEINA.” ”VASTAAVASTI MYÖS ERILAISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN HYÖDYNTÄMINEN NÄYTTÄÄ 
MONIPUOLISTUVAN KOULUTUSTEN MYÖTÄ.” MITÄ SITTEN TULEE OPETTAJAN VALMIUKSIIN, NÄYTTÄÄ 
TÄRKEÄÄN ROOLIIN NOUSEVAN YRITTÄJYYDEN JA YRITTÄJÄMÄISEN TOIMINNAN YMMÄRTÄMINEN. 
TÄLLÖIN OPETTAJA OSAA HYÖDYNTÄÄ MONIPUOLISESTI ERILAISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN LISÄKSI 
MYÖS ERILAISIA VERKOSTOJA JA YHTEISTYÖKUMPPANEITA. ”LUOKKAHUONE IKÄÄN KUIN HENGIT-
TÄÄ ULOSPÄIN, JA OPPIMINEN KYTKETÄÄN MAHDOLLISIMMAN PALJON AUTENTTISIIN, REAALIMAA-
ILMAN TILANTEISIIN”, ELENA RUSKOVAARA MUISTUTTAA. ”OPETTAJIEN TAUSTASTA SELVISI MUUN 
MUASSA SE, ETTÄ MIES- JA NAISOPETTAJIEN TOTEUTTAMA YRITTÄJYYSKASVATUS EI EROA TOISISTAAN, 
SAMOIN PITKÄÄN OPETTAJANA TOIMINEET JA VASTAVALMISTUNEET OPETTAJAT EIVÄT MERKITTÄ-
VÄSTI EROA YRITTÄJYYSKASVATTAJINA TOISISTAAN”, SANOO RUSKOVAARA. ERI OPPILAITOSTASOIL-
LA TOTEUTETTAVA YRITTÄJYYSKASVATUS EROAA PUOLESTAAN HYVIN MERKITTÄVÄSTI, JOSKIN HY
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tä on syytä jatkaa ja panostuksia lisätä.” Tämä on 
suora lainaus pääministeri Juha Sipilän puheesta 
Pellervon Päivässä 2016 ja OT-lehden tämänker-
taisen teemanumeron lähtökohta.

Valtiovallan viesti on ajankohtainen juuri nyt. 
Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat otet-
tiin käyttöön kaikissa kunnissa ja kouluissa tämän 
vuoden elokuusta alkaen.

”Jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kan-
nustetaan lapsia oma-aloitteisuuteen ja yritteliäi-
syyteen”, sanoo Olli-Pekka Heinonen, joka aloit-
taa opetushallituksen pääjohtajana ensi vuoden 
alussa.

Heinosen mukaan lähtökohtana on vahvistaa op-
pilaiden kiinnostusta työtä ja yrittäjyyttä kohtaan.

Pellervon hallituksen puheenjohtaja, metsä-
neuvos Martti Asunta on puolestaan tyytyväinen, 
että oppilaitoksissa on entistä enemmän opetta-
jia, jotka tiedostavat osuustoiminnan merkityk-
sen. Hän kuitenkin lisäisi osuustoiminnan ope-
tusta esimerkiksi liiketaloustieteissä.

Antoisia lukuhetkiä! Alkaen sivulta 22.
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POP Pankkiliitto osk:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Pek-
ka Lemettinen. Hän aloittaa uudessa tehtävässään ensi vuoden alusta. 
Lemettinen toimii tällä hetkellä POP Pankki -ryhmään kuuluvan Suo-
men Vahinkovakuutus Oy:n toimitusjohtajana.

”Pankkitoimiala on monella tapaa suurten muutosten edessä. Tämä 
edellyttää vahvaa muutosjohtamista, digitalisaation asiakaslähtöisen to-
teuttamisen osaamista ja kokemusta sekä IT-toimintojen kehittämistä 
muuttuvien liiketoimintamallien mukaisesti.  Pekka Lemettisellä on vah-
vat näytöt näistä asioista. Vahvuutena pidämme myös sitä, että hän nou-
see tehtävään POP Pankki -ryhmän sisältä”, toteaa POP Pankkiliiton hal-
lintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Saarimäki.

”Tehtäväni on vahvistaa POP Pankki -ryhmän kilpailukykyä ja kan-
nattavuutta tilanteessa, jossa pankkiala joutuu nopeasti sopeutumaan 
sääntelyyn, automaatioon ja mobiilisuuteen. Nykyinen työpaikkani Suo-
men Vahinkovakuutus on alansa nopeimmin kasvava yhtiö, jossa digi-
taalisuus ja automaatio ovat arkipäivää. Uusi yhtiö on muuttanut vakuu-
tusalan pelisääntöjä ja onnistunut saavuttamaan jo yli 93 000 asiakkaan 
luottamuksen. Tuon mukanani konserniin muutosjohtamiskykyä, verk-
koliiketoiminnan osaamista sekä tiedolla johtamisen kulttuuria”, toteaa 
Pekka Lemettinen.

 Metsäteollisuuden kansainvälinen tietopalvelu RISI on 
nimennyt Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordanin vuo-
den globaali toimitusjohtaja -palkinnon saajaksi Brysse-
lissä marraskuussa pidetyssä PPI Awards 2016 -tilaisuu-
dessa. Jo aiemmin tänä vuonna RISI myönsi Jordanille 
Euroopan toimitusjohtaja -palkinnon.

“Metsä Groupin vuonna 2005 alkanut laaja rakenne-
muutos on ollut menestyksekäs. Tämä palkinto on hie-
no tunnustus Metsä Groupissa tehdystä määrätietoises-
ta työstä. Metsäteollisuustuotteilla luodaan kestävää tule-
vaisuutta. Metsä Groupilla on merkittävä rooli alan kehi-
tyksessä”, Jordan sanoo.

RISIn palkinto myönnetään vuosittain yhdelle metsä-
teollisuuden yritysjohtajalle maailmassa. Palkittu henki-
lö on tehtävässään suoriutunut erinomaisella tavalla stra-
tegisessa ja taloudellisessa kehityksessä sekä liikkeenjoh-
dossa.

Kari Jordan 
palkittiin vuoden 
toimitusjohtajana

uutiset

Jan Lähde lähtee 
Dava Foodsista

 Dava Foods Finlandin toimitusjoh-
taja vaihtuu. Yhtiön hallitus tiedotti 
torstaina, että yhteistyö yhtiön toimi-
tusjohtajan Jan Lähteen kanssa päät-
tyy. Samalla päättyy Lähteen toimitus-
johtajan tehtävä Munakunnassa.

Lähde on toiminut Dava Foods Fin-
landin (aiemmin Munakunta) toimi-
tusjohtajana 18 vuotta. Yhtiö käynnis-
tää uuden toimitusjohtajan haun välit-
tömästi. Kilpailu kananmunamarkki-

noilla on koko ajan koventunut ja pakkaamojen marginaalit ovat pie-
nentyneet. Samalla kananmunatuottajat ovat kärsineet tuotannon huo-
nosta kannattavuudesta.

Hallituksen tiedotteen mukaan vaikeassa markkinatilanteessa pak-
kaamoteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen on tärkeää. Siksi yhti-
ön hallitus on päättänyt aloittaa uuden toimitusjohtajan etsinnän. Läh-
de on viime vuosina toteuttanut merkittävää tuotannon tehostamista 
ja pakkaamotoiminnot on keskitetty Kaarinaan. Sekään ei ole taannut 
riittävää kannattavuutta yhtiölle.

Lammin Osuuspankkiin uusi 
toimitusjohtaja

Lammin Osuuspankin uudeksi toimitusjohtajaksi 
on nimitetty 1.3.2017 alkaen VTM Mikko Seppänen. 
Hän siirtyy Lammin Osuuspankkiin Kyrön Seudun 
Osuuspankin toimitusjohtajan tehtävästä, jota tehtä-
vää hän on hoitanut vuodesta 2010. Lammin Osuus-
pankki ja Kyrön Seudun Osuuspankki kuuluvat POP 
Pankki -ryhmään.

Pekka Lemettinen 
POP Pankkiliiton
toimitusjohtajaksi
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Suurimmasta osasta kokoelman valoku-
via puuttuu kuvaajatieto. Kuvaajan nimeä 
ei yleensä mainittu julkaisuissa tai tallennet-
tu negatiivien yhteyteen. Kaksi suomalaisen 
lehtikuvan suurnimeä joukossa kuitenkin on. 
Kalle Kultala ja Helge Heinonen työskente-
livät uriensa alkuvaiheessa peräjälkeen Kulut-
tajain Lehden valokuvaajana: Kultala 1950–
1957 ja Heinonen 1957–1963. 

Tradeka on jo jonkin aikaa tehnyt tiivistä 
yhteistyötä Suomen valokuvataiteen muse-
on kanssa kotimaisen valokuvataiteen tuke-
miseksi. Tradekan ja Valokuvataiteen sol-
miman yhteistyösopimuksen mukaan mu-
seo hankkii Tradekan rahoituksella kokoel-
miinsa nuorten tai nousevien valokuvatai-
teilijoiden töitä.

”Tradeka-kokoelmaan hankittavat valoku-
vat tuovat modernin lisän olemassa olevaan 
ja lähes sadan vuoden aikana kertyneeseen 
Tradekan taidekokoelmaan”, arvioi Trade-
kan toimitusjohtaja Perttu Puro OT-lehden 
haastattelussa tämän vuoden alussa.

KK:n 100-vuotisjuhlan kunniaksi avat-
tiin valokuvanäyttely, joka juontaa juuren-
sa Kulutusosuuskuntien keskusliiton julkai-
suihin. Merkittävin niistä oli osuusliikkeen 
äänenkannattaja Kuluttajain Lehti, myö-
hemmin Kuluttaja, Me Kuluttajat ja lopuk-
si Me. Suomen valokuvataiteen museon ko-
koelmiin vuonna 1974 tullut negatiiviarkis-
to on pääasiassa syntynyt näiden lehtien tar-
peisiin 1950- ja 1960 -luvuilla. Joukossa on 
myös mainoskuvia ja liiton toiminnan doku-
mentointia.

Kokoelman noin 40  000:sta negatiivista 
on vuonna 2016 digitoitu tuhat Osuuskunta 
Tradekan ja Kuluttajaosuustoiminnan sääti-
ön tuella.

Kokoelmassa on kuvia kaupungistumises-
ta, teollistumisesta sekä hyvinvointivaltion ja 
kulutuskulttuurin synnystä. Valokuvissa nä-
kyy työn siirtymisen kylistä kaupunkeihin, 
pelloilta teollisuuden tuotantolinjojen ää-
reen. Lähiöiden valoisat kodit korvasivat ah-
taat hellahuoneet.

Kulutusosuuskuntien 
keskusliitto 
täytti sata vuotta

Kulutusosuuskuntien keskusliiton (KK) perustamisesta tuli marraskuussa 
kuluneeksi sata vuotta. Edistysmieliseksi osuustoiminnaksi ilmoittautuneet 
osuuskaupat perustivat vuonna 1916 oman osuustukkukaupan erityisesti 
työväestölle. Siitä muodostui myöhemmin kaupparyhmittymä E-liike ja 
lopulta Osuuskunta Tradeka nykyisessä muodossaan.

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN

Pasi Tuominen alustaa Pellervon 
järjestämässä sote-seminaarissa 
elokuussa. 

KTT Pasi Tuominen on nimi-
tetty Itä-Suomen yliopiston johtami-
sen dosentiksi. Tuominen toimii täl-
lä hetkellä tutkijatohtorina ja projek-
tipäällikön tehtävissä Lappeenrannan 
teknillisessä yliopistossa (LUT). Hän 
huolehtinut myös yhdessä Iiro Jussi-
lan kanssa osuustoimintaprofessuu-
rista LUT:ssa.

Tuomisen kauppatieteiden alaan 
kuuluva väitöskirja, joka käsitteli asia-
kasomisteisen osuustoiminnan tar-
koitusta ja sen seuraamuksia osuus-
kuntien johtamiselle ja hallinnoinnil-
le, tarkastettiin Lappeenrannan tek-
nillisessä yliopistossa vuonna 2012. 
Tuominen on työskennellyt ansiok-
kaasti yli vuosikymmenen Lappeen-
rannan teknillisen yliopiston tutkija-
ryhmässä, joka on keskittynyt osuus-
toimintamallin kilpailuetuihin ja joh-
tamiseen. Hänelle on kehittynyt var-
sin laaja kansainvälinen asiantunte-
mus.

Tuomisen julkaisuluettelo käsittää 
33 tieteellistä artikkelia sekä kaksi mo-
nogra�aa.

K
uv

a:
 M

at
ti 

K
et

ol
a

Pasi Tuomisesta 
osuuskuntien 
johtamisen 
dosentti

Elannon kuorma-auto 
maidonhakumatkalla: 
Kuva KK:n 
100-vuotisjuhla- 
näyttelystä (Suomen 
valokuvataiteen 
museo)

7
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sellisen raikkailta. Erityisen virkistä-
vää oli se nöyryys, kun hän pohti, mitä 
talouden ilmiöistä jo tiedettiin, mutta 
ennen kaikkea sitä, mitä niistä ei vie-
lä tiedetty.”

”Holmström tai Beni, kuten me ys-
tävät häntä kutsumme, on myös ihmi-
senä kerta kaikkiaan viehättävä ja mu-
kava. Kuvia kumartamaton, rehelli-
nen, laaja-alaisesti utelias ja avoin.”

Toinen tärkeä ikkunoita avannut 

talou dellisen toiminnan osana ja lai-
minlyötynä reuna-alueena. Osuustoi-
minta oli ilmiönä tavallaan tutkimus-
laboratorio, josta oli mahdollista löy-
tää yleisempääkin uutta tietoa.

Lisäksi Holmströmin tutkimus-
työn ydin – yritysten sopimukset ja 
kannustimet – on myös osuustoimin-
nan kannalta aivan keskeinen alue. 
Näkemyksiään siitä hän kertoi tämän 
artikkelin kirjoittajalle Osuustoimin-
ta-lehden (OT 4/01) haastattelussa.

Laaja-alaista ja 
raikasta ajattelua
Samuli Skurnik kertoo kokeneen-
sa 1980-luvun lopussa, että Suomessa 
elettiin kovin tunkkaisessa yhteiskun-
nallisessa ilmapiirissä. Yksisilmäisyys 
esti näkemästä riittävästi eteenpäin. 
Eivätkä asioiden todelliset vaihtoeh-
dot hahmottuneet:

”Törmäsin Holmströmiin ensim-
mäisen kerran jonkin hänen kirjoi-
tuksensa kautta. Hänen siinä esittä-
mänsä ajatukset tuntuivat poikkeuk-

S amuli Skurnik ja Bengt 
Holmström asuivat aikanaan 
Espoossa melkein naapurei-

na. Miesten keskinäinen yhteydenpi-
to, joka on jatkunut näihin päiviin as-
ti, oli tiiviimmillään 1990-luvun alus-
sa, kun Holmström piti sapattivapaata 
silloisesta yliopistostaan Yalesta.

Tuolloin heillä oli usein tapana teh-
dä pitkiä yhteisiä kävelyretkiä. Niillä 
vapaasti keskusteltiin ja pohdittiin to-
della paljon, myös osuustoiminnasta. 
Sellainen inspiroi ajattelua.     

”Tutustuessamme Holmström ei 
entuudestaan tuntenut osuustoimin-
taa”, Skurnik kertoo.

Osuustoiminta ei vielä silloin, toi-
sin kuin nyt, ollut valtavirran talous-
tutkimuksen kohteena oikeastaan 
missään. Sitten kun Holmström tu-
tustui osuustoiminnan ideaan enem-
män, niin se alkoi kyllä häntä aidos-
ti kiinnostaa.

Uteliaalle ja kaikesta kiinnostu-
neelle Bengt Holmströmille osuus-
toiminta avautui 1990-luvun alussa 

Samuli Skurnik arvioi  
Nobel-palkittua  
Bengt Holmströmiä

Taloustieteen tuoreimman Nobelin sai amerikkalaisessa 

huippuyliopistossa MIT:ssä (Massachusetts Institute of Technology) 

toimiva suomalainen professori Bengt Holmström.

Häntä ja hänen tutkimustyötään arvioi Pellervon ex-toimitusjohtaja, 

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun dosentti Samuli Skurnik. Useille 

voi olla yllätys Holmströmin myönteinen näkemys osuustoiminnan 

roolista nykyaikaisessa taloudessa.

Teksti: MAUNO-MARKUS KARJALAINEN

”Löytyy esimerkkejä, että 
osuustoimintamalli todellakin toimii 
hyvin tietyssä ympäristössä, joka on 
otollinen yrittäjyyden ja yhteistyön 
tasapainolle”, Bengt Holmström 
sanoi haastattelussa (OT 4/2001). 
”Osuustoimintaa syntyy luontaisesti 
paikkoihin, joissa ihmiset pelkäävät, 
että jos määräysvalta on vain 
sijoittajille, niin yhteishyvä ei silloin 
toteudu. He haluavat välttää 
joutumasta sellaiseen koukkuun, 
jossa heitä lypsetään.”

haastattelussa
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allisesti osaa kunnolla ymmärtää edel-
leen jatkuvan �nanssikriisin mekanis-
meja.”

”Holmströmin mielestä USA:n ja 
EU:n keskuspankkien johtajat joutuvat 
nyt kulkemaan tutkimattomilla alueilla 
yrittäessään luotsata maailmantalout-
ta selville vesille. Siten edes he eivät voi 
tietää päättämiensä toimien vaikutuk-
sia! Emme tiedä, mikä edessä odottaa.”

Nyt Holmström yrittää kollegoi-
densa kanssa kehittää uutta teori-
aa näiden kehityskulkujen ymmärtä-
miseksi. Tutkimus on kesken, mutta 
hän on nettisivuillaan vihjannut, että 
heidän uudet ajatuksensa ovat erilai-
sia kuin mitä kriisistä on totuttu ajat-
telemaan.

Holmströmin uutta ajattelua löytyy 
myös raportista, jonka hän laati yh-
dessä Sixten Korkmanin ja Vesa Vih-
riälän kanssa valtiovarainministeriöl-
le. Suomen pärjääminen on häntä jat-
kuvasti kiinnostanut.

Toimiiko osuustoiminta  
globalisaatiovakuutuksena?
Skurnik vakuuttaa, ettei hän ole eläk-
keellä omia osuustoiminta-ajatuk-
siaan mihinkään muuttanut, vaik-
kei enää aktiivisesti osuustoiminnas-
sa toimikaan:

”Minua on lämmittänyt huomio, 
että väitöskirjassani esittämäni aja-
tus osuustoiminnasta globalisaatiova-
kuutuksena tuntuu kiinnostavan ny-
kyistäkin tutkijasukupolvea. Yhdessä 
amerikkalaisen Lee Egerströmin kans-
sa 2007 väitöskirjani ajatusten pohjal-
ta kirjoittamaamme englanninkielistä 
raporttia lainataan ympäri maailmaa.”

”Ajatus on tullut ajankohtaisem-
maksi globalisaation edetessä ja sii-
hen liittyvien ongelmien noustessa 
yhä selkeämmin esiin. Näin tapahtui 
USA:n presidentinvaaleissakin.” 

ta on meillä aina ollut yksi taloudelli-
sen organisoitumisen muoto markki-
nataloudessa. Se toimii osana kilpai-
lua. Pohjimmiltaan se on edellytysten 
luomista osuuskuntien laajan jäsenis-
tön pärjäämiselle.

Finanssikriisi 
ei vielä ole voitettu 
”Kun sain oman ekonomistikoulutuk-
seni 1970-luvulla, niin opetusta hallit-
si makroajattelu”, Skurnik muistelee. 
”Holmströmin tutkimusalueen keski-
össä ovat kuitenkin taloudelliset ins-
tituutiot ja niiden merkitys. Aiemmin 
niitä ei talousteoriassa juuri käsitel-
ty. Eikä erilaisten organisaatiomallien 
merkitystä osattu tutkia.”

”Nykyisin Holmströmiä kiinnos-
tavat erityisesti rahamarkkinat, joi-
den instituutioita, kannustimia ja toi-
mintaa hän on tutkinut hyvin syväl-
lisesti perusteista lähtien. Hän on sa-
nonut, että tietomme sillä osa-alueella 
ovat edelleen hyvin puutteelliset. Pal-
jolti siksi taloustieteilijät eivät tosiasi-

tutkija, johon yhteys syntyi Holm-
strömin kautta, on professori Henry 
Hansmann Yalesta. Myös hän on tie-
teen valtavirrassa toimivia maailman 
johtavia organisaatiotutkijoita, jota 
myös osuustoiminta kiinnostaa.

PTT:n tutkimusjohtajan postil-
ta Pellervon johtoon 1989 siirtynyttä 
Skurnikia kiinnosti pysyä aina ajan ta-
salla, missä tutkimuksen kansainväli-
sessä eturintamassa mentiin. 1990-lu-
vun alussa suomalainen osuustoimin-
ta oli suurten ja periaatteellisten haas-
teiden edessä. Tieto omistajuudesta ja 
Corporate Governancesta (hyvästä hal-
lintotavasta) oli erityisen tarpeellista.

Vuosien varrella Holmströmillä ja 
Skurnikilla oli myös yhteisiä hankkei-
ta. He olivat muun muassa järjestä-
mässä Sitrassa maamme ensimmäis-
tä Corporate Governance -seminaaria 
1996. Merkittävä ponnistus oli osuus-
toiminnan kansainvälisen tieteellisen 
seminaarin järjestäminen Pellervon 
100-vuotisjuhlien yhteydessä 1999.

Kova kapitalismi 
opettaa
USA:ssa, jonka talous on maailman 
pisimmälle kehittynyttä, on myös 
vahvaa osuustoimintaa kuten Suo-
messakin. Kova kapitalismi on saatta-
nut osaltaan jopa nostaa siellä osuus-
toimintamallia paremmin esille.

Holmström kertoi haastattelussa 
(OT 4/01), miten yhdysvaltalaiset eri-
tyisesti pienillä paikkakunnilla omis-
tavat osuuskuntina itse omat tärkeät 
järjestelmänsä. Tämä näkyy esimer-
kiksi sähkönjakelussa, puhelinliiken-
teessä ja vesihuollossa. Maataloudes-
sa on myös vahvaa koko maan katta-
vaa osuustoimintaa.

Suomen elintarvikealan ot-yri-
tysten ja Pellervon johtoa vierai-
li 1990-luvulla useita kertoja Harvar-
dissa – sekin alun perin Holmströmin 
suosittelemana – professori Michael  
Porterin seminaareissa (OT 5/93). 
Siitä oli suurta hyötyä, kun markkinat 
meilläkin avautuivat vuonna 1995.

Kun osuustoiminta etsi Suomes-
sa uutta rooliaan, voitiin myös ulko-
puoliset vakuuttaa, ettei se suinkaan 
mitään sosialismia ole. Osuustoimin-

Samuli Skurnik muistelee, miten 
uteliaalle ja kaikesta kiinnostuneelle 
Bengt Holmströmille osuustoiminta 
avautui 1990-luvun alussa 
taloudellisen toiminnan osana 
ja laiminlyötynä reuna-alueena. 
Osuustoiminta ei vielä silloin ollut 
valtavirran taloustutkimuksen 
kohteena missään.

”Tutustuessamme 
Holmström ei 

entuudestaan tuntenut 
osuustoimintaa.”
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dostavat prosentin maailman väestös-
tä, tulojen huikea kasvu ja alimman 
tuloluokan tulojen ja ostovoiman al-
haisuus ja pysyminen samana aina 
1970-luvulta lähtien.”

Maailmassa 62 yksilöä omistaa yh-
tä paljon kuin puolet maailman köy-
himmästä väestä yhteensä. Yhdysval-
loissa puolestaan Waltonin perhe sekä 
Kochin veljesten nettovarallisuus on 
320 miljardia US dollaria eli yhtä pal-
jon kuin 150 miljoonan amerikkalai-
sen omistus yhteensä.

”Samanaikaisesti esimerkiksi �-
nanssi- ja terveyspalvelujen tarjon-
ta on keskittynyt entistä harvemmille 
suuryrityksille ja johtanut näiden hyö-
dykkeiden jatkuvaan hintojen nou-
suun. Tämä johtaa laajan keskiluokan 
taloudellisiin vaikeuksiin ja nakertaa 
pohjaa kulutukseen perustuvalta ta-
louskasvulta”, arvioi Salme Näsi.

Konferenssissa nousi esille myös 
osuustoiminnan rooli sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen tuottamisessa sekä 
naisten asema osuuskunnissa.

Tapahtuman yhteydessä pidettiin 
myös Kansainvälisen osuustoiminta-
liiton ICA:n jäsenkokous. ICA:n seu-
raava yleiskokous ja konferenssi pide-
tään Malesian Kuala Lumpurissa mar-
raskuussa 2017. 

tä”, Näsi sanoo ja jatkaa: ”Jos kaikki 
tapahtuu ’yhdellä napin painalluksel-
la’, sellainen digiloikka vie työpaikko-
ja, muuttaa työn luonnetta ja synnyt-
tää nopeasti rakenneongelmia.”

Paikalla huippuluokan 
puhujakaarti
Kansojen ja kansalaisten suuret tu-
loerot, köyhyys, ihmisten erilaiset 
mahdollisuudet hyvinvointiin ja ih-
misarvoiseen elämään sekä epätasa-
arvo asettavat ihmiskunnalle suuria 
haasteita. Näistä asioista puhuivat esi-
merkiksi Nobel-palkittu taloustieteili-
jä, professori Joseph Stiglitz, johtaja 
ja konsultti Mark Kramer, ekonomis-
ti Jeremy Ri�in ja professori ja Yh-
dysvaltain entinen työministeri Ro-
bert Reich.

”Niin huipputasoisia esitelmiä 
kuin nämä henkilöt pitivät, ei yliopis-
tomaailmassa pitkän työuran tehnyt-
kään pääse eläessään montaa kertaa 
kuulemaan.”

Puheenvuorojen keskiössä oli Nä-
sin mukaan pitkälti kapitalismin mal-
limaana pidetty Yhdysvallat ja siellä 
viime vuosikymmenien aikana tapah-
tunut kehitys.

”Olennaisinta kehityksestä on ol-
lut kaikkein rikkaimpien, jotka muo-

Q uebecin kansainväliseen 
osuustoimintakonferenssiin 
(Quebec International Sum-

mit of Cooperatives) osallistui Suo-
mesta emeritaprofessori Salme Näsi, 
joka on ICA Euroopan hallituksen jä-
sen. 10.-13. lokakuuta pidetyn tapah-
tuman esikuvana on Davosin Maail-
man talousfoorumi, johon talouspäät-
täjät kokoontuvat vuosittain.

Konferenssi houkutteli paikalle jo-
pa 3000 osuustoiminnasta kiinnostu-
nutta lähes sadasta maasta.

”Osuustoimintaväki haastettiin 
useissa esitelmissä viemään aktiivi-
sesti osuustoimintamallia eri mais-
sa ja toimialoilla eteenpäin. Olennais-
ta on, että ihmisten elämään vaikutta-
vat päätökset tehdään lähellä ja heillä 
on mahdollisuus vaikuttaa päätöksen-
tekoon”, kertoo Salme Näsi.

Hänen mukaansa osuustoiminta ja 
keskinäisyys tarjoavat juuri oikeanlai-
sia ratkaisuja useisiin tämän ajan yh-
teiskunnallisiin ongelmiin. Toisin sa-
noen, tekemällä yhdessä voidaan teh-
dä se, mitä ei yksin pystytä.

”Paneelikeskusteluissa puhuttiin 
muun muassa teknologiasta ja digita-
lisaation mahdollisuuksista ja seuraa-
muksista. Teknologia tulee ymmärtää 
ihmisten apuna, ei korvaamaan ihmis-

Quebecin konferenssi: 
Kapitalismin tultava 
lähemmäs ihmistä
Nykymuotoinen kapitalismi tarvitsee ihmiskeskeisempiä 

lähestymistapoja ja sellaisia toimintamalleja, jotka muuttavat maailmaa 

nykyistä tasa-arvoisempaan suuntaan. Tässä kiteytyy Kanadan 

Quebecissä järjestetyn osuustoimintakonferenssin sanoma maailman 

päättäjille ja yritysjohtajille.

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN

Q
mit of Cooperatives) osallistui Suo
Q
mit of Cooperatives) osallistui Suo
Q
mesta emeritaprofessori 
joka on ICA Euroopan hallituksen jä
sen. 10.-13. lokakuuta pidetyn tapah
tuman esikuvana on Davosin Maail
man talousfoorumi, johon talouspäät
täjät kokoontuvat vuosittain.

pa 3000 osuustoiminnasta kiinnostu
nutta lähes sadasta maasta.

useissa esitelmissä viemään aktiivi
sesti osuustoimintamallia eri mais
sa ja toimialoilla eteenpäin. Olennais
ta on, että ihmisten elämään vaikutta
vat päätökset tehdään lähellä ja heillä 
on mahdollisuus vaikuttaa päätöksen
tekoon”, kertoo Salme Näsi.

keskinäisyys tarjoavat juuri oikeanlai
sia ratkaisuja useisiin tämän ajan yh
teiskunnallisiin ongelmiin. Toisin sa
noen, tekemällä yhdessä voidaan teh
dä se, mitä ei yksin pystytä.

muun muassa teknologiasta ja digita
lisaation mahdollisuuksista ja seuraa
muksista. Teknologia tulee ymmärtää 
ihmisten apuna, ei korvaamaan ihmis

Salme Näsi ja ICA:n kanadalainen 
puheenjohtaja Monique Leroux 
kuvattuna Quebecin konferenssissa.

uutiset
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tötyössä, purkamaan byrokratiaa ja 
tuotteiden jäljitettävyyden parantami-
sessa. Ne kaikki ovat edellytys tehok-
kaammin toimivan elintarvikeketjun 
aikaansaamiseksi.

Tiedon käytön ongelmat aiheutu-
vat siitä, että tieto on nykyisin hajal-
laan eri paikoissa ja informaation jako 
siksi hankalaa. Asiantuntijat katsovat, 
että osuustoiminnan ansiosta kerätty 
tieto säilyy viljelijöiden hallinnassa, ja 
he voivat päättää myös sen jakamises-
ta. Tällä hetkellä kuluttajat ovat etään-
tyneet alkutuotannosta. Tiedon jaka-
minen uudella tavalla voisikin tuoda 
kuluttajat ja tuottajat taas lähemmäk-
si toisiaan.

Maailman ilmatieteen järjestön 
pääsihteeri Petteri Taalas totesi se-
minaarissa, että poliittisten päätösten, 
myös EU:n maatalouspolitiikan, tulisi 
tukea ilmastoa huomioivia käytäntöjä. 
Vaikka maatalous ei ole suurin ilmas-
tovaikuttaja, se tulee seuraavana heti 
liikenteen ja energiankäytön jälkeen.

Copa-Cogecan seuraava suurem-
pi konferenssi järjestetään Brysselissä 
vuonna 2018. Ennen sitä komissio jul-
kaisee tiedonannon yhteisestä maata-
louspolitiikasta ja esityksen EU:n tule-
vasta budjettiraamista. 

syminen hyväksytyissä rahoitusraa-
meissa ja nykyisen maatalouspolitii-
kan sisällössä.

Hän muistutti komission tehneen 
kahden vuoden ajan kovaa työtä löy-
tääkseen sellaiset kriisitoimenpiteet, 
joilla voitaisiin kohentaa tuottajien ta-
loudellista tilannetta. Jäsenmaat ovat 
kuitenkin Hoganin mielestä olleet hi-
taita niiden soveltamisessa.

Maailman kauppajärjestöä WTO:ta 
EU:ssa edustava Marc Vanheuke-
len puolestaan kertoi unionin hake-
van pääasiassa monenkeskisiä kaup-
paratkaisuja, mutta EU on halunnut 
varmistaa vientimahdollisuuksiaan 
myös kahdenkeskisillä sopimuksilla. 
Kasvun mahdollisuudet löytyvät Aa-
siasta, Afrikasta, Lähi-Idästä ja Etelä-
Amerikasta. Konferenssin osallistu-
jat painottivat, että keskusteluissa pi-
tää muistaa erityisesti elintarvikkei-
den säilyvyyteen ja ruokaturvallisuu-
teen liittyvät kysymykset.

Tieto paremmin hallintaan
Tällä hetkellä käydään myös laajaa 
keskustelua, miten maatalouden eri-
lainen informaatio voitaisiin keskit-
tää ja käyttää siten paremmin kehit-
tämään tuotantoa, pohjana ympäris-

E U:n tuottaja- ja maatalous-
osuustoimintajärjestö Copa-
Cogeca järjestää joka toinen 

vuosi jäsenjärjestöilleen konferenssin, 
jossa haetaan järjestöjen yhteistä kan-
taa tuleviin maatalouspoliittisiin ky-
symyksiin. Tällä kertaa kaksipäiväi-
nen konferenssi pidettiin Ateenassa. 
Seminaarin järjestäjänä toimi Kreikan 
tuottajia ja osuuskuntia edustava yh-
teenliittymä PASEGES, joka piti kon-
ferenssin jälkeen myös oman liittoko-
kouspäivän.

Cogecan ruotsalainen puheen-
johtaja �omas Magnusson korosti 
avauspuheenvuorossaan, että osuus-
kuntien rooli on tullut näkyvästi esille 
nykyisessä kriisitilanteessa.

”Osuuskunnat ovat maksaneet mui-
ta parempaa tuottajahintaa. Ne ovatkin 
nyt tunnustettu toimija maatalouspoli-
tiikassa ja osuuskuntien kautta voidaan 
parantaa tuottajien neuvotteluasemaa 
elintarvikeketjussa”, totesi Magnusson.

Konferenssiin osallistunut EU:n 
maatalouskomissaari Phil Hogan 
esitteli useita vaihtoehtoja yhteisen 
maatalouspolitiikan yksinkertaistami-
seksi ja viljelijöiden kohtaaman byro-
kratian purkamiseksi. Yksinkertais-
tamisesityksiä rajoittaa kuitenkin py-

Tuottajan 
ääni kuului 
Ateenassa
Akropoliin juurella etsittiin vastauksia 

ajankohtaisiin maatalouspoliittisiin 

kysymyksiin lokakuussa. Huomio kiinnittyi 

osuuskuntien rooliin kriisitilanteiden 

ratkaisijana.

Teksti: JONAS LAXÅBACK 
Kuva: AMANDA CHEESLEY

Maatalous-
politiikan 
vaikuttajat 
Copan 
puheenjohtaja 
Martin Merrild, 
komissaari 
Phil Hogan, 
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pörssi

TIMO HIRVONEN
Kirjoittaja on 
aiemmin toiminut 
senioriekonomis- 
tina OP Ryhmässä. 
Nykyään hän on 
pääekonomistina 
FIMissä, joka on 
S-Pankin tytär- 
yhtiö.

M aailman pörsseissä on 
nähty monia liikkeitä tä-
nä vuonna. Politiikkaan 

liittyvä epävarmuus – Brexit-äänes-
tystulos ja Donald Trumpin valin-
ta Yhdysvaltain presidentiksi – ovat 
heiluttaneet osakemarkkinoita tänä 
vuonna. Ensi vuonna pidetään useita 
tärkeitä vaaleja, joten poliittinen epä-
varmuus on läsnä myös silloin. Syksyn 
mittaan reaalitalouden indikaattoreis-
sa on tapahtunut kohentumista. Tämä 
kehitys viittaa parempaan suhdanne-
näkymään ensi vuodelle.

Talousindikaattorit ovat kohentu-
neet syksyn mittaan monissa talouk-
sissa. Erityisesti teollisuuden luotta-
mus on vahvistunut. Keskeisissä talo-
uksissa myös BKT:n kasvu vahvistui 
kolmannella neljänneksellä. Talous-
tunnelmien piristyminen niin kulut-
tajien kuin yritysten keskuudessa in-
dikoi kohtalaisen hyvää talouskasvua 
ensi vuodelle.

Lokakuun ennusteessa kansainvä-
linen valuuttarahasto IMF ennakoi 

Epävarmuustekijöistä huolimatta maailmantalouden 

näkymät ensi vuodelle ovat kohtuullisella tasolla. 

Talouskasvun ennustetaan piristyvän monilla 

talousalueilla.

maailmantalouden kasvu nopeutuvan 
aavistuksen verran ensi vuonna. Ta-
louden aktiviteetti paranee niin kehit-
tyneissä kuin kehittyvissä talouksissa. 
IMF:n mukaan Yhdysvalloissa kasvu 
piristyy ensi vuonna kotimaisen ku-
lutuksen ja työllisyyden lisäyksen tu-
kemana. Euroalueella talouskasvu jat-
kuu pitkälti samoilla raiteilla kuin tä-
nä vuonna. Elvyttävä rahapolitiikka ja 
runsas rahan tarjonta tukevat yritys-
ten investointeja. Työllisyyden kas-
vu pitää yllä kotitalouksien kulutus-
ta, vaikka in�aation nousu nakertaa-
kin ostovoimaa.

Keskuspankit yhä kasvun 
takaajina
Euroopan keskuspankki jatkaa suu-
rella todennäköisyydellä arvopaperien 
osto-ohjelmaa ensi vuoden puolella. 
In�aation ja in�aatio-odotusten nou-
susta ja kohtalaisesta talouskasvusta 
huolimatta euroalueen talous tarvit-
see EKP:n elvyttävää rahapolitiikkaa. 
Keskuspankkikorkoihin EKP tuskin 
enää koskee, mutta arvopaperiostoil-
la se pystyy pitämään niin lyhyet kuin 
pitkät korot matalilla tasoilla.

Yhdysvalloissa näyttää vahvasti sil-
tä, että ohjauskorkoa nostetaan mal-
tillisesti ensi vuonna. Avain nostoihin 
on talouskasvun, in�aation ja työlli-
syyden myönteinen kehitys. Kun nä-
mä kolme muuttujaa kulkevat Fedin 

näkökulmasta oikeaan suuntaan, oh-
jauskorkoa nostetaan. Vaalikampan-
jan aikana Donald Trump kommen-
toi kriittisesti Fedin rahapolitiikkaa. 
Mikäli tämä kritiikki viedään konkre-
tian tasolle, se voi lisätä epävarmuutta 
keskuspankin rahapolitiikan toteutta-
misen suhteen.

Mitä tekee Trump 
Yhdysvaltojen taloudelle? 
Kysymysmerkki Yhdysvaltojen talou-
den osalta on se, minkälaista talous-
politiikkaa Trump ryhtyy ajamaan? 
Mikäli hän pyrkii toteuttamaan vaa-
likampanjan aikana esitettyjä linjauk-
sia, niin talouskasvu todennäköisesti 
nopeutuu lähivuosien aikana �nans-
sipoliittisen elvytyksen tukemana. Ta-
lousvaikutukset jakautuvat useam-
malle kuin yhdelle vuodelle pääpai-
non ollessa vuoden 2017 jälkeen.

Yksi Trumpin keskeisistä talous-
politiikan tavoitteista on verotuksen 
uudistaminen, johon sisältyy suuri-
tuloisten verotuksen keventäminen ja 
yhteisöveroasteen tuntuva lasku. Inf-
rastruktuuri-investointeja ja puolus-
tusmenoja Trump haluaa merkittä-
västi lisätä. Nämä toimet nopeutta-
vat talouskasvua muutaman vuoden 
perspektiivillä, mutta aiheuttavat liit-
tovaltion talouteen ammottavan ali-
jäämän, mikäli julkisia menoja ei lei-
kata samassa suhteessa.

Mitkä ovat 
maailmantalouden 
näkymät 
vuodelle 2017?
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Trumpin talouspolitiikkalinjauk-
set ovat osittain epäselviä. Enemmän 
konkretiaa saadaan ensi vuoden puo-
lella, kun Trump on nimitetty presi-
dentin virkaan. Erityisen mielenkiin-
toista on seurata, millaisia talouspo-
liittisia ja kauppapoliittisia aloitteita 
hän esittää 100 ensimmäisen päivän 
aikana.

Kehittyvissä talouksissa 
parempaa kasvua
Kiinassa BKT:n kasvu hidastuu en-
si vuonna tämän vuoden 6,7 prosen-
tin kasvusta. Talouskasvu painottuu 
kotimaiseen kysyntään viennin kus-
tannuksella. Palvelusektorin sääntelyä 
on purettu ja viime aikoina palveluis-
sa onkin koettu vahvaa kasvua. Talou-
den rakennemuutoksen hallitseminen 
ja velkaantuminen ovat maan suurim-
mat lähiajan talousriskit.

Venäjän talous on ohittanut poh-
jakosketuksensa. Viimeaikaiset enna-
koivat indikaattorit ja luottamuslu-
vut viittaavat parempaan suhdanne-
kuvaan. Ensi vuonna BKT palaa kas-
vuun. Raakaöljyn hinnan nousu ko-
hentaa Venäjän talouden näkymiä. 
Myös in�aation lasku vakauttaa ta-
loustunnelmia. Hieman paranevas-
ta suhdanteesta huolimatta näkymiin 
liittyy runsaasti riskejä, kuten geopoli-
tiikka ja raaka-aineiden hintakehitys.

Intian talous on kasvanut vahvas-
ti tänä vuonna. Yksityinen kulutus ja 
julkiset investoinnit ovat pitäneet ta-
louskasvun ripeänä. Talouden raken-
neuudistukset ovat tuottaneet tulok-
sia. In�aation hidastuminen mahdol-
listi keskuspankin ohjauskoron las-
kun lokakuussa. Intian kokonaistuo-
tanto kasvaa edelleen vakaasti ensi 
vuonna. Kotitalouksien vahva luotta-
mus pitää yllä yksityistä kulutusta.

Brasilian talous on taantunut tä-
nä vuonna. Ainoa valopilkku on ol-
lut viennin kehitys. Luottamusindi-
kaattoreissa on kuitenkin nähty kohe-
nemista jo jonkin aikaa, mikä indikoi 
parempaa suhdannetta vuodelle 2017. 
Hidastuva in�aatio vakauttaa taloutta, 
ja keskuspankki voi laskea lisää ohja-
uskorkoa ensi vuonna. IMF arvioi, et-
tä Brasilian talous kasvaa 0,5 prosent-

tia ensi vuonna. Maan uusi president-
ti on pystynyt vähentämään poliittis-
ta epävarmuutta ja vakauttamaan ta-
louskuvaa.

Euroalueella tärkeitä vaaleja
Euroalueen maissa pidetään tärkeitä 
vaaleja ensi vuonna. Alankomaissa ja 
Saksassa järjestetään parlamenttivaa-
lit. Ranskassa pidetään presidentin-
vaalit keväällä 2017. Näissä vaaleissa 
voidaan hyvin nähdä markkinoiden 
kannalta yllättäviä tuloksia. 

Toisaalta markkinoiden hermoilu 
Brexitin ja Trumpin valinnan jälkeen 
jäi varsin lyhytaikaiseksi. Pitkittyessään 
markkinoiden hermoilu lisää epävar-
muutta talouskuvasta ja voi heikentää 
talouskasvua. Kreikka on myös edel-
leen mukana riskitekijöiden joukossa, 
vaikka Kreikan mahdolliset uudet on-
gelmat eivät tule enää puun takaa.

Suomessa kohentumisen 
merkkejä
Syksyn mittaan tilastot Suomen talo-
udesta ovat osoittaneet kohentumi-
sen merkkejä. Kotitalouksien luotta-
mus on pitkän aikavälin keskiarvoa 
vahvempaa ja työllisyys on kasvussa. 
Kotitalouksien kulutus nojaa työlli-
syyden lisäykseen ja ostovoiman mal-
tilliseen kasvuun ensi vuonna. In�aa-
tio nousee hieman vuonna 2017, mut-

ta ansiotulon veronkevennykset tuke-
vat kotitalouksien ostovoimaa.

Investointien kasvu jatkuu hyvä-
nä myös ensi vuonna, vaikka hienois-
ta hidastumista nähdään. Kasvun rau-
hoittumiseen viittaa viimeaikainen 
rakennuslupakehitys. Rakennusyri-
tysten tuotanto-odotukset ovat melko 
myönteiset. Kasvun odotetaan jatku-
van, mutta hieman hitaampana. Ensi 
vuonna investointiaktiviteettia tuke-
vat rakentamisen ohella kone- ja lai-
teinvestoinnit. Yritysten suurista in-
vestointihankkeista osa, kuten Ääne-
kosken biotuotetehdas, valmistuu en-
si vuonna, mutta monet kohteet val-
mistuvat vasta vuoden 2017 jälkeen. 
Matala korkotaso ja rahoituksen hyvä 
saatavuus tukevat yritysten investoin-
tihankkeita.

Yritysten maltilliset tuotanto-odo-
tukset povaavat verraten rauhallis-
ta viennin elpymistä ensi vuonna. 
Edellytyksiä viennin kohenemisel-
le on kuitenkin olemassa. Talouskas-
vun piristyminen tärkeissä kauppa-
maissa tukee Suomen vientiä. Kaksi 
laivatoimitusta nostaa osaltaan vien-
tiä. Yksikkötyökustannusten lasku li-
sää vientisektorin kilpailukykyä en-
si vuonna. Lisäksi pidemmän aikaa 
käynnissä ollut talouden uudistumi-
nen alkaa näkyä vientikapasiteetin li-
säyksenä.                  
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rektiiveillä. Yhteiseurooppalainen �-
nanssialan sääntely ja valvonta ovat 
vaikuttaneet Suomessa siten, että ai-
kaisemmin löyhässä yhteistyöryh-
mittymässä toimineet paikallispankit 
eli POP Pankit ja Säästöpankit ovat 
muuttaneet ryhmärakennettaan. Mo-
lemmat ovat perustaneet omat talle-
tuspankkien yhteenliittymät, kuten 
OP Ryhmä jo 18 vuotta aiemmin.

Paikallisyhteisöllisyys 
vaarassa
Koska yhteenliittymään kuuluminen 
muuttaa osuuspankin paikallisyhteisöl-
listä luonnetta, se muuttaa myös osuus-
pankin yhteisötaloudellista luonnetta. 
Siten vaikutukset ulottuvat osuuspan-
kin osuustoiminnallisuuden ilmene-
mismuotoihin, rajaten ICA:n määrittä-
mien osuustoiminnan yleisten periaat-
teiden toteutumista yhteenliittymän jä-
senpankissa. Koska yhteenliittymämalli 
rajaa paikallisen osuuskunnan itsemää-
räämisoikeutta, se muuttaa osuuspan-
kin sosiaalipoliittista olemusta.

”Osuuspankki ei voi enää täysin it-
senäisesti päättää omasta strategias-
taan, riskinotostaan, riskienhallinnas-
taan, tuotteistaan ja toiminnastaan. 
Sen on sopeuduttava keskusyhteisön 
määrittämiin periaatteisiin”, Timo 
Niskanen toteaa.

Keskusyhteisö johtaa �nanssiryh-
mää, joten sen tavoitteena on vahvis-
taa koko ryhmän kykyä tuottaa asiak-
kaille ja asiakasomistajille kilpailuky-
kyisiä ja kehittyviä palveluita.

Väitöskirjan kustantajana on Pel-
lervo-Seura ry. Väitöskirja on tilatta-
vissa Pellervon verkkokaupasta (www.
pellervo.�). 

lakiin perustuva oikeus ja velvollisuus 
ohjata jäsenluottolaitostensa riskien-
hallintaa sekä hyvän hallintotavan mu-
kaista toimintaa. Yhteenliittymien kes-
kusyhteisöt ovat osuuskuntia. Niiden 
säännöissä voi olla eroja, jotka mahdol-
listavat erot keskusjohtoisuuden astees-
sa eri yhteenliittymien välillä.

Ryhmärakenteet muuttuneet
Globalisaatio on muuttanut �nanssi-
toimialaa. Se on tullut Niskasen mukaa 
alttiiksi häiriöille, joiden vaikutukset 
ovat globaaleja. Vuoden 2008 syksyl-
lä puhjenneen kansainvälisen �nans-
sikriisin seurauksena markkinoiden 
luottamus järkkyi, ja se vaikutti mer-
kittävästi maailmanlaajuiseen talous-
kasvuun. Finanssikriisin seurauksena 
G20-maat sopivat periaatteista, joilla 
tavoiteltiin välittömiä, rahoitusmark-
kinoita vakauttavia vaikutuksia. Lisäk-
si sovittiin merkittävistä tukitoimenpi-
teistä kriisin leviämisen estämiseksi.

Euroopan unioni on toteutta-
nut G20-maiden sopimia periaattei-
ta. Kansainvälisesti ylin �nanssialan 
sääntelyä ja valvontaa määrittävä ins-
tituutio on Baselin pankkivalvonta-
komitea. Sen antamat suositukset �-
nanssialan sääntelyn lisäämisestä ja 
valvonnan tiukentamisesta on toteu-
tettu EU:n antamilla asetuksilla ja di-

Y TM Timo Niskanen väitte-
li 22.10. aiheesta ”EU-sään-
tely osuuskunnan itsemää-

räämisoikeuden rajoittajana. Paikal-
lisosuuspankit yhteistyöryhmästä yh-
teenliittymiin” Itä-Suomen yliopis-
tossa sosiaalipolitiikan alalta. Vasta-
väittäjänä toimi professori (emer.) 
Tapani Köppä Helsingin yliopistosta 
ja kustoksena emeritusprofessori Ju-
hani Laurinkari (emer.) Itä-Suomen 
yliopistosta.

Niskanen työskentelee Ylä-Savon 
Osuuspankin toimitusjohtajana.

Niskanen tarkasteli väitöstutki-
muksessaan pankkisääntelyn taustoja, 
sääntelyn rakennetta ja sääntelyn vai-
kutuksia aikaisemmin itsenäisinä toi-
mineisiin paikallisosuuspankkeihin. 
Hän havaitsi, että paikalliset osuus-
pankit ja niiden jäsenistö ovat me-
nettäneet osan riippumattomuu-

destaan ja identiteetistään, kun osa 
päätösvallasta on siirtynyt osuuskun-
nan hallintoelimiltä keskusyhteisölle.

”Yhteenliittymässä keskusyhtei-
söosuuskunta eli omistettava ohjaa 
ja valvoo jäseniään. Siten omistetta-
va tarvittaessa pakko-ohjaa omista-
jiaan, mikä ei normaalissa yritystoi-
minnassa ja muissa yhteisömuodois-
sa ole mahdollista”, Niskanen toteaa.

Yhteenliittymän keskusyhteisöllä on 

Timo Niskanen
väitteli EU-sääntelystä 
ja osuuskunnan 
itsemääräämis-
oikeudesta
Tuore väitöstutkimus osoittaa, että 

Euroopan unionin pankkisääntely ja muu 

finanssialan sääntely rajoittavat osaltaan 

osuuspankin itsenäistä päätösvaltaa.

”Osuuspankki ei 
voi enää täysin 
itsenäisesti 
päättää omasta 
strategiastaan”, 
toteaa Timo 
Niskanen 
väitös-
kirjassaan. 

uutiset

hani Laurinkari
yliopistosta.
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S uomen talous keikkuu oudossa tilanteessa. 
Hallituksen keskeiset ministerit tähyävät aivan 
eri suuntiin. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) 

näkee optimistisesti, että talous on vihdoin käänty-
nyt nousuun monen pimeän vuoden jälkeen. Val-
tiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) pitää nousun 
merkkejä niin olemattomina, että keväällä valtion 
menoja on leikattava taas miljardikaupalla.

Kansa näyttää seisovan Sipilän linjalla. Kuluttajien 
luottamus on korkeammalla kuin kertaakaan kevään 
2011 eli Jyrki Kataisen (kok.) sateenkaarihallituksen 
muodostamisen jälkeen.

Kumpi puoli prosenttia?
Kiista tiivistyy siihen, kummalle puolelle yhtä pro-
senttia ensi vuoden kasvu asettuu. Ensi vuoden bud-
jetti rakennetaan 0,9 prosentin bkt-kasvun varaan. 
VM on ennusteissaan pessimistisin. Muut ovat kor-
jailleet kasvuennusteitaan toiselle prosentille.

OECD:n linjauksia on meillä vuosien mittaan to-
tuttu toistelemaan papukaijan tavoin. 

Nyt OECD kävi kertomassa, että leikkausten tie al-
kaa tällä kertaa olla kokeiltu. Monella menivät pas-
mat sekaisin.

Riittääkö mikään porkkana?
Oppositio neuvoo hallitusta lisäämään rakennus-
hankkeita halvan rahan aikana. Uutterilta poliitikoil-
ta on ehkä jäänyt huomaamatta, että esimerkiksi Hel-
singissä on joka korttelissa talo paketissa. Sekä julkiset 
että yksityiset avaavat työmaita niin paljon kuin niihin 
ikinä Virosta työmiehiä saadaan.

Hallitus puolestaan käynnistää erikoisen perustu-
lokokeilun. Sille puistellaan päätä joka suunnalla. Ai-
nakin selviää, kuinka monelle pitkäaikaistyöttömälle 
työ enää kelpaa minkäänlaisella porkkanalla.

Lobbarit kaukalolla
Vuoteen 2030 ulottuva hallituksen energia- ja ilmas-
tostrategia nosti juuri sellaisen möykän kuin saattoi 
kuvitella. Raha alkoi puhua. Energiatuotannon lobba-
reilla on käytössään suurimmat varat. Ehkä vain asete-
ollisuus vetää vertoja.

Hallitus haluaa kieltää kivihiilen energiakäytön 
vuoteen 2030 mennessä. Heti saimme kuulla, miten 
se on mahdotonta ainakin Helsingin kaltaisessa suur-

kaupungissa. Ensiksi pitää kieltää ainakin turpeen-
poltto ja haja-asutus.

Öljyala ei hellitä
Metakka nousi myös suunnitelmasta nostaa biopolt-
toaineiden osuus tieliikenteessä 30 prosenttiin. Suo-
mi on biopolttoaineiden kehittelyssä maailman kär-
keä. Perinteinen öljyala pitää sitä hukkaretkenä.

Heti hallituksen julkistettua ohjelmansa alettiin 
kertoa, että Saksan johdolla polttomoottorit tieliiken-
teessä kielletään kokonaan. Biopolttoaineet ovat tur-
ha ja onneton välivaihe ennen sähköautoja. Siihen asti 
voidaan hyvällä omallatunnolla ajaa bensiinillä. Vaan 
mistä sähkö?

Nesteen aika menee
Energiapoliittista ulottuvuutta on myös Neste Oilin 
siirrolla valtion uuteen kehitysyhtiöön Vakeen. Samal-
la valtion omistusosuutta alennetaan puolesta 33 pro-
senttiin. Pääministeri Sipilän mukaan fossiilitalouden 
asema on muuttumassa. Suomi pärjää pienemmällä-
kin Neste Oil -osuudella.

Vasemmisto-oppositio taistelee jokaisesta valtionyh-
tiön omistusprosentista. Sen mielestä Vake on perustet-
tu yksinomaan yritysmyyntejä helpottamaan. Sipilän 
mukaan Vaken tarkoitus on panna yhtiöiden taseet töi-
hin, kuten hän ennen vaaleja lupasi. Tase on omaisuut-
ta, jonka huolellisemmalla hoidolla saadaan lisää tuloja.

Valtionyhtiöpolitiikassa hallituksen ja opposition 
näkemykset poikkeavat harvinaisen paljon toisistaan. 
Jännä nähdä, mitä tapahtuu, jos valta vaaleissa vaihtuu.

Krimin malli Sitraan
Suomen tasavallan täyttäessä 50 vuotta perustettiin it-
senäisyydelle juhlarahasto Sitra erinäisiin hyödyllisiin 
hankkeisiin. Sitra kituutteli aikansa, kunnes tapahtui 
ihme. Valtion käsiin jäi kasa heikossa kunnossa olevan 
monialayhtiö Nokian osakkeita, jotka valtiovarainmi-
nisteri Iiro Viinanen (kok.) päätti luovuttaa Sitran ase-
maa helpottamaan.

Kun Nokia sitten pullahti aivan uusiin ulottuvuuksiin, 
Sitrasta tuli oloissamme vallan varakas tutkimuskeskus. 
Nyt itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien kunniaksi opposi-
tiopuolue SDP aikoo takavarikoida Sitran rahat valtion 
budjetin tilkkeeksi. Esikuvana on Venäjä, joka ensin lah-
joitti Krimin Ukrainalle ja sitten otti sen pois.               

PEKKA ALAROTU 
Kirjoittaja seuraa 
päätöksentekoa 
ja vallankäyttöä 
suomalaisessa 
yhteiskunnassa.

Ylös vai leikkuriin?

15

OT-20161214-200511_161205_1619110770.indd   15 5.12.2016   16:19:17



16

maahan: seuraava lento Marsiin tuli-
si vasta neljän vuoden päästä. Watney 
ryhtyy viljelemään selvitäkseen hen-
gissä. Lopulta yhteys maahan käyn-
nistää pelastusoperaation, ja jännitys-
näytelmä tiivistyy.

Weir on tiedemies, tuntee substans-
sin ja kirjoittaa siitä ymmärrettäväs-
ti. Ongelmanratkaisu on tiedollista ja 
älyllistä. Tänään humanistiset opin- 
alat tarkastelevat kokemuksia tuntei-
den, ”�iliksien” valossa.

Merkitysanalyysi painottaa sisältö-
tarkastelua, oivaltavaa järkeilyä, jos-
sa tunnekontrolli säilyy. Jos Marsis-
sa juuttuisi tunnetasolle, ihminen tus-
kaantuisi, järkeily estyisi ja hän tu-
houtuisi ankarissa oloissa.

Luonnontieteilijä John Burrough-
sin mukaan ihminen voi epäonnistua, 
mutta epäonnistuja hänestä tulee, kun 
alkaa syytellä muita. Rankoissa olo-
suhteissa syyttely ei auta – mikä olisi 
hyvä muistaa muuallakin. Yksin Mar-
sissa muistuttaa myös perusasioiden 
tärkeydestä, vaikka käytössä olisi hie-
noin teknologia.

*  *  *

Mutta hiljennytään suureen juh-
laan! Kiitän lukijoita mielenkiintoi-
sesta vuodesta ja dynaamista Ossari-
yhteisöä kivasta yhteistyöstä. Rauhal-
lista Joulua kaikille!

lo löytyi. Ilahtuneena tarjosin ravin-
tolan isännälle löytöpalkkiota, minkä 
hän päättäväisesti torjui. 

-Kuulehan, ystävä. Täällä tuo kel-
lo ei ehkä ole kovin arvokas – sinul-
le se on korvaamaton. Olisi väärin ot-
taa siitä rahaa, ystävällinen isäntä sa-
noi.”

Psykologi Abraham Maslow 
(1908–1970) tiivisti motivaation – 
syylle ja halulle rakentuvan perustelun 
– yksinkertaisesti: ellet sinä, niin kuka 
– ja jos ei nyt, niin koska sitten?

Vastaus on: minä, tässä ja nyt. Ti-
laisuus on ohimenevä, on tartuttava 
hetkeen, niin auttamisessa kuin oppi-
misessakin. Tuetaan toisiamme yhtei-
söllisesti: joku tarvitsee apua juuri nyt. 
Ystävällinen teko tai rohkaiseva sana 
on joskus kullan arvoinen.

Kirjailija sanoo saman asian: ”Teh-
täväsi tulevaisuuden suhteen ei ole en-
nustaa, vaan tehdä se mahdolliseksi. 
(Antoine de Saint-Exupery)”

Mars muuttaa kaiken – 
entiselleen
Joskus tekee hyvää pompata maasta 
”avaruusperspektiiviin”. Andy Wei-
rin tieteisromaani Yksin Marsissa (In-
to 2016) tempaa mukaansa.

Miehitetty Mars-lento evakuoi-
daan, ja päähenkilö, Mark Watney, jää 
yksin asemalle. Täytyy saada yhteys 

Selviämiskertomus 
Yksin Marsista  
tähdentää 
perusasioiden hallintaa 
ja lojaalisuutta. Kuvassa 
pääosan esittäjä Matt 
Damon.

”Olen unessa useasti
sinun kaduillas, koulutie.
Kotiportilta kouluun asti
minun askeleeni vie.” (V.A. Kosken-

niemi, 1885–1962) 

Runoilijan näkemys opintiestä on tä-
näänkin merkityksellinen: lähikoulu, 
tuttuus ja turvallisuuden tunne. Tä-
hän ilmeisesti on yhä matkaa. ”Unes-
sa” olevia pyritään nykyisin nähtäväs-
ti enempi viihdyttämään kuin opet-
tamaan. Pitääkö oppimisen olla aina 
hauskaa? Sigmund Freud linjasi, että 
kehityksen tavoitteena on älykkyyden 
kehittäminen.

”Voimallinen tahto vie läpi har-
maan kiven” (Aleksis Kivi). Oppimi-
sessa tarvitaan vaivannäköä. Helpolla 
päästetty oppilas turhautuu myöhem-
min, tiedostaessaan perustietojensa 
riittämättömyyden.

Opettajat nähtävästi pyrkivät kal-
taistumaan oppilaiden kanssa, kun 
heidän sen sijaan tulisi opettaa. Pelk-
kä ”oppimaan innostaminen” ei riitä. 

Uno Cygnaeuksen selvitystyö 
käynnisti kansakoulun 1860-luvul-
la, sitä ennen Orisbergin koulu aloitti 
Etelä-Pohjanmaalla vuonna 1831. Pe-
ruskoulu-uudistus 1970-luvulla mul-
listi rakenteet, osin epäsuotuisasti. 
Seuraava uudistus tuo muun muassa 
tekoälyn ja algoritmin. Opettajien tu-
lisi tiedostaa roolinsa tässä reformissa.

”Onnistuminen ei koskaan ole suu-
ri askel, joka otetaan tulevaisuudes-
sa. Se on pieni askel, joka otetaan nyt.” 
-Jonatan Mårtensson

Tartu hetkeen
”Milanossa hukkasin isältä saamani 
rannekellon. Tiedustelin asiaa ravin-
tolasta, jossa eilisin aterioitiin, ja kel-

Unessa usein, 
tietoisena useammin

ANTTI SUVANTO 
Kirjoittaja on 
psykologi ja 
psykoterapeutti. 
Hän kirjoittaa 
lehteemme 
työterveyteen 
liittyvistä 
kiinnostavista 
kysymyksistä.

terveydeksi
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Joulumuistamisiin tarkoitetut varat lahjoitamme tänä vuonna FFD-yhdistyksen 
kautta käytettäväksi metsäosuuskuntien koulutukseen Vietnamissa.

Kiitämme asiakkaitamme ja 
yhteistyökumppaneitamme 
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toivotamme tunnelmallista joulunaikaa toivotamme tunnelmallista joulunaikaa 
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näkökulma

Olen ollut pitkään osuustoiminta-
yritysten hallinnossa. Enimmän osan 
voimistani olen käyttänyt osuus-
kauppatoiminnassa ja Atria-ryhmäs-
sä. Olen nähnyt läheltä, mitä uudis-
tuminen on ollut sektorillamme. Pu-
hun nimenomaan omistajahallinnon 
roolista käsin. Toisen tarinan saisi 
tieteen, tutkimuksen, tuotekehityk-
sen ja tuotantomenetelmien kehittä-
misestä.

Atria-ryhmän perustan muodos-
tavat lihantuottajajäsenet, jotka ovat 
ryhmittyneet kolmeen omistajaosuus-
kuntaan: Lihakuntaan, Itikka osuus-
kuntaan ja Osuuskunta Pohjanmaan 
Lihaan. Teollinen toiminta on pörs-
siyhtiö Atria Oyj:n tehtävänä. Osuus-
kunnat ovat tämän ankkuriomistajia.

Jalostusta on keskitetty Nurmon 
tuotantolaitoksille. Rakennustyö on 
ollut jatkuvaa. Juuri tuotannon kes-
kitys Pohjolan suurimpaan lihateol-
lisuuslaitokseen on kilpailukykymme 
perustaa. Kun osuuskunnat 1980-lu-
vulla liittoutuivat, tuotantolaitoksia 
oli paljon ja niillä oli alueellisesti suuri 
merkitys työpaikkojen tuojana ja tun-
nesiteen luojina tuottajiin päin. Var-
sinkin edustamani Lihakunnan alu-
eella teollisesta tuotannosta on kui-
tenkin jouduttu pitkälti luopumaan. 
Jäsenet eivät ole aina tällaista halun-
neet hyväksyä.

Kivutta asiat eivät ole menneet, 
mutta traumojakaan ei liene jäänyt. 
Nyt nautitaan ratkaisujen hyödyistä. 
Keskitetty tuotanto on selvä vahvuus. 
Toki yritysostojen kautta ryhmään on 
tullut uusia tuotantolaitoksia eri paik-
kakunnilta. Se ei tätä isoa kuvaa muuta.

Ensimmäinen oppini on, että ras-

kaan teollisuuden uudistuminen on 
arkista jatkuvaa aivotyötä, tahtoa ja 
vuorovaikutusta. Onnistuessaan se 
voi olla palkitsevaa, mutta lähes aina 
siihen liittyy myös raskaita ratkaisuja.

Yrityksen taloudesta ja kilpailuky-
vystä tulee pitää huolta. Riittävä talou-
dellinen tulos on ollut lähtökohtam-
me. Kilpailukykymme on ollut tar-
peen virittää niin, että menestymme 
myös ulkomaisten kilpailijoidemme 
paineessa.

Olemme investoineet kotimaisuu-
den varaan. Tätä on korostettu mark-
kinoinnissa. Olemme linjanneet, että 
tapamme toimia on avointa, rehellis-
tä ja ammattimaista. Emme ole juuri 
saaneet negatiivista palautetta. Mark-
kinaosuuksista ja tuloskunnosta pää-
tellen olemme onnistuneet.

Olemme välillä velkaantuneetkin. 
Velan määrä on laskenut 400 miljoo-
nasta eurosta nykyiseen 200 miljoo-
naan. Kun kehittää, tarvitaan pää-
omia. Täytyy olla myös käsitys sitä, 
miten velka maksetaan pois. 

Nyt suurinvestoinnit on ainakin 
toistaiseksi tehty ja myös korvausin-
vestoinnit pitkälti.

Olemme eläneet suu säkkiä myö-
den: vahva tase sopii osuustoiminnal-
lisen lihatalon ajattelutapaan. Osake-
annit ovat aikanaan olleet oikeita toi-
menpiteitä, mutta nykyisillä kurssita-
soilla ei ole viisasta tehdä emissioita. 
Emme ole myöskään halunneet liu-
dentaa osuuskuntien omistusosuut-
ta pörssiyhtiöstä, vaikka vähempikin 
kuin nykyinen yli 50 prosenttia voisi 
riittää.

Omistajien kukkarolle ei ole juu-
ri voitu mennä, koska tuottajahinnat 
ovat alhaisia ja tuottajilla muutoin-

Tuottajaosuuskunnan
elettävä suu säkkiä myöten

TIMO KOMULAINEN 
Kirjoittaja on Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja. 
Hän siirtyy pois tehtävästä vuodenvaihteessa ja jatkaa 
valtuuskunnan jäsenenä kevääseen asti. Komulainen 
on ollut valtuuskunnan jäsen vuodesta 2001 ja toiminut 
aiemmin myös Lihakunnan hallituksen puheenjohtajana 
sekä Atrian hallituksen varapuheenjohtajana. Kirjoitus 
perustuu Timo Komulaisen puheenvuoroon Pellervon 
Päivän 2016 seminaarissa.
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neuvostossa. Jos kyseessä on pörssiyh-
tiö, vaikeuskertoimet nousevat. Asi-
oita on seurattava ja on perehdyttävä. 
Vahingossa asioita ei opi. Oppiminen 
ottaa aikaa ja voimavaroja. On kova 
paikka olla hallinnossa, oli sitten vil-
jelijä tai hallitusammattilainen. Se on 
muuttunut yhä vaativammaksi pörs-
sisäännösten ja yhteisölakien muutos-
ten myötä.

Hallituksen asiantuntijajäsenet 
ovat ensiarvoisessa asemassa. He ei-
vät tunne välttämättä maatilatalout-
ta, mutta tuntevat yritysstrategisia 
kysymyksiä, yritystaloutta ja pörs-
siyhtiön todellisuutta. Viljelijän ää-
ni kuuluu myös sillä, että viisi halli-
tuksen jäsentä kahdeksasta on jäsen-
tuottajia.

Huolestuttavaa on nuorten vilje-
lijöiden vähäisyys yritysryhmämme 
hallinnossa. Se on pitkälle ajankäyttö-
kysymys. Tilojen kehittäminen vie ai-
kaa. Se on tietysti tärkeää, mutta niin 
ovat myös luottamustehtävät.

Neljäs oppini on, että omistajahal-
linnon hoitaminen on toinen työ, jo-
hon on valmentauduttava. Se on oma 
maailmansa. Sieltä ammennettu tuo 
kenties uutta myös tilanpidon arkeen. 
Yritystoiminnan strategiseen johta-
miseen perehtyminen ja sidosryhmä-
suhteiden hoitaminen on suuri koke-
mus.

Muutos tietysti jatkuu. Visionäärit 
maalailevat maailman ruuantuotan-
toon suuriakin mullistuksia. Muutos 
avaa aina myös mahdollisuuksia. Var-
masti nekin hyödynnämme, kun hy-
vällä osaamisella, yhteistyön verkos-
toilla ja avoimella mielellä maailmaa 
seuraamme ja käsittelemme.             

en tulee olla tarvittaessa ankaria itsel-
leen. Koneesta ei voi repiä ulos enem-
pää kuin mikä on kestävää. Rahaa pi-
tää tulla enemmän kuin sitä menee. 
Rahan kanssa pitää osata elää. Ulko-
puolisia pelastajia ei ole.

Osuuskuntien liittoutumisen ai-
kaan teimme sopimuksen, että emme 
mene tehdashinnoitteluun. Kaikille 
tuottajille maksetaan sama hinta riip-
pumatta etäisyydestä tehtaasta ja rah-
tikuluista. Pistehinnoittelusta on ollut 
vuosien varrella keskustelua, mutta se 
on kokonaan karsittu.

Globaalissa kilpailussa tämä on ol-
lut erityisesti syrjäseutujen etu. Mut-
ta ei se ole pois myöskään rintamailta. 
Erityinen merkitys tällä on ollut koti-
eläintaloudelle kaukana Lapissa ja sy-
vällä Itä-Suomessa. Sikäläiset raaka-
ainemäärät eivät toki ole kovin suuret 
ja logistiikkamme on hyvässä kunnos-
sa, joten toimimme taloudellisesti kes-
tävästi. Ketjuumme olemme saaneet 
tälläkin tavalla lisää työtä ja toimeliai-
suutta, joten kilpailukykymme on vo-
lyymiteollisuudessa näin vahvistunut.

Kolmas oppini liittyy osuustoimin-
nan perustehtävään. Osuustoiminta-
yrityksen omistaminen ei ole lyhyt-
jänteistä omistajien kukkaron turvot-
tamista, vaan lihantuottajien elinkei-
non tukemista. Perimmäinen tulos 
näkyy maatilataloudessa. Toimintam-
me tulee olla sekä asiallisilta toiminta-
tavoiltaan että taloudellisesti pitkäjän-
teistä. Tämä toiminnan perusta tulee 
kaikkien osapuolten ymmärtää.

Hallintoon lähteminen ja erityisesti 
hallitustyöskentely vaativat paljon pe-
rehtymistä. Sitä helpottaa, jos valmen-
tautuu ensin edustajistossa ja hallinto-

kin kannattavuus- ja toimeentulovai-
keuksia.

Atria Oyj:n tulos on todella tärkeä, 
jotta kilpailukykyisyys säilyy ilman ul-
kopuolista pääomapanosta. Kaikkiaan 
investoinnit kannattaa jatkossa tehdä 
niin sanotun oman kassan kautta. 

Herroja ja rouvia haukkumalla ei 
asioita korjata. Hinta ei siitä muutu, 
vaikka miten pahasti sanoo. Jokainen 
hoitaa ketjussa omaa sektoriaan par-
haalla tavalla niin, että pysyy kilpailu-
kykyisenä. Lopputulos ei aina kaikkia 
tyydytä.

Silti tekee mieleni sanoa, että vil-
jelijät ovat nykytilanteessa suurimpia 
häviäjiä. Siihen on toki monia sekä ra-
kenteellisia että päivänkohtaisia syi-
tä alkaen maailmanpoliittisesta tilan-
teesta ja elintarvikemarkkinoiden yli-
tarjonnasta. Tilanne parantaa kaupan 
neuvotteluvoimaa, jota se myös käyt-
tää. Kuluttaja saa halvemmalla. Jos 
ei saa, menee toiseen kauppaan. Sitä 
kautta voima on kuluttajalla.

Voidaan tietysti ajatella, että teol-
lisuus maksaisi raaka-aineesta enem-
män. Jos näin toimittaisiin, kotimai-
nen teollisuus kuihtuisi. Se taas antai-
si tuonnille lisää tilaa ja se kuihduttaisi 
loputkin maataloustuotannosta. Vain 
oma teollisuus turvaa tuottajan ase-
maa. 

Kivijalasta ei saa maksaa. Tuottaja-
hallinto ei päätä tilityshinnoista vaan 
toimihenkilöt, joilla on laskutikku. 

Toinen oppini koskee taloutta. 
Osuustoimintayrityksen taseen tu-
lee olla kunnossa ja kestää myös in-
vestoinnit. Minkäänlaisia harhaluu-
loja tai -oppeja ei saa olla. Omistaji-
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Osuustoiminta sopii 
nykymaailmaan

Toista sataa vuotta vanhaa yritysmuotoa on vuosien saatossa pidetty 

modernina tai vanhanaikaisena vuoron perään maailman ja yritysten 

toimintaympäristön muuttuessa. Valtaosa suomalaisista on kuitenkin nyt sitä 

mieltä, että osuustoiminta sopii nykymaailmaan hyvin.

PASI 
SAARNIVAARA 
Kantar TNS 
pasi.
saarnivaara@
tnsglobal.com

O suustoiminta-lehti selvit-
ti tällä kertaa osuustoimin-
nan tunnettuutta ja mielipi-

teitä yritysmuodon sopivuudesta ny-
kymaailmaan. Kyselyn toteutti Kan-
tar TNS internetpaneelissa syyskuun 
puolivälissä. Tutkimukseen vasta-
si 1046 täysi-ikäistä suomalaista, jot-
ka edustavat Suomen 18-74-vuotias-
ta väestöä.

Kansalta kysyttiin avoimena kysy-
myksenä mitä heille tulee mieleen sa-
nasta osuustoiminta. Toisena kysy-
myksenä vastaajille esitettiin: ” Kuin-
ka hyvin mielestäsi osuustoiminnalli-
nen yritysmuoto (jäsenten omistama 
osuuskunta tai keskinäinen yhtiö) so-
pii nykymaailmaan?”

Osuustoiminta on  
moderni malli
Valtaosa väestöstä ajatteli, että 
osuustoiminta sopii nykymaailmaan 
hyvin. Jopa 70 prosenttia oli sitä 
mieltä, että nykymaailmaan osuus-
toiminta sopii vähintäänkin kohta-
laisen hyvin ja ainoastaan seitsemän 

prosentin mielestä melko tai todella 
huonosti. Joka viides ei osannut ot-
taa asiaan kantaa.

Joka neljännen mielestä osuustoi-
minta sopii nykymaailmaan erittäin 
hyvin, yli 65-vuotiaista jopa joka kol-
mannen. Joka kolmannen alle kolme-
kymppisen mielestä melko hyvin ja 
kolmen viidestä mielestä vähintään-
kin kohtalaisen hyvin. Toisaalta myös 
huonosti osuustoiminta soveltuu ny-
kymaailmaan useammin vanhemman 
väestön mielestä. Ero on tosin pieni, 
sillä joka kymmenes yli 65-vuotias oli 
tätä mieltä, nuorista viitisen prosent-
tia.

Nuorissa aikuisissa 
tietoisuutta kaivataan
Yleisin vastaus alle kolmekymppisil-
lä kuitenkin oli ”en osaa sanoa”. Joka 
kolmas nuori ei osannut ottaa kantaa, 
kuinka hyvin osuustoiminta sopii ny-
kymaailmaan.

Vanhimmasta ikäluokasta (65 v +) 
ainoastaan yksi neljästätoista ei osan-
nut sanoa asiasta mitään. Myös koulu-

OT-lehti tutkii

tus vaikutti siihen, osasiko ottaa kan-
taa kysymykseen. Korkeasti koulute-
tuista joka kahdeksas ei osannut sa-
noa, kun taas perusasteen koulutuk-
sen saaneista lukema oli useampi kuin 
joka neljäs.

Tietämys  
laskussa
Kun vastaajilta kysyttiin avoimesti 
mitä sanasta osuustoiminta tulee mie-
leen, liittyivät vastaukset yleisimmin 
osuuskauppoihin tai asiakasomista-
juuteen.

Osuuskaupan (kuten HOK-Elanto, 
Elanto, Arina tai SOK) mainitsi kak-
si viidestä vastaajasta. Joka neljäs mai-
nitsi asiakasomistajuuden, jäsenyyden 
tai yhdessä omistamisen. Yhteistyö, 
yhteistoiminta tai yhteisöllisyys näkyi 
joka seitsemän vastauksessa. Osuus-
pankin tai OP:n mainitsi jollain ta-
valla niin ikään joka seitsemäs. Jon-
kun muun osuuskunnan mainitsi jo-
ka kymmenes.

Ainoastaan viisi prosenttia mai-
nitsi spontaanisti bonukset tai edut. 
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Joka kolmas nuori ei osannut ottaa 
kantaa, kuinka hyvin otuustoiminta 
sopii nykymaailmaan.

Muutamalle prosentille ensimmäise-
nä mieleen tuli maaseutu. Yhtä mo-
nelle sana tarkoittaa vanhanaikaista 
tai aikansa elänyttä.

Noin kymmenen vuotta sitten, 
vuonna 2007, kun sama kysymys esi-
tettiin noin tuhannelle väestöä edusta-
valle vastaajalle, oli tietämys osuustoi-
minnasta tai siitä mieleen tulevista asi-
oista huomattavasti runsaampaa. Nyt 
kaksi viidestä ei osannut vastata kysy-
mykseen ollenkaan, kun kymmenisen 
vuotta sitten vain joka viides ei osannut 
vastata. Toisaalta osittain asiaan vai-
kuttaa sekin, että ylipäätänsä vuonna 
2007 vastauksia avoimiin kysymyksiin 
annettiin ehkä vähän paremmin.

Vastauksen antaneista nyt jonkin 
osuuskunnan mainitsi kuitenkin jo-
pa toistakymmentä prosenttia useam-
pi. Etenkin maininnat osuuskaupasta 
ovat kasvaneet. Asiakasomistajuuden 
vastasi suunnilleen yhtä moni vasta-
uksensa antaneista. Aikansa eläneenä 
osuustoimintaa piti kymmenen vuot-
ta sitten kuusi prosenttia väestöstä ja 
nyt puolet vähemmän, eli kolme pro-
senttia. Yleisesti ottaen hieman har-

vempi tuntee osuustoimintaa tai osaa 
kertoa siitä, mutta ne jotka asiasta tie-
tävät tuntuvat tietävän entistä enem-
män.

Asiakasomistajuus  
korostuu nuorilla
Alle kolmekymppisten yleisin osuus-
toiminnasta mieleen tuleva asia on 
osuuskauppa, kuten muunkin väes-
tön. Osuuskaupat ovat kuitenkin hie-
man yleisempiä vastauksia nuoril-
la kuin vanhemmalla väestöllä. Muu-
ta väestöä selvästi useammin nuoril-
la toistuu vastauksena asiakasomis-
tajuus. Joka kolmas 18-29-vuotias 
mainitsi asiakasomistajuuden tai jäse-
nyyden, kun eläkeläisistä näitä asioita 
mainitsi joka viides.

Asiakasomistajuus oli myös ylei-
sempi vastaus ihmisillä, joiden mie-
lestä osuustoiminta sopii nykymaail-
maan hyvin.                  

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta osuustoiminta? KAIKKI Nainen Mies 18 - 29 v 30 - 44 v 45 - 64 v 65+ v   
vastanneista N= 592 278 314 79 147 219 148

Osuuskauppa (HOK-Elanto, S-ryhmä ym.) 39 37 41 45 41 36 40
Asiakasomistajuus, jäsenyys, tuottajien/jäsenten/osakkaiden yhdessä omistama 25 24 27 36 26 24 22
Yhteistyö, yhteistoiminta, yhteisöllisyys 15 18 12 14 12 16 17
OP (osuuspankki) 14 14 14 10 14 14 17
Joku muu osuuskunta tai yritys (esim. Valio) 9 11 6 6 7 11 7
Kauppa / Kaupan-ala 5 6 4 4 4 6 5
Bonus, etu 5 6 4 7 7 5 1
Maaseutu, maatalous 3 3 4 4 2 5 2
Vanhanaikainen, aikansa elänyt, kuuluu menneisyyteen 3 4 3 2 1 4 4
Hyvä toimintamuoto, toimiva 3 3 2 0 5 1 2
Kolhoosi, Neuvostoliitto, DDR, kommunismi, sosialismi 2 0 3 0 4 2 1
Pankki 2 1 2 0 0 3 3
Tasavertaisuus, tasapuolisuus, luotettavuus 1 1 2 2 3 1 0
Joku muu 11 11 11 17 11 9 10
En osaa sanoa (kaikista) 43 46 40 67 45 34 31
Kuinka hyvin mielestäsi osuustoiminnallinen yritysmuoto (jäsenten omistama 
osuuskunta tai keskinäinen yhtiö) sopii nykymaailmaan? KAIKKI Nainen Mies 18 - 29 v 30 - 44 v 45 - 64 v 65+ v   

N= 1046 519 527 236 266 331 214
Erittäin hyvin 23 22 24 14 20 27 31
Melko hyvin 27 27 27 29 30 25 24
Kohtalaisen hyvin 22 23 21 16 21 24 27
Melko huonosti 6 4 9 5 4 8 8
Todella huonosti 2 1 2 1 2 1 2
En osaa sanoa 20 23 17 35 23 15 7

Näin kansalta kysyttiin
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”Ilahduttavaa on todeta, että opis-
kelijat ovat tätä nykyä tiedostaneet it-
se osuuskuntamallin mahdollisuudet, 
kun oppilaitoksiin on perustettu eri-
laisia liikeyrityksiä opiskelijoiden toi-
mesta.”

 
Entä mikä tilanne on yliopistoissa 
ja korkeakouluissa?
■ ”Edistysaskelia on otettu korkeim-
missakin opinahjoissa. Suuri edis-
tysaskel oli, kun Lappeenrannan yli-

Pitäisikö osuuskuntamalli 
saada paremmin osaksi 
yrittäjyyskasvatusta?
■ ”Totta kai sen pitäisi olla olennai-
nen osa yrittäjyyskasvatuksessa. Tämä 
ei tietenkään ole kannanotto muita 
yritysmalleja vastaan. Talouselämän 
parissa työskentelevien on kuitenkin 
tärkeää ymmärtää kaikkien yritys-
muotojen ominaisuudet, jotta osataan 
valita kussakin tilanteessa oikea yrittä-
misen malli.”

P ellervo-Seuran hallituksen 
puheenjohtaja, metsäneu-
vos Martti Asunta vasta-

si Osuustoiminta-lehden kysymyksiin 
osuuskuntamallin asemasta koulutuk-
sessa nyt ja tulevaisuudessa.

Millaisena näet osuustoiminnan 
opetuksen tilanteen tällä hetkellä?
■ ”Tilanne on parantunut tuntuvasti 
viime vuosina. Oppilaitoksissa on en-
tistä enemmän opettajia, jotka tiedos-
tavat osuustoiminnan mahdollisuu-
det ja merkityksen. Pellervo-Seura on 
tehnyt paljon töitä tämän eteen, mutta 
paljon on vielä kyistä peltoa kynnettä-
vänä tässä asiassa. Aika usein osuus-
kuntamalli tahtoo jäädä edelleen mar-
ginaaliin varsinkin liiketalouden ope-
tuksessa, vaikka osuuskunnilla on 
merkittävä rooli Suomen taloudessa.”

Opiskelijat löytäneet 
osuuskuntamallin 
mahdollisuudet

Osuuskuntamalli on otettu 

käyttöön oppimisen työkaluna 

ammattikorkeakouluissa sekä 

yliopistoissa ja korkeakouluissa ja 

sitä käytetään myös lukioissa ja 

ammattioppilaitoksissa.

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN 
Kuva: MATTI KETOLA

Martti Asunnan 
mukaan 
osuustoiminta 
tunnetaan 
oppilaitoksissa 
entistä 
paremmin. 

Osuustoiminta oppimismallina
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opistoon perustettiin osuustoimin-
nan professuuri, jonka rahoitukses-
ta Osuustoiminnan neuvottelukun-
ta - mukana siis Pellervo-Seuran li-
säksi OP Ryhmä, S-ryhmä ja Tradeka. 
Pellervon johto on aktiivisesti luonut 
suhteita eri yliopistojen piirissä toimi-
viin osuustoiminnasta kiinnostunei-
hin tutkijoihin ja opettajiin.”

”Helsingin yliopiston perustama 
osuustoiminnan ja tutkimuksen neu-
vottelukunta on ylläpitänyt osuustoi-
minnan verkko-opetusta CNS-opin-
to-ohjelman kautta. Viimeisin huo-
mattava askel otettiin, kun Lappeen-
rannan yliopiston Mikkelin yksik-
köön saatiin perustettu kaksi osuus-
toiminnan professuuria. Viime 
vuosina on tehty lisäksi kiihtyvällä 
tahdilla eri kulmista osuustoimintaa 
lähestyviä väitöskirjoja.”

Pellervo myöntää Gebhard-
rahastosta apurahoja 
osuustoiminta-aiheisille graduille. 
Miten muuten Pellervo toimii 
opetuksen edistäjänä?
■ ”Pellervo-Seura tukee monin ta-
voin osuustoimintaa koskevan oppi-
kirjojen ja opetusmateriaalin tuotta-
mista. Aiheen tiimoilta järjestetään 
paljon erityyppisiä seminaareja ja 
koulutustilaisuuksia. Tärkeä tietoläh-
de on myös Osuustoiminta-lehti, jota 
Pellervo Media Oy julkaisee.”

Mikä on yritysyhteistyön merkitys 
oppilaitoksissa?
■ ”Yritykset ovat viime vuosina tie-
dostaneet oppilaitosyhteistyön mer-
kityksen ja mahdollisuudet aivan uu-
della tavalla. Oppilaitosyhteistyön 
kautta luodaan kiinnostusta yrityk-
sen toimintaa kohtaan ja saadaan lu-
paavia harjoittelijoita yrityksiin. Mo-
nesti tämä johtaa pysyvään ja molem-
min puolin hedelmälliseen työsuhtee-
seen.” 

Suomen koulutusjärjestelmä

Yrittäjyyskasvatus ulottuu Suomen koulutusjärjestelmässä 

varhaiskasvatuksesta korkean asteen opintoihin.

Varhaiskasvatus
Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella 
on oikeus saada varhaiskasvatusta. 
Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on 
toiminnallisesti varhaiskasvatusta.

Peruskoulu
Jakoa peruskoulun luokkiin 1–6 ja 7–9 
kutsutaan ala- ja yläkouluiksi. Peruskoulu 
antaa kelpoisuuden hakea toisen asteen 
koulutukseen.

Korkea-aste
Korkea-aste muodostuu kahdesta 
rinnakkaisesta sektorista: yliopistoista 
ja ammattikorkeakouluista. Yliopistot 
ja ammattikorkeakoulut täydentävät 
toisiaan omilla vahvuusalueillaan.

Toinen aste
Toisen asteen koulutus sisältää lukio-
koulutuksen ja ammatillisen peruskoulu-
tuksen. Lukiokoulutus on yleissivistävää 
koulutusta ja päättyy ylioppilastutkintoon. 
Lukiokoulutus kestää 2-4 vuotta. Amma-
tillisen perustutkinnon suorittaneella on 
alan perusammattitaito ja työelämässä 
tarvittava alan ammatillinen pätevyys.

Ammatti-
korkeakoulu

Yliopisto

Esiopetus

Peruskoulu

Ammatti-
koulu

Lukio

Lähde: Opetushallitus
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oppinut tuntemaan lukuisan määrän 
ihmisiä eri organisaatioista eri puolil-
ta Suomea.”

”Tätä verkostoa pidän hyvin arvok-
kaana, koska yksin uusi opetushalli-
tus ei selviä tehtävästään, vaan kytkey-
tymällä yhteiseen kehittämiseen mui-
den toimijoiden kanssa.”

Opetushallituksen ja Sanni Grahn-
Laasosen johtaman opetusministeri-
ön työnjako on selvä.

Uusi opetushallitus huolehtii mo-
ninaisista säädöksissä määritellyistä 
tehtävistä, kuten muun muassa ope-

ma mahdollisuus hyödyntää talon 
asiantuntijoiden vahvaa osaamista”, 
sanoo Heinonen.

Takanaan Olli-Pekka Heinosella 
on lähes 3000 ministeripäivää opetus-
ministerinä, liikenneministerinä sekä 
liikenne- ja viestintäministerinä. Mil-
laisia eväitä vankka kokemus päättäjä-
nä uuteen tehtävään antaa?

”Ministeritehtävät ovat avanneet 
näköalan suomalaisen yhteiskunnan 
laajaan kokonaisuuteen ja opettaneet 
fokusoimaan siihen, miten muutosta 
voi saada aikaan. Tietysti samalla olen 

Useissa mittauksissa maailman 

parhaaksi todettua koululaitosta 

johtaa nyt Olli-Pekka Heinonen. Pitkän 

linjan kokoomusvaikuttaja painottaa, 

että oppimismenetelmien tulee olla 

kokemuksellisia ja toiminnallisia 

varhaiskasvatuksesta lähtien.

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN

”Jo varhais kasvatuksessa 
kannustetaan lapsia yritteliäi-
syyteen”, sanoo Olli-Pekka 
Heinonen.

Haastattelussa Olli-Pekka Heinonen:

 K
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Koulun ja 
työelämän 
lähennyttävä 
toisiaan

O lli-Pekka Heinonen aloittaa 
1.1.2017 uuden opetushal-
lituksen pääjohtajana. Uu-

teen virastoon kuuluvat aikaisempien 
Kansainvälisen henkilövaihdon kes-
kus CIMO:n ja Opetushallituksen teh-
tävät. Viimeksi Heinonen on toiminut 
valtiosihteerinä valtiovarain-, opetus- 
ja kulttuuri-, sekä sisä- ja ulkoasiain-
ministeriöissä.

”Uuden viraston tehtävä on kehit-
tää koulutusta, varhaiskasvatusta ja 
elinikäistä oppimista sekä edistää kan-
sainvälistymistä. Samalla syntyy hui-
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osaamisalueita, muun muassa moni-
lukutaitoa.

TVT:llä on Heinosen mukaan mer-
kittävä rooli koulun toimintakulttuu-
rin, oppimisympäristöjen ja työtapo-
jen uudistamisessa.

”Tarkoituksena on, että tieto- ja 
viestintäteknologian käyttöä harjoi-
tellaan koulussa ohjatusti ja mahdol-
lisimman turvallisissa ympäristöissä”, 
Olli-Pekka Heinonen muistuttaa.

Teknologian hyödyntäminen antaa 
myös kodin ja koulun yhteistyölle uu-
denlaisia välineitä ja yhteistyön fooru-
meja. 

muksessa. Kolmen vuoden välein jul-
kaistava tutkimus testaa 15-vuotiai-
den koululaisten osaamista matema-
tiikassa, luonnontieteissä, lukutaidos-
sa ja ongelmanratkaisussa.

Vaikka taitoja riittää, ovatko kou-
lumaailma ja työelämä tällä hetkellä 
turhan etäällä toisistaan?

”Tämä vaara on todellinen. Työ-
elämä kehittyy sisällöllisesti, toimin-
tatavoiltaan ja osaamisvaateiltaan niin 
kovaa vauhtia, että koulumaailman on 
kyettävä nykyistä herkemmin mukau-
tumaan ja ennakoimaankin tätä muu-
tosta”, toteaa Heinonen.

Tähän tähtäävät esimerkiksi am-
matillisen koulutuksen uudistaminen, 
uudet opetussuunnitelman perusteet, 
koulutussopimusmalli sekä opettaja-
koulutuksen kehittäminen.

”Koulutuksella on toki muitakin 
tehtäviä kuin valmistaa työelämää 
varten, mutta työllistyvyyden val-
miuksien lisääminen on nähtävä en-
tistä tärkeämpänä osana koulutusta”, 
korostaa Olli-Pekka Heinonen.

Osuuskuntamalli käytössä
Osuustoiminnan periaatteisiin pereh-
dytään Olli-Pekka Heinosen mukaan 
peruskoulun ja lukion yhteiskunta-
opin opinnoissa samoin kuin muihin 
yritysmalleihin.

”Lukio-osuuskuntia toimii monis-
sa lukioissa. Ne soveltuvat hyvin yrittä-
jyyskasvatuksen välineeksi. Osuuskun-
ta tuo opiskelijoille kokemuksia työstä 
ja yrittäjyydestä ja kasvattaa vastuulli-
suuteen”, sanoo Heinonen ja jatkaa:

”Osuuskunta tarjoaa myös am-
matillisten oppilaitosten opiskeli-
joille yhden toimivan mahdollisuu-
den oppia myymään ja markkinoi-
maan osaamistaan. Opiskelijat voivat 
valmentautua samalla yrittäjyyteen ja 
suorittaa osan työssäoppimisjaksoista 
osuuskunnassa työskentelemällä.”

Yksi koulumaailman muutosvoi-
mista on moderni tieto- ja viestintä-
teknologia (TVT), joka on perusope-
tuksessa sekä oppimisen kohde että 
keskeinen työskentelyväline. Uusissa 
opetussuunnitelman perusteissa tieto- 
ja viestintäteknologinen osaaminen 
linkittyy osaksi muitakin laaja-alaisia 

tussuunnitelman ja ammatillisen kou-
lutuksen perusteista, kansainvälisyys-
ohjelmista ja valtion oppilaitosten tu-
losohjauksesta.

Opetusministeriö puolestaan vas-
taa lainsäädännön ja vuotuisen bud-
jetin valmistelusta eduskunnan pää-
tettäväksi sekä eduskunnan tekemien 
päätösten toimeenpanosta vastuualu-
eellaan. Tähän liittyy myös toimialan 
virastojen ohjaus ja valvonta, eli ope-
tus- ja kulttuuriministeriö tulosohjaa 
opetushallitusta.

Käytännönläheisyyttä 
opetukseen
Uudet perusopetuksen opetussuunni-
telmat otettiin käyttöön kaikissa kun-
nissa ja kouluissa tämän vuoden elo-
kuusta alkaen.

Olli-Pekka Heinosen mukaan yrit-
täjyyskasvatusta ja työelämävalmiuk-
sia on vahvistettu sekä esi- ja perus-
opetuksen että lukiokoulutuksen uu-
sissa opetussuunnitelman perusteissa.

”Jo varhaiskasvatuksessa ja esiope-
tuksessa kannustetaan lapsia oma-
aloitteisuuteen ja yritteliäisyyteen.”

Kaikkiin oppiaineisiin ja oppitun-
tien ulkopuoliseen koulun toimin-
taan keskeisesti linkittyvä laaja-alai-
nen osaaminen, eli kompetenssit, si-
sältää seitsemän osa-aluetta, joista yk-
si on työelämätaidot ja yrittäjyys.

”Lähtökohtana on vahvistaa oppi-
laiden kiinnostusta työtä, työelämää 
ja yrittäjyyttä sekä eri ammatteja koh-
taan ja ymmärtää niiden merkityk-
sen lähiyhteisössään”, Heinonen ko-
rostaa.

Oppimismenetelmien tulee hänen 
mielestään olla erityisen kokemuksel-
lisia ja toiminnallisia sekä lähteä las-
ten elämää lähellä olevista kiinnosta-
vista ilmiöistä. Käytännön tilanteiden 
kautta he tutustuvat paikallisen talou-
den toimintaan, kuten lähiympäristön 
yrityksiin, työpaikkoihin ja palvelui-
den tuottajiin.

”Osattava mukautua ja 
ennakoida”
Suomen koululaiset ovat useana 
vuonna sijoittuneet kärkeen läntis-
ten teollisuusmaiden Pisa-koulututki-

KUKA?

OLLI-PEKKA HEINONEN
Keskeinen työtehtävä:
Opetushallituksen pääjohtaja, 2017-
Ikä: 52
Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti
Aiemmat työtehtävät: Valtiosihteeri, valtioneuvoston 
kanslia, 2012-15; johtaja, Yleisradio, 
2002-12; liikenne- ja viestintäministeri 1999-2002; 
opetusministerinä 1994-1999. Kansanedustajana hän oli 
vuosina 1995-2002.
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Olli-Pekka 
Heinosen 
mukaan 
osuuskunta tuo 
opiskelijoille 
kokemuksia 
työstä ja 
kasvattaa 
vastuulli-
suuteen. 
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”Uuden viraston tehtävä 
on kehittää koulutusta, 

varhaiskasvatusta ja 
elinikäistä oppimista sekä 

edistää kansainvälistymistä.”
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naan”, toteaa Jukka Linna väitöskir-
jassaan.

”Yhä useampi aikaisemmin valtion 
tai kunnan suoraan tarjoaman hyö-
dykkeen, muun muassa julkisten pal-
velujen, tuottaminen siirretään osa-
keyhtiölle, niin julkisessa omistukses-
sa oleville kuin yksityisillekin. Lisäksi 
siellä, missä yhtiöittämistä ei vielä ole 
toteutettu, noudatetaan osakeyhtiöi-
den johtamiseen ja ohjaamiseen kehi-
tettyjä menetelmiä”, Linna muistuttaa 
väitöskirjansa tiivistelmässä.

Tutkija näkeekin osuuskunnan 
selvästi osakeyhtiötä toimivampana 
vaihtoehtona ammattikorkeakoulujen 
yhtiöittämisessä.

”Työssä esitetään perustelut sille, 
että osuuskuntamuoto olisi ollut am-
mattikorkeakouluille osakeyhtiötä pa-
rempi ratkaisu. Tämän lisäksi raken-
netaan mallia, jossa korkeakouluyh-
teisön jäsenet eli opiskelijat, opettajat 
ja muu henkilökunta, olisivat osuus-
kunta-ammattikorkeakoulun jäse-
niä”, hän summaa.

Kun opettajia ja oppilaita olisi mu-
kana, he voisivat päivittäisen koke-
muksensa perusteella kehittää toimin-
taa. Tämän lisäksi olisi demokraatti-
nen ohjaus, hallinto. 

keakoululain rahoituksen selvitys- ja 
valmisteluvaiheessa otettu millään ta-
valla tarkasteluun osuuskuntamallia.

”Osuuskuntamuotoista ratkaisua ei 
ole edes nostettu arvioinnin kohteek-
si. Lisäksi osakeyhtiömuotoon sisälty-
vien riskien arviointi puuttuu koko-

T utkija Jukka Linna väitte-
li kesäkuussa Helsingin yli-
opiston oikeustieteellisessä 

tiedekunnassa ammattikorkeakoulu-
jen yhtiöittämisestä.

Linna hämmästeli väitöstutkimuk-
sessaan sitä, ettei uuden ammattikor-

Tohtori Jukka Linna: 
Osakeyhtiöt eivät ainoa 
yhtiöittämisen malli
Teksti: SAMI 
KARHU

Jukka Linna

KANSANEDUSTAJISTA Jukka Linnan huo-
len ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisestä 
jakaa Kimmo Kivelä (ps). Hän seurasi väitös-
kirjan valmistumista, otti asiaan kantaa edus-
kuntatyössä ja julkisuudessa sekä kannusti uut-
ta tohtoria muutoinkin. Hänen huolensa nousi 
siitä mitä tapahtuu ajan kanssa:

”Osakeyhtiömuotoisista ammattikorkea-
kouluista on vaara tulla bisnespelureiden tem-
mellyskenttä. Kuntien talous on aina tiukalla. 
Sitten pohditaan, että kunnan ydintehtävä ei 
ole omistaa osakeyhtiötä. Saatetaan tietysti ky-
syä, että mikä on huoli, sillä onhan osakeyhtiön 
omistus toki julkisissa käsissä? Mutta nyt on jo 
merkkejä siitä, että kunnilla on ajatuksia irtau-
tua osakeyhtiö-omistuksista. Ja mikä on yhtiö, 
se on helppo myydä.”

Eikä kyse ole vain oppilaitosten yhtiöittämi-
sestä vaan myös esimerkiksi vesihuoltolaitosten 
kohtalosta.

”Nyt monet uhkakuvat saattavat tuntua kau-
kaisilta, mutta käänteet ovat nykyään nopeita”, 
sanoo Kivelä.

”Noin 70 prosenttia tulevaisuuden kunnan 
tehtävistä ja menoista liittyy koulutukseen ja si-
vistykseen. Siksi asia on painopisteessä. Pitää 
ajatella nyt luovasti. Kunnan tehtäviin kuuluu 
elinvoima, talouden vireys ja innovatiivisuus. 

Koulutus taas on 
kytköksissä innova-
tiivisuuteen”, pohtii 
Kivelä.

Lisähuolena Ki-
velällä on, että osa-
keyhtiöt eivät ole 
läpinäkyviä, mistä 
syntyy demokratia-
vaje. Vastaus on muun muassa osuustoiminta-
mallissa.

Kivelän yhteiskunnalliseen ajatusmaailmaan 
kuuluu yhteisötalouden ja yhteisen hyvän raken-
taminen. Sitä hän omaksui myös Osuuskauppa 
PeeÄssän luottamustehtävissä vuosina 2007-
2015. Tuntumaa muun muassa uuden osuustoi-
minnan syntyyn on varhaisimmilta vuosilta po-
litiikan pelinrakentajana. Kansanedustajissa on 
eri puolueissa niitä, joilla on kokemusta osuus-
toiminasta ja se näkyy: ”omakohtaisesti osuus-
toiminnan hallintotehtävissä kouliintuneet pitä-
vät �ksuja puheita. Tuntevat asiansa.”

Suomalainen rockefelleriläisyys on osuus-
toiminnassa! Osuustoiminta on paljon sitä mi-
tä sinivalkoisesta omistajuudesta on jäljellä. Sil-
lä on kasvot. Suomi ei olisi tämän mittakaavan 
menestystarina ilman osuustoiminnan pitkää 
vaikutusta, sanoo Kivelä. 

Suomalainen rockefelleriläisyys 
on osuustoiminnassa

Kimmo Kivelä
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KOULUTUSJÄRJESTELMÄMME on haasteen edessä. Osaa-
misen kehittyminen erilaisten koulutusratkaisujen kautta näh-
dään tavoiteltavana. Toisaalta peräänkuulutetaan esimerkiksi 
uutta ja luovaa tiedon tuottamista, joka lähtee spontaanisti yksi-
löistä ja yhteisöistä liikkeelle.

Mitä opitaan? Miten opitaan? Missä oppiminen tapahtuu? 
Ketkä oppivat? Tosiasia kuitenkin on, että aikuiset ja lapset omak-
suvat uuden tiedon pääsääntöisesti formaalien systeemien ulko-
puolella. Koulun penkkiin taluttaminen tai luentosalien uuvutta-
va papatus ei johda välttämättä mihinkään.

Mitkä tilanteet ja asiat tukevat sekä yksilön että ryhmän oppi-
mista? Miten voidaan kehittää koulutustamme siihen suuntaan, 
että se todella aktivoi, innostaa ja haastaa oppijat? Miten koulu-
tusjärjestelmässämme vahvistamme yrittäjämäistä toimintaa en-
tistä vahvemmin?

YRITTÄJYYSKASVATUS ON nyt erittäin keskeinen teema 
koulutuksessamme. Uudistuneet opetussuunnitelmamme huo-
mioivat yrittäjyyskasvatuksen laaja-alaisesti. Yrittäjyyskasvatuk-
sen vahvistumista painotetaan myös opettajankoulutuksessa. Tä-
hän liittyy yksilön ja koko yhteisön yrittäjämäinen toiminta ja toi-
saalta yritystoiminnan ymmärtäminen.

Vuosina 2010 – 2014 toteutuneessa valtakunnallisessa yrittä-
jyyskasvatuksen YVI-hankkeessa pääasialliseksi tavoitteeksi tuli 
edistää yrittäjyyskasvatuksen vahvistumista suomalaisessa opet-
tajankoulutuskentässä. Opettajankouluttajat nousivat yrittäjyys-
kasvatuksen johtotähdiksi. Projektissa kehitettiin opetussuun-

nitelmia, strategioita, pedagogiikkaa sekä luotiin yhteinen oppi-
misympäristö, www.yvi.�. Projektin tuloksena ovat myös lukuisat 
tutkimusartikkelit, pro-gradutyöt sekä väitöskirjat.

YVI-HANKKEEN ERITYISPIIRTEENÄ on sen laajuus (yli 10 
korkeakoulua, yhteensä yli 30 kumppaniorganisaatiota ympäri 
Suomen). Tämä antaa mahdollisuudet jo merkittävään verkostoi-
tumiseen. Pellervo-Seura on ollut aktiivinen kumppani YVI:ssä – 
sekä hankkeen aikana että sen jälkeen. Verkostot eivät toimi kui-
tenkaan verkostojen vuoksi. Olennaista on yhteisen lisäarvon löy-
täminen. YVI-projektin kautta on vahvistettu opettajankoulutus-
järjestelmässämme osuustoiminnallisen yrittäjyyden tuntemista, 
yrittäjyyskokeiluja sekä on pureuduttu tiimiyrittäjyyteen.

Kyse ei ole ”bisneksen ujuttamisesta” koulumaailmaan. Tar-
koituksena on tuottaa yhteistä hyvää, uusia ratkaisuja ja kokei-
luja. Opettajankouluttajat ja opettajat kautta linjan ovat saaneet 
opetukseensa kättä pidempää.

OSUUSTOIMINTA ISTUU koulutuksemme arvoperustaan. Jo 
sata vuotta sitten ymmärrettiin osuustoiminnan tuoma lisäarvo 
kansakouluopetuksessa. Tällä hetkellä suuntaamme opettajan-
koulutusta vahvasti tulevaisuuteen. Koulutukseen sisältyy muun 
muassa opetusharjoittelu, jossa opiskelijan on mahdollisuus pe-
rehtyä osuustoiminnalliseen ajatteluun ja yritysmuotoon. Tämä 
siivittää jatkuvuutta pitkälle tulevaisuuteen, enemmän kuin seu-
raavat 100 vuotta! 

Opettajan-
kouluttajat 
yrittäjyys-
kasvatuksen 
johtotähtinä

JAANA SEIKKULA-LEINO 
Kirjoittaja on kasvatustieteen tohtori ja yrittäjyyskasvatuksen 
dosentti / lehtori Turun yliopistossa ja YVI-hankkeen johtaja.

kolumni
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Osuuskuntamalli yleistyy 
vähitellen

Osuuskuntamalli on Ruskovaaran 
mielestä hyvin käyttökelpoinen yrittä-
jyyskasvatuksessa.

”Kehittämämme Yrittäjyyskasva-
tuksen mittaristo kerää kaiken aikaa ai-
neistoja perus- ja toiselta asteelta. Sen 
pohjalta näyttää, että noin kolmessa 
prosentissa perusasteen oppilaitoksia 
hyödynnetään osuuskuntamallia ja jo-
pa kahdeksassa prosentissa lukioita. Li-
säksi noin neljänneksessä ammatillisen 
koulutuksen oppilaitoksista hyödyn-
netään osuuskuntamallia.”

Elena Ruskovaara toteaa väitöskir-
jassaan, että pelillisiä elementtejä hyö-
dynnetään varsin vähän, vaikka ilmiöi-
nä nämä saattaisivat olla aika kiinnos-
tavia oppijoiden näkökulmasta.

”Erilaisissa yhteyksissä opetta-
jat monesti tuskailevat sitä, että heil-
tä puuttuu malleja, materiaaleja ja ide-
oita yrittäjyyskasvatuksen toteuttami-
seen. Ehkäpä tässä digitalisaatio voi 
tuoda tähän apuja.”

Parantamisen varaa on myös yri-
tysten kanssa tehtävässä yhteistyössä.

”Näyttää siltä, että erilaisia yritys-
vierailuita tehdään harvoin. Syitä tähän 
lienee monia, mutta ainakin opetta-
jat mainitsevat syiksi yrityskontaktien 
puutteen sekä käytäntöjen järjestele-
misen haasteet”, toteaa Ruskovaara. 

Yrittäminen pitää ymmärtää

Vaikka opettajan taustalla ei ole suo-
raa vaikutusta yrittäjyyskasvatuk-
sen toteuttamiseen, heille tarjottaval-
la koulutuksella on Ruskovaaran mu-
kaan paljonkin merkitystä.

”Kun opettaja altistetaan erilaisiin 
yrittäjyyttä, yrittäjämäistä pedago-
giikkaa ja yrittäjyyskasvatusta avaa-
vaan koulutukseen, opettajan toimin-
ta muuttuu dramaattisesti. Koulutuk-
siin osallistuneet opettajat hyödyntä-
vät merkittävästi vaativampia ja pit-
käkestoisempia menetelmiä, mikä nä-
kyy muun muassa pitkäkestoisempina 
ja laajempina yritysyhteistyöprojek-
teina.”

”Vastaavasti myös erilaisten op-
pimisympäristöjen hyödyntäminen 
näyttää monipuolistuvan koulutusten 
myötä.”

Mitä sitten tulee opettajan val-
miuksiin, näyttää tärkeään rooliin 
nousevan yrittäjyyden ja yrittäjämäi-
sen toiminnan ymmärtäminen. Täl-
löin opettaja osaa hyödyntää moni-
puolisesti erilaisten oppimisympäris-
töjen lisäksi myös erilaisia verkostoja 
ja yhteistyökumppaneita.

”Luokkahuone ikään kuin hengit-
tää ulospäin, ja oppiminen kytketään 
mahdollisimman paljon autenttisiin, 
reaalimaailman tilanteisiin”, Elena 
Ruskovaara muistuttaa.

N äin sanoo tutkijatohto-
ri Elena Ruskovaara Lap-
peenrannan teknillisestä 

yliopistosta (LUT), joka perehtyi väi-
töskirjassaan 2014 perus- ja toisen as-
teen opettajien yrittäjyyskasvatuk-
seen. Ruskovaaran mukaan opettaji-
en toimintaa yrittäjyyskasvattajina ja 
heidän taustojensa vaikutusta yrittä-
jyyskasvatuksen käytäntöihin on tut-
kittu varsin niukasti, joten tutkimuk-
selle oli selvä tilaus.

”Opettajien taustasta selvisi muun 
muassa se, että mies- ja naisopettajien 
toteuttama yrittäjyyskasvatus ei eroa 
toisistaan, samoin pitkään opettajana 
toimineet ja vastavalmistuneet opetta-
jat eivät merkittävästi eroa yrittäjyys-
kasvattajina toisistaan”, sanoo Rusko-
vaara.

Eri oppilaitostasoilla toteutettava 
yrittäjyyskasvatus eroaa puolestaan 
hyvin merkittävästi, joskin hyvin lei-
mallista suomalaiselle yrittäjyyskas-
vatukselle on pedagoginen monipuo-
lisuus.

”Näyttääkin siltä, että opettajil-
le tarjottava täydennyskoulutus vai-
kuttaa selkeästi yrittäjyyskasvatus-
toimenpiteiden monipuolisuuteen ja 
syvällisyyteen. Toisaalta taas yrittä-
jyyskasvatuksen suunnittelua ja re-
sursointia voisi toivoa tehtävän sys-
temaattisemminkin”, tiivistää Rusko-
vaara.

Opettajakin 
tarvitsee koulutusta

Opettajalla on yrittäjyyskasvattajana pitkälti valmentava ja mahdollistajan 

rooli, jolloin oppijakeskeisyys korostuu. Opettajan ammattitaitoa edistää 

säännöllinen täydennyskoulutus.

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN

Täydennys-
koulutusta 
saaneet 
opettajat ovat 
monipuoli-
sempia 
yrittäjyys-
kasvattajia, 
arvioi Elena 
Ruskovaara.

yrittäjyyskasvatus
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■ YRITYSKYLÄ
Vuodesta 2009 toiminut Yrityskylä on perus-
koulun kuudensille ja yhdeksänsille luokil-
le suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelä-
män ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus. Se 
koostuu opettajien koulutuksesta, kymme-
nestä oppitunnista sekä vierailusta Yritysky-
lä-oppimisympäristöön ja toimii valtakun-
nallisesti kahdeksalla alueella tavoittaen yli 45 
000 oppilasta lukuvuodessa.

Toiminnan takana on Taloudellinen tie-
dotustoimisto TAT ja Yrityskylä on palkittu 
maailman parhaana koulutusinnovaationa.

■ PARAS NY-YRITYS
Nuori Yrittäjyys ry. järjestää alle 25-vuotiaille 
tarkoitetun kaksipäiväisen Uskalla Yrittää -�-
naalin, jossa lukuvuoden lopuksi valitaan pa-
ras NY-yritys. Liike-elämän tuomaristo haas-
tattelee yrityksiä ja jokainen pitää yritysesit-
telyn. Tämän lisäksi jokaisella NY-yrityksel-
lä on oma messuständi, jossa voi myydä tuot-
teita ja jossa tuomaristo kiertää arvioimassa.

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa 7–25-vuotiail-
le nuorille yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta 
tukevia ohjelmia, jotka toteutetaan kouluissa 
osana opetusta.

■ PIKKUYRITTÄJÄT -OHJELMA
Nuori Yrittäjyys ry. järjestää myös Pikkuyrit-
täjät-ohjelmaa, joka on alakouluille suunnat-

tu 18 tunnin opintokokonaisuus, jossa lapset 
tutustuvat yrittäjyyteen ja perustavat 2-4 hen-
gen ryhmissä oman Pikkuyrityksensä. Pikku-
yrittäjät pääsevät esittelemään omia yrityksi-
ään ja myymään itse tekemiään tuotteita oi-
keille asiakkaille oikealla rahalla.

Tänä vuonna Pikkuyrittäjät on valittu In-
ternational Partnership Networkin kilpailus-
sa Euroopan parhaaksi yrittäjyyskasvatusoh-
jelmaksi.

■ YRITYS HYVÄ -KILPAILU
Yritys Hyvä on Kehittämiskeskus Opinkir-
jon (entinen Kerhokeskus) lapsille ja nuoril-
le suunnattu kilpailu, jonka tavoitteena on in-
nostaa yrittämään. Vuodesta 1985 järjestetys-
sä kilpailussa nuori saa mahdollisuuden ker-
toa, mitä yrittäminen ja yritteliäisyys juuri it-
selle merkitsevät kirjoittamalla, piirtämällä 
sarjakuvan, tekemällä kuvakollaasin tai esi-
merkiksi videoimalla yrittämisestä kertovan 
dokumentin.

■ TAITAJA2016 
Taitaja-tapahtuma on ammatillisen koulu-
tuksen suurin vuosittainen tapahtuma Suo-
messa. Se koostuu ammattitaidon SM-kilpai-
luista, Taitaja9-kilpailusta, TaitajaPLUS-kil-
pailuista ja seminaariohjelmasta.

Kilpailussa ratkotaan 48 lajin suomenmes-
taruudet. Taitaja-tapahtuman pysyvät teemat 

ovat yrittäjyys, kestävä kehitys, työturvalli-
suus ja työhyvinvointi.

■ 4H-YRITYS
Lapsi- ja nuorisojärjestö 4H tarjoaa myös 
nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyt-
tä ohjatusti henkilökohtaisen yritysohjaajan 
opastuksella. Perustiedot yrittämisestä nuori 
saa osallistumalla 4H-yrityskurssille. 4H-yri-
tyksen voi perustaa 13-28-vuotias nuori, yk-
sin tai yhdessä ystävien kanssa. 4H:ssa nuo-
ret ovat perustaneet jo noin 450 4H-yritystä.

■ POPUPCOLLEGE
Keväällä 2016 Helsingin Kampin kauppa-
keskuksessa pilotoitiin uudenlainen tiimiop-
pimisen ja yrittäjyyden oppimisympäristö. 
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Stadin 
ammattiopisto ja Tiimiakatemia Global loivat 
yhteisen ammatillisen koulutuksen oppimis-
ympäristön PopUpCollegen, jossa eri osaa-
misalojen opiskelijat työskentelivät tiimeissä 
ja tuottivat palveluita kauppakeskuksen asi-
akkaille ja yrityksille. Opiskelijoilla oli mah-
dollisuus tienata paitsi osaamispisteitä myös 
oikeaa rahaa.

Uusi PopUpCollege starttaa mahdollisesti 
vuoden vaihteen jälkeen, mutta oppimisym-
päristön seuraava sijaintipaikka on vielä ar-
voitus. Uutena toimijana mukaan on liitty-
mässä Salon seudun ammattiopisto. 

Näin nuorten yrittäjyyttä 
edistetäänEsimerkit kokosi: HANNA MUUKKA
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osuuskunta Pohjanmaa. Osuuskun-
ta KAMP kattaa koko Etelä-Pohjan-
maan, ja siihen voivat liittyä niin Kou-
lutuskeskus Sedun opiskelijat kuin 
myös Etelä-Pohjanmaan alueella toi-
mivien nuorten työpajojen asiakkaat. 
Uusia osuuskuntia voisi periaattees-
sa syntyä opiskelijoiden kiinnostuk-
sen ja liikeidean kautta minne vain. 

jat osallistuvat niiden toimintaan vain 
harvoissa tapauksissa.

Toimivia osuuskuntia on esimer-
kiksi Hämeen ammatti-instituutis-
sa Mustialassa. Siellä Elosa Osk. pi-
tää yllä kotieläinpihaa ja joulumyy-
mälää. Agrologiopiskelijoiden Coetus 
Osuuskunta tarjoaa muun muassa il-
makuvauspalveluita. Niin ikään agro-
logiopiskelijoiden perustama Agropit 
Osk toimii myös Mustialan ympäris-
tössä tarjoten osto- ja myyntipalvelua.

Lepaan Osaajat osuuskunta antaa 
Lepaan puutarhaopiskelijoille mah-
dollisuuden työskennellä ammatti-
maisesti jo opiskeluaikanaan. Osuus-
kunnan suojissa tehdään piha-, puu-
tarha- ja maisemasuunnitelmia ja vi-
herrakentamisen töitä, sekä pihojen 
ja puutarhojen erilaisia ylläpitotöitä. 
Opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus 
suorittaa osa opinnoista osuuskunnan 
kautta.

Etelä-Pohjanmaalla Koulutuskes-
kus Sedussa toimii kaksi osuuskun-
taa, Osuuskunta KAMP ja Artesaani-

O suuskunnat toimivat oppi-
misareenana, joissa opiske-
lijat pääsevät tutustumaan 

käytännön yrittäjyyteen ja voivat 
opiskelun ohessa hankkia lisäansioi-
ta. Osuuskunta antaa liiketoiminnal-
le puitteet, mutta yhteistyössä opiske-
lijat voivat kehittää yrityksen toimin-
taa haluamaansa suuntaan. Yhteisen 
yrittämisen kautta saa myös mahdol-
lisuuden testata omia ideoita käytän-
nössä oikeiden asiakkaiden kanssa.

Kuten työelämässä ja yrittäjyydessä 
koulutuksen päätyttyä, myös osuus-
kunnassa tekijät kantavat itse vastuun 
toiminnasta. Yhdessä toimimalla lii-
ketoiminnan riskien hahmottaminen 
on helpompaa ja osuuskunnassa toi-
miessaan opiskelija saa sekä ammatil-
lista että liiketoiminnallista ohjausta.

Maatalouden perusopetusta anne-
taan nykyään pääosin suurten koulu-
tuskuntayhtymien puitteissa. kaikki-
aan 24 paikkakunnalla. Monissa op-
pilaitosyhtymissä toimii osuuskun-
tiakin, mutta maatalousalan opiskeli-

Osuuskuntamalli 
saa jalansijaa 
maatalousoppilaitoksissa

Monissa oppilaitoksissa on huomattu, että osuuskuntien 

avulla pystytään ammatillista opetusta lähentämään 

käytännön työelämään. Metsäalan oppilaitoksissa 

osuuskuntamallista on hyviä kokemuksia jo pidemmältä 

ajalta, maatalousalan perusopetuksessa osuuskuntia on 

toistaiseksi vähän.

Teksti: ANTTI ÄIJÖ

Evon Metsä-
osuuskunta 
tarjoaa metsäta-
louden palveluja 
opiskelijatyönä.

ammattiopistot ja lukiot
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Niiden avulla oppijat pääsevät tiukas-
ti kiinni ulkoisen yrittäjyyden maail-
maan. Oman osaamisen vahvistami-
nen antaa lisää luottamusta työllistää 
itsensä yrittäjänä jatkossakin.

Kolme vuotta sitten perustetussa 
osuuskunnassa toimivat Jämsän am-
mattiopiston opiskelijat, joiden tuke-
na ovat valmentajat. Luontomatkai-
lutiimi on Osuuskunta Pegosukses-
sa toimiva erä- ja luonto-opasopiske-
lijoiden, matkailualan sekä muiden 
luontomatkailusta kiinnostuneiden 
yhteinen työympäristö. Tiimissä py-
ritään jatkuvasti kehittämään luonto-
matkailutuotteita ja nostamaan luon-
tomatkailun näkyvyyttä.

Osuuskunta Seppälän Impilinna 
on perinteikkään maatalousoppilai-
toksen yhteydessä toimiva osuuskun-
ta, jonka keskipisteenä toimii Kajaa-
nissa sijaitseva kartanomainen Impi-
linnan rakennus. Luonnonläheisessä 
maalaismaisemassa sijaitsevassa tilas-
sa toiminta keskittyy luontoon liitty-
vien palveluiden ja hyvän suomalai-
sen ruuan pariin. Osuuskunnassa ovat 
yhteistyössä opiskelijat ja opinnois-
taan valmistuneet.

Malleja omaksuttavaksi
Osuuskunnan toiminnan sisällön ja 
muodot määrittelevät sen jäsenet. 
Joissakin tapauksissa oppilaitososuus-
kunnissa toimii myös jo opinton-
sa päättäneitä. Esimerkiksi Koulutus-
keskus Salpauksessa kaksi vuotta sit-
ten perustetun Osuuskunta Taidotta-
jan jäsenenä voi olla kolme vuotta val-
mistumisen jälkeen. Opiskelijat voivat 
liittyä Taidottajaan milloin vain, opet-
tajat voivat olla osuuskunnassa kan-
natusjäseninä.

Taidottajan jäsenet tekevät yksin 
tai yhdessä asiakastöitä ja projekteja. 
Niiden kautta opitaan muun muas-
sa asiakashankintaa ja markkinointia, 
verkostoitumista, hinnoittelua ja las-
kutusta. Työt jokainen hankkii itse – 
monet saavat töitä opettajien tai omi-
en verkostojensa kautta. Koulutuskes-
kus Salpauksessa on myös maatalous-
opetusta antava yksikkö Asikkalassa, 
mutta sieltä ei osuuskuntaan ole jäse-
niä saatu. 

mahdollisuuden oppia yrittäjyyttä käy-
tännön työprojektien kautta. Osuus-
kunnassa jokainen jäsen voi vahvistaa 
omaan ammatilliseen osaamiseen pe-
rustuvia taitoja. Yrittäminen on tavoit-
teellista ja pedagoginen oppimisym-
päristö tarjoaa mahdollisuuden edetä 
opinnoissa työvaltaisesti, oman aktiivi-
suuden määrittelemään tahtiin.

Pegosuksen arvot rakentuvat yh-
dessä- ja tekemällä oppimisen ympä-
rille, sekä osaamisen arvostamiselle. 
Yksi tärkeimmistä perustoimintata-
voista on avoin tiedon jakaminen, jo-
ka toteutetaan monialaisesti, yhteisiä 
valmennustreenejä toteuttaen. Osuus-
kuntaoppijoiden liiketoiminta-osaa-
minen kasvaa yhteisten kohtaamis-
ten ja aitojen asiakasprojektien kautta. 

Seduun kuuluu myös sekä perusas-
teen että opistoasteen maatalouskou-
lutusta antava oppilaitos, mutta kum-
massakaan eivät opiskelijat ole osuus-
kuntatoiminnasta innostuneet.

Joissakin oppilaitoksissa osuus-
kuntatoiminta on jäänyt lyhytaikai-
seksi. Esimerkiksi Ahlmanilla toimi 
lyhyen aikaa Osuuskunta Versova, 
jonka kolmisen vuotta sitten alkanut 
toiminta on jo päättynyt.

Osuuskuntien perustamiseen on 
hyvä lähtökohta, jos koulutus antaa 
valmiudet tarjota selvästi määriteltä-
viä tuotteita tai palveluita. Maatalo-
usalalla näin ei välttämättä ole. Lisäk-
si opiskelijoilla on usein omasta takaa 
työpaikka vanhempien omistamalla 
tilalla.

Metsässä edelläkävijöitä
Metsäopetuksessa osuuskunta on ha-
vaittu hyväksi opiskelijoiden työn or-
ganisointimuodoksi jo muutama vuo-
si sitten. Pioneerina on ollut Evon 
Metsäosuuskunta, joka tarjoaa met-
sätalouden palveluja Kanta- ja Päi-
jät-Hämeen alueella. Metsäosuuskun-
ta on itsenäinen yritys, joka toimii lä-
heisessä yhteistyössä Hämeen ammat-
tikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-
instituutin kanssa muodostaen oppi-
misympäristön yrittäjyysaineisiin.

Evon Metsäosuuskunta tarjo-
aa metsätalouden palveluja opiskeli-
jatyönä. Työlajeihin kuuluvat muun 
muassa metsän istutukset, taimikon-
hoito ja harvennushakkuut. Opiske-
lijat tarjoavat myös erilaisia asiantun-
tijapalveluita kuten metsävaratietojen 
keruuta ja leimikon suunnittelua.

Opiskelijoiden tuottamien met-
säpalveluiden tarjontaan on ryhdyt-
ty myös Pohjois-Pohjanmaalla, mis-
sä Jokilaaksojen koulutuskuntayhty-
mässä toimii opiskelijoiden ja henki-
lökunnan pedagoginen osuuskunta 
Jokky. Sen suojissa tarjoavat metsän-
hoitopalveluita aputoiminimellä Haa-
pajärven Metsäpojat.

Ansio luonnon varassa
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän  
Jämsän ammattiopistossa toimii 
Osuus kunta Pegosus, joka tarjoaa 

Agrologi-
opiskelijoiden 
Agropit 
Osk toimii 
Mustialassa.

Kuvassa 
Artesaani-
osuuskunta 
Pohjanmaan 
hallituksen 
jäsenet Marke 
Heikkilä, Riina 
Nuolikoski ja 
Julia Hietikko.
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osuuskunta, opiskelijatuotteiden 
myymälä sekä alueen elinkeinoelämä 
ja yritykset. Lapin Yrittäjien mukaan 
Lapissa ovat tulevaisuuden näkymät 
valoisat yrittäjyyden ja yritystoimin-
nan kannalta. Lapissa on monipuo-
linen elinkeinorakenne ja tukijalan 
muodostavat useilla eri aloilla toimi-
vat mikro- ja PK-yritykset.”

”Menestyäkseen yritykset tarvit-
sevat kuitenkin toisiaan ja valmen-
nus on oiva keino luoda verkostoja se-
kä aloittaviin että jo toimiviin yrityk-
siin. Osuuskuntaa käytetään esimer-
kiksi tuote- ja liikeideoiden testauk-
seen sekä yritystoiminnan käytännön 
harjoitteluun.”

● Miten siirtyminen käytännön työ-
elämään käy?

”Valmistumisen kynnyksellä ja yri-
tystoiminnan perustamisvaiheessa 
teemme tiivistä yhteistyötä Rovanie-
men Kehitys Oy:n starttipajan kanssa, 
jonne yrittäjyyskoulusta valmistuvat 
opiskelijat voivat saumattomasti siirtyä 
ja saavat sitä kautta tukea yritystoimin-
nan ensimmäisiin askeliin.” 

● Kenelle yrittäjyyskoulu on tarkoi-
tettu, lehtori Anne Liedes Lapin am-
mattiopiston yrittäjyyskoulusta?

”Yrittäjyyskoulu on tarkoitettu yri-
tystoiminnan aloittamista pohtivien 
nuorten tueksi. Tämän lisäksi yrittä-
jyyskoulun tehtävänä on levittää tieto-
utta yrittäjyydestä laajemmin kaikissa 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän 
oppilaitoksissa sekä vahvistaa yrittä-
jämäisiä toimintatapoja oppilaitosten 
arjessa.”

● Miten yrittäjyyskoulu käytännös-
sä toimii?

”Yrittäjyyskoulun keskeisin tehtä-
vä on järjestää yrittäjyyteen liittyvi-
en tutkinnon osien toteutus niille pe-
rustutkinnon suorittajille, joilla on ta-
voitteena oman yrityksen perustami-
nen. Yrittäjyyskoulu toteuttaa myös 
ammattitutkintojen valinnaisia yrittä-
jyysosioista yrittäjyyttä suunnittelevil-
le opiskelijoille.”

”Yrittäjyyskoulun omat ryhmät 
ovat monialaisia ja tavoitteellises-
ti yrittäjyyteen tähtäävien opiskelijoi-
den ryhmiä. Valmennus toteutetaan 
monimuotoisesti: lähiopiskeluna, 
verkko-oppimisympäristössä (Yritys-
Suomi palvelut) sekä henkilökohtai-
sena ohjauksena. Lähiopiskelun mah-
dollisuus on sovittaessa myös iltaisin.”

● Käytättekö osuuskuntaa oppimis-
mallina?

”Oppimisympäristöinä toimi-
vat muun muassa oppilaitoksen oma 

YRITTÄJYYSKOULU  
– Edulappi

Lapin ammattiopiston yrittäjyyskoulusta on vuosien saatossa 

kehittynyt koko Rovaniemen koulutuskuntayhtymää palveleva 

yrittäjyyden ja yrittäjämäiseen toimintaan kannustavien toimintatapojen 

osaamiskeskus.

Vastaukset kokosi: RIKU-MATTI AKKANEN

Yrittäjyyskoulu on perustettu 
yrittäjyyttä harkitsevien nuorten 
tueksi, kertoo Anne Liedes Lapin 
ammattiopistosta.

Yrittäjyyskoulun omat ryhmät ovat monialaisia ja 
valmennus toteutetaan monimuotoisesti.

esittelyssä

PS.
● Yrittäjyyskoulussa suoritetut tutkinnon osat ovat 

osa perustutkintoa. Yrittäjyyskoulu sisältää 15 
osaamispisteen yrityksessä toimiminen ja 15 
osaamispisteen yritystoiminnan suunnittelu -tut-
kinnon osat.

● Hakeutuminen yrittäjyyskouluun tapahtuu yh-
teishaun jälkeen, kun opiskelija on saanut opis-
kelupaikan. Yhteishaussa valituille lähetetään 
tiedote asiasta opiskelupaikan ilmoittamisen yh-
teydessä. 

● Yrittäjyyskouluun voivat hakea kaikki Lapin am-
mattiopistoon, Lapin matkailuopistoon ja Lapin 
urheiluopistoon ammatilliseen peruskoulutuk-
seen valitut. Paikkoja on rajoitettu määrä. Valin-
takriteerinä haussa on, että opiskelijoilla on suun-
nitelmissa valmistumisen jälkeen toimia yrittäjänä, 
esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteen myötä.

Lisätietoja: 
http://www.edulappi.fi/fi/Nuorelle/Yrittajyyskoulu
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Oppimisympäristönä 
osuuskunta
Minna Erkon mukaan osuuskunta on 
oppimisympäristö, jossa voidaan op-
pia yhtä aikaa sekä ammattia että yrit-
täjyyttä.

”Se on yritys, jossa opiskelija tekee 
töitä todellisille asiakkaille rahaa vas-
taan. Osuuskunnassa työskennelles-
sään opiskelija saa siis aitoa kokemus-
ta työelämästä”, Erkko pohtii.

”Kun yrittäjyyden oppiminen ta-
pahtuu työelämässä, nuorten pääsy 
kiinni töihin nopeutuu. Tästä synty-
vät tulokset”, hän jatkaa.

Hope YTY (1.4.2014-31.12.2015) 
toi mukaan uusia kumppanioppilai-
toksia, joissa kehitetään pedagogista 
ajattelua ja otetaan käyttöön työkaluja. 
Se vie myös tiimioppimisen menetel-
miä yhä laajemmin eri tutkinnonosiin. 

Pedagogisen ajattelun muutos ja 
osuuskunnat haastavat tehokkaasti 
oppilaitoskulttuurin ja vanhat raken-
teet. Tulevia hankkeita suunnitellaan-
kin Hope-verkostossa jo miettien si-
tä, mitä kulttuurissa ja rakenteissa pi-
tää muuttaa.

Lähde: Hope-verkoston kotisivut: 
www.hope.�

H ope-verkosto alkoi muo-
toutua vuonna 2008 Ope-
tushallituksen ja Euroopan 

sosiaalirahaston (ESR) rahoittamana 
ja Länsi-Pirkanmaan koulutuskun-
tayhtymän hallinnoimana. Mukaan 
lähti kahdeksan koulutuksenjärjestä-
jää, ja vuonna 2011 vielä neljä uuttaa 
lisää. Hankkeen aikana syntyi seitse-
män uutta osuuskuntaa.

”Lähdimme ensin kehittämään pe-
dagogiikkaa ja tuomaan opettajil-
le uudenlaista ajattelua valmentajuu-
desta. Samalla loimme työkaluja, ku-
ten TOY-työssäoppiminen yrittäjänä 
-mallin. Sille alustaksi sopi osuuskun-
tamalli”, kertaa Hope-verkoston ko-
tisivulla Maria Käkelä, joka yhdessä 
Minna Erkon kanssa on toiminut Ho-
pe-hankkeiden projektipäällikkönä.

Valtavan vauhdin yrittäjyyden op-
pimisen vallankumous sai kevääl-
lä 2009, kun Opetushallitus myön-
si puoli miljoonaa euroa Hope part 2 
-laajennushankkeelle. Silloin mobi-
lisoitiin nopeasti iso valmentajien ja 
muiden toimijoiden joukko viemään 
muutosta toisen asteen oppilaitoksiin.

Hope OSK -hankkeessa (1.5.2013–
31.12.2014) on kehitetty osuuskuntia 
pedagogisiksi oppimisympäristöiksi.

Hope-verkosto 
pähkinänkuoressa

Hope-verkosto tuo 

yrittäjyyskasvatuksen 

ja tiimioppimisen 

pedagogiikkaa 

ammatilliselle toiselle 

asteelle. Hope OSK -kohtaamista vietettiin Ahlmanin 
opistolla Tampereella 30.9.2014. Kuvassa 
Maria Käkelä (vas:) ja Minna Erkko. 

Hope-verkosto
Ahlmanin koulun Säätiö, Ahlmanin ammattiopisto, 
Osuuskunta Versova
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä,  Espoon Kyky 
OSK
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhty-
mä, Hämeen ammatti-instituutti, Evon Metsäosuus-
kunta, Lepaan osaajat osk
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammat-
ti- ja aikuisopisto, Tiimi Tekijät osk, aputoiminimi Karu-
kode
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kalajoen ammat-
tiopisto, Haapajärven ammattiopisto, JOKKY osk
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jämsän ammatti-
opisto, Osuuskunta Pegosus
Kiipulan ammattiopisto, Osuuskunta Kiip-IT
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavas-
tia, TaiTava Häme   
Kulttuuricampus osuuskunta
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Loimaan am-
matti- ja aikuisopisto, Liedon ammatti- ja aikuisopis-
to, Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Kukapa 
osk
Oulun seudun ammattiopisto, Osuuskunta Artesaari 
Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Päijät-Hämeen Koulutuskonserni, Koulutuskeskus 
Salpaus, Osuuskunta Taidottaja, aputoiminimi Osuus-
kunta Messinki
Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun 
ammattiopisto, Saosao
Sastamalan koulutuskuntayhtymä Taidosto osuuskun-
ta, aputoiminimi Luonnosto, Osk Craft & Design, Mu-
siikkiosuuskunta Säe
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Satakun-
nan ammattiopisto, Satapro Osk
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus 
Sedu,  Artesaaniosuuskunta Pohjanmaa, Kamp, usei-
ta aputoiminimiä
Seurakuntaopisto
Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö, 
Sky-Opisto, Osuuskunta HyTa - HyvinvointiTaivas
Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammatti-
opisto, Osuuskunta Arteklaani, Osk Sammon Kauppis
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YRITTÄJYYS JA sen oppiminen liittyvät luontaisesti ammatilli-
seen koulutukseen sekä ammatin oppimiseen, jossa korostuvat eri-
laiset toiminnallisen oppimisen menetelmät ja paikat – muun mu-
assa osuuskunta. Opetussuunnitelmat ja käsitys oppimisesta ovat-
kin muuttumassa. Työssäoppimisen menetelmät korostuvat enti-
sestään ja ammatillisen osaamisen hankkiminen tapahtuu jatkossa 
ihan muualla kuin oppilaitoksissa, myös yrittäjyyden oppimisen ja 
edistämisen prosesseissa.

Osaaminen syntyy tekemisestä, ei ”puhuvan pään pedagogiikas-
ta”, vaan erilaisissa oppimisympäristöissä ajan, paikan ja tilantei-
den vaikutuksesta.

TOIMINTAOPPIMISEN MALLI (Revans 1982) on alun perin 
kehitetty yritysten johtamiseen ja organisaatioiden oppimiseen. 
Malli on vanha, mutta soveltuu ketteryydellään yrittäjyyden oppi-
misen ja osuuskuntayrittämisen hektisiin tilanteisiin. Se ei sisällä 
pelkästään tekemällä oppimista ja sosiaalista oppimista, vaan sen 
tehtävänä on ohjata oppijaa re�ektoimaan, hankkimaan uutta tie-
toa ja mallintamaan kokemusta aidoissa oikeissa työtehtävissä eri-
laisissa oppimisympäristöissä.

Sen ydin on olemassa olevan tiedon ja kokemusten uudelleen 
tulkinta. Kyseessä on sosiaalinen prosessi, jossa oppijat arvioivat 
tiedon riittävyyttä kyseiseen tehtävään. Se saa oppijat tutkimaan ja 
kokeilemaan uusia ideoita yhteisissä tilanteissa ja toiminnan kehit-
tämisessä.

MALLISSA ENSIN on ongelman/tehtävän herättämä keskustelu 
ja havaintojen tekeminen. Valmista ratkaisua ei tässä vaiheessa vie-
lä välttämättä ole, vaan tarvitaan lisää tietoa. Ongelmat voivat olla 

monimutkaisia ja ne liitetään usein myös yrittäjyyden oppimiseen 
(epävarmuuden sietäminen, nopeiden ratkaisujen tekeminen, ris-
kien ottaminen). Sen jälkeen osalliset luovat ratkaisun ongelmaan/
tehtävään ja kokeilevat sen toimimista. Tämän jälkeen tuloksia ar-
vioidaan: mikä toimi, mikä ei toiminut ja miksi. Oikeita ja vääriä 
vastauksia ei ole, vaan joku ratkaisu toimii, toinen ei. 

Tutkimustenkin mukaan yrittäjä hakee vain sen verran tietoa kuin 
kuvittelee tarvitsevansa ongelman ratkaisuun. Aikaansaatu ratkaisu 
sitten vakiinnutetaan käytäntöön ja sitä voidaan muuttaa, kun uu-
sia ongelmia ilmenee ja vanha malli ei enää toimi. Yrittäjyyden oppi-
misen ja osuuskuntayrittäjyyden kannalta toimintaoppiminen tukee 
ongelmanratkaisua aidoissa, yrittäjälle tyypillisissä ennakoimatto-
missa tilanteissa ongelmien ratkaisuun eri alojen erityispiirteet huo-
mioiden. Osuuskuntien ja yrittäjyyden oppimisessa oppimista ta-
pahtuu sitoutuneissa ryhmissä tapahtuvassa re�ektoinnissa, vastuus-
sa omasta toiminnasta sekä ryhmän oppimisesta toiminnasta.

UUDESSA KOULUTUSJÄRJESTELMÄSSÄ opiskelijat kul-
kevat enemmän omia polkujaan ja hakevat osaamista erilaisis-
ta ympäristöistä. Osaaminen osoitetaan oikeissa, aidoissa työteh-
tävissä. Tämän pirstaleisen, yksilöllisten polkujen kokoaja voi olla 
osuuskunta, jossa yhdistyy sosiaalinen oppiminen työelämän pro-
jekteissa ja oikeissa työtehtävissä – ei ainoastaan työpaikoilla.

Toimintaoppimisen mallissa oppiminen ja osaaminen liittyvät 
sen siirtämiseen ja kehittämiseen tilanteesta toiseen yhdessä. Eli 
teoreettisen osaamisen ja toiminnassa syntyneen osaamisen siirtä-
minen erilaisiin tarpeisiin. Opetussuunnitelmien osaamisen osoit-
tamisessa tarvitaan siis toimivia, aitoja yrityksiä, jotka voivat olla 
myös oppilaitoksissa toimivia osuuskuntia! 

Yrittäjyys ja 
toiminnallinen 

oppiminen 
ammatillisessa 
koulutuksessa

TAINA JÄRVI 
Kirjoittaja on opettaja Lapin ammattiopistossa. Hän on 
käsitellyt väitöstutkimuksessaan toimintaoppimisen mallia 
yrittäjyyden oppimiseen ja opettamiseen ammatillisessa 
koulutuksessa.

34

osuustoiminnan      näköaloja
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too osuuskunnan hallituksessa toimi-
va Joroisten lukion vararehtori ja ma-
tematiikan, fysiikan ja kemian opetta-
ja Ari Shemeikka.

”Toteutamme myöhemmin vastaa-
van opintomatkan Tanskaan tutustu-
maan tanskalaiseen osuustoiminta-
yrittäjyyteen.”

Ensimmäinen  
opintomatka Italiaan
Italian matkalle osallistui seitsemän 
aktiivista osuuskuntalaista sekä kolme 
lukion opettajaa, jotka toimivat myös 

osuuskunnan hallituksessa.
”Opintomatkan tarkoituksena on 

avata lukiolaisten silmiä Garda-jär-
ven alueen yrittäjyyteen ja erityises-
ti vuoristo-olosuhteissa toimiviin yri-
tyksiin”, kertoo lukion yrittäjyyskas-
vatuksesta vastaava opettaja ja Eih-
velin hallituksen puheenjohtaja Liisa 
Remes.

”Osuuskunnalle Pohjois-Italian 
Gardan alue on otollinen opintomat-
kakohde, sillä siellä osuustoiminnalli-
nen yrittäjyys on hyvin voimissaan”, 
alueelle useita opintomatkoja suoma-

E ihvel muun muassa tarjoaa 
jäsenilleen yrittäjyys- ja kan-
sainvälisyyskoulutusta se-

kä järjestää heille opintomatkoja, jois-
ta ensimmäinen tehtiin Italian Garda-
järven ympäristöön lokakuussa 2016. 
Ensi keväänä on vuorossa lukion toi-
sen vuoden opiskelijoiden itäisen Eu-
roopan maihin suuntautuva Euro-
Tour -opintomatka, jota varten Jo-
roisten lukion osuuskunta tekee par-
haillaan varainhankintaa. Aivan uusi 
juttu EuroTour ei kuitenkaan ole, sillä 
Joroisten lukiolaiset ovat tehneet ky-
seisiä kiertomatkoja vuosittain jo pa-
rinkymmenen vuoden ajan. 

”Haimme viime keväänä Opetus-
hallitukselta hankerahoitusta kan-
sainvälisyys-teeman puitteissa ja 
saimme avustusta hankkeeseen ni-
meltä Osuuskunnat yrittäjyyskasva-
tuksessa Suomessa ja Italiassa”, ker-

Joroisten lukion 
osuuskunta 

Eihvel taipuu 
moneen

Joroisten lukion osuuskunta Eihvel on perustettu joulukuussa 

2015. Osuuskunnan tarkoituksena on toimia yrittäjyyskasvatuksen 

oppimisympäristönä ja sitä kautta tuoda lukiolaisille oppeja 

yritystoiminnasta.

Teksti ja kuvat: 
MATTI KETOLA

ammattiopistot ja lukiot
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laisille opettajille järjestänyt Remes 
muistuttaa.

Opintomatkaan kuului vierailut 
seitsemään eri kohteeseen. Mukaan 
mahtui niin osuuskuntia kuin per-
heyrityksiäkin. Italian matkan oppe-
ja opiskelijat summaavat silmiä avaa-
viksi. Heidän mukaan mielenkiintoi-
simpia vierailukohteita olivat oliiviöl-
jytehdas ja Garda Scuola -koulu. 

Palveluita kahvilasta 
valokuvaukseen
Ennen osuuskunnassa työskentelyn 
aloittamista opiskelijat tekevät suun-
nitelman omasta yritysideastaan. Täl-
lä hetkellä niitä ovat talonmiespalvelu, 
kahvilatoiminta sekä valo- ja videoku-
vauspalvelut.

Toiminnassa aktiivisesti muka-
na on tässä vaiheessa vasta osa toisen 
vuoden opiskelijoista. Ensimmäisen 
vuoden opiskelijoita on pyritty akti-

Joroisten lukion opettajat Ari Shemeikka ja Terhi 
Häyrinen toimivat osuuskunnan hallituksen jäseninä.

Garda Scuolan ja Joroisten lukion oppilaat yhteiskuvassa.

Oliiviöljyosuus-
kunnan jäsen 
kävi hakemassa 
osuuskunnalta 
40 litraa 
oliiviöljyä talven 
tarpeisiin ja 
viemisiksi 
ystäville.

LUKIOLAISTEN TÄRPIT ITALIAN 
OPINTOMATKALTA

◆ ALPE DEL GARDA
Alpe Del Garda on vuodesta 1980 lähtien toiminut 105 jäsenen osuus-
meijeri. Juustomeijeri toimii jylhissä vuoristo-olosuhteissa Tremosinossa. 
Meijerin tavoitteena on kehittää ja ylläpitää paikallista maataloutta.

Maidon keräämisen ja jalostuksen lisäksi Alpe Del Gardan jalostaa jä-
sentensä tuottamaa sian- ja naudanlihaa erilaisiksi elintarvikkeiksi, järjes-
tää maatilamajoitusta, ylläpitää ravintolaa ja suoramyy omia tuotteitaan.

◆ L CONSORZIO OLIVICOLTORI MALCESINE – MALCESINEN 
OLIIVINKASVATTAJIEN OSUUSKUNTA
Toisen maailmansodan jälkeen perustettuun oliiviöljyä tuottavaan osuus-
kuntaan kuuluu 550 jäsentä, joilla on yhteensä noin 60 000 oliivipuuta.

Oliivit tuotetaan yleensä pihoilla ja pienillä aloilla. Alueella ei ole käy-
tännössä oliivinmyynnillä eläviä tuottajia, vaan oliiveja tuotetaan lähin-
nä omaan tarpeeseen ja loput myydään osuuskunnan kautta. Osuuskun-
ta perii oliiviöljyn tuottamisesta palkkion joko oliiveina tai rahana. Garda-
järven ympäristö on yksi maailman pohjoisimmista oliivin viljelyalueista.

◆ GARDA SCUOLA
Garda Scuola on koulu, jossa on alakoulu, yläkoulu, tieteellinen lukiota 
vastaava toinen aste ja ammatillinen puoli. Osuuskunnan jäseninä ovat 
oppilaiden vanhemmat. Kun oppilaat valmistuvat, vanhempien jäsenyys 
päättyy.

Koulu keskittyy erityisesti paikalliseen koulutustarpeeseen, ja siten am-
matillisen koulutuksen painotus on matkailussa.

Vuonna 1960 perustetussa koulussa on eri asteilla yhteensä noin 600 
oppilasta, joiden vanhemmat ovat osuuskunnan jäseniä ja mukana myös 
sen hallinnossa. Jäseninä ovat myös Acron ja Rivan kaupungit, paikallinen 
osuuspankki sekä muita paikallisia toimijoita.

Katso myös lukiolaisten matkablogi Italian matkasta 
https://joroistenlukioitaliassa.wordpress.com/.
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esimerkiksi markkinointi ja tilintar-
kastuksen järjestäminen. Osuuskun-
nan osuusmaksu on ainoastaan yhden 
euron, mutta silti kaikki lukiolaiset ei-
vät ole innostuneet liittymään osuus-
kuntaan.

”Paikallinen kirjanpitäjä opettaa 
ensimmäisen ja toisen vuoden opis-
kelijoille kirjanpitoa ja tavoitteena on 
saada peruskirjanpito osittain oppilai-
den tekemäksi”, Shemeikka kertoo.

Tulevaisuuden näkymiä
Tulevaisuudessa Eihvelissä aiotaan 
satsata palvelujen tuottamiseen muun 
muassa Joroisille valmistuneen, Suo-
men suurimman frisbeegolfradalla pi-
dettäviin kilpailuihin sekä uusien pal-
velutuotteiden kehittämiseen.

Joroisten lukio on hyvin pieni 
koulu, jossa opiskelijat yleensä käy-
vät tunnit samoihin aikoihin. Osuus-
kunnan näkökulmasta tämä on haas-
teellista, sillä esimerkiksi hyppytun-
teja, jolloin opiskelijat ehtisivät työs-
tämään projekteja, on vähän. Sama 
pulma ilmenee myös opettajien ajan-
käytön kanssa. Koululla pohditaankin 
saisiko osuuskunnan toimintaa mah-
dutettua valinnaiskursseihin. 

Myös Joroisten Osuuspankin Sääs-
töpankiksi muuttumisen jälkeen sääs-
töpankin omistajaosuuskunnaksi jää-
nyt Joroisten Oma osuuskunta kiin-
nostaa yhteistyökumppanina. Oma 
osuuskunta rahoittaa paikallisia kehi-
tyshankkeita, mutta Eihveliä kiinnos-
taa myös yhteistyöprojektit. Ensim-
mäisen käytännön yhteistyönä Oma 
Osuuskunnan toiminnanjohtaja on 
lupautunut mentoroimaan lukiolaisia 
viikottain yritystoiminnassaan. 

Koulukaverinsa Niilo Solmun kans-
sa valokuvauspalveluita markkinoiva 
Eronen on ollut muun muassa kuvaa-
massa videota Joroisten yritysmessuil-
la. Hän on lisäksi ollut markkinoimassa 
talonmiespalveluita joroislaisille yhdes-
sä luokkatoveriensa Olli-Petteri Bo-
manin ja Lasse Lahden kanssa.

”Olen oppinut itse valokuvaamaan 
ja videokuvaustakin osaan, mutta sii-
hen tarvitsisin mielellään lisäopetus-
ta kehittyäkseni paremmaksi”, kertoo 
Eronen. Haasteeksi osuuskunnassa 
toimimisessa Eronen kertoo ajan vä-
hyyden, kun lukio-opinnot ja harras-
tukset vievät paljon aikaa.

”On helppo tehdä kuvauskeikko-
ja, kun osuuskunta laskuttaa työn. 
Näin asiakkaillekin on helpompi ostaa 
meiltä”, kertoo Niilo Solmu.

”Olen kiinnostunut yrittäjyydestä, 
mutta en ole vielä ehtinyt tekemään 
töitä osuuskunnalle. Voisin työsken-
nellä osuuskunnassa esimerkiksi las-
tenhoitajana”, kertoo uintivalmen-
nusta harrastava osuuskuntalainen 
Annika Purhonen.

Tuoreen osuuskunnan hallinnossa 
on vielä paljon työn alla olevia asioi-
ta. Ari Shemeikan mukaan näitä ovat 

voimaan toimintaan syksyn mittaan. 
He kehittävät esimerkiksi ideoita eri 
projekteista, joita he voisivat toteut-
taa lukio-opintojensa aikana. Tähän 
mennessä osuuskunta on markkinoi-
nut itseään muun muassa messuilla 
ja kotisivuillaan. Myös puskaradio on 
ollut merkittävä markkinointikanava.

Tiia Kolehmainen ja Maaria Pel-
konen pitivät puolestaan osuuskun-
nan kahvilaa Joroisten Musiikkipäi-
vien yhteydessä viime kesänä. Kah-
vilan astiat tytöt lainasivat Joroisten 
Oma Osuuskunnalta. He ovat jatka-
neet festivaalin jälkeen kahvilansa toi-
mintaa viikonloppuisin Joroisten van-
han kasinon tiloissa.

Valokuvausta harrastava ja hiihtoa 
Lauri Eronen on tehnyt osuuskuntaan 
tähän mennessä paria eri projektia.

Juuston kuivatusta Alpe Del Garda 
-meijerillä.

Joroisten lukion oppilaat 
Lasse Lahti, Niilo Solmu, Tiia 
Kolehmainen, Annika Purhonen, 
Lauri Eronen, Maaria Pelkonen sekä 
Olli-Petteri Boman Mounte Baldo 
vuoren huipulla. 

Niilo Solmu 
pääsi 
kokeilemaan 
oliivien 
poimintaa 
oliiviöljy-
osuuskunnan 
pihapiirissä

Muita Suomen lukio-osuuskuntia

Juankosken lukion osuuskunta Pisnes
Karstulan lukion osuuskunta Kloppi
Kauhavan lukion osuuskunta
Kauniaisten lukion osuuskunta GraniWorks
Konneveden lukion työosuuskunta Tehoteam
Muuramen lukion osuuskunta Kisälli
Voionmaan lukion osuuskunta Syke (Jyväskylä)
Valon Tekijät Osuuskunta (Ylöjärvi, koulutuskeskus Valo)
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nä puutteena, ettei yrittäjämäistä ope-
tusta ollut koulussa tarjolla.

”Opiskelijat kaipasivat, että olisi jo-
kin paikka, missä he voisivat toteuttaa 
omia projektejaan ja hankkia vielä-
pä rahaa niillä. Tästä virisi ajatus, että 
voisiko osuuskuntamalli toimia tääl-
lä oppilaitoksen sisällä”, toteaa Kuha-
nen, joka on myös osuuskunnan halli-
tuksen puheenjohtaja.

”Olimme tietyllä tavalla ladun avaa-
jia, sillä viitisen vuotta sitten muissa 
sote-alan oppilaitoksissa osuuskun-
tamallia ei ollut juurikaan käytetty. 
Täällä Jyväskylässä hyviä kokemuksia 
oli kuitenkin jo tuolloin saatu Tiimia-
katemiasta, jossa tradenomiksi val-
mistutaan tiimiyrittäjinä osuuskun-
nissa”, Kuhanen toteaa.

Hyvinvointialan oppilaitososuus-
kuntia on sittemmin perustettu aina-

nena -niminen osuuskunta toimii edel-
leen, mutta sen jäsenistö on muuttunut 
JAMK:n vuosikurssien vaihtumisen 
myötä. Toisin sanoen uudet opiskelijat 
liittyvät valmiiseen osuuskuntaan, kun 
valmistuneet lähtevät.

Osuuskunnan jäseninä on pääasi-
assa JAMKin opiskelijoita tai henkilö-
kuntaa, mutta myös Jyväskylän yliopis-
ton opiskelijat ovat oikeutettuja osuus-
kunnan jäsenyyteen. Opiskelijajäsenet 
kouluttautuvat muun muassa fysio- ja 
toimintaterapeuteiksi, sairaanhoitajik-
si ja sosiaalialan ammattilaisiksi.

JAMKin hyvinvointiyksikön lehto-
ri ja opintojen ohjaaja Vesa Kuhanen 
kertoo, että osuuskunta sai alkusysä-
yksen opiskelijoiden halusta yhdistää 
joustavammin palkkatyö, koulutus ja 
harrastukset toisiinsa. Myös erilaisis-
sa palautekyselyissä oli pidetty selkeä-

J yväskylän ammattikorkea-
koulun (JAMK) hyvinvoin-
tiyksikön opiskelijat toimivat 

osuuskuntayrittäjinä jo opintojen ai-
kana. Osuuskunnassa he pääsevät tur-
vallisessa ympäristössä kehittämään 
yrittäjävalmiuksiaan tuote- tai palve-
luidean parissa ja eri hankkeissa.

Vuonna 2012 perustettu HyvinMo-

Yhteisöllisyys opettaa
Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

sosiaali- ja terveysalan opiskelijat 

oppivat yrittäjyystaitoja osuuskunnassa 

työskentelemällä. Osuuskunnan jäsenet 

voivat toteuttaa erilaisia projekteja ja 

tienata niin palkkaa kuin opintopisteitäkin.

Teksti ja kuvat: 
RIKU-MATTI 
AKKANEN

JAMKin hyvin-
vointi yksikkö on 
monipuolinen 
terveys- ja 
hyvinvointi alan 
kouluttaja.

ammattikorkeakoulut
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Mukaan vaikuttamaan
Yritystoiminnan ohella HyvinMone-
nan jäsenillä on mahdollisuus vaikut-
taa osuuskunnan toimintaan vuosit-
taisissa osuuskuntakokouksissa ja pe-
rehtyä lisäksi hallitustyöskentelyyn.

”Kullekin toimintavuodelle vali-
taan uusi istuva hallitus. Hallitus ko-
koontuu noin kerran kuukaudessa, 
vähän asioista riippuen. Hallituksen 
kokouksista tiedotetaan jäsenistöl-
le suljetun Facebook-ryhmän kautta”, 
Kuhanen kertoo.

”Hallitus ohjaa ja kehittää toimin-
taa ja huolehtii siitä, että yritystoimin-
nassa tarvittavat fasiliteetit, kuten las-
kutusohjelmat ja taloudelliset raamit 
ovat kunnossa.” 

Hallitustyö kehittää hänen mu-
kaansa myös taitoja, joista on jäsenille 
hyötyä myöhemmin työelämässä.

”Hallituksen jäsenet saavat käytän-
nön kokemusta kokouksen järjestäy-
tymisestä sekä pöytäkirjan ja muisti-
oiden kirjoittamisesta”, luettelee Ku-
hanen.

Muiden tehtäviensä lisäksi osuus-
kunnan hallitus päivittää ja vahvis-
taa kokouksissaan jäsentilanteen, kun 
uusia jäseniä liittyy osuuskuntaan tai 
eroaa siitä. Osuuskunnan jäsenenä voi 
toimia kaksi vuotta AMK-tutkinnon 
valmistumisen jälkeen.

Yhteisvoimin onnistumisia
Vesa Kuhanen myöntää, ettei hyvin-
vointiala ole ollut perinteisesti kovin 
yrittäjähenkinen ja työllistyminen on 
tapahtunut useimmiten toisen palve-
lukseen tai julkiselle sektorille. Ajat 

palkan, joka maksetaan Palkka.� -jär-
jestelmän kautta.

”Jäsenet voivat miettiä, haluavatko 
he palkkion rahana tai palkita itsensä 
hyvin tehdystä työstä vaikkapa teatte-
ri-illalla tai ostamalla ammattikirjal-
lisuutta. Kertyneet eurot on mahdol-
lista käyttää myös koulutusmaksuihin 
tai opintomatkan kuluihin.”

Palkanmaksu on myös osa oppi-
mista, Kuhanen muistuttaa.

”Yritystoiminnan logiikka tulee jo-
kaiselle jäsenelle tutuksi, kun hän tie-
dostaa, mitä rahalle tapahtuu sen tul-
lessa osuuskunnan tilille. Samalla jä-
senet oppivat arvioimaan tuotteen tai 
idean kannattavuutta sekä hinnoitte-
lua - ja tietenkin laskutusta.”

Monialaisessa yhteisössä toimivat 
osuuskuntalaiset oppivat lisäksi asia-
kasverkostojen luomista ja asiakkuuk-
sien hallintaa sekä arvioimaan omia 
yrittäjyystaitojaan. Palveluiden ja tuot-
teiden myynti ja markkinointi sujuvat 
nekin käytännön harjoituksien kautta.

HyvinMonena osuuskunnan sään-
töjen mukaan jäsenellä on oikeus ot-
taa kehittämänsä tuote mukaan 
osuuskunnasta eroamisen jälkeen ja 
perustaa vaikkapa oma yritys tuotteen 
markkinointia varten.

Jäsen voi myös halutessaan jättää 
kehittämänsä tuotteen ”perintönä” 
muiden osuuskunnan jäsenten hyö-
dynnettäväksi.

kin Lahden ja Tampereen ammatti-
korkeakouluihin.

Sählysynttärit ja väriterapiaa
HyvinMonena osuuskunnan toimin-
nan alkuvaiheen tapahtumista Kuha-
nen mainitsee liikuntapainotteiset las-
ten syntymäpäivät, joita toteutettiin 
kymmenkunta.

”Pidimme esimerkiksi sählysynttä-
rit, joita olivat järjestämässä sosiono-
mi- ja toimintaterapeuttiopiskelijat. 
Olemme tarjonneet asiakkaillemme 
myös muuta terveyttä edistävää toi-
mintaa, kuten työhyvinvointipäiviä, 
ajatuskävelyä ja väriterapiaa.”

Edellämainittujen palveluiden li-
säksi opiskelijat ovat toimineet muun 
muassa kuntosaliohjaajina, tauko-
jumpan vetäjinä ja tehneet erilaisia 
kuntomittauksia.

Työstä kuuluu saada palkka
Vesa Kuhasen mukaan perusperiaate 
on se, että ne, jotka työn tekevät, naut-
tivat myös kertyneestä tulosta. Pro-
jektista vastannut tiimi tai yksittäinen 
henkilö voi nostaa itselleen kertyneen 

”Yritystoiminnan logiikka tulee 
jokaiselle jäsenelle tutuksi, kun hän 
tiedostaa, mitä rahalle tapahtuu”, 
sanoo Vesa Kuhanen.

HyvinMonena 
osuuskunnan 
jäseniä 
yhteiskuvassa. 
Alkaen 
vasemmalta 
Anita Pätynen, 
Tuulikki 
Kumpula, Vesa 
Kuhanen, Maria 
Röntynen, Alisa 
Nykänen ja Asta 
Ruodemäki.

MIKÄ?

HyvinMonena osuuskunta
 Perustettu: 2012
 Jäseniä: 67 (elokuu)
 Osuuskunnan liittymismaksu: 50 €
 Tarjoaa: hyvinvoinnin monenlaista osaamista
 Osuuskunnassa toimiminen kerryttää 

 opintopisteitä.
 Liikevaihto: n. 20 000 €

Neuvonpidossa Vesa Kuhanen, Alisa 
Nykänen, Anita Pätynen ja Tuulikki 
Kumpula.
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raskuun päivä, suunnittelivat osuus-
kunnan jäsenet jo täydellä höyryllä 
seuraavaa projektiaan, perheiden hy-
vinvointitapahtumaa helmikuussa.

”Suunnitteilla on kevättalven ta-
pahtuma, jossa on teemoina luonto, 
liikunta ja kulttuuri. Pyrimme luo-
maan tilaisuuden, jonne perheet voi-
vat tulla ja tutustua erilaisiin harras-
teisiin. Itse tapahtuma on maksuton, 
mutta tarjolla voi mahdollisesti olla 
pienimuotoista tuotemyyntiä”, kertoo 
Anita Pätynen, joka opiskelee toista 
vuotta toimintaterapiaa.

Toimintaterapia on ”suomennet-
tuna” arjessa auttamista, jossa ihmi-
sille pyritään ihmisille luomaan mah-
dollisuuksia yhteiskunnassa toimimi-
seen tai harrastuksiin, vaikka henkilö 
olisi esimerkiksi vammautunut tai va-
jaakuntoinen.

Anitan kurssikaveri Asta Ruode-
mäki opiskelee hänkin toimintate-
rapeutiksi, joksi valmistuminen kes-
tää keskimäärin 3,5 vuotta. Opiskeli-
jat voivat osuuskunnassa toimimalla 
kerätä opintopisteitä 40-50 pisteeseen 
asti, kun JAMKin tutkinnot ovat läh-
tökohtaisesti noin 210 opintopistettä.

”Yrittäjyysopinnoilla saamme täy-
dennettyä hyvin omaa ammattitut-
kintoamme. Olen myös tykännyt sii-
tä, että osuuskunta kokoaa saman ka-
ton alle eri alojen opiskelijoita”, toteaa 
Asta Ruodemäki.

Sairaanhoitajaopiskelija Maria 
Röntynen muistuttaa, että osuuskun-
nan puitteissa tehtävään työhön kuluu 
aikaa vaihtelevasti, riippuen paljolti 
siitä, miten iso projekti on.

”On omasta kekseliäisyydestä kiin-
ni, miten hyvin saamme tapahtumiin 
mukaan sponsoreita ja yhteistyö-
kumppaneita. On otettava puhelin kä-
teen tai mentävä paikan päälle, jos ha-
luamme vakuuttaa yritykset, että ne 
saavat meidän tilaisuuksissa myön-
teistä imagoa”, täydentää toimintate-
rapiaa opiskeleva Alisa Nykänen.

Tuleviin toimintaterapeutteihin 
lukeutuu myös Tuulikki Kumpula, 
jonka mielestä osuuskunnassa muka-
na olossa tärkeintä on yhdessä teke-
minen ja ennakkoluuloton kokeilemi-
nen. 

seniä yhä vahvemmin sanoista tekoi-
hin ja kannustaa entisestään yhteistoi-
mintaan.”

Mallia Tiimiakatemiasta
JAMKin hyvinvointiyksikkö otti 
muutama vuosi sitten käyttöön kaik-
kia uusia opiskelijoita koskevan tiimi-
oppimiseen perustuvan oppimisme-
netelmän, johon on haettu mallia tien 
toiselta puolelta, yrittäjyyden huippu-
yksiköstä, Tiimiakatemiasta.

”Ensimmäisenä vuonna sekoite-
taan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoi-
ta keskenään, jotta moniammatillinen 
viitekehitys syntyy heti opintojen alus-
sa. Kyllähän työelämässäkin fysiotera-
peutin ja sairaanhoitajan pitää pystyä 
hyvään yhteistyöhön ja ymmärtää tois-
tensa työn lähtökohtia ja menetelmiä, 
joilla saadaan asiakkaan parhaaksi kun-
toutusta, hoitoa ja osallisuutta tukevaa 
toimintaa”, toteaa Vesa Kuhanen.  

Tiimioppimismallin keskiössä ovat 
dialogitreenit, joihin tiimi säännölli-
sesti kokoontuu.

”Treeneihin tullaan aina valmis-
tautuneena ja tietyn ammatillisen tee-
man puitteissa. Treeneissä pyritään 
mahdollisimman hyvään vuorovai-
kutussuhteeseen eli keskustelemaan, 
haastamaan ja kuuntelemaan.”

Samalla opitaan oma-aloitteisuut-
ta, vuorovaikutteisuutta ja yhteisvas-
tuuta asioista.

Rohkeasti projekteihin!
Vaikka Osuustoiminta-lehden haas-
tattelua tehtäessä olikin harmaa mar-

ovat kuitenkin muuttuneet, kun yk-
sityistäminen on levinnyt yhä laajem-
min sote-alalle.

”Osalla opiskelijoista on halu val-
mistumisen jälkeen ruveta ennem-
min tai myöhemmin yrittäjäksi. Heil-
le osuuskunta madaltaa kynnystä ko-
keilla yrittäjyyttä ja omia liikeideoita 
jo opintojen aikana.”

Osuuskunnassa on ollut jäsenistöä 
keskimäärin noin 30-60 henkilöä yh-
den toimintavuoden aikana. Kuha-
sen mukaan ensisijainen tavoite ei ole 
jatkossakaan kasvattaa jäsenmäärää, 
vaan keskittyä yhdessä tekemiseen.

”Enemmänkin on puhuttu siitä, 
miten saamme jäsenistön puhalta-
maan yhteen hiileen, ymmärtämään 
toistensa vahvuuksia ja saamaan on-
nistumisen kokemuksia, toki epäon-
nistumisetkin kuuluvat tähän koko-
naisuuteen”, pohtii Kuhanen.

Tällä hetkellä osuuskunnan lii-
kevaihto ei ole järin suuri, vain noin 
20  000 euroa. Vesa Kuhanen nimeää 
yhdeksi tulevaisuuden tavoitteista lii-
ketoiminnan ja liikevaihdon hallitun 
kasvattamisen. Hän näkee pyrkimyk-
sessä myös pedagogisen ulottuvuuden.

”Jokin määritelty taloudellinen ta-
voite voisi haastaa osuuskunnan jä-

”Opiskelijat kaipasivat, että 
olisi jokin paikka, missä 
he voisivat toteuttaa omia 
projektejaan.”

Vesa Kuhanen

Oppilaitos-
osuus kunnassa 
tärkeintä on 
yhteen hiileen 
puhaltaminen!
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T iimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkea-
koulun yritystoiminnan kehittämisen koulu-
tusohjelmaa toteuttava yksikkö, joka on pe-

rustettu jo vuonna 1993. Se on Suomen ensimmäi-
nen oppilaitos, jossa osuuskuntia on käytetty yrittä-
jyyskoulutuksen tukena. Alun perin tiimit toimivat 
yhdistyksinä, mutta muutaman vuoden jälkeen ylei-
seksi toimintamuodoksi vaihtui osuuskunta.

Kunkin vuosikurssin opiskelijat jaettaan tiimei-
hin Belbinin tiimiroolitestin avulla.  Testillä varmis-
tetaan, että tiimi muodostuu jäsenistöltään tarpeek-
si monipuoliseksi. Tiimiin pyritään saamaan taipu-
muksiltaan erilaisia jäseniä aina toteuttajista inno-
vaattoreihin. Valitut tiimit sitten päätyvät ensim-
mäisten kuukausiensa aikana perustamaan omia 
osuuskuntiaan.

Tiimille valitaan vuosittain vaihtuva johtoryhmä. 
Siihen kuuluvat tiimiliideri eli toimitusjohtaja, asia-
kaspäällikkö, viestintäpäällikkö sekä talouspäällik-
kö. Jokaisella johtoryhmän jäsenellä on oma erikois-
tehtävänsä, mutta johtoryhmä toimi myös koko tii-
min johdossa normaalin yrityksen tapaan.

Tiimiakatemian metodiin kuuluvassa kuuluvissa 
tiimi-istunnoissa, joita kutsutaan treeneiksi, tiimiyri-
tyksen tiimiyrittäjät eli osuuskunnan jäsenet käyvät 
läpi tiimiyrityksen asioita, oppimistaan sekä koulu-
tusohjelmaan sisältyvää kirjallisuutta. Treenejä on 
viikon aikana kaksi, jotka molemmat kestävät 4 tun-
tia. Niissä on aina läsnä tiimivalmentaja, jona toimii 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori. Valmenta-
jan tehtävänä on sparrata tiimiä ja antaa heille tukea 
projekteissa, ei niinkään ohjata tai opettaa. 

Tiimiakatemialla tapahtuvan tradenomikoulu-
tuksen opetussuunnitelma on rakennettu eri oppi-
aineiden päälle. Kursseja on muun muassa johtami-
sesta, yrittäjyydestä, markkinoinnista, taloudenhal-
linnasta, myynnistä ja kansainvälistymisestä. Kurs-
seja ei pääasiassa suoriteta luokassa, vaan tekemällä 

käytännön projekteja, lukemalla aiheeseen sopivaa 
kirjallisuutta sekä suunnittelemalla ja re�ektoimal-
la omaa oppimista. 

Opintojen aikana luettavat kirjat valitaan Tii-
miakatemian perustajan ja aiemman päävalmenta-
jan, OT-lehden lukiojoillekin tutun, Johannes Par-
tasen kirjoittamasta Tiimiyrittäjän ja tiimivalmen-
tajan parhaat kirjat -luetteloteoksesta, johon on lis-
tattuna tuhat kirjaa eri kategorioista aina myynnis-
tä itsensä johtamiseen. Kirjoja valittaessa pyritään 
valitsemaan ajankohtaisiin oppimishaasteisiin liit-
tyvää kirjallisuutta. Tiimiakatemian aikana suorite-
taan 120 kirjapistettä. Luetteloteoksessa esitellyt kir-
jat ovat yhdestä kolmeen pistettä. Keskimääräinen 
tiimiyrittäjä lukee noin 70 kirjaa opintojensa aikana.

Ennen valmistumista tiimiyrittäjät ehtivät teke-
mään suuren määrän erilaisia projekteja niin jyväs-
kyläläisille kuin valtakunnallisille yrityksille. Projek-
tit tiimiyrittäjät myyvät pääasiassa itse. Ne liittyivät 
usein myyntiin, markkinointiin ja tapahtuman jär-
jestämiseen. Viime aikoina tiimiakatemialaiset ovat 
kunnostautuneet kesäkahviloiden ja -ravintoloi-
den pyörittäjinä. Projektien hankkimisessa opiskeli-
jat käyttävät usein apuna myös omia verkostojaan.  
Monella on valmistuttuaan mahdollisuus toimia jo-
ko asiakasyrityksissä tai perustaa oma.

Osuuskuntamuoto mahdollistaa hyvin tiimiyri-
tyksen toiminnan. Kun metodi on itsessään tasa-ar-
voisuutta korostava ja osuuskunnan jäsenistö koh-
taa hyvin usein, saavat kaikki jäsenet äänensä kuu-
luviin.

Tiimiakatemialta valmistuvien yrittäjäksi pääty-
misprosentti on 37 prosenttia ja työllistyvyys on lä-
hes 100 prosenttia. Syksyllä 2016 Tiimiakatemial-
la siirryttiin malliin, jossa opiskelijat hakevat kou-
lutukseen vasta ensimmäisen normaalin tradenomi-
koulutusvuoden jälkeen. Aiemmin opinnot suori-
tettiin kokonaan Tiimiakatemialla.           

Tiimiakatemia 
tienraivaajana

MATTI KETOLA 
Kirjoittaja työskentelee 
verkkoviestintäkoordi- 
naattorina Pellervossa. 
Hän opiskeli tradenomiksi 
Tiimiakatemialla vuosina 
2007-2011 ja toimi 
tiimiyrittäjänä Osuuskunta 
Cromitassa.
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kin Tiimiakatemiassa. Hän toimi tii-
miyrittäjänä Osuuskunta Unelmani-
assa vuosina 2007-2011.

Tiimiakatemian aikana Kuparinen 
keskittyi tapahtumien järjestämiseen 
sekä myynti- ja markkinointitoimek-
siantoihin. Suurimmat projektit olivat 
Keski-Suomen sekä Kuopion hää- ja 
juhlamessut. 

Kuparinen toimi kaksi kertaa Unel-
manian johtoryhmässä. Ensimmäisen 
vuoden hän oli talouspäällikkö. Joh-
toryhmän jäsenenä hän pääsi raken-
tamaan tiimin ja osuuskunnan perus-

pänen hoiti Aivoteollisen Turbiinin 
taloushallinnon koko kahden vuoden 
toiminnan ajan. Tehtävästä syntyi hy-
vä ymmärrys osuuskunnan toimin-
taan ja kontaktipinta kaikkiin osuus-
kunnan projekteihin.

”Ensimmäinen projektimme oli di-
gi-tv:tä käsittelevän seminaarin jär-
jestäminen erään digi-tv-�rman lu-
kuun.”

Tiimiakatemian opintojensa jäl-
keen Leppänen on valmistunut Jyväs-
kylän yliopiston kauppakorkeakoulun 
yrittäjyyden opinnoista kauppatietei-
den maisteriksi. 

”Yliopistosta sain paljon osaamis-
ta yritysneuvonnan tehtäviin, mutta 
Tiimiakatemialta suurilta osin osuus-
kunnassa toimimiseen liittyvän osaa-
miseni pohjat. Myös yliopistossa tut-
kin gradussani työosuuskuntaa.”

”Nykyisessä työssäni osuustoimin-
takeskuksessa koulutan pääasiassa yri-
tysneuvojia, mutta myös osuuskuntien 
perustajia. Tiimiakatemiasta oli tähän 
paljon hyötyä”, Leppänen kertoo.

Töihin osuuskauppaan
Osuuskauppa Keskimaahan kuuluvan 
S-market Kangasniemen marketpääl-
likkö Kati Kuparinen opiskeli hän-

T ampereen seudun osuustoi-
mintakeskuksen koulutus-
vastaava Ulla Leppänen val-

mistui Jyväskylän ammattikorkeakou-
lun Tiimiakatemiasta trade nomiksi 
2003. Hän toimi tiimiyrittäjänä Mark-
kinointiosuuskunta Aivoteollisessa 
Turbiinissa vuosina 2001-2003.

Leppänen siirtyi Tiimiakatemialle 
opiskeltuaan aiemmin Tampereen am-
mattikorkeakoulussa liiketaloutta 2,5 
vuotta. Markkinointiosuuskunta Aivo-
teollinen Turbiini muodostui eri am-
mattikorkeakouluista tulleista opiskeli-
joista, joilla oli jo vähintään ensimmäi-
sen vuoden liiketalouden opinnot ta-
kana. 

Tärkeimpiä projekteja Tiimiaka-
temia-ajaltaan Leppänen muistelee 
mielellään. 

”Aivoteollisen turbiinin tärkeitä 
asiakkaita olivat esimerkiksi Radiolin-
ja, Iltasanomat ja Fazer. Meille oli iso 
juttu päästä toimimaan isojen yritys-
ten kanssa”, Leppänen kertoo.

Esimerkiksi Radiolinjan lukuun 
osuuskunta järjesti kiertueen DJ Esko 
nimen alla, jossa saunotettiin kävijöi-
tä eri festivaaleilla tehden Radiolinjan 
brändimarkkinointia. Saunaa ympäri 
suomen veti 60-luvun Kleinbus. Lep-

Opiskelijaosuuskunta-
alumneja osuustoiminnassa 
Oppilaitososuuskuntien tukemana korkeakoulututkintonsa suorittaneita 

löytyy laajasti ympäri työelämää, usein yrittäjinä, mutta myös työntekijän 

roolissa. OT haastatteli kahta Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

Tiimi  akatemiasta sekä kahta Tampereen ammattikorkeakoulun 

Proakatemiasta aikanaan tradenomiksi valmistunutta tiimiyrittäjää, jotka 

nykyään työskentelevät osuustoimintayrityksissä tai osuustoiminnan 

parissa.

Teksti: MATTI 
KETOLA

Tiimiakatemia toi paljon oppia 
osuustoiminnasta, kehuu Ulla 
Leppänen, joka työskentelee 
koulutusvastaavana Tampereen 
seudun osuustoimintakeskuksessa. 

ammattikorkeakoulut
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Asiakashankintaa ja myyntiä

LähiTapiola Loimi-Hämeen paikallis-
palveluyrittäjä Arno Suhonen on niin 
ikään proakatemialainen. Hän toi-
mi tiimiyrittäjänä Poikkeama osk:ssa 
vuosina 2009-2012.

Suhonen työskentelee yrittäjänä 
kollegansa kanssa, ja he hoitavat kol-
mea LähiTapiolan toimistoa Etelä-
Pirkanmaalla. 

Toimistoissa työskentelee yrittäjien 
lisäksi neljä työntekijää ja viisi yrittäjä-
pohjalta toimivaa myyntiedustajaa.

ProAkatemian silloisen opetus-
suunnitelman mukaan Suhonen opis-
keli ensimmäisen opiskeluvuotensa 
tavallisella tradenomilinjalla ja siirtyi 
sitten ProAkatemiaan. 

”Ensimmäisen ProAkatemia-vuo-
den jälkeen ajattelin, että johonkin on 
keskityttävä. Nämä olivat kohdallani 
myynti ja tapahtumat. Toimin useis-
sa myynnin projekteissa projektipääl-
likkönä. Myynnin projekteja teimme 
muun muassa Tapparalle ja Ilvekselle.”

”Valmistuttuani 2012 päädyin Ta-
piolan yrittäjäpohjaisiin edustajan töi-
hin tekemään uusasiakashankintaa ja 
myyntiä.”

”Saimme yhtiökumppanini kans-
sa 2015 ensimmäisen alueen ja toimis-
ton.”

Poikkeama osuuskunnassa Suho-
nen johti viimeisen vuoden myyntitii-
miä ja toimi hallituksen puheenjohta-
jana niin ikään vuoden ajan. 

”Päivittäinen työni on oman tii-
min johtamista. ProAkatemiassa opin 
myynnin johtamista ja myös tiimin 
rakentamista, josta on yrittäjänä suu-
resti hyötyä”, Suhonen kertoo. 

Kuivajärvi tekee Valion markki-
noinnin organisaatiossa töitä messui-
hin ja kansainväliseen markkinoin-
tiin liittyen. Hän on ollut suunnitte-
lemassa ja toteuttamassa muun mu-
assa Valion messuosastoja esimerkik-
si Okraan ja Elma-maatalousmessuille 
ja muihin tapahtumiin. Samankaltai-
set tehtävät tulivat Kuivajärvelle tu-
tuksi jo ProAkatemiassa opiskellessa.

”Olin järjestämässä esimerkiksi Vi-
sio-ideakilpailua projektipäällikön 
roolissa. Myös markkinointihommat 
kiinnostivat paljon jo opiskeluaikana 
ja teimmekin niitä asiakasprojekteina 
Suuntaviitassa”, Kuivajärvi kertoo.

Hän toimi myös ProAkatemi-
an kansainvälisyysryhmän päällikkö-
nä ja toimi projektissa, jossa järjestet-
tiin opiskelijoille opintomatkoja Kali-
fornian Piilaaksoon ja baskimaalaisil-
le opiskelijoille Suomeen. Kansainvä-
lisyysoppia Kuivajärvi kävi hakemassa 
myös Jönköpingin yliopiston kansain-
välisessä yrittäjyyden MBA-koulutuk-
sessa tradenomiksi valmistumisen jäl-
keen.

”Toimittuani osuuskunnassa 
ProAkatemiassa on Valion osuustoi-
minnallinen luonne ja toimintatapa 
ollut helppo ymmärtää.”

”Tiimiyrittäjänä toimiessani opin 
olemaan aktiivisesti kiinnostunut ul-
kopuolisesta maailmasta sekä kan-
sainvälisistä innovaatioista ja hake-
maan ideoita esimerkiksi siitä, missä 
tapahtumissa kannattaa olla mukana. 
ProAkatemiassa kun lähinnä tuettiin 
meitä etsimään omat juttumme eikä 
pakotettu mihinkään suuntaan”, Kui-
vajärvi valottaa.

tuksia. Kolmannen vuoden Kupari-
nen toimi tiimiliiderinä.

”Oli todella tärkeää minulle, kun 
pääsin viimeisenä vuotena tiimiliide-
riksi, koska haaveissa oli esimiehen 
tehtävät tulevaisuudessa. Tiimiliideri-
nä toimiminen toi todella merkittävää 
kokemusta nykyiseen työhöni”, Ku-
parinen kertoo.

”Tiimiakatemialle päädyin, kun 
kuulin, että siellä opiskelu perustuu 
käytännön kautta tekemiseen ja myös 
käytännön johtamista voi päästä teke-
mään.”

Kuparinen aloitti S-päällikkö-esi-
mieskoulutuksen toukokuussa 2011 
heti tradenomiksi valmistumisen jäl-
keen. S-ryhmässä työskentely oli ollut 
hänen tähtäimessään Tiimiakatemian 
ajan ja jo ennen ammattikorkeakoulu-
opintojen aloittamista. Osuuskauppa 
Keskimaalla Kuparinen oli työsken-
nellyt pätkiä jo 15-vuotiaasta alkaen.

”Nykyiseen tehtävääni Tiimiaka-
temia antoi eväitä niin ihmisten koh-
taamisen kuin johtamisenkin saralla. 
Opiskelun aikana opin toimimaan pa-
remmin tiimissä ja esimerkiksi pala-
vereihin olen pystynyt tuomaan mu-
kaan tiimityöskentelyn käytänteitä”, 
summaa Kuparinen.

Tiimiyrittäjästä Valion 
hommiin
Valiossa markkinointisuunnittelija-
na työskentelevä Heidi Kuivajärvi 
puolestaan on valmistunut Tampe-
reen ammattikorkeakoulun ProAka-
temiasta. Hän toimi tiimiyrittäjä-
nä Suuntaviitta Osk:ssa ajanjaksolla 
2009-2012.

S-market 
Kangasniemen 
marketpäällikkö 
Kati Kuparinen 
on valmistunut 
Tiimiakatemi-
asta.

”Markkinointi-
hommat 
kiinnostivat 
paljon jo 
opiskeluaikana”, 
sanoo Valiolla 
nykyisin 
työskentelevä 
Heidi Kuivajärvi.
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opiston kanssa Mikkelin yliopistokes-
kuksessa.

”Uudet professuurit tutkimusryh-
mineen ovat erinomainen mahdolli-
suus alueemme yrityksille. Kannustan 
kaikkia kasvuhaluisia yrittäjiä ennak-
koluulottomaan yhteistyöhön myös 
uusien akateemisten asiantuntijoiden 
kanssa”, Etelä-Savon kauppakamarin 

von Osuuspankin toimitusjohtaja Ka-
ri Manninen sanoo.

Tutkimusryhmät ovat osa yliopis-
ton kauppatieteiden ja tuotantotalou-
den yksikköä. Uudet professorit ra-
kentavat aktiivista tutkimusyhteistyö-
tä alueen toimijoiden lisäksi LUT:n 
strategisen partnerin Helsingin yli-

T utkimusryhmäinvestoinnin  
kokonaissumma viidelle 
vuodelle on noin kaksi mil-

joonaa euroa, josta yliopiston pa-
nos on noin miljoona euroa.  Yritys-
rahoittajia ovat Etelä-Savon maakun-
nan kaikki osuuspankit (225 000 eu-
ron lahjoitus) ja Osuuskauppa Suur-
Savo (100 000 euron lahjoitus).

Lisäksi tutkimusryhmien toimin-
taa tuetaan Mikkelin yliopistokeskuk-
sen koordinaatiorahoituksella ja mah-
dollisesti Mikkelin kaupungin rahoi-
tuksella. Myös Etelä-Savon maakun-
taliitto ja Etelä-Savon kauppakamari 
tukevat avausta. Tämän lisäksi tutki-
musryhmien odotetaan hakevan me-
nestyksekkäästi kansallista ja kansain-
välistä tutkimusrahoitusta.

Paikalliset yritykset  
vahvasti mukana
”Osuustoimintayritykset ovat mer-
kittävä työllistäjä Etelä-Savossa. Li-
säksi alueella on väkilukuun nähden 
huomattavan paljon pieniä yrityksiä. 
Maakunnan tulevaisuuden kannalta 
on äärimmäisen tärkeää, että kasvu-
yrittäjyyden eri muotoja voidaan edis-
tää tutkimuksen keinoin”, Suur-Sa-

Uusi osuustoiminta-
professuuri Mikkeliin

Mikkelin yliopistokeskukseen on suunnitteilla kaksi uutta 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) professuuria 

ja näiden tutkimusryhmää. Uudet professuurit liittyvät 

osuustoimintaan sekä pk-yritysten kasvuyrittäjyyteen ja 

kansainvälistymiseen.

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN

Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja 
Kari Manninen. 

Osuuskauppa 
Suur-Savon 
toimitusjohtaja 
Heikki 
Hämäläinen. 

yliopistot ja korkeakoulut
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rempaa yhteiskunnallista tilausta. Saa-
renkedon mukaan haasteita löytyy sil-
ti edelleen, koska suurin osa liiketalo-
ustieteen teorioiden kehittelystä läh-
tee edelleen joko suoraan tai epäsuo-
rasti siitä, että yritykset ovat sijoittajien 
omistamia osakeyhtiöitä ja teoriat ja 
mallit rakennetaan tämän mukaisesti.

”Tämä ei palvele ot-yritysten tar-
peita, koska esimerkiksi asiakasomis-
teiset osuuskunnat poikkeavat toi-
mintansa tarkoituksen osalta huomat-
tavasti sijoittajaomisteisesta mallista.”

Lisää tutkijoita  
tarvitaan
Hän myös huomauttaa, että ot-tutki-
joiden määrä on viime vuosien myön-
teisestä kehityksestä huolimatta edel-
leen melko vähäinen verrattuna lii-
ketaloustieteen alan tutkijoiden ko-
konaismäärään, joten uusi Mikkelin 
professuuri ja sen ympärille rakentu-
va tutkimusryhmä tulevat antamaan 
arvokkaan panoksen sekä alan tutki-
mukseen, että paikallisten lahjoittaji-
en tarpeisiin.

”LUT:ia voidaan muutenkin pi-
tää edelläkävijänä osuustoimintatut-
kimuksen alueella. Täällä on toiminut 
alan tutkimukseen keskittyvä tiimi jo 
toistakymmentä vuotta ja nyt käyn-
nistymässä oleva Mikkelin osuustoi-
mintaprofessuuri on jo toinen aihee-
seen keskittyvä yliopistossamme.”

Molemmat professuurit täytetään 
viiden vuoden määräajaksi avoimel-
la hakumenettelyllä. Haku pyritään 
käynnistämään kuluvan syksyn aika-
na. Tällä hetkellä LUT:lla on Mikke-
lin yliopistokeskuksessa vihreän ke-
mian ja bioenergian professorivetoi-
set tutkimusryhmät. Liiketalouden 
alalla LUT:lla on Mikkelissä osuustoi-
mintatutkimuksen osa-aikainen kum-
miprofessori. 

dollista syventää LUT:n ja Helsingin 
yliopiston strategista kumppanuutta.

Mikkelin yliopistokeskus perustuu 
sopimukseen Aalto-yliopiston, Hel-
singin yliopiston, Lappeenrannan tek-
nillisen yliopiston sekä Mikkelin kau-
pungin välillä.

Osuustoimintatutkimus 
myötätuulessa
Sami Saarenketo arvioi osuustoimin-
nan yliopistotutkimuksen kehitty-
neen varsin myönteisesti viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Tutkijoi-
den määrä on lisääntynyt, väitöskir-
joja ja tieteellisiä artikkeleita syntyy 
huomattavasti aiempaa enemmän ja 
alalle on myös perustettu uusi tiede-
lehti (Journal of Co-operative Organi-
zation and Management).

Osuustoiminnalle ja sen ydinideoil-
le vaikuttaa myös olevan aiempaa suu-

puheenjohtaja ja Osuuskauppa Suur-
Savon toimitusjohtaja Heikki Hämä-
läinen toivoo.

”Yrittäjyys on LUT:n strategian 
keskiössä. LUT:n yrittäjyyden tutki-
mus on kansainvälisestikin erittäin 
vahvaa, ja nyt voimme laajentaa osaa-
mista Mikkelin ja Etelä-Savon alueel-
le”, toteaa puolestaan LUT:n rehtori 
Juha-Matti Saksa.

Kansainvälisestikin 
merkittävää
Dekaani ja kansainvälisen markki-
noinnin professori Sami Saarenketo 
LUT:sta muistuttaa, että osuustoimin-
taan keskittyviä professuureja on kan-
sainväliselläkin mittapuulla tarkastel-
tuna niin vähän, että jokainen uusi ava-
us on jo sinänsä huomionarvoinen.

”Tässä tapauksessa on lisäksi erityi-
sen hienoa, että paikallinen elinkeino-
elämä on lähtenyt näin merkittävällä 
panoksella mukaan professuurien ra-
hoitukseen”, Saarenketo sanoo ja jat-
kaa:

”Uskon, että yritysten kanssa käy-
tävä tiivis vuoropuhelu tarjoaa omalta 
osaltaan myös mielenkiintoisia mah-
dollisuuksia tutkimuksen puolelle. Li-
säksi tämä osoittaa omalta osaltaan, 
että OT-tutkimukselle on selkeää ti-
lausta.” 

LUT:ssa on toiminut jo muuta-
man vuoden osuustoiminnan johta-
misen professuuri, jota hoitaa oman 
toimensa ohessa Pellervon taloustut-
kimuksen toimitusjohtaja Iiro Jussila 
sekä enenevässä määrin tutkijatohto-
ri, KTT Pasi Tuominen. Miten Mik-
kelin professuurit poikkeavat LUT:n 
ot-professuurista?

”Professuurien merkittävinä ra-
hoittajina ovat Mikkelin tapauksessa 
paikalliset tahot, joten alueen yritys-
ten tarpeet tulevat osaltaan näkymään 
toiminnan painopisteessä. Tähtääm-
me kansainvälisen tason huippututki-
mukseen ja siten on tärkeää, että pro-
fessuurit toimivat tiiviissä yhteistyös-
sä LUT:n pääkampuksen tutkimustii-
mien kanssa”, Saarenketo vastaa.

Hän uskoo, että Mikkelin profes-
suurien myötä on myös edelleen mah-

”LUT:ia voidaan pitää 
osuustoimintatutkimuksen 

edelläkävijänä”
Sami Saarenketo

LUT:n rehtori Juha-Matti Saksa. 

LUT:n 
kansainvälisen 
markkinoinnin 
professori Sami 
Saarenketo.
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Kuka?

henkilö ESSI FRONDELIUS

”Verkko-opetus alustasta tulee 
käyttäjäystävällisempi ja se toimii 
useilla eri laitteilla.”

Hän myös uskoo, että verkko-ope-
tuksessa luennot on jatkossa taltioitu 
laadukkaiksi videoiksi, jotka on teh-
ty helposti saataville esimerkiksi äly-
puhelimeen. Tämä tarkoittaa sitä, et-
tä opiskeluun käytetyt alustat tulevat 
kehittymään opiskelijaystävällisem-
miksi.

”Oppimisympäristön kehityksen 
ansiosta opiskelija pääsee materiaa-
leihin käsiksi nopeasti ja helposti esi-
merkiksi älypuhelimen avulla.”

Kosketus opiskelijaan säilyy
Frondelius arvelee, että verkkotuuto-
roinnista tulee lähes ylellisyystuote ro-
botisoituvassa yhteiskunnassa.

”Tätä voisi verrata puhelinpalvelui-
hin, jotka pyritään korvaamaan inter-
netin ihmeellisellä maailmalla.”

Essin kiinnostus osuustoimintaa 
kohtaan syttyi Itä-Suomen yliopistos-
sa, Joensuun kampuksella järjestetyllä

Osuustoiminta liiketoimintana 
-kurssilla, jossa luennoitsijoina oli 
useita osuustoimijoita.

”Kurssilla professori Anu Puusa 
herätteli ajatusta osuustoiminta-ai-
heisesta Pro gradu -tutkielmasta. Gra-
dua kirjoittaessani syvennyin osuus-
toiminnan mielenkiintoiseen histori-
aan ja nykyhetkeen.”

Tällä hetkellä Essi Frondelius tekee 
työnsä ohessa väitöskirjaa tuottaja-
kuluttaja-arvoketjusta niin ikään Anu 
Puusan johdolla. 

Lapin, Tampereen, Turun ja Vaasan 
yliopistot.

Opinnoista löytyy perusopintoko-
konaisuus (25 op) ja aineopintokoko-
naisuus (25 op). Opiskelija voi suorit-
taa yksittäisiä kursseja tai opintoko-
konaisuuksia. 

Ensi vuoden alusta lähtien Fronde-
lius alkaa työskennellä myös verkko-
tuutorina. Tarkoituksena on lisäksi te-
hostaa myös CNS-opintojen kansain-
välistymistä.

”Olen järjestämässä Helsingin yli-
opiston Summer School 2017 Co-ope-
rative enterprice law -kurssia.  Kurs-
silla niin suomalaiset kuin kansain-
välisetkin opiskelijat pääsevät oppi-
maan muun muassa sen, mikä erottaa 
osuuskunnat muista yritysmuodois-
ta erityisesti osuuskuntalain näkökul-
masta. Lisäksi kurssilla tulemme tu-
tustumaan muutamiin Helsingin seu-
dulla toimiviin osuuskuntiin”, Fron-
delius valottaa.

Videoluennot mobiiliin?
Kuinka verkko-opetus ja perinteinen 
opetusluentosaleissa tapahtuva opetus 
eroavat toisistaan ja miten ne nivelty-
vät toisiinsa?

”Verkko-opetuksessa parasta on 
mahdollisuus opiskella juuri itselle 
sopivassa paikassa ja sopivana ajan-
kohtana. Toisille verkko-opetus sopii 
erinomaisesti, mutta toki on heitäkin, 
jotka nauttivat perinteisestä luokka-
opetuksesta enemmän”, Essi Fronde-
lius toteaa ja jatkaa:

”Verkko-opiskelua kannattaa kui-
tenkin kokeilla. Esimerkiksi vide-
oluennot tuovat väriä verkko-opis-
keluun, kun luennoitsija pääsee tuo-
maan vapaasti julki oman tietämyk-
sensä.”

Frondelius arvioi verkko-opetuk-
sen kehittyvän tulevan kymmenen 
vuoden aikana vielä entisestään.

Viime vuonna Itä-Suomen yli-
opistosta kauppatieteen mais-
teriksi valmistunut Essi Fron-

delius aloitti työnsä Helsingin yliopis-
ton Ruralia-instituutissa Co-op Net-
work Studies -yliopistoverkoston koor-
dinointiyksikössä lokakuun alussa.

”Me koordinointiyksikössä em-
me ainoastaan koordinoi, vaan tuo-
tamme ja kehitämme CNS-yliopisto-
verkoston opintoja. Tällä hetkellä toi-
min opiskelijahallinnoinnin ja mark-
kinoinnin parissa”, kertoo Essi Fron-
delius.

CNS-verkko-opetuksessa opiske-
lu tapahtuu kätevästi verkossa ja täl-
lä hetkellä opintoihin voi osallistua 
kaikki yliopistoverkoston opiskelijat. 
Yliopistoverkostoon kuuluu yhteen-
sä kymmenen suomalaista yliopistoa, 
jotka ovat Aalto-yliopiston Kauppa-
korkeakoulu, Helsingin, Itä-Suomen 
ja Jyväskylän yliopistot sekä Lappeen-
rannan teknillinen yliopisto ja Oulun, 

Osuustoiminnan 
opetusta verkossa
Essi Frondelius on mukana kehittämässä 

osuustoiminnan verkko-opetusta Helsingin 

yliopiston Ruralia-instituutissa. Tavoitteena 

on tuoda opinnot entistä paremmin myös 

vieraskielisten opiskelijoiden ulottuville.

Teksti: 
RIKU-MATTI 
AKKANEN

Essi Frondelius
IKÄ: 30
KESKEISET TYÖTEHTÄVÄT:
Opiskelijahallinnointi, markkinointi ja vuoden 2017 alusta 
alkaen verkkotuutorointi.
HARRASTUKSET:
Opiskelu ja kestävyysliikunta
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erityisesti edellyttää”, täydentää Rau-
no Rusko.

Parhaimmillaan osuuskunta voi-
si antaa mahdollisuuden vaihtoehdon 
perinteiseen oppimiseen.

”Opittaisiin sisältö ensin ja sitten 
opintopisteet. Niin kuin työelämäs-
sä, ensin työ ja sitten palkka”, Tompu-
ri kuvailee.

Toiminnan kautta opiskelijat sai-
sivat verkostoja ja työllistyminen olisi 
luonteva jatkumo opinnoille. Ruskon 
mukaan tässä olisi oiva sauma myös 
tehdä yhteistyössä elinkeinoelämän 
kanssa kurssisuorituksia.

”Siten opitaan yhteistyötaitoja, 
oman osaamisen kehittämistä vastaa-
maan työelämän tarpeita.”

Lapin yliopistossa on parhaillaan 
menossa proHILE - Eletään osuuskun-
naks’ -projekti, joka on osa valtakun-
nallista ESR-rahoitteista TYYLI-han-
ketta, jossa haetaan erilaisia malleja 
opintojen ja työelämän yhteensovit-
tamiseen.

”Lapin yliopisto on osatoteuttaja 
ja meidän tehtävämme on tuottaa ko-
keiltua tietoa osuuskuntamaisen toi-
mintatavan soveltuvuudesta yliopis-
toon”, kertoo Helena Tompuri. 

Innostus kasvaa 
alkuvaiheessa

Hänen mukaansa tutkimuksesta kui-
tenkin selvisi, että oppilaitososuus-
kuntien jäsenten innostus oli suurin-
ta sen jälkeen, kun osuuskunnan toi-
minta käynnistyi kunnolla.

”Koska toiminta osuuskunnissa 
on määräaikaista, näytti siltä, että ha-
lu yrittämiseen säilyi sitä pidempään, 
mitä paremmin toiminta saatiin käyn-
tiin.”

Muissa tapauksissa into osuuskun-
taan saattoi vähitellen hiipua. Helena 
Tompuri muistuttaa, että osuuskun-
nissa yliopistojen opiskelijat voivat se-
kä ansaita tienestejä että kehittää asi-
antuntemustaan.

Lapin alueella on toiminut ja toi-
mii joitakin korkeakouluopiskelijois-
ta koostuvia osuuskuntia lähinnä op-
pilaitosten perustamana.

Toiminnan volyymi ei välttämät-
tä ole niin korkea, mutta osuuskun-
nat tarjoavat hyvän oppimisalustan, 
vaikka liikevaihto ei olisi kovin suuri”, 
Rauno Rusko toteaa.

”Yhteen hiileen puhaltamista”
Kumpikin tutkijoista toivoo, että opis-
kelijat voisivat tutustua jo heti opinto-
jen alkuvaiheessa eri yritysmuotoihin.

”Opiskelijoille pitää heti opintojen 
alussa tuoda yhtenä mahdollisuuteen 
yrittäjyys”, sanoo Helena Tompuri.

”Tarvitaan yhteistoiminnallisuu-
den kehittämistä, yhteen hiileen pu-
haltamista. Tätä toimiva osuuskunta 

L apin ja Oulun yliopiston te-
kemän selvityksen mukaan 
osuuskunta ei ole korkea-

koulutetuilla kovin yleinen vaihtoehto 
yritystoiminnan aloittamiseen. Lapin 
yliopiston koulutuspäällikön Helena 
Tompurin mielestä tämä voi johtua 
selkeästi tiedon puutteesta. Toisaal-
ta tilanteeseen vaikuttaa yliopistojen 
kulttuuri.

”Yrittäjyyttä ei nähdä yhtä tasaver-
taisena mahdollisuutena työllistyä. 
Opetus- ja tutkimushenkilökunnan 
asenteet on yksi vaikuttaja tekijä”, sa-
noo Tompuri.

Tutkija Rauno Rusko Lapin yli-
opistosta on samoilla linjoilla.

”Osuuskunnan perustaminen on 
perinteisesti vaatinut useamman pe-
rustajan ja edellyttänyt siten jo alku-
vaiheessa kumppanien etsintää. Il-
man oppilaitoksen tai muun toimijan 
koordinaatiota osuuskunnan perus-
taminen ei välttämättä ole ensimmäi-
nen yritysmuoto, jota ajatellaan tule-
valle yritykselle”, Rusko arvioi.

Edellä mainitut korkeakoulutet-
tujen osuuskunta-asenteet tulevat il-
mi hankkeen loppuraportista Oival-
tavaa yrittäjyyttä osuuskunnissa vuo-
delta 2014. Tompurin ja Ruskon tieto-
jen mukaan tilanne ei ole olennaises-
ti muuttunut selvityksen julkistami-
sen jälkeen.

”Uusi osuuskuntalaki ei välttämät-
tä edellytä perustettaessa isoa jäsen-
määrää, mutta tätä ei ole vielä kovin 
hyvin sisäistetty”, muistuttaa Rauno 
Rusko.

Osuuskunnat hakevat 
paikkaansa korkeakouluissa
Osuuskunta olisi mielekäs vaihtoehto korkeakoulutettujen 

yrittäjyyteen, mutta liiketoimintamalli pitäisi tehdä heille 

paremmin tutuksi.
Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN 
Kuva: MARKO JUNTTILA

Helena Tompuri 
ja Rauno Rusko 
ovat selvittäneet 
korkea-
koulutettujen 
osuustoiminta-
asenteita.

yliopistot ja korkeakoulut
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teitä, mutta sitäkin enemmän ko-
kemusta ja tietoa omasta alasta: ”Se 
on lopulta todella tärkeää ja arvok-
kaampaa tulevaisuutta ajatellen. Pää-
sy oman alan työympäristöön jo itses-
sään antaa käsityksen maataloudesta 
ja sen sidosryhmien toiminnasta.”

Osuuskuntaa alkoi puuhata yhdek-
sän perustajajäsentä ja valmistelevas-
sa hallituksessa on nyt kolme jäsentä, 
ensi vuonna suunnitelmissa on nostaa 
lukumäärä ainakin viiteen. Nimeksi 
osuuskunnalle valittiin Tähkä - maa-
talousylioppilaiden osuuskunta.

Yritysmuotona osuustoiminta oli 
kaikille tuttua osuuspankin jäsenyy-
den sekä tuottajaosuuskuntien kautta. 
Vaikka kokemusta osuuskunnan pe-
rustamisesta ei kenelläkään ollut, tar-
ve ja halu löytyivät: ”Osuuskunnan, 
tai ylipäänsä ensimmäisen yrityksen 
perustamiseen liittyy aina haasteita, 
sillä mitään rutiineja tai toimintata-
poja ei ole, vaan kaikki on luotava it-
se alusta asti. Yliopisto auttaa meitä 
ensimmäisten toimeksiantojen muo-
dossa, mutta muuten olemme tehneet 
projektia itse.”

Oppiiko yliopistossa 
työelämävalmiuksia?
Yliopiston tehtävä on luoda edellytyk-
set yrittäjähenkiselle ilmapiirille.

”Yrittäjähenkinen ilmapiiri luo 
ympärilleen kiinnostusta ja halua 
omalle yrittäjyydelle ja yrityksen pe-
rustamiselle”, muotoilee osuuskun-
nan tuleva toimitusjohtaja Diana Sel-

opiskelee toista vuotta kotieläintiedet-
tä Viikissä. Jo vuonna 2013 perustet-
tu Uniforst jakoi oman kokemuksen-
sa opiskelijaosuuskunnan perustami-
sesta ja auttoi maatalousylioppilaita 
osuuskuntansa luomisessa.

Osuuskunta luonnollinen 
valinta
”Osuuskunnan tarkoituksena on aut-
taa maatalousylioppilaita työllisty-
mään ja saamaan työkokemusta, se-
kä tutustumaan alan yrityksiin, johon 
työnvälitys on paras keino,” neljättä 
vuotta maatalousekonomiaa opiske-
leva hallituksen puheenjohtaja Matti-
as Anomaa kertoo. ”Autamme myös 
yrityksiä löytämään tulevaisuuden 
ammattilaiset jo opiskeluaikana. Toi-
mimme siis linkkinä työpaikan ja työn 
tekijän välillä.”

Osuuskunnassa toimiminen ei ole 
osa opintoja eikä siitä saa opintopis-

S amaan suuntaan arvioivat 
Helsingin yliopiston maa- ja 
metsätaloustieteellisessä opis-

kelevat Mattias Anomaa, Eeva Lin-
nainmaa sekä Diana Selkälä: ”Kiinteä 
yhteys työelämän ja opiskelujen välil-
lä on alallamme erittäin tärkeää, kos-
ka se tukee verkostoitumista ja ennen 
kaikkea antaa mahdollisuuden sovel-
taa oppimaansa yritysten ja instituuti-
oiden kautta saaduissa työtehtävissä.”

Niinpä kun yliopiston koetilan joh-
taja Miika Kahelin ehdotti opiskeli-
joille osuuskunnan perustamista, kos-
ka halusi työllistää maatalousylioppi-
laita koetilan töissä, oli päätös yrityk-
sen perustamisesta helppo tehdä.

”Näimme osuuskunnan ainoana 
mahdollisena vaihtoehtona opiskeli-
joiden työnvälityksen suhteen ja esi-
merkkinä toimi metsäylioppilaiden 
osuuskunta Uniforst”, kertoo halli-
tuksen jäsen Eeva Linnainmaa, joka 

Viikistä löytyy 
yrittäjähenkeä

Työelämä ja opiskelu ovat tulleet jatkuvasti lähemmäs toisiaan ja kehitys 

jatkuu tulevaisuudessa.
Teksti: HANNA MUUKKA

yliopisto-osuuskunnat

UNIFORST ON METSÄTIETEIDEN OPISKELIJOIDEN 
OSUUSKUNTA
Kun Tähkä on maatalousylioppilaiden, niin Uniforst on metsäylioppilaiden osuuskunta, 
joka toimii niin ikään työnvälittäjänä. Sen kautta voi rekrytoida sekä lyhytaikaisia sivutöitä 
että pidempiä työsuhteita metsäalan tulevaisuuden ammattilaisilta erilaisiin työtehtäviin, 
joita ovat asiakaspalvelu- ja toimistotehtävät, asiantuntijatehtävät, tutkimus ja kehitys se-
kä digitaalinen markkinointi.

Uniforstin jäsen saa oman alansa työkokemusta jo opintojen aikana ja pääsee osallis-
tumaan osuuskunnan järjestämiin koulutuksiin. Myös Uniforstin jäsenyys päättyy, kun 
opiskelija valmistuu.
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loustieteilijää ja 14 maatalousekono-
mistia, jäsenpotentiaalia on siis sato-
ja opiskelijoita.

Helsingin yliopiston maa- ja metsä-
taloustieteellinen tiedekunta on Suo-
men ainoa yliopistotasoista koulutus-
ta alalla järjestävä oppilaitos ja osuus-
kunta Tähkä on tarkoitettu erityises-
ti maatalousylioppilaille. Jäsenek-
si voi liittyä missä vaiheessa opintoja 
tahansa, vaikka heti opintojen alussa. 
”Sääntöjemme mukaan jäsenen on ol-
tava maatalous- metsätieteellisen tie-
dekunnan jäsen, mikä tarkoittaa, et-
tä valmistuttuaan jäsenen on erottava. 
Osuusmaksu on 50 euroa.”

Tulevaisuudessa tarvitaan 
yrittäjäasennetta
Maatalousylioppilaiden parista yrit-
täjähenkisyyttä löytyy ehkä keskiver-
toa enemmän, koska monen opiskeli-
jan taustalla on perheen maatilayritys. 
Yrittäjähenkisyys ei välttämättä päädy 
kaikkien kohdalla oman yrityksen pe-
rustamiseen, mutta Tähkän perustaji-
en mukaan osassa työllistymismahdol-
lisuuksista tarvitaan myös yrittäjähen-
keä: ”koska alamme kehittyy jatkuvas-
ti, vaatii se työntekijältäkin innovatii-
visuutta ja kykyä hakea ja löytää uusia 
menetelmiä. Tulevaisuudessa pärjäävät 
ne, jotka haluavat jatkuvasti oppia uut-
ta ja kehittyä. Yliopisto korostaa tutki-
musta, mikä on tärkeää, mutta opiske-
lijoista harva alkaa tutkijaksi.”

Osuuskunta tuskin jää perustaji-
en viimeiseksi projektiksi: ”Olemme 
kaikki kolme visionäärejä ja nyt kun 
jää on rikottu ja yrityksen perustami-
sesta on kokemusta, voimme pienem-
mällä kynnyksellä lähteä uusiin seik-
kailuihin.” 

sen luovan uusia ideoita, jotka jalostui-
sivat lopulta liiketoiminnaksi.

Tähkä kiinnostaa 
opiskelijoita
Osuuskunnan lanseeraustilaisuus kai-
kille maatalousylioppilaille pidettiin 
joulukuun alussa.

”Positiivinen vire on opiskelijoiden 
keskuudessa havaittavissa ja odotam-
mekin jäsenrekisterin täyttymistä. On 
huomattavissa, että osuuskunnalle on 
ollut jo tarve.  Realistinen tavoitteem-
me on, että vuoden sisällä osuuskun-
nassamme on sata jäsentä”, perustajat 
uskovat.

Maataloustieteellisessä aloitti 
vuonna 2016 opiskelunsa 74 maata-

kälä, joka opiskelee kotieläintiedettä 
kolmatta vuotta.

”Yliopisto ei niinkään tarjoa työ-
elämävalmiuksia, vaan niiden hankki-
minen on opiskelijasta itsestä kiinni. 
Tarjoavia tahoja kuitenkin löytyy, esi-
merkiksi ainejärjestöt ja erilaiset tar-
jolla olevat koulutukset valmentavat 
opiskelijoita hyvin työelämää varten.”

Erityisesti Helsinki �ink Company 
on Viikin toimipisteensä avulla lisän-
nyt yrittäjyyden näkyvyyttä, sekä siten 
myös yrittäjätietoisuutta ja -henkisyyt-
tä opiskelijoiden parissa merkittäväs-
ti. Se on Helsingin kaupungin ja Hel-
singin yliopiston luoma yrittäjäyhtei-
sö, joka tuo yhteen opiskelijoita, tutki-
joita ja yrittäjiä toivoen verkostoitumi-

”TULEVAISUUDESSA PÄRJÄÄVÄT NE, 
JOTKA HALUAVAT JATKUVASTI OPPIA 

UUTTA JA KEHITTYÄ.”

Kuvassa 
maatalous-
oppilaiden 
osuuskunnan 
Tähkän jäseniä 
(alk. vas.) Diana 
Selkälä, Eeva 
Linnainmaa 
ja Mattias 
Anomaa.

”REALISTINEN 
TAVOITTEEMME ON, 

ETTÄ VUODEN SISÄLLÄ 
OSUUSKUNNASSAMME ON 

SATA JÄSENTÄ.”
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teensä 535 000 euron ja OP Osuuskun-
nan 265 000 euron lahjoituksista.

”Oulun Osuuspankin asiakaskun-
nan etu on, että alueella on mahdolli-
suus yliopistotasoiseen opetukseen ja 
korkeatasoineen tutkimustyöhön, jot-
ka turvaavat alueen vetovoiman ja tu-
levaisuuden menestyksen. Niillä on 
vaikutusta asiakkaidemme työllisty-
miseen ja muun muassa asuntovaral-
lisuuden arvon säilymiseen”, toimi-
tusjohtaja Timo Levo Oulun Osuus-
pankista sanoo.

Keski-Suomessa toimivat osuus-
pankit ohjaavat Jyväskylän yliopistol-
le 230  000 euroa. Jyväskylän yliopis-
ton lahjoitus kohdennetaan kauppa-
tieteelliselle koulutusalalle. Rahat tu-
levat pankkien ja Osuuspankin kes-
kusyhteisön lahjoituksista. Jyväskylän 
yliopiston lahjoituksissa ovat mukana 
OP Keski-Suomi ja pankit Jämsästä, 
Korpilahdelta, Kuhmoisista, Multial-
ta ja Petäjävedeltä.

Pirkanmaan osuuspankit ja OP 
Ryhmä lahjoittavat Tampereen yli-
opistolle ja Tampereen teknilliselle 
yliopistolle yhteensä 600 000 euroa.

”Osuuspankit haluavat kantaa yh-
teiskuntavastuuta paikallisesti. Us-
komme, että koulutukseen ja tutki-

kannalta. Pidän erittäin tärkeänä sitä, 
että elinkeinoelämä on mukana tuke-
massa osaamisen kehittämistä”, Kar-
hinen toteaa.

Jokainen Suomen yliopisto saa OP 
Ryhmältä lahjoituksen. Valtaosa lah-
joituksista on kohdentamattomia, val-
tion vastinrahakelpoisia, jolloin yli-
opistot voivat hyödyntää myös ope-
tus- ja kulttuuriministeriön täydentä-
vän rahoituksen. Näin ollen OP:n lah-
joituksen kokonaisvaikutus kertautuu 
kokoaan suuremmaksi.

”On ollut innostavaa ja inspiroivaa 
käydä keskusteluja yliopistojen kans-
sa. Uskomme vahvasti suomalaisen 
koulutuksen tulevaisuuteen ja on hie-
noa, että voimme omalta osaltam-
me olla tukemassa sitä”, johtaja Tuuli 
Kousa sanoo.

Osuuspankit mukana 
varoja kartuttamassa
OP Ryhmän lahjoituksessa ovat muka-
na sekä keskusyhteisön että maakun-
nissa toimivien osuuspankkien panok-
set. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
Osuuspankit ja OP Osuuskunta ovat 
marraskuussa tehneet 800  000 euron 
rahalahjoituksen Oulun yliopistolle. 
Summa koostuu 21 osuuspankin yh-

OP Ryhmä on päättänyt lahjoit-
taa yliopistoille kautta Suo-
men yhteensä 6,3 miljoonaa 

euroa parhaillaan käynnissä oleval-
la rahoituskierroksella. Osuuspank-
kien lahjoitukset varmistavat sitä, että 
yhteiskunta rahoittaa yliopistojen toi-
mintaa lähes 20 miljoonalla eurolla.

”OP nostaa korkeakoulutukseen 
suunnattujen lahjoitustensa tasoa ti-
lanteessa, jossa koulutukseen kohdis-
tuu merkittäviä leikkauspaineita. Yli-
opistojen tukeminen on vahva vies-
ti osuuspankkien ja koko OP Ryh-
män halusta varmistaa yliopistokou-
lutuksen tulevaisuus”, pääjohtaja Rei-
jo Karhinen sanoo.

”Osaamispääoma on ollut yksi 
Suomen menestyksen avaintekijöis-
tä. Sen vaaliminen ja kehittäminen on 
aivan oleellista myös tulevaisuuden 

OP Ryhmältä 
suurlahjoitus 
yliopistoille

OP Ryhmä haluaa olla 

varmistamassa Suomen 

pitkän aikavälin menestystä 

osallistumalla käynnissä 

olevaan yliopistojen 

varainhankintakampanjaan 

yhteensä 6,3 miljoonaan 

euron lahjoituksin.

Teksti: ANTTI ÄIJÖ

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
Osuuspankit ja OP Osuuskunta 
lahjoittivat Oulun yliopistolle 
yhteensä 800 000 euroa. Kuvassa 
Oulun yliopiston päärakennus. 

yliopistot ja korkeakoulut

Kuva: Wikipedia
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pankit ovat mukana lahjoittamassa.
”Lahjoitukset kertovat, että osuus-

pankit ymmärtävät yliopistojen mer-
kityksen maakunnan elinvoimaisuu-
den edistäjänä. Sama tavoitehan on 
keskiössä myös paikallisten osuus-
pankkien omassa toiminnassa”, Kon-
tu toteaa.

Satakunnan OP-liittoon kuuluvat 
osuuspankit lahjoittavat OP:n kesku-
syhteisön tukemana Turun yliopistol-
le yhteensä 224  000 euron suuruisen 
lisälahjoituksen. Osuuspankki Länsi-
Suomi julkisti aiemmin miljoonan eu-
ron lahjoituksensa, joka kohdistuu Sa-
takunnassa toimiville Tampereen yli-
opistolle, Tampereen Teknillisille yli-
opistolle sekä Turun yliopistolle.

Kaakkois-Suomen OP-liitto on 
lahjoittanut 150 000 euroa Lappeen-
rannan teknillisen yliopiston (Lap-
peenranta University of Techonolo-
gy, LUT) varainhankintakampanjaan. 
Lahjoituksellaan OP-liitto osoittaa 
tukensa koko yliopiston toimintaan 
ja sen strategian mukaiseen kehittä-
miseen. Lahjoitus menee yliopiston 
pääomaan, ei perustoiminnan rahoi-
tuksen paikkaamiseen. Summa nos-
taa LUT:n varainhankintakampanjan 
kautta saadun kampanjatuoton 3,45 
miljoonaan euroon.

Tieteen tukeminen on Kaakkois-
Suomen OP-liiton puheenjohtaja Jar-
mo Pousin mukaan merkittävä keino 
toteuttaa OP:n yhteiskuntavastuuta.

”Koulutus on Suomen pääoma ja 
vahvuus, jonka kehittämisestä on pi-
dettävä huolta. Yliopistot ovat aluei-
den kehitykselle tärkeitä toimijoita. 
Ne tarjoavat nuorille opiskelumah-
dollisuuksia, luovat uusia työpaikko-
ja ja synnyttävät toimeliaisuutta ja vi-
reyttä. Lappeenrannan teknillinen yli-
opisto sijaitsee omalla toimialueel-
lamme ja on tätä kautta luonnollinen 
yhteistyökumppani.” 

Edellisellä rahoituskierroksella OP 
lahjoitti yhteensä 3,6 miljoonaa euroa 
ja oli yksi suurimmista yliopistoja ra-
hoittavista yrityksistä. Yliopistolahjoi-
tukset ovat osa OP:n yhteiskuntavas-
tuutoimintaa ja muodostavat merkit-
tävän osan ryhmän hyväntekeväisyys-
lahjoituksista. 

mukseen panostaminen edistää Pir-
kanmaan alueen elinvoimaisuutta ja 
kansalaisten hyvinvointia”, OP Tam-
pereen toimitusjohtaja Mikko Rosen-
lund toteaa.

Tampereen yliopiston rehtori Liisa 
Laakso ja Tampereen teknillisen yli-
opiston rehtori Mika Hannula kiitti-
vät merkittävästä tuesta. Tämä on en-
simmäinen lahjoitus, joka on suun-
nattu yliopistojen yhteiseen käyttöön.

”Tämä on kiitos pitkäaikaisesta yh-
teistyöstä, jota olemme tehneet OP 
Ryhmän kanssa. Tampereen yliopis-
ton kauppatieteissä on panostettu 
osuustoiminnallisen liiketoiminnan 
tutkimukseen ja tutkinto-ohjelmas-
sa toimii Suomen ainoa vakuutustie-
teen professuuri”, kertoo rehtori Lii-
sa Laakso.

Varsinaissuomalaiset osuuspankit 
lahjoittavat Turun yliopistolle yhteen-
sä yli 330 000 euroa ja Åbo Akademil-
le yli 80 000 euroa. OP Ryhmän kesku-
syhteisön lahjoituksille tekemät koro-
tukset huomioiden paikalliset yliopis-
tot saavat noin 625  000 euron lahjoi-
tuksen, josta Turun yliopiston saama 
osuus on 500  000 euroa ja Åbo Aka-
demin osuus 125  000 euroa. Varsi-
nais-Suomen OP-liiton puheenjohtaja 
Mauri Kontu on iloinen ja ylpeä siitä, 
että kaikki Varsinais-Suomen osuus-

”On ollut innostavaa ja inspiroivaa 
käydä keskusteluja yliopistojen 
kanssa. Uskomme vahvasti 
suomalaisen koulutuksen 
tulevaisuuteen ja on hienoa, että 
voimme omalta osaltamme olla 
tukemassa sitä”, toteaa johtaja Tuuli 
Kousa OP Ryhmästä. 

FABA ON PARAS 
KESÄTYÖNANTAJA
■ Suomen paras kesätyönantaja -palkinnon raa-
ti on myöntänyt Faballe kunniamaininnan esi-
merkillisenä kesätyönantajana toimimisesta. Koti-
eläinjalostusosuuskunta Faba on alansa merkittä-
vä työllistäjä, joka tekee yhteistyötä korkeakoulu-
jen kanssa ja tukee kesätyöntekijöitään työuralla 
eteenpäin. Faba työllistää vuosittain 25–40 eläin-
lääkäri- ja agronomiopiskelijaa seminologilomit-
tajina eri puolilla Suomea sekä noin viisi kotieläi-
nalan opiskelijaa erilaisissa toimistotehtävissä.

”Saamamme kunniamaininta lämmittää ko-
vasti mieltä ja on hieno tunnustus siitä, että olem-
me onnistuneet toimimaan hyvänä työnantajana 
myös kesätyöntekijöillemme. Faballe hyvät suh-
teet niin korkeakouluihin kuin niiden opiskeli-
joihin ovat tärkeitä”, toteaa toimitusjohtaja Ant-
ti Latva-Rasku. Tunnustus osoittaa hänen mieles-
tään sitä, että työ tehdä Fabasta mielenkiintoinen 
ja kannustava työpaikka kantaa hedelmää.

Faballe yhteistyö on ollut erityisen merkittävää 
Helsingin yliopiston kotieläin- ja eläinlääketietei-
tä opiskelevien kanssa, kertoo henkilöstöpäällikkö 
Jussi Peltokangas.

”Monet opiskelijat haluavat tulla töihin useam-
panakin vuonna. Sen lisäksi autamme aktiivises-
ti alan opiskelijoita esimerkiksi heidän opinnäy-
tetöissään. Tavoitteena on tutustuminen puolin ja 
toisin sekä valmistumisen jälkeen kenties ensim-
mäinen ”oikea” työpaikka Fabassa”, Peltokangas 
sanoo.
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Toimitusjohtaja Antti Latva-Raskulla on syytä iloon, 
sillä kotieläinjalostusosuuskunta Faba valittiin Suomen 
parhaaksi kesätyönantajaksi. 
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le tarjottavana tai kehen ottaa yhteyt-
tä, jos yhteistyö kiinnostaa.

”Tärkeää on, että kaikki kokevat 
yhteistyöstä olevan jotain hyötyä. Ei-
kä niin, että vain toinen osapuoli on 
ikään kuin saamapuolella. Siten yh-
teistyö voi jäädä yhteen kertaan ja 
muistijälki kielteiseksi.“

Nimekkäitä puhujia
Hyvä esimerkki onnistuneesta yli-
opiston yritysyhteistyöstä on Anu 
Puusan vetämä osuustoimintaa käsit-
televä opintojakso.

Ajatus osuustoimintakurssista he-
räsi ensi kertaa Anu Puusan ja Poh-
jois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) 
toimitusjohtaja Juha Kivelän välisessä 
kahvipöytäkeskustelussa kuusi vuotta 
sitten.

Kun esitelmöitsijöiksi saatiin ko-
van luokan puhujia, kurssi lähti todel-
la lentoon.

Osuustoimintakurssin asiantunti-
javieraina on ollut suomalaisen osuus-
toiminnan kärkinimiä kuten OP Ryh-
män pääjohtaja Reijo Karhinen, Va-
lion toimitusjohtaja Annikka Hurme 
ja SOK:n markkinointijohtaja Veli-
Pekka Ääri. 

”Käyttämätöntä potentiaalia”
”Yhteistyön tekemisessä on tällä het-
kellä vielä todella paljon käyttämätön-
tä potentiaalia. Esimerkiksi kauppa-
tieteiden näkökulmasta teoria ja käy-
täntö eivät ole toistensa vastakoh-
tia tai toisiaan poissulkevia, vaan pi-
kemminkin päinvastoin,” Anu Puusa 
muistuttaa ja jatkaa: 

”Tutkimme pitkälti ilmiöitä, jotka 
vaikuttavat työyhteisöjen jokapäiväi-
sessä arjessa.”

Puusa muistuttaa, että samalla kun 
yritykset voivat hyötyä tutkimusten tu-
loksista, pysyvät tutkijat selvillä elin-
keinoelämän ajankohtaisista teemois-
ta. Näin he pystyvät paitsi saamaan 
tutkimusaineistoja, myös tarjoamaan 
opiskelijoille ajantasaista opetusta.

Yritysyhteistyön piiriin kuuluvat li-
säksi erilaiset työharjoittelut, vierailut 
ja tapahtumat. ”Tutkintoon vaadit-
tavat kandi- ja pro gradu -tutkielmat 
ovat nekin oivallisia mahdollisuuk-
sia yritysten ja opiskelijoiden molem-
minpuoliseen tutustumiseen ja tieten-
kin hyödyllisen tiedon tuottamiseen.”

Puusan mukaan ongelma on siinä, 
että usein tieteen tekijöiden käyttämä 
kieli koetaan korkealentoiseksi ja vai-
keaselkoiseksi. Myöskään läheskään 
kaikki yritykset eivät ole tietoisia sii-
tä, mitä tiedeyhteisöllä voisi olla heil-

”S uomessa yliopistoilla ja 
korkeakouluilla on kol-
me lakisääteistä tehtä-

vää. Niistä tutkimus ja opetus tunne-
taan paremmin, mutta kolmatta, yh-
teiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa 
tehtävää yhteistyötä ei aina tarpeeksi”, 
muistuttaa johtamisen professori Anu 
Puusa Itä-Suomen yliopistosta.

Puusan mielestä aihe on erityisen 
luontevaa nostaa keskusteluun Suo-
men satavuotisjuhlien lähestyessä ja 
taantumasta pois ponnistellessa.

Laskusuhdanteen seurauksena teh-
dyt budjettileikkaukset ovat kohdistu-
neet kaikille aloille, myös korkeakou-
lusektorille. Yksiköitä vähennetään, 
aloituspaikkoja leikataan ja valmistu-
misaikoja halutaan lyhentää. Tavoit-
teena on säästöt ja toiveena aikaansaa-
da vähemmällä enemmän.

”Kipeistä toimenpiteistä saattaa pi-
demmällä aikavälillä olla se myöntei-
nen seuraus, että yliopistojen ja elin-
keinoelämän välinen vuoropuhelu li-
sääntyy ja yhteistyö tiivistyy”, Puusa 
arvioi.

Suhteita lähentää yliopistojen kas-
vanut tarve saada ulkopuolista rahoi-
tusta perusrahoituksen alati vähenty-
essä. Yritykset ovat toisaalta myös en-
tistä tarkempia, millaista vastinetta ne 
rahoilleen saavat.

Professori Anu Puusa: 
Yliopistojen 
yritysyhteistyössä 
vielä kehitettävää

Yliopistojen ja elinkeinoelämän välinen yhteistyö kaipaisi yhä 

petraamista, sanoo professori Anu Puusa Itä-Suomen yliopistosta.

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN

Anu Puusa

yliopistot ja korkeakoulut
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Talosen mukaan alusta sopii erin-
omaisen hyvin myös opiskelijaosuus-
kunnille ja pedagogisille osuuskun-
nille, sillä se tarjoaa osuuskunnal-
le markkinointiväylän sekä mahdol-
lisuuden löytää uusia jäseniä: ”Pu-
humattakaan siitä, että tietopalvelui-
den kautta on mahdollista opiskella 
osuustoimintaa.”

Työosuuskunta.� -alusta on luo-
tu sillä ajatuksella, että yhdistämällä 
yksilöiden osaamisen ja yhteisöllisen 
voiman luodaan Suomeen uutta työ-
tä ja uutta yritystoimintaa. Eli alustan 
slogania mukaillen: ’Yhteistä merki-
tystä arjen työhön’.” 

luista osuuskunnille. Myöhemmin jul-
kaistaan myös Joukkorahoitusareena.

Alusta on suunniteltu suomalaisten 
osuuskuntien tarpeiden pohjalta. Se 
syntyi Tekesin rahoittamassa osuustoi-
minnan digitaalisten palveluiden tut-
kimus- ja kehittämishankkeessa, jos-
sa myös Pellervo oli vahvasti mukana. 
Palvelualusta valmistui saadun tutki-
mustiedon ja vuorovaikutteisten asian-
tuntijatyöpajojen tuloksena.

Palvelualustaa tullaan kehittä-
mään jatkuvasti siten, että se vas-
taa parhaimmalla mahdollisella ta-
valla osuuskuntien tarpeisiin. Tähän 
kuuluu myös sen miettiminen, miten 
alusta voisi tukea osuuskuntien sisäis-
tä työskentelyä, kuten kokouksien pi-
tämistä: ”jos esimerkiksi ylikansal-
listen osuuskuntien perustaminen li-
sääntyy, korostuu myös digitaalisten 
palveluiden rooli osuuskunnan sisäi-
sessä työskentelyssä,” Talonen visioi.

Älä anna nimen johtaa 
harhaan
Työosuuskunta.� -alustaa ei ole tar-
koitettu vain työosuuskunnille.

”Ominaisuudet ja elementit palvele-
vat erinomaisesti myös muun tyyppi-
siä osuuskuntia”, Talonen muistuttaa. 
”Alusta voisi hyvin palvella esimerkiksi 
alkavia kuluttajaosuuskuntia tai ruoka-
osuuskuntia, joiden jäsenomistajina on 
tuottajia ja kuluttajia. Alustan kautta 
on helppo kasvattaa osuuskunnan yh-
teisöä ja tuoda sen toiminta näkyväk-
si. Tämän lisäksi osuuskunnan alustal-
la olevan pro�ilin linkittäminen sosiaa-
lisen median kanaviin kasvattaa näky-
vyyttä entisestään.”

”J oukkoistaminen, ver-
taismarkkinat, jakota-
lous ja ylipäätään ih-

misten kasvava osallistuminen sekä 
osallistaminen lisääntyvät ja osuus-
toiminnallinen tapa toimia tulee kas-
vamaan tulevaisuudessa entisestään”, 
uskoo Antti Talonen tutkimus- ja 
koulutuskeskus Synergoksesta Tam-
pereen yliopiston johtamiskorkea-
koulusta, joka on julkaissut uuden 
osuuskuntien digitaalisen palvelualus-
tan osoitteessa www.työosuuskunta.�.

Alusta avaa uusia näköaloja di-
gitaaliseen maailmaan. Se toimii jo 
nyt suomeksi sekä englanniksi ja on 
osuuskuntien ja sidosryhmien käy-
tössä ilman kustannuksia. ”Rohkai-
semme osuuskuntatoimijoita laitta-
maan omat yhtiötietonsa palvelualus-
tan sivuille ja myös viestittämään tästä 
omissa kanavissaan. Toivomme, että 
tässä ensimmäisessä vaiheessa osuus-
kunnat löytävät alustan ja kokevat ai-
dosti saavansa lisäarvoa eri palvelu-
elementeistä. Myöhemmin meidän 
on kätevä lähteä organisoimaan myös 
joukkorahoitusta,” Talonen kertoo.

Kaikki mitä osuuskuntasi 
ikinä tarvitsee
Palvelualusta pitää sisällään neljä eri 
elementtiä: Verkkokaupan, joka mah-
dollistaa osuuskuntien markkinoida 
omia palveluitaan ja tuotteitaan, Tref-
�- ja rekryareena tarjoaa digitaalisen ta-
paamispaikan osuuskunnille ja osuus-
kuntien jäsenyydestä kiinnostuneille 
ihmisille ja Tietopalvelut kokoaa yhteen 
tietoa osuuskunnista ja osuustoimin-
nasta sekä liiketoiminnan tukipalve-

 -palvelualusta 
esittelyssä

Uusi digitaalinen palvelualusta luo osuuskunnille sähköisen 

kohtaamispaikan.

Teksti: HANNA MUUKKA

”Alusta voisi 
hyvin palvella 
esimerkiksi 
ruoka-
osuuskuntia, 
joiden jäsen-
omistajina 
on tuottajia 
ja kuluttajia”, 
sanoo Antti 
Talonen.

yliopistot ja korkeakoulut
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Perinteisillä muoteilla syntyy 
monta pellillistä hyvää.
Kiitämme yhteistyöstä ja toivotamme 

tuottajillemme ja yhteistyökumppaneillemme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta.

Kiitämme yhteistyökumppaneitamme 
kuluneesta vuodesta sekä 
toivotamme Rauhaisaa Joulua 
ja Yhteistoiminnallista Vuotta 2017!

2017!
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Koulumiehen kirja on muodol-
taan ystävällinen pankinjohtaja Ko-
min uran muisteluteos. Puolet siitä 
käsittelee pankkikriisiä ja siitä selviy-
tymistä.

Osuuspankkien toimintaa pankki-
kriisissä on aiemmin perusteellisesti 
käsitellyt muun muassa dosentti Las-
se Kangas tukevassa Keski-Suomen 
Osuuspankin ja sen edeltäjäpankkien 
historiassa.

Kangas kertoo seikkaperäisesti, et-
tei pääjohtaja toiminut yksin, vaan hä-
nellä oli linjalleen tukea Osuuspank-
kikeskuksen kovan luokan veteraa-
neista. Komikin antaa näille tässä kir-
jassa erikseen tunnustusta.

Suomi ei osannut ottaa oppia naa-
pureiden virheistä. Norja putosi 
kuoppaan pari vuotta ja Ruotsi vuot-
ta aikaisemmin. Osuuspankit osasi-
vat oppia omista kokemuksistaan pa-
remmin. Aikoinaan ryhmän keskus-
pankki OKO joutui Mekes-seikkailun 
vuoksi Suomen Pankin holhoukseen.

Komin pääjohtajakauden alkuvai-
heissa Iisalmen osuuspankki oli osit-
tain salaa myöntänyt markkinaraha-
luottoja huikeita määriä ympäri maa-
ta, lopulta ”kaikille Etelä-Suomen ros-
voille”. Opetus tiukensi Osuuspank-
kikeskuksen linjaa. Kaikkiin osuus-
pankkeihin pääjohtajan paimenkirjeet 
eivät tehonneet. Parin ”ulkokehällä” 
operoineen helsinkiläispankin laskut 
maksoivat ryhmälle paljon.

Osuuspankkiryhmän sisällä pank-
kikriisin setviminen oli tietysti raakaa 

T oimittaja Jyrki Koulumiehen 
kirjassa Komi vastaa kaikelle 
kansalle: Asiakas on tunnet-

tava. Vauhdin hurmaa on varottava. 
Pankin pitää olla huolellinen, kun käy-
tetään toisten ihmisten rahoja. Ja pank-
kitoiminnan pitää olla kannattavaa.

Yhteenvetona Pauli Komin Osuus-
pankkiryhmä hallitsi rahamarkkinoi-
den vapauttamisen Suomessa parhai-
ten. Komi itse kutsuu toimintamalli-
aan vuoden 2002 talousnobelisti Da-
niel Kahnemanin keksimällä termillä 
”hitaaksi ajatteluksi”. 

Pauli Komista tuli Osuuspankki-
keskuksen eli OKO:n ja OKL:n yhtei-
nen pääjohtaja 1985. Rahamarkkinat 
alkoivat hiljalleen vapautua samoihin 
aikoihin.  Jälkeenpäin on sanottu, että 
rahamarkkinat vapautettiin Suomes-
sa väärässä järjestyksessä. Sen enem-
pää Suomen Pankki kuin maan hal-
lituskaan ei ottanut kokonaisuudesta 
vastuuta.

Yhtäkkiä maahan tulvinut hal-
pa raha hullaannutti. Pankeissakin 
markkinarahalla pumpatun taseen 
tuijotus syrjäytti peruspankkipuuhas-
telijat. Kun korot sitten yllättäen hui-
keasti nousivat, rallatus hiljeni.

”Junttipankkiiriksi” haukuttu 
maalta (Turusta) tullut Komi olikin se 
viisas mies ja osuuspankit talletuksil-
la mitattuna pankkiryhmien ykkönen. 
Osuuspankit olivat kansalaisten sil-
missä muuttumassa maalaisten pan-
kista yleispankiksi, mutta huippu oli 
vasta edessä.

Osuuspankin hitaan 
ajattelun mestari

Pauli Komi on varmaan tuhansia kertoja saanut vastata samaan 

kysymykseen: Miksi Osuuspankkiryhmä selvisi 1990-luvun laman läpi 

niin paljon paremmin kuin muut pankkiryhmät?

Kirjoittaja: PEKKA ALAROTU

puuhaa. Henkilöstöä lensi ulos run-
saasti kaikilta tasoilta, huipun tuntu-
mastakin. Nämä jäävät varsinaiselle 
historiankirjoitukselle. Suuriin muu-
toksiin kuului Säästöpankkiryhmän 
jako, kun ensin oli kabineteissa poh-
dittu lähes kaikkia mahdollisia pank-
kiryhmäfuusioita.

Osuuspankit selvisivät ilman varsi-
naista pankkitukea. Keskinäisellä tu-
ella ryhmä pidettiin pinnalla, mikä 
herätti närää asiansa hyvin hoitaneis-
sa osuuspankeissa ja aiheutti Koivun-
lehti-ryhmän synnyn.

Pauli Komin elämäkerta on ehkä 
liiankin suoraviivainen kertomus so-
taorvon evakkopojan tiestä Orimatti-
lan sivukylän asutustilalta suomalai-
sen pankkimaailman huipulle. Van-
hana Moskovan kirjeenvaihtajana Jyr-
ki Koulumies osaa notkeasti kirjoittaa 
kohteensa ehdoilla.

Opiskelija Komi sai kesätöi-
tä OKO:n notariaattiosastolla, jon-
ka päällikkö, pankin tuleva pääjohtaja 
Seppo Konttinen otti hänet nopeas-
ti ja pysyvästi siipiensä suojaan. Seu-
raava suunta oli Turun Osuuspankki, 
jossa kokeneet pankkiherrat ryhtyivät 
koulimaan nuorta pankkijuristia seu-
raajakseen. Jatko-opinnot jäivät.

Puoluepolitiikasta osuuspankin-
johtaja Komilla näyttää jääneen kivi 
kenkään. Sitoutumaton Komi koros-
taa osuuspankkien palanneen puolu-
eettomuuteen. Jäsenkirjapoliitikot on 
sivuutettu hallinnon huipulta.

Oikeastaan pankkitoiminnan va-
pautuminen säätelystä ja peruskoron 
vähittäinen katoaminen kuvasta teki 
eduskunnan pankkipuolueet tarpeet-
tomiksi ja puolueettomuudesta pan-
keille kilpailuvaltin. Osittain Komiin 
varmaan vaikuttaa keskustajohtaja 
Paavo Väyrysen törmäilevistä pyr-
kimyksistä seurannut rusettiluiste-
lu hänen pääjohtajanimityksensä tii-
moilla.                   

Jyrki Koulumies: Laman läpi vähin 
vaurioin. Pauli Komin tie evakosta 
suomalaisen pankkimaailman huipul-
le. 240 sivua. Siltala. 

kirjat
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S uomessa aikaisemmin vähän 
käytetyn asunto-osuuskunta-
mallin laajempi hyödyntämi-

nen rikastaisi asuntomarkkinoita ja 
loisi vaihtoehtoja perinteisten omis-
tus- ja vuokramallien välille. Erityi-
sesti se sopisi tilanteeseen, jossa pyri-
tään löytämään ratkaisuja kohtuuhin-
taisen, joustavan ja palvelullisen asu-
misen mahdollistamiseksi kasvukes-
kusalueilla. On tärkeää huomata, että 
asunto-osuuskuntamallin tarkoitukse-
na ei ole korvata olemassa olevia mal-
leja, vaan luoda rinnalle uutta.

PTT:n RAKLI ry:n toimeksiannos-
ta toteuttamassa asunto-osuuskunta-
selvityksessä on kartoitettu kansain-
välisiä kokemuksia asunto-osuuskun-

yksilöiden tarpeita ja perustuu yk-
silöiden väliselle vuorovaikutuksel-
le. Siten yhteisöllisyyttä ei tule näh-
dä vain yhdenlaisena, vaan se voi olla 
erilaista ja eri vahvuista sekä ihmis-
ten itse määriteltävissä.

Palveluihin ja ihmisten väliseen 
vuorovaikutukseen liittyvät tarpeet 
todennäköisesti lisääntyvät, kun ja-
kamistalous voimistuu ja yksinäisyys 
yhteiskunnassa lisääntyy. Palveluihin 
ja yhteisöllisyyteen liittyviä tarpeita 
saattaa olla erityisesti tietyillä ihmis-
ryhmillä, kuten nuorilla, lapsiperheil-
lä, yksin asuvilla ja vanhuksilla. Asun-
to-osuuskuntamalli voisi tuoda myös 
luontaisia mahdollisuuksia erilaisten 
ihmisryhmien kohtaamiselle ja rikas-
taa näin elämänlaatua.

Koska asumiseen liittyviä palveluja 
tulisi olla saatavilla runsaasti, uuden-
lainen asunto-osuuskuntamalli eh-
dottaa siirtymistä yhä selkeämmin ta-
lo- tai kiinteistökohtaisuudesta suu-
rempaan verkostoon ja yhteistyöhön 
sekä ammattimaiseen johtamiseen.

Asunto-osuuskuntamalli toimi-
si suurella mittakaavalla, mikä viit-
taa mallin organisointiin eri tasoil-
le ja verkostomaiseen toimintaan. 
Mallissa olisi sekä ensimmäisen että 
toisen asteen osuuskuntia eli se oli-
si organisoitu paikalliselle ja yhteen-
liittymätasoille.

Paikallisten asunto-osuuskun-
tien jäseniä olisivat asukkaat, jot-
ka vaikuttaisivat toimintaan demo-
kraattisen päätöksenteon ja osallis-

nista sekä toimintaympäristön ja yh-
teiskunnan muutoksia, jotka tekevät 
asunto-osuuskunnasta varteenotet-
tavan mallin Suomessa. Kartoitusten 
perusteella on muodostettu käsitys 
uudenlaisesta asunto-osuuskuntamal-
lista mahdollisesti Suomessa sovellet-
tavaksi. Hankkeen rahoittivat Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARA ja Ympäristöministeriö, Helsin-
ki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja 
MAL-verkosto sekä Pellervo-Seura.

Asunto-osuuskuntamalli tuo kes-
kusteluun näkökulmia, jotka luovat 
katseen vahvasti tulevaisuuteen. Asu-
minen näyttäytyy palveluna pikem-
minkin kuin sijoitustoimintana. Edut 
asukkaille syntyisivät asumisen aikana 
eivätkä esimerkiksi vasta asunnosta 
luovuttaessa. Tämä on keskeinen ero 
esimerkiksi perinteiseen asunto-osa-
keyhtiömalliin verrattuna.

Asunto-osuuskuntamalliin liittyisi 
elinkaariajattelu ja alueellinen toimin-
ta, jotka mahdollistaisivat laajat palve-
lut asumisen yhteydessä päiväkodeis-
ta, terveydenhuoltoon ja kauppoihin. 
Asuminen itsessään olisi laajempi ko-
konaisuus kuin fyysinen asunto. Tä-
ten se liittyisi myös muihin meneil-
lään oleviin muutoksiin, kuten sosiaa-
li- ja terveysuudistukseen. Toiminnan 
keskiössä olisi asukas ja arki kokonai-
suuksina.

Asunto-osuuskuntamalli luo edel-
lytyksiä myös yhteisöllisyydelle ja ih-
misryhmien väliselle vuorovaikutuk-
selle. Tärkeää on kuitenkin huomata, 
että yhteisöllisyys auttaa täyttämään 

ASUNTO-OSUUSKUNTAMALLI 

LUOTAA TULEVAISUUTEEN

HEIDI FORSSTRÖM-TUOMINEN 
Kirjoittaja on PTT:n liiketaloustutkija.

Kuva: Olli Häkämies
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tumisen kautta. Asunto-osuuskun-
ta olisi kiinteistöjen omistaja ja am-
mattimainen hallinnoija. Se tarjoai-
si jäsenilleen sekä hallintaoikeus että 
vuokra-asuntoja.

Asunto-osuuskuntien yhteenliitty-
mällä olisi keskeinen rooli mallissa ja 
koko järjestelmän toiminnan kannal-
ta. Yhteenliittymä tarjoaisi muun mu-
assa perustamisneuvontaa, loisi malli-
säännöstöä, varmistaisi ammattimai-
sen osaamisen ja rakentaisi kumppa-
niverkostoa.

On keskeistä huomata, että asun-
to-osuuskuntamalli olisi ammattimai-
sesti hallinnoitu ja johdettu. Asunto-
osuuskuntamallin onnistuneen sovel-
tamisen mahdollistamiseksi on ym-
märrettävä osuustoiminnan tarkoi-
tusta ja periaatteita sekä toiminta-
tapoja perusteellisesti. On nojattava 
selkeisiin, ammattimaisiin ja tervei-
siin liiketoiminnan periaatteisiin ja 
omistajuuteen sekä organisointiin ja 
johtamiseen. 

Asunto-osuuskuntamalliin sisäl-
tyisivät kannusteet asukaslähtöiseen, 

kohtuuhintaiseen ja laadukkaaseen 
asumiseen. Toiminnan tarkoitukse-
na olisi tuottaa etuja tai hyötyä jäse-
nille. Keskeistä asunto-osuuskunta-
mallissa olisi, että se olisi toiminnan 
mahdollisen ylijäämän jäsenilleen ja-
kava ja ylijäämän toiminnan kehittä-
miseen investoiva malli. Edut jäsenil-
le jakaantuisivat palveluiden käytön 
mukaan. 

Käytännössä asunto-osuuskun-
tamallin periaatteita ja toimintatapo-
ja voidaan hyödyntää olemassa olevi-
en mallien, kuten asumisoikeusmallin 
kehittämiseen. Lisäksi olemassa olevat 
osuustoiminnalliset organisaatiot, ku-
ten osuuskaupat, voisivat toimialaliu-
kumien kautta mahdollisesti toteuttaa 
asumista osuuskuntamuotoisena. Pe-
riaatteessa voidaan myös perustaa ko-
konaan uusi asunto-osuuskuntaorga-
nisaatio ja -verkosto. 

Apuna mallin käytännön kehittä-
misessä olisivat kokeilut kasvukes-
kusalueilla. Lisäksi asunto-osuuskun-
tamallin mahdollisessa toteutuksessa 

”Asunto-osuuskuntamallin 
laajempi hyödyntäminen 
rikastaisi asuntomarkkinoita”
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olisi hyödynnettävä aktiivisesti inno-
vatiivisia ja digitalisaation mahdollis-
tamia ratkaisuja ja välineitä. Esimer-
kiksi maailmalla asunto-osuuskunnat 
ovat olleet edelläkävijöitä vuorovai-
kutteisessa, ekologisessa ja innovatii-
visessa rakentamisessa ja asumisessa.

Asunto-osuuskuntaselvitys on 
avannut keskustelun mahdollisesta 
uudenlaisesta rakentamisen ja asu-
misen mallista. Vaikka uusi malli yk-
sinään ei ratkaise asumiseen liittyviä 
ongelmia ja monet mallin osa-alueet, 
kuten rahoitus, vaativat jatkokehitte-
lyä, voisi osuustoiminnallinen malli 
olla luonteva ratkaisu tulevaisuuden 
rakentamisen ja asumisen luomises-
sa ja mahdollistamisessa.                   
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Vuosi sitten Pariisissa solmittu ilmastosopimus astui 

voimaan 4. marraskuuta 2016. Tähän mennessä 

ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tähtäävän 

sopimuksen käytännön toteuttamiseksi on otettu vasta 

varovaisia askeleita.

Teskti: RIKU-MATTI AKKANEN

I taliassa marraskuun alussa pi-
detyssä GreenAccord-järjestön 
ympäristöfoorumissa pohdit-

tiin keinoja ilmastonmuutoksen hillit-
semiseksi.

Luonnonvoimat vaikuttivat myös 
konferenssin järjestelyihin, sillä se-
minaari jouduttiin siirtämään pika-
vauhtia maanjäristysten ravistelemas-
ta Keski-Italiasta etelämmäs Frosino-
nen kaupunkiin. Pitkin syksyä koettu-
jen järistysten suurimmat tuhot näh-
tiin elokuussa, jolloin Perugian lähellä 
sattunut järistys aiheutti lähes 300 ih-
misen kuoleman. 

Konferenssin keskeinen viesti oli, 
ettei ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seksi ole tehty tarpeeksi. Siitä huoli-
matta, että jo 110 maata on rati�oinut 
Pariisin ilmastosopimuksen. Epävar-
muutta lisää myös Yhdysvaltain tule-
van presidentin Donald Trumpin il-
moitus irrottaa USA sopimuksesta.

”Ilmastosopimuksen on tarkoitus 
koskea kaikkia maita vuodesta 2020 
alkaen. Valtioiden ilmoittamat toi-
menpiteet eivät kuitenkaan ole tar-
peeksi ilmaston lämpenemisen estä-

Pariisin sopimus voimaan – 
Toteutus hidasta

miseksi yli 2 asteella”, kritisoi ilmas-
totutkija Riccardo Valentini puheen-
vuorossaan. 

Hän huomautti myös, että hal-
pa öljy vähentää intoa siirtyä uusiu-
tuvan energian käyttöön.  Edullinen 
öljy pienentää muidenkin fossiilisten 
polttoaineiden hintaa, mikä lisää nii-
den hyödyntämistä erityisesti kehitys-
maissa.

Metsät, maailman keuhkot
Fossiilisten raaka-aineiden käytön 
ohella yksi suurimmista kasvihuone-
kaasujen aiheuttajista maailmanlaa-
juisesti on metsien raivaaminen maa-
talouskäyttöön. Tähän on ajauduttu, 
sillä maapallon väestö kasvaa kiihty-
vää tahtia ja käytössä oleva maatalo-
usmaa vähenee. YK:n tekemän ennus-
teen mukaan vuonna 2100 maailmas-
sa on jopa 10,1 miljardia ihmistä.

”Mitä enemmän maailman metsis-
sä kasvaa puuta, sitä enemmän metsät 
sitovat hiilidioksidia”, muistutti kon-
ferenssissa puhunut YK:n Ruoka- ja 
Maatalousjärjestö FAO:n metsäosas-
ton johtaja René Castro.

Hän otti esimerkiksi Keski-Ame-
rikassa sijaitsevan Costa Rican, jos-
sa vielä 1970- ja 80-luvuilla hakattiin 
metsiä järjestelmällisesti viljelysten ja 
karjanhoidon tieltä.

Castron mukaan Costa Rican pin-
ta-alasta oli pahimmillaan metsää 
enää 21 prosenttia, kun tällä hetkellä 
metsää on 51 000 neliökilometriä eli 
yli puolet maan kokonaispinta-alas-
ta. Myönteinen kehitys selittyy paljolti 
valtion perustamilla kansallisilla suo-
jelualueilla. Se myös tarjoaa rahoitusta 
maanomistajille, jotka suojelevat met-
siään.

Pienviljelijöiden ääni kuuluviin
”Samaan aikaan Costa Ricassa on sat-
sattu kestävään maatalouteen vähen-
tämällä veden kulutusta sekä käyttä-
mällä matalan hiilijalanjäljen lannoit-
teita”, kertoi Castro, joka on Costa Ri-
can entinen energia- ja ympäristömi-
nisteri. Castron mukaan viljelymaata 
ei riitä loputtomiin, joten se on hyö-
dynnettävä oikealla tavalla elintarvi-
ketuotannon varmistamiseksi.

Hän myös muistutti, että kestävään 

”Mitä enemmän maailman metsissä kasvaa puuta, 
sitä enemmän metsät sitovat hiilidioksidia”, muistutti 
René Castro. 

ikkuna maailmalle
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maatalouteen liittyy myös sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus.

”Samalla kun kehitetään koneis-
tettujen suurtilojen puhtaan teknolo-
gian osaamista, pitää parantaa myös 
kehitysmaiden pientilojen tuotanto-
olosuhteita. Muuten on vaarana, että 
pienviljelijöiden asema heikentyy en-
tisestään.”

Costa Rica tunnetaan erityisesti 
kahvistaan, jota tuottavat pääasiassa 
pienviljelijöiden muodostamat osuus-
kunnat. Viljelijät työllistävät usein it-
sensä lisäksi myös perheensä.

Neljän kuukauden mittainen sato-
kausi alkaa joulukuussa, ja sadonkor-
juu tapahtuu tyypillisesti käsin.

Osuustoiminnan kestävät 
periaatteet
Kestävän kehityksen periaatteet ko-
rostuvat myös Kansainvälisen Osuus-
toimintaliiton ICA:n vuosikymmen-
tavoitteissa.

ICAn määritelmän mukaisesti kes-
tävä kehitys tarkoittaa, ettei nykyinen 
hyvinvointi saa tapahtua tulevaisuu-
den kustannuksella, koskipa tämä tu-
levia sukupolvia tai sitten koko maa-
palloa.

Osuuskunnat pystyvät rakenteen-
sa ansiosta edistämään kestävän ke-
hityksen tavoitteita myös ruohon-
juuritasolla muita yritysmuotoja pa-
remmin.

Koska osuuskunnat ovat vapaaeh-
toisia organisaatioita, niiden jäsenet 
voivat demokraattisesti päättää ympä-
ristöön vaikuttavista toimista, ilman 
että he joutuvat ottamaan huomioon 
investoinnin tuottoprosentteja. Myös 
uusien puhtaampien teknologioiden 
käyttöönotto maanviljelyssä onnistuu 
kehitysmaissa parhaiten vapaaehtois-
ten instituutioiden, kuten osuuskunti-
en, kautta.

Tämä on tullut hyvin ilmi myös ke-
hitysyhteistyöjärjestö FFD:n (Finnish 
Agri-Agency for Food and Forest De-
velopment) hankkeissa, joissa idea-
na on kannustaa viljelijöitä ja metsän-
omistajia järjestäytymään ja yhdessä 
hoitamaan asioita.

Käytännön tulokset 
ratkaisevat
”Tansanian vihannestuottajien järjes-
täytymistä edistävässä projektissa on 
saatu hyviä tuloksia viljelijöiden otet-
tua käyttöön aurinkopaneeleilla toi-

mivat vesipumput, joita he käyttävät 
kasteluun. Nämä aurinkovoimalla toi-
mivat pumput ovat minimoineet kas-
telukulut, kun enää ei tarvita poltto-
aine- tai sähkökäyttöisiä pumppuja”, 
valottaa yhteistyökoordinaattori So�a 
Itämäki FFD:stä.

Itämäen mukaan viljelijät ovat 
pumppujen ansiosta onnistuneet vä-
hentämään esimerkiksi tomaatin ja 
paprikan kastelukuluja noin 25 pro-
senttia.

Helmikuussa 2015 alkaneessa Ne-
palin metsähankkeessa taas on kes-
kitytty tukemaan metsänomistajien 
muodostaman osuuskunnan toimin-
taa. Hankkeen tavoitteisiin lukeutuvat 
muun muassa taimituotannon tehos-
taminen ja metsäpalstojen perustami-
nen kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti.

Vastikään alkanut Nicaraguan 
hanke keskittyy ilmastokestävien vil-
jelymenetelmien käyttöönottoon 
Pohjois-Nicaraguan kuivilla alueilla, 
jotka ovat erityisen alttiita ilmaston-
muutoksen vaikutuksille.

FFD perustettiin vuonna 2012 jat-
kamaan MTK:n aloittamaa kummi-
toimintaa maa- ja metsätalouden 
tuottajajärjestöjen kanssa. MTK:n li-
säksi yhdistystä olivat perustamas-
sa Pellervo-Seura, SLC sekä ProAgria 
keskusten liitto. FFD kuuluu Agri-
Cord -verkostoon, joka on Belgiassa 
päämajaansa pitävä kansainvälinen 
maa- ja metsätaloustuottajajärjestö-
jen kehitysyhteistyötä koordinoiva 
järjestö.

FFD:llä on parhaillaan käynnissä 
useita hankkeita pääasiassa Afrikassa, 
Aasiassa ja Keski-Amerikassa. Met-
säosuuskuntien toimintaa on meneil-
lään erityisesti Vietnamissa, Tansani-
assa, Etiopiassa ja Nepalissa.              

Tansanian 
vihannes- 
tuottajat ottivat 
käyttöön 
aurinkovoimalla 
toimivat 
vesipumput, 
jotka ovat 
minimoineet 
kastelukulut.

Myönteinen kehitys selittyy 
paljolti valtion perustamilla 
kansallisilla suojelualueilla.
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Euroopan hedelmä- ja vihannesosuuskunnat 
luottavat vahvoihin tuotemerkkeihin. Kuva 
osuustoiminnallisen Coop-kauppaketjun 
hedelmäosastolta Italiasta.

JONAS 
LAXÅBACK
Kirjoittaja on 
kotieläinasiamies 
Pellervon, 
MTK:n ja SLC:n 
Brysselin 
toimistossa.

E nsi keväänä keskusteluun 
nousevat myös tulevat EU-
rahoituskehykset ja viherryt-

tämisen mahdollinen tarkennus. Uu-
si yhteinen maatalouspolitiikka tuli-
si voimaan vuonna 2021 alusta. Tämä 
kuitenkin riippuu siitä, miten vuonna 
2019 valittu EU-parlamentti ja komis-
sio haluavat vaikuttaa tulevaan maata-
louspolitiikan sisältöön.

Pohjois-Euroopan ja Etelä-Euroo-
pan osuuskunnilla on erilaisia pai-
neita. Osuuskuntien mahdollisuudet 
esimerkiksi rahoitukseen vaihtelevat. 
Pohjoismaista myös puuttuvat koko-
naan oliivi- ja viiniosuuskunnat, vaik-
ka muutama vihannes- ja hedelmä-
osuuskunta löytyykin.

Verrattaessa eteläisen ja pohjoisen 
Euroopan osuuskuntia huomaa, että 
Välimeren alueella osuuskunnilla on 
erilaiset painotukset unionin tulevaan 
maatalouspolitiikkaan. Pohjoismaissa 
korostetaan tuottajien huomioimista 
maatalouspolitiikassa, kun taas Etelä-
Euroopassa pääpaino on osuuskunti-
en olemassaolon turvaamisessa.

Eteläeurooppalaisten osuuskun-
tien haasteena ovat investointien ra-
hoitus ja osuuskuntien koko. Pienellä 
osuuskunnalla voi olla vaikeata saada 
rahoitusta suurempiin investointei-
hin, ja neuvotteluasema ruokaketjussa 
voi olla heikko. Ilmastotavoitteiden ja 
veden kulutuksen hillitsemisen vuok-
si osuuskuntien täytyy tulevaisuudes-

sa satsata yhä enemmän myös ympä-
ristötekniikkaan. Eri asia on, ovatko 
osuuskuntien jäsenet halukkaita in-
vestoimaan niihin tai tarvitaanko ra-
hoitusvälineitä.

Tukihanat kiinni Kreikassa
EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa 
pohdittaessa esiin on noussut rahoi-
tusvaihtoehtojen puute ja kysymys sii-
tä, pitäisikö rahoittaa enemmän jalos-
tavia yrityksiä ja osuuskuntia kuin täl-
lä hetkellä. Pohjoismaissa osuuskun-
nat tavallisesti rahoittavat investointe-
jaan toimivien rahoitusmarkkinoiden 
kautta. Tähän malliin tähtäävät yleen-
sä myös Välimeren alueen tuottaja-
osuuskunnat.

Espanjassa valtio kannustaa osuus-
kuntia liittymään yhteen. Myös muis-
sa alueen maissa linja on samansuun-
tainen. Esimerkiksi Kreikassa hallitus 
on päättänyt, ettei se enää kansallises-
ti tue pieniä tehottomia osuuskuntia. 
Tämä on saanut kreikkalaisen osuus-
toiminnan lähes konkurssin partaalle.

Välimeren maiden osuuskunti-
en kiinnostus kohdistuu myös elin-
tarvikkeiden alkuperämerkkeihin 
(geographical indication) ja EU:n ni-
misuojajärjestelmiin. EU:n alkupe-
rämerkintäjärjestelmän kautta alu-
een osuuskunnat ovat luoneet itsel-
leen vahvat ja myös suojellut tuotteet. 
Maailmanlaajuisesti tunnettuja tuot-
teita ovat parmankinkku ja parmesaa-

nijuusto. Näillä GI-tuotteilla on vahva 
asema unionin maatalouspolitiikassa 
ja ne ovat jatkuvasti esillä EU:n käy-
missä kauppaneuvotteluissa. Pohjoi-
sessa GI-tuotteet sen sijaan ovat suh-
teellisen harvalukuisia.

Tuotekehitystä tarvitaan
Tuotekehitys on myös osuuskunnille 
tärkeää, sillä kuluttajat hakevat uusia 
innovatiivisia hyödykkeitä. Välime-
ren alueen osuuskuntien on ratkaista-
va, uskaltavatko ne laajentaa tuotan-
toaan myös uusiin tuotteisiin vai py-
syä nykyisissä GI-tuotteissa. Uudis-
tuskeskustelussa nousee esille, voi-
daanko tuotekehitystä tehdä EU-ra-
hoituksella?

EU:n vihannes- ja hedelmäjärjes-
telmän kautta osuuskunnat pysty-
vät eri ohjelmien puitteissa kehittä-
mään laatu- ja ympäristötoimia tuot-
tajaorganisaatioissa, jotka ovat yleen-
sä myös osuuskuntia. Etelä-Euroo-
passa vihannes- ja hedelmätuottajien 
järjestäytymisaste näissä tuottajaor-
ganisaatioissa on noin 50 prosenttia. 
Pohjois-Euroopassa järjestäytymisas-
te on vaihteleva ja alhaisin Suomessa, 
jossa se on noin 20 prosenttia.

Maataloustuotanto on enemmän 
syklistä kuin aikaisemmin ja ruu-
an kulutus globaalia. Kehityksen seu-
rauksena tuottajien hintavaihtelut tu-
levat olemaan aiempaa jyrkemmät. 
Tähän pitäisi paremmin varautua.   

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan valmistelu on 

alkanut, vaikka nykyistä politiikkaa on sovellettu 

vasta kaksi vuotta. Komissio on aloittamassa 

valmistelut kuulemisen kautta, jonka pohjalta se laatii 

tiedonannon ensi vuoden syksyyn mennessä.

Kuva: RIKU-MATTI AKKANEN

Brysselin näkökulmasta

EU:n osuuskuntien 
haasteet vaihtelevat
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jan tarpeen. Hän otti esiin myös talonpoi-
kien talouspoliittisen etujärjestön perusta-
misen.

Suursota oli heikentänyt elintarviketilan-
netta ja viljelijöihin kohdistui yhä enemmän 
painetta. Lopulta Pellervo hyväksyi ajatuk-
sen maataloudessa toimivien ammattilehden 
perustamisesta helmikuussa 1916. Tavoit-
teena oli maaseudun väestön yhteisten asi-
oiden ajaminen ja niiden valvonta sekä ke-
hittää maaseudun sivistyksellistä tarjontaa ja 
tasoa, jotta väestö oppisi itse paremmin hoi-
tamaan asioitansa.

Lehden omistajaksi organisoitiin Maa-
seudun Tulevaisuuden Kannatusosakeyh-
tiö. Taustavoimat olivat porvarillisista puo-
lueista: Suomalaisesta Puolueesta, Nuor-
suomalaisesta puolueesta ja Maalaisliitos-
ta. Ytimeltään joukko oli samoja henkilöi-
tä, kuin monissa muissakin pellervolaisissa 
pyrinnöissä.

Maataloustuottajien talous- ja yhteiskun-
tapoliittisia etuja varten oli perustettu aiem-
minkin lehtiyrityksiä, mutta ne eivät olleet 
yleensä menestyneet. Menestyksellisiä oli-
vat Gebhardin piirin vuonna 1899 perustet-
tu Pellervo-lehti, mutta se keskittyi pienvilje-
lijöiden viljelysteknillisen osaamisen ja maa-
uskon kehittämiseen sekä siitä 1908 irrotet-
tu Osuustoiminta-lehti osuustoimintayritys-
ten johtamisen kysymyksiin.

Vaikeuksien kautta  
MTK:n piiriin
Ajatus lehden yhteiskunnallisesta tehtäväs-
tä oli kirkas, mutta eurooppalainen suurso-
ta ja sisällissodaksi kiihtyvä vastakkaisaset-
telu loi kurjan taloudellisen pohjan lehti-

A mmattihistorioitsija, dosentti Erk-
ki Teräväinen on tehnyt kelpo his-
torian, josta selviää, että Maaseu-

dun Tulevaisuutta voi perustellusti pitää 
maanviljelijöiden etujärjestön esiasteena.

Lehden synty liittyi pyrkimykseen nostaa 
maalaisväestön ja viljelijöiden asemaa am-
matillisen, valtiollisen ja osuustoiminnalli-
sen yhteenliittymisen kautta. Osuustoimin-
taliike ja puoluelaitos olivat jo kehittymäs-
sä, mutta talouspoliittinen edunvalvonta ha-
ki muotoaan. Pellervo oli toki ottanut suuren 
agraaripoliittisen roolin, mutta varsinainen 
ammatillinen etujärjestö ei patriarkaaliselle 
osuustoimintajärjestölle oikein sopinut.

Maaseudun Tulevaisuuden laajalevikki-
sessä näytenumerossa lokakuussa 1916 Han-
nes Gebhard linjasi, kuinka suuret pääomat, 
teollisuus ja kauppa järjestävät rivejään ta-
lonpojan ympärillä. Viljelijöiden riippumat-
tomuutta ei voi pelastaa muu kuin osuustoi-
minnallinen järjestäytyminen. Sekään ei riit-
tänyt. Yhteiskunnassa asiat hoidettiin suur-
kapitalismin, teollisuusetujen ja kaupunki-
laisnäkökohdista. Talonpoikien tuli ryhtyä 
ajamaan etujansa. Maan talouden valtasuo-
nelle tuli antaa talouspoliittisessa päätöksen-
teossa suurempi painoarvo. Silloin lujittuvat 
samalla kansankunnan perustukset.

Pellervolainen juuri  
ja pioneerivaihe
Yhteiskunnallinen murros, modernin puo-
luelaitoksen ja yksikamarisen eduskun-
nan synty kiihdytti poliittista aktiivisuutta 
1900-luvun alussa. Gebhard nosti jo vuonna 
1906 esiin pääkaupungissa ilmestyvän puo-
lueettoman maanviljelijäin äänenkannatta-

Gebhardin pellervolaisesta 
ajatuspajasta MTK:n 
äänenkannattajaksi

Maaseudun Tulevaisuus -lehti syntyi 100 sitten vuotta puheenjohtaja Hannes 

Gebhardin johtamasta pellervolaisesta ajatuspajasta niin kuin moni muukin yhteiskunnallinen uudistus.

Teksti: SAMI KARHU

tulokkaalle. Tuotantokustannusten nou-
su, in�aatio, lakot, linjaerimielisyydet, hen-
kilövaihdokset, puoluekiistat ja Gebhardin 
ristiriitainen persoona yhdistettynä levikki-
ongelmiin johti Kannatusosakeyhtiön vara-
rikon partaalle.

Ratkaisu oli kuitenkin tulossa. Gebhar-
din ajama maataloustuottajien talouspoliitti-
nen järjestäytyminen eteni niin, että syksyl-
lä 1917 sai alkunsa lähinnä suurtilojen omis-
tajien perustama Maataloustuottajien Kes-
kusliitto MTK. Omaa lehteä pidettiin vält-
tämättömänä ja tähän sopi juuri Maaseudun 
Tulevaisuus. Tällainen siirto myös tehtiin 
ja lehti aloitti MTK:n äänenkannattajana 
24.11.1917. MTK otti marraskuussa 1920 
vastuun lehden taloudesta ja myös omistus 
siirrettiin järjestölle.

Perustamisajan aatteelliset ja idealisti-
set näkemykset olivat karisseet lehden oh-
jelmasta. Maaseudun Tulevaisuus linjattiin 
maataloustuottajien etujen ajajaksi. Leh-
ti löysi nopeasti paikkansa tuottajajärjestös-
sä. Lehdestä kehittyi monipuolinen erikois-
sanomalehti, joka etujärjestöintressit, asia-
tieto-yleisuutiset, kulttuuri ja sivistys löysi-
vät paikkansa.

Teräväinen toteaa, että samankaltais-
ta maatalous- ja etujärjestöomisteista laajale-
vikkistä sanomalehteä ei Euroopassa ilmes-
ty. Maan viidenneksi luetuin sanomalehti on 
osoittautunut varsin menestykselliseksi. Epäi-
lemättä lehti sai pellervolaisen pioneerivai-
heen jälkeen oikean isännän ja omistajan.   

Erkki Teräväinen, Suomen äänen kannatta-
ja. Maaseudun Tulevaisuus 100 vuotta. Maa-
henki Oy 2016. 

Gebhardin pellervolaisesta 

Gebhardin johtamasta pellervolaisesta ajatuspajasta niin kuin moni muukin yhteiskunnallinen uudistus.

Maaseudun Tulevaisuuden Kannatusosakeyhtiö
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neen johdatti Suomen Saksan rinnal-
le 1940–41, valloitti Itä-Karjalan pel-
källä sotilaskäskyllä maan viralliselta 
johdolta kysymättä ja lopuksi painos-
ti presidentti Rytin allekirjoittamaan 
Ribbentrop-sopimuksen kesäkuussa 
1944.

Sodan jälkeen kuitenkin Ryti ja 
seitsemän muuta poliitikkoa tuomit-
tiin noista teoista ”sotasyyllisinä” van-
kilaan. Mannerheimia ei edes syytetty, 
koska sodan voittanut neuvostojoh-
taja Stalin halusi hänet säästää. Sota-
syyllisyys oli voittajan oikeutta, mut-
ta tuskin Ryti silti tekninen marionet-
ti maan johdossa oli. Turtola on kir-
joittanut Rytinkin elämäkerran, mutta 
kokonaiskuva tämän merkillisen mie-
hen osuudesta Suomen politiikassa on 
kovin vajaa.

Takinhännästä kamaralle
Arvostettujen kansainvälisen politii-
kan veteraanien keskustelu ilman juh-

Vaikutusvaltaisten sukulaisten ver-
kosto sai erottamistodistuksen lieve-
nemään ja poika pääsi Venäjälle kak-
sivuotiseen ratsuväkikouluun. Se jäi 
hänen ainoaksi sotilasopikseen, sil-
lä heikko kielitaito sulki toistuvasti tie 
ylempiin opinahjoihin.

Kouluttamaton johtaja
Turtola muistuttaa, että Mannerhei-
min ainoa divisioonan tasoa korke-
ampi sodanjohtokokemus ennen Tal-
visotaa oli vuoden 1918 sisällissota. 
Silloinkin koulutetut ruotsalaiset hoi-
tivat esikuntaupseerien tehtävät.

Turtola korostaa, että tuntematto-
muudesta tullut Mannerheim oli 1918 
ainoa mahdollinen ylipäällikkö. Seu-
raaviin sotiin ylipäällikkyyden kuvaa 
oli rakennettu huolellisesti ja kauan. 
Ammattitaitoa marsalkka ei välittänyt 
kehittää.

Aikaisemmin Turtola on julkaissut 
perusteelliset, ahkeraan arkistoissa is-
tumiseen perustuvat elämäkerrat ken-
raali A.E. Heinrichsistä ja kenraali 
A.A. Airosta. Yksityisiin päiväkirjoi-
hin mutistujen purkausten perusteel-
la Päämajan ylipäällikkö keskitti lan-
gat itselleen tavalla, joka voimien eh-
tyessä oli kesällä 1944 käydä Suomelle 
kohtalokkaaksi.

Ryti sokea pilkku
Mannerheimia Turtola valottaa mo-
nipuolisesti kaikki ansiot varmasti 
tunnustaen mutta rakennetulle säde-
kehälle hymähdellen.

Yksi sokea piste hänellä on, nimit-
täin presidentti Risto Ryti. Turtola to-
distelee, miten Mannerheim upseerei-

M arsalkka C.G.E. Man-
nerheimin syntymästä 
tulee ensi kesänä kulu-

neeksi 150 vuotta. Epäilemättä muis-
tokirjoja ilmestyy runsaasti. Tänä syk-
synä otettiin jo pari varaslähtöä.

Professori Martti Turtolan kirja 
on rohkea kokonaisesitys Mannerhei-
mista, hänestä luodusta myytistä, soti-
laasta ansioineen ja puutteineen. Roh-
keutta vaaditaan, sillä näihin päiviin 
marsalkan varjopuoliin vihjaaminen-
kin on oitis nostattanut syytteen kom-
munismista tai radikaalivasemmisto-
laisuudesta.

Turtola pohjaa esityksensä pääosin 
tutkimuskirjallisuuteen. Tohtori Tee-
mu Keskisarja taas valottaa Manner-
heimin nuoruutta jopa tähän asti tun-
temattomilla arkistolähteillä.

Takana katkera nuoruus
Turtolan mukaan Mannerheimin kyl-
myys ja kyvyttömyys luoda läheisiä 
ihmissuhteita pohjautuu katkeraan 
nuoruuteen. Isä pakeni velkojiaan ra-
kastajattarensa kanssa ulkomaille, äi-
ti kuoli suruun ja lapsuudenkoti Lou-
hisaari jouduttiin myymään isän peli-
veloista.

Keskisarja kuvaa perusteellisesti, 
miksi kapinoiva poika erotettiin Hel-
singin lyseosta katuhuligaanien joh-
tajana. Häpeällisesti päättyi opintie 
myös Haminan kadettikoulussa. Pun-
tisreissuun ja juopotteluun epämää-
räisten tuttavien kanssa pohjautuu il-
meisesti sitkeä huhu Mannerheimin 
homoudesta. Todisteita ei ole, mut-
ta epätavallisen tylyt potkut koulus-
ta tuli.

Teksti: 
PEKKA ALAROTU

joulun paras kirjapaketti

Marski ratsastaa 
historiasta
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ensimmäiseksi naisministeriksi ja 
eduskunnan pitkäaikaisimmaksi ikä-
puhemieheksi.

Varsinaisen toimeentulonsa Sil-
lanpää sai pitkään osuusliike Elan-
nosta. Kansanedustajuus oli silloin 
niin huonosti palkattua, että päätoi-
mi oli välttämätön. Sillanpää joh-
ti Elannon ravintolatoimintaa pa-
ri vuosikymmentä ja jäi 70-vuotiaa-
na siitä tehtävästä eläkkeelle. Hänen 
raittiuslinjansa siellä kesti keskioluen 
vapauttamiseen asti.

Professori Aura Korppi-Tommo-
lan kirja on tiivis kuvaus uudistuksiin 
tähtäävän yhteistyöhaluisen sosialide-
mokraatin työstä ja hänen tavoittei-
densa myöhemmästä toteutumises-
ta. Kotiapulaisten eli palvelijattarien 
työehdot olivat päätavoitteena vuosi-
kymmenet.

Miina Sillanpää ajoi monin tavoin 
naisten tasa-arvoa. Koska ”aviollinen 
rakkaus ei hänen kohdalleen sattu-
nut”, hän pystyi toimimaan täysival-
taisena kansalaisena. Avioliitossa nai-
set olivat pitkään miehilleen taloudel-
lisesti alistettuna.                  

Suomessa Raimo Sailas syyttää vel-
kaantuvaa valtiota näivetystaudis-
ta mutta on itse tehnyt kuuluisimmat 
leikkauslistat. Tohtori Jarkko Vesikan-
san kirja Raimo Sailaksesta on peruselä-
mäkerta vaatimattomasta lapsuudesta 
huippuvirkamieheksi ja lopulta tarkasti 
kuunnelluksi eläkeukoksi.

Raimo Sailaksen huippuaikaa oli 
1990-luvun laman taittaminen. Kir-
ja on tarpeellinen täydennysselvitys 
esimerkiksi valtiovarainministeri Iiro 
Viinasen yksioikoisten madonluku-
jen rinnalle.

Viime laman niskan päälle Sailas 
ei oikein päässyt, vaikka lykkäsi sen 
vuoksi eläkkeelle lähtöään. Kirjassa 
kuvattu ensimmäinen talouskriisi sat-
tui 1970-luvulle. Se oli nykysilmin ko-
vin lievä mutta muutti Sailaksen puo-
lueen SDP:n sosialistisesta markkina-
talouteen.

Ministeri esikoulussa
Erkki Tuomioja osoittautuu yhä tär-
keämmäksi lähteeksi Suomen poliit-
tisen historian kirjoittajille. Erityises-
ti kiinnostavat tulevat 2000-luvun päi-
väkirjat ennätyspitkältä ulkoministe-
rikaudelta.

Tänä syksynä ilmestyneiden päivä-
kirjojen ajanjaksona 1995–1997 Tuo-
miojan toiminnan ja samalla kiinnos-
tuksen painopiste ehtii vaihtua useas-
ti. Ministeriksi Paavo Lipponen ei vii-
dennen kauden kansanedustajaa vie-
läkään kelpuuta.

Alkuvaiheessa keskeinen toimin-
takenttä onkin Elanto ja sen taistelu 
olemassa olostaan. Osuuskauppa tai-
taa olla yksinäisenä sutena tunnetun 
Tuomiojan ainoa alue, jossa hänellä 
on oma junttaryhmä tai ainakin luot-
tohenkilöitä.

Täysillä Tuomioja omistautuu EU-
asioista vastaavan suuren valiokun-
nan johtajuuteen. Asioihin perehty-
mättömiä ministereitä halveksitaan. 
Lopulta Tuomiojaa ei voi enää sivuut-
taa SDP:n ryhmänjohtajaa toista ker-
taa vaihdettaessa.

Miina oli sitkeä
Yleissivistykseen kuuluu muistaa Mii-
na Sillanpää (1866–1952) Suomen 

lakirjan pönötystä on varmaan kan-
sakunnan mieleen. Maailman menon 
hurjat käänteet kaipaavat selitystä ja 
suhteutusta. 

Kolmen veteraanin keskustelukir-
jan lukujärjestys on se, että Martti Ah-
tisaari unelmoi ja moralisoi ja Jaakko 
Iloniemi kiskoo realistina rauhanno-
belistia takinhännästä maan kamaral-
le. Suomen Kuvalehden pitkäaikainen 
päätoimittaja Tapani Ruokanen kir-
jaa muistiin ja vauhdittaa keskustelua 
reportterin muistikuvilla maailman 
kriisipesäkkeistä.

Keskustelijat tuntevat syvää huol-
ta Suomen Nato-jäsenyydestä. Ah-
tisaarelle Putinin Venäjä on rikolli-
nen, Yhdysvallat ja YK suuria petty-
myksiä. Uusi maailmanjärjestys pitäi-
si synnyttää Pohjoismaiden ja Saksan 
ympärille. Iloniemi toteaa, ettei siihen 
taida lihaksia löytyvän.

Tuhon tien povausta
�omas Pikettyn paksu Pääoma 
2000-luvulla käännettiin suomeksi 
kolme vuotta ranskankielisen alkupe-
räisteoksen ilmestymisestä. Kirja on 
saavuttanut kulttiaseman silmittömän 
markkinauskon kriitikkona.

Tiivistäen Piketty käsittelee työtu-
lojen ja varallisuuden dynamiikkaa 
yhteiskunnissa. Hän ennustaa varalli-
suuden tuoton kasvavan kansantulon 
ja talouden kasvuvauhtia nopeammin.

Piketty kieltää jättämästä talouden 
ja sen vaikutusten arviointia vain ta-
loustieteilijöiden vastuulle. Historia 
kertoo omaisuuksien huippukeskitty-
misten johtavan sotiin, jotka sitten tu-
hoavat varallisuusarvoja jos kohta ta-
saavat varallisuuseroja.

Pikettyn teorioita on kritikoitu. Ei-
vät ne Suomen oloihin hyvin sovi-
kaan. Esimerkiksi perinnöt ovat meil-
lä vielä suhteellisen vaatimattomia ja 
superrikkaita yhteiskunnassa euroop-
palaisittain vähän. Mutta perässä tul-
laan.

Leikkauksista näivetykseen
Piketty ei kannata suurta valtionvel-
kaa, koska se vain lihottaa rikkaita ve-
lanantajia. Leikkaaminen taas aina 
heikentää talouskasvua.

Martti Turtola: Mannerheim. 310 
sivua. Tammi.

Teemu Keskisarja: Hulttio. Gus-
taf Mannerheimin painava nuoruus. 
288 sivua. Siltala.

Martti Ahtisaari, Jaakko Ilonie-
mi ja Tapani Ruokanen: Miten täs-
tä eteenpäin. 349 sivua. Docendo.

Thomas Piketty: Pääoma 
2000-luvulla. 630 sivua. Into.

Jarkko Vesikansa: Laman taitta-
ja. Raimo Sailas ja kolme talouskrii-
siä. 521 sivua. Otava.

Erkki Tuomioja: Luulin olevani 
aika piruileva. Poliittiset päiväkirjat 
1995–1997. 613 sivua. Tammi.

Aura Korppi-Tommola: Miina 
Sillanpää. Edelläkävijä. 176 sivua. 
SKS.
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mentaristi kuuluu jo työosuuskun-
taan. Oman kokemuksensa myötä 
Mattila on aina suositellut freelance-
reille osuuskunnan perustamista. Itse 
hän aikanaan liittyi, koska yhteistuo-
tannot YLEn kanssa edellyttävät tuo-
tantoyhtiötä.

”Mutta osuuskunnan kautta voi 
tehdä myös pieniä asioita kuten kir-
joittaa lehtijuttuja. Järjestövideot ovat 
suuri osa omaa työnkuvaani. Mieles-
täni osuuskuntamalli sopii erittäin hy-
vin media-alalle”, Mattila pohtii.

jän paperisota ja huonompi sosiaali-
turva ärsyttävät.

Viime vuosina on myös irtisanot-
tu paljon työsuhteisia toimittajia, jot-
ka ovat aivan hukassa. Media ei enää 
halua palkata ihmisiä työsuhteeseen, 
vaan mieluummin turvautuu vapai-
siin toimittajiin ja valokuvaajiin eli 
puhekielellä freelancereihin.

Näitä ryhmiä varten Journalistiliit-
to on perustanut työosuuskunnan. 

Liitto halusi edistää jäsentensä 
työllistymistä ja mahdollistaa uuden-
laisen työn tekemisen. Jäsenkilpailun 
pohjalta nimeksi valikoitui Media-
kunta. Mediakunnan toiminnanjoh-
tajaksi valittiin Maiju Mitrunen.

Vain tervettä  
kilpailua
Idea tuli jäsenpalautteesta. Selvitystyö 
alkoi puolitoista vuotta sitten jäsenky-
selyllä, joka paljasti selvän kiinnostuk-
sen. Jotkut myös pelkäsivät epäreilua 
kilpailua.

”En usko, että syö muitten töitä. Ei 
asiakas vaihda, jos kaikki sujuu hyvin, 
eikä jäsenkään”, sanoo Kirsi Mattila, 
Mediakunnan ja Suomen Journalisti-
liiton hallituksien jäsen.

Kansainvälisesti palkittu doku-

S uuri osa toimittajista ja valo-
kuvaajista ei ole työsuhteisia 
vaan käytännössä yrittäjiä jo-

ko oman yrityksensä kautta tai free-
verokortilla. Esimerkiksi monet aika-
kauslehdet tehdään täysin vapaitten 
voimin. Ammattimaiset vapaat jour-
nalistit useimmiten kuuluvat Journa-
listiliittoon. Heistä enemmistö haluaa 
muuten pysyä vapaana, mutta yrittä-

Journalistiliitto on perustanut 
työosuuskunnan free-jäsenilleen

Toimittaja-yrittäjät voivat vihdoin keskittyä 

ydinosaamiseensa, kun joku muu hoitaa sihteerin 

hommat. Opiskelijoille osuuskunta madaltaa kynnystä 

työelämään.

Teksti ja kuvat: 
SUSANNA BELL

Kirsi Mattila tuottaa Osuuskunta 
Icebreaker Productionsin huomassa 
dokumenttielokuvaa Nepalin 
morsiamet.

Mikä?

MEDIAKUNTA OSK
 Euroopan ensimmäinen ammattiliiton perustama 

 osuuskunta
 kaupparekisteriin jo syyskuussa, lanseeraus 9.1. 2017
 valtakunnallinen osuuskunta tukeutuu myös paikallis- 

 yhdistyksiin
 jäsen maksaa 1 euron osuuspääomaa ja 99 euron 

 liittymismaksun
 ei kerää voittoa; kulujen jälkeen kaikki raha palautuu 

 jäsenille
 noudattaa hinnoittelussaan Suomen Journalistiliiton 

 suositushintoja
 ”pakottaa” jäsenensä maksamaan kunnolliset eläkemaksut
 mitä enemmän jäsen laskuttaa, sitä pienempää provisiota 

 maksaa

pienosuustoiminta

Mediakunta 
starttaa tammikuussa
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kunnan jäsen syöttää itse tiedot inter-
netissä suoraan järjestelmään, joten 
ei tarvita henkilökuntaa tallentamaan 
tietoja papereista. Verokortti pitää 
osata tulostaa pdf-tiedostona verot-
tajan järjestelmästä ja syöttää Media-
kunnan järjestelmään, mikä tuskin on 
ongelma nykytoimittajille.

Mediakunnan järjestelmästä tulee 
kokonaan sen omaisuutta, ja tarkoi-
tus on lisensoida sitä halukkaille ta-
hoille, esimerkiksi toisille ammatti-
liitoille.

Valokuvaaja kiinnostui yhden 
luukun palvelusta
Petri Juola, helsinkiläinen vapaa valo-
kuvaaja, on kokeillut niin toiminimeä, 
työosuuskuntaa kuin laskutuspalvelu-
akin. Nyt hän on kiinnostunut liitton-
sa työosuuskunnasta.

”Parasta on, että stressi paperiasi-
oista poistuu! Ennakkotietojen pe-
rusteella todennäköisesti liityn. Voi-
si tehdä free-toimeksiantoja siten, että 
ei ole yrittäjä vaan työsuhteessa, koska 
se on työosuuskunta.”

Juola arvelee, että kunhan jäseniä 
on tarpeeksi, Mediakuntaa pystyttäi-
siin markkinoimaan paremmin kuin 
Free-luetteloa. Free-luettelo listaa 
Suomen Journalistiliiton freelance-jä-
senten yhteystiedot. Sitä kautta löy-
tää ilman välikäsiä samat tekijät, joi-
ta viestintätoimistotkin käyttävät. Se 
löytyy myös netistä osoitteessa www.
freeluettelo.�.

Juola haluaa liittyä kaikista osuus-
kunnista nimenomaan Mediakun-
taan, koska arvelee sen olevan koh-
tuuhintaisempi ja vaihtoehto pelkille 
laskutuspalveluille ja laskutusosuus-
kunnille.

”Rahan kierto saisi olla vähin-
tään yhtä nopeaa kuin monissa työ-
osuuskunnissa, ja melkein yhtä no-
peaa kuin laskutuspalveluissa”, Juo-
la toivoo.

Hän arvelee, että työosuuskunta 
voisi olla yksi hyvä syy lisää liittyä am-
mattiliittoon.

”Samasta osoitteesta saa niin sopi-
musneuvontaa, laskutuksen kuin las-
kujen perinnän.”                   

”Verottajan ’palkkaa vai työkorva-
usta’ -ohje lähtee nykyään siitä, että 
niin laskutuspalvelun kuin osuuskun-
nankin kautta tehtävä työ on verotta-
jan näkökulmasta työsuhteista. Mut-
ta jos ihmisellä on yrittäjän eläkeva-
kuutus, se käytännössä estää työttö-
myyskorvauksen saamisen”, Salokan-
gas miettii.

Online-osuuskunta vähentää 
toimistotyötä ja kuluja
Mediakunnalle kehitetään oma digi-
taalinen järjestelmä alusta asti. Osuus-

Täyden  
palvelun talo

Mediakunta eroaa laskutuspalveluis-
ta siten, että siihen on keskitetty mo-
nia palveluja. Työterveyshuoltoon et-
sitään sopivaa palveluntarjoajaa.

Jäsenille tarjotaan osuuskuntaan 
liittyvää koulutusta ja heille pyritään 
etsimään töitä. Käyntikortit ovat tu-
lossa. Työn alla ovat myös mahdolli-
set yhteiset työtilat osuuskunnan jäse-
nille, koska freetyö voi olla yksinäistä.

Mediakunnan työsopimus jäsenil-
leen edellyttää, että jäsen hankkii asiak-
kaita. Kun taas asiakas lähestyy Media-
kuntaa, työlle valitaan tekijä jäsenten 
ilmoittamien osaamispro�ilien mu-
kaan. Töitä pyritään jakamaan tasa-
puolisesti. 

”Emme halua harrastelijoita, sik-
si tämä on avoin vain Suomen Jour-
nalistiliiton jäsenille”, Journalistiliiton 
työehtoasiamies ja Mediakunnan hal-
lituksen puheenjohtaja Jussi Salokan-
gas painottaa.

Mattilan mukaan Finka, Journalis-
tiliiton käyttämä työttömyysvakuu-
tusyhtiö, on suhtautunut osuuskun-
taan myönteisesti.

Mattila toivoo, että työttömäk-
si jääneet ja sitten osuuskuntaan liit-
tyneet voisivat saada ansiosidonnais-
ta päivärahaa, jota vain soviteltaisiin 
kunnes jäsen olisi työllistynyt täysi-
päiväisesti.

Jussi 
Salokangas 
muistuttaa, 
että tuore 
työosuuskunta 
on vielä 
kehittyvä 
prosessi.

Petri Juola 
toivoo keikkaa 
työosuuskunnan 
kautta.
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Pellervo-Seura ry:n valtuus-
kunta valitsi 2.12.2016 
Helsingissä pidetyssä ko-

kouksessaan puheenjohtajakseen 
Kainuun Osuuspankin toimitus-
johtajan, kauppaneuvos Seppo 
Rytivaaran Kajaanista.

”Osuustoimintamalli on hy-
vässä vedossa. S-ryhmän tiiviim-
pi mukaantulo on voimaannut-
tavaa. Rakennamme Pellervosta 
sellaisen yhteistyöalustan osuus-
toiminnalle kuin jäsenet halua-
vat. Pellervo on ohjelmallisesti, 
roolinsa puolesta ja taloudellises-
ti kunnossa”, totesi Rytivaara.

Väistyvä puheenjohtaja, 
maanviljelysneuvos Timo Komulainen Nurmeksesta totesi, että 
SOK:n ja monien alueosuuskauppojen mukaan tuleminen on ol-
lut suuri täyttymys 25 vuoden jälkeen. ”Asetimme tavoitteeksi pu-
heenjohtajakaudelleni, että S-ryhmän ja Pellervon suhde edelleen 
syvenisi jopa jäsenyyteen asti. Olemme mielestämme siinä nyt on-
nistuneetkin.”

Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi valittiin maatalousyrittä-
jä Ilkka Uusitalo Salosta. 

Hallituksesta erovuorossa olleet KTM Kirsti Kirjonen Salosta 
ja maanviljelijä Seppo Paavola Kaustisilta jatkavat hallituksen jäse-
ninä seuraavan kolmivuotiskauden, joka päättyy 31.12.2019. Ero-
vuorossa ollut hallituksen jäsen toimitusjohtaja Jan Lähde Turusta 
ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä seuraavana kolmivuotiskaute-
na. Hänen tilalleen valittiin SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä Hel-
singistä.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa metsäneuvos Martti Asun-
ta Ylöjärveltä ja varapuheenjohtajana maatalousyrittäjä Tiina Lin-
nainmaa Hämeenkyröstä.

Kaikki valinnat astuvat voimaan 1.1.2017.

Pellervo sai kaksi uutta jäsentä
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa Seinäjoelta on liittynyt Pellervo-
Seuran jäseneksi. Pellervon hallitus hyväksyi jäsenhakemuksen ko-
kouksessaan 10. marraskuuta 2016. Pellervon ja ruotsinkielisen si-
sarjärjestön Finlands Svenska Andelsförbundin jäsenenä on nyt 
viisi alueosuuskauppaa ja keskusosuuskunta SOK.

Samassa kokouksessa Pellervon hallitus hyväksyi Seuran jäse-
neksi myös Osuuskunta Keskikaistan Kokkolasta. Keskikaista on 
keskipohjalaisten omistama osuuskunta, joka suunnittelee, raken-
taa ja ylläpitää optista kuituverkkoa uuden Kokkolan sekä Kan-
nuksen kylissä ja taajamissa.                                          

Seppo Rytivaara 
Pellervon valtuuskunnan 
puheenjohtajaksi

Kuvassa Pellervon 
valtuuskunnan uusi 
puheenjohtaja Seppo 
Rytivaara (vas.) ja 
varapuheenjohtaja Ilkka 
Uusitalo.

järjestöuutisia

Jo puolet S-ryhmän sähköstä on tuulen tuomaa.
Isosta kulutuksesta puolet on paljon.
Polttamatta jää puoli miljardia kiloa kivihiiltä.
Rakennamme tuulivoimaa itse, 
yhteiskunnan arvokkaalla tuella.
Vielä on kuitenkin yhteistä tehtävää, 
jotta pohjoistuuli toisi jatkossakin lunta.

Jotta pohjoistuuli
                     toisi jatkossakin lunta.
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Osuustoimintayritysten johtamisen professori 
Iiro Jussila pureutuu Tiedolla taidolla intohimolla 
-uutuuskirjassaan jäsenpohjaisten organisaatioiden 
johtamiseen. Ot-yritysten menestys yhteiskunnan 
ja markkinoiden eri kilpailukentillä edellyttää 
yritysmallin omista lähtökohdista rakentuvaa 
strategisen johtamisen osaamista. Kirja auttaa 
osuuskunnissa tai keskinäisissä vakuutusyhtiöissä 
toimivia ihmisiä ymmärtämään osuustoiminnan 
omaa pelitapaa ja menestystekijöitä.

Käsikirjamainen teos soveltuu erinomaisesti myös 
muiden jäsenpohjaisten yritysten johtamiseen ja 
toiminnan kehittämiseen.

Tilaa kirja Pellervon 
verkkokaupasta:  

www.pellervo.�/tiedolla-taidolla-
intohimolla

tai sähköpostitse:  
tilaukset@pellervo.�

”Kirja on hyödyllinen erityisesti osuuskunnan 
hallinnossa toimiville. Siitä löytyy muun 
muassa erityisen hyödyllinen katsaus hallinnon 
eri tehtäviin.”

Tiina Linnainmaa, Pellervo-Seuran  
hallituksen varapuheenjohtaja

”Kirja auttaa meitä 
osuustoimintayrityksissä toimivia 
ymmärtämään osuustoiminnan omaa 
tapaa ja sen kestäviä kilpailuetuja.”

Vesa Lehikoinen, hallintoneuvoston 
varapuheenjohtaja, OP Osuuskunta

KÄSIKIRJAKSI
OSUUSTOIMINTA-
YRITYKSEN 
JOHTAJALLE JA
HALLINTO-
HENKILÖLLE

TILAA NYT!Tilaa 
vaikka 
joulu-

lahjaksi!

❄

❄

❄

❄

❄
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❄

❄
❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄
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kommentti

Y hteiskunta on muuttumassa myöntei-
seksi osuustoiminnallisille yrityksil-
le. Ihmiset haluavat osallistua itseään 

koskeviin päätöksiin ja palveluihin ja luoda nii-
tä sekä itse että yhteistyössä yhteisönsä kanssa. 
Osuuskunta on ainoa yhtiömuoto, joka aidos-
ti vastaa kuluttajien lisääntyvään oman vaikutta-
misen tarpeeseen myös sosiaali- ja terveyspalve-
lujen tuottamisessa. Sote-palveluosuuskunnas-
sa palveluja käyttävä asiakas on hyötyjä eikä osa-
keyhtiön osakkeen omistajalle rahaa tuottava vä-
line. (ks. prof. Iiro Jussilan väitöskirja)

Asiakasomisteisessa yritystoiminnassa koros-
tuvat sekä henkilökohtainen etu ja omistajuus et-
tä yhteisöllinen omistajuus. Sote-palveluja tuot-
tava osuuskunta toteuttaa lähidemokratian ja 
kansalaisten osallistumisen mahdollisuuden.

Osuuskunta on Suomessa yllättävän tunte-
maton yhtiömuoto, vaikka olemme suhteellises-
ti maailman osuustoiminnallisin valtio. Osuus-
kunta on jäänyt huomioimatta julkisen sektorin 
yhtiöittäessä palveluitaan. Tätä sopii ihmetellä, 
sillä varsin useat kuntapäättäjät ja kansanedusta-
jat ovat suurten osuuskuntien hallinnossa muka-
na. Osuuskunnan perustarkoitus poikkeaa osa-
keyhtiöstä. Oy:n tarkoitus on tuottaa omistajil-
leen osakkeisiin sijoittamalle pääomalle tuottoa. 
Siis kun kunta yhtiöittää palvelunsa osakeyhti-
öksi, onko tarkoitus tehdä voittoa kunnan palve-
luilla? 

Hienoa, että osa suurista osuuskunnista on 
mennyt Sote-markkinoille. Tosin perustamalla 
vain osakeyhtiöitä. Se, että ne ovat osuuskunti-
en omistamia, ei tee osakeyhtiöstä osuuskuntaa. 

Nämä osakeyhtiöt palvelevat omistaja-osuus-
kunnan jäseniä ja toiminta voidaan ajatella ole-
van osuustoimintaa tukevaa toimintaa.

Miksi oy? Kauppaneuvos Veikko Järvisen mu-
kaan osakeyhtiötä on paljon helpompi johtaa. 
Järvinen on ollut sekä suurien osuuskuntien et-
tä osuuskuntien omistamien osakeyhtiöiden toi-
mitusjohtaja. Toinen kokenut osuuskuntien joh-
taja puolestaan perusteli, että päätöksenteko on 
yksinkertaisempaa, kun se tehdään jäsenten ulot-
tumattomissa. Kunnat puolestaan näyttävät yh-
tiöittävän toimintojaan demokraattisen päätök-
senteon ulkopuolelle.

Omasta kokemuksestani sekä osuuskuntien 
että osakeyhtiöiden johtajana koen, että demo-
kraattinen johtaminen on haastavaa, mutta erit-
täin mielenkiintoista työtä.

Osuuskuntaa tulee johtaa. Sote-palveluja tuot-
tavan osuuskunnan johtamisessa tarvitaan liike-
toimintajohtamista, asiantuntija-organisaation 
johtamista ja lisäksi osuustoiminnallisen johta-
misen tietoa ja asennetta. Jäsenten on ymmärret-
tävä valita osuuskunnan hallintohenkilöiksi ih-
misiä, jotka kykenevät ja uskaltavat tehdä strate-
gisia päätöksiä vain osuuskunnan etua ajatellen. 
Osuuskuntamuoto ei itsessään ole ratkaisu mi-
hinkään.

Lopuksi Pellervon toimitusjohtajan Sami 
Karhun sanoin : ”Olemme kansakunnan kään-
nekohdassa. Aina silloin on osuustoimintaa tar-
vittu”.

Maakunnat tarvitsevat Sote-palvelujen tuotta-
jiksi osuuskuntia.                             

Osuuskunta on yhtiö
Osuustoiminta ei ole avustustoimintaa, vaan liiketoimintaa, 

joka palvelee jäsenten omia intressejä.

JUKKA SIRÉN 
Kirjoittaja on 
johtamisesta ja 
organisoinnista Turun 
kauppakorkeakoulussa 
väitellyt tohtori, jolla 
on pitkä käytännön 
kokemus osuuskuntien 
ja osakeyhtiöiden 
johtamisesta.
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SOK:n yhteysjohtaja Marjaana Saarikoski
ICA:n komitean 
varapuheenjohtajaksi

SOK Median yhteysjohtaja Marjaa-
na Saarikoski valittiin Kansainvälisen 
osuustoimintaliitto ICA:n Gender Equali-
ty Comitteen (ICA GEC) varapuheenjohta-
jaksi. Valinta tehtiin ICA:n hallituksen ko-
kouksessa 9.-10.10., joka pidettiin Que-
becissä järjestetyn Kansainvälisen osuus-
toimintakonferenssin yhteydessä.

ICA GEC pyrkii edistämään tasa-arvoa 
naisten ja miesten välillä sekä lisäämään integraatiota osuustoimin-
taliikkeessä ja yhteiskunnassa. Komitea oli aiemmin tunnettu nimellä 
Alliance’s Global Women’s Commitee. Saarikoski työskentelee SOK 
Median Osuustoiminta ja partneruudet -yksikössä. Muita ICA:n komi-
teoita ovat osuustoimintatutkimuksen komitea, viestintäkomitea, laki-
komitea sekä nuorten verkosto Alliance Youth Network.

Tapahtumakalenteri
Osuustoiminnan kokouksia ja tapahtumia 
vuonna 2017

 7.2. Keski-Suomen seminaari, 
  Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

 27.2. Osuustoiminta-lehti 1/2017 ilmestyy teemana 
  ”Osuustoiminnan investoinnit”
 1.3. Hedvig-Gebhard -juhlaseminaari, 
  Eduskunnan Pikkuparlamentti 
 6.4. Pellervon Päivä 2017, Radisson Blu Seaside, 
  Helsinki
 28.9. Satakunnan seminaari, 
  Sokos Hotel Vaakuna, Pori

PI-johtamiskoulun vuoden 2016–2017 koulutuksia

 31.1.–1.2. HLJ-Akatemia, Hämeenkylän Kartano, Vantaa. 
  Hinta 925 € + alv. (sis. ruokailut pl. illallinen). 
  Illallinen n. 60 €. 
 6.-7.6. PI-veropäivät, Hanasaari, Espoo.

UUTUUS! International Leader -valmennus, 
  alkaa syksyllä 2017.

 

palvelusivut

Ilmoita meille osuuskuntasi tapahtumista!
Sinikka Huotari

sinikka.huotari@pellervo.fi

Tilinpäätöstiedotteet
Atria Oyj  14.2.
HKScan Oyj   8.2.
Metsä Group Oy   2.2.
Pohjola Pankki Oyj  2.2.

- Kuinkas sitä sanotaankaan 
sateenkaaren päästä...?

Julkaisut/Ruralia-instituutti

Manu Rantanen, Kehittämiskohteena vapaa-ajan asuminen, 
Kansainvälinen näkökulma
Raportteja 160. 29 s. 2016.
PTT:n julkaisut löydät seuraavasta osoitteesta http://ptt.fi/fi/julkaisut

Uusiksi ICA:n jäseniksi hallitukseen valittiin brittiläinen Ben Reid 
Cooperatives UK:sta sekä venäläinen Dmitry Zubov Central Union 
Of Consumer Societies of the Russian Federationista.

Kaksi uutta jäsentä 
ICA:n hallitukseen
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on pari prosenttia kaikista kiinteis-
töistä kokonaan asumattomina, mikä 
on sinänsä huolestuttava asia.”

Saneerataan 
suunnitelmallisesti
Vuosikymmenten aikana rakennettu 
verkosto vaatii luonnollisesti uusimis-
ta. Suurimmat uusimistyöt ajoitetaan 
muun kunnallistekniikan uusimiseen, 
eli kun joku tie tai katu peruskorja-
taan, samalla myös ainakin 30 vuot-
ta vanhemmat vesi- ja viemärijohdot 
uusitaan. Näin tulee säästöjä. Sanee-
raustyöt teetätetään urakoitsijoilla.

”Melkein kaikki 1960-luvun ver-
kostot on jo kokonaan uusittu alkupe-
räisistä”, hän jatkaa.

Omat laitosmiehet tekevät verkos-
ton pienet huolto- ja korjaustehtävät.

Muilla kuin katualueilla ja yleisil-

toimitusjohtaja Paavo Salmela.
”Kovin paljoa muutosta liittyjä-

määrään ei tule, koska Pudasjärvi on 
taantuva maaseutukunta ja väki vähe-
nee. Siitä faktasta ei mihinkään pääse, 
koska olemme kaukana isoista asutus-
keskuksista. Yleensä uusia kiinteistöjä 
liitetään verkkoon alle 10 yhden vuo-
den aikana. Asukasluvun lasku ei kui-
tenkaan suoraan näy liittymien mää-
rässä, koska asutut tai muuten toimi-
vat kiinteistöt tarvitsevat vesihuolton-
sa. Toisaalta olemassa oleville kiinteis-
töille lisärakennetaan, missä vesihuol-
lollakin on osansa.”

Osuuskunnalla on vesijohtoja 115 
ja viemäreitä noin 85 kilometrin pi-
tuudelta. Kunnan talouksista 90 pro-
senttia on liittynyt johonkin vesihuol-
toverkostoon.

”Tosin keskustaajaman alueellakin 

K unnan toiseksi merkittä-
vän kyläalue on Syötekylä, 
merkittävä ja kasvava mat-

kailukeskus, jonka vesihuolto on kun-
nan ylläpitämä. Kaupungissa on lisäk-
si 39 pienempää vesiosuuskuntaa tai 
vesiyhteenliittymää, joista yli 30 täyt-
tää vesihuoltolaitoksen mittavaati-
mukset.

Pudasjärvellä on saatavilla hyvin 
pohjavettä. Niinpä pienet osuuskun-
nat eivät ole ison osuuskunnan veden 
varassa, vaan niillä on omat vedenot-
tamot. Kahdella niistä on myös jäteve-
siverkosto, ja kahdella varavesiyhteys 
Pudasjärven Vesiosuuskuntaan. Pien-
ten toimijoiden koko vaihtelee 15–200 
liittymän välillä, yleisimmin kuitenkin 
alle 50:n.

Pudasjärven vesiosuuskunnalla on 
aika tarkkaan 1  300 liittyjää, kertoo 

VESIOSUUSKUNTA 
hoitaa Pudasjärven 
keskustaajaman vesihuoltoa

Pudasjärven kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla on Suomen harvimmin asuttu kaupunki 

ja kuntana kahdeksanneksi suurin pinta-alaltaan. Sen keskus on Kurenalus, 4 300 

asukkaan taajama varsin keskellä laajaa kaupunkia. Taajaman vesihuollon hoitaa 

vuonna 1959 toimintansa aloittanut Pudasjärven Vesiosuuskunta.

Teksti: ANTTI MUSTONEN

Muilla kuin katualueilla ja yleisil”Tosin keskustaajaman alueellakin aika tarkkaan 1  300 liittyjää, kertoo 

vesiosuskunnat
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mii neljä vesiosuuskuntaa.
Kyseessä on paluu juurille, sil-

lä Suomen ensimmäinen vesiosuus-
kunta perustettiin Tampereelle Pispa-
laan 110 vuotta sitten. 1907 perustet-
tu vesiosuuskunta helpotti alueen ve-
sihuoltoa, kun se perusti harjun kor-
keimmalle kohdalle vesisäiliön. Vesi-
osuuskuntien historia onkin yhtenä 
teemana päivillä. Sitä valottaa dosentti 
Tapio Katko Tampereen teknillisestä 
yliopistosta. Pispalan vesiosuuskunta 
tosin itse siirtyi historiaan jo viime so-
tien jälkeen, kun se liitettiin nykyiseen 
Tampereen Veteen.

”Muutoin päivien ohjelma noudat-
taa edellisiltä vesiosuuskuntapäiviltä 
tuttua kaavaa – käydään läpi ajankoh-
taisia vesiosuuskuntiin ja vesihuoltoon 
liittyviä asioita. Lainsäädännössä on ai-
na muutoksia, tutkimustietoa tulee lisää 
ja tekniikka kehittyy”, toteaa Suomen 
Vesihuolto-osuuskunnat ry:n (SVOSK) 
puheenjohtaja Vesa Arvonen.

”Myös osuustoiminnan arvomaail-
ma tulee esille ja keskusteluun. Peller-
vo-Seuran toimitusjohtaja Sami Kar-
hu on luvannut pitää jämäkän alus-
tuksen keskustelun pohjaksi”, jatkaa 
Arvonen. Pellervon lakiasiainjohtaja 
Anne Kontkanen puhuu osuuskun-
nan hallituksen vastuuasioista ja esit-
telee mallisääntöjä.

Päivien ohjelma tarkentuu mui-
den puhujien osalta ja on luettavis-
sa SVOSK:n nettisivuilla osoitteessa 
www.svosk.�/VesiOSKPaivat_2017.
htm. Viime aikojen vesiosuuskunta-
päivien malliin perjantain tukeva oh-
jelma jatkuu iltaohjelmalla, ja lauan-
taina jatketaan alkuiltapäivään.

Tapahtumapaikkana on hotelli 
Scandic Rosendahl osoitteessa Pyyni-
kintie 13, jonne SVOSK järjestää sopi-
vaksi kokonaisuudeksi seminaari- se-
kä laitevalmistajien ja muiden yhteis-
työkumppaneiden näyttelytilat. ”Us-
kon, että näistä vesiosuuskuntapäi-
vistä tulee hyvin keskustelevat päivät, 
mistä tietoantia leviää sitten kentälle”, 
Vesa Arvonen ennustaa.  

akkaita on Kontiotuote Oy:n hirsita-
lotehdas, ikkunoita ja liukuovia val-
mistava Pro�n Oy ja Apetit Oyj:n piz-
zatehdas.

Paavo Salmela näkee, että osuus-
kunta on edelleen erinomainen ve-
sihuoltolaitoksen yritysmuoto, näin 
muun muassa siksi, että vesihuolto-
laitos ei joudu maksamaan omistajal-
leen tuottoa kuten muissa omistusrat-
kaisuissa. Tämähän on asiakkaan, täs-
sä tapauksessa kylläkin samalla omis-
tajan, etu.

Vuonna 2012 selvitettiin vesihuol-
lon teknistä yleissuunnitelmaa laadit-
taessa voidaanko kaupungin kymme-
nien eri vesilaitoksien verkostoja yh-
distää. Vain puolenkymmenen osalta 
tämä olisi Salmelan mukaan teknilli-
sesti ja taloudellisesti perusteltua. Hal-
linnollisesti osuuskuntien yhdistämi-
nen tietenkin olisi mahdollista. Isom-
malla osuuskunnalla olisi vain erillisiä 
verkostoja.

Nyt on pienilläkin osuuskunnil-
la myös uusia paineita muun muas-
sa velvollisuudesta varautua erityisti-
lanteisiin; esimerkiksi sähkökatkosten 
varalle on oltava varajärjestelmä, käy-
tännössä dieselaggregaatti. Salmela 
vielä lisää, että Pudasjärvellä ei yleen-
sä ole käytetty liittymispakkoa vesi-
osuuskuntaan.

Pudasjärven Vesiosuuskunnassa 
on Salmelan lisäksi neljä työntekijää. 
Puhtaanveden kulutus verkostossa on 
noin 260 000 kuutiometriä vuodessa.

VOK-päivät  
Tampereella  
tammikuussa
Vuoden 2017 Valtakunnalliset Vesi-
osuuskuntapäivät pidetään Tampe-
reen Pyynikillä 27.-28. tammikuuta. 
Nämä seitsemännet vesiosuuskunta-
päivät viedäänkin nyt isoimpaan kau-
punkiin tähänastisista paikkakunnis-
ta. Tampereen maaseutualueilla toi-

lä alueilla olevien vesi- ja viemärijoh-
tojen uusimistarve arvioidaan kapasi-
teetin, vikaantumisherkkyyden tai jo-
pa pelkästään iän perusteella.

Paavo Salmelan mukaan vesihuol-
lon korjausvelkaa koko maassa on lii-
oiteltu, koska laitoksilla itsellään on 
valvontatekniikan kehityttyä entistä 
tarkempi tieto verkostonsa kunnosta.

Tulevaisuudessa on kysymysmerk-
kinä, kuinka kauan muoviputkista ra-
kennetut johtolinjat, joihin on pitkälti 
siirrytty, käytännössä kestävät.

Pohjoisessakin ollut  
lämpimiä talvia
Luulisi, että Pudasjärven korkeudel-
la talvet ovat kylmiä. ”Viime vuosina 
eivät lämpötilat ole poikenneet oleel-
lisesti eteläisemmän Suomen lämpö-
tiloista. Toki varsin lyhyitä parin-kol-
menkymmenen miinusasteen jaksoja 
on ollut. Luntahan täällä on enemmän 
mutta sillähän on eristävä vaikutus.”

”Eli ei putkien jäätyminen täällä 
sen kummempi ongelma ole, putki-
rikot ovat melko harvinaisia. Jätevesi-
puolella ei ole jäätymisongelmia. Puh-
taan veden tonttijohdot voivat päästä 
joskus jäätymään, mutta niiden muo-
vimateriaali kestää ainakin kertajää-
tymisen. Sitten varmistetaan lisäeris-
tyksellä tai saattolämmityksellä, ettei 
toista jäätymistä pääse tulemaan.”

Osuuskunnan vedenhinnat ovat 
lähellä maan keskiarvoa, puhdasve-
si hieman halvempaa, jätevesi vähän 
kalliimpaa.

Pudasjärven Vesiosuuskunnan ta-
lous on vakaalla pohjalla. ”Vesiosuus-
kunnathan ovat ainoita itsenäisiä ve-
sihuoltoalan toimijoita, ne eivät kuu-
lu kuntakonserniin. Näin ollen kun 
itse voidaan päättää rahoituksesta, ei 
juuri yllätyksiä pääse tulemaan. Kun-
ta on toki vesihuoltolaitoksen suurin 
asiakas ja yhteistyö kunnan kanssa on 
hyvää. Luonnollisesti näin pitää olla-
kin, koska hoidamme yhtä kunnallis-
tekniikan osa-aluetta.”

Muita vesiosuuskunnan isoja asi- ta. Tampereen maaseutualueilla toiMuita vesiosuuskunnan isoja asi

Valtakunnalliset 
Vesiosuuskunta- 
päivät pidetään 
Tampereen 
Pyynikillä 27.-28. 
tammikuuta. 
Valokuva on 
otettu Pyynikin 
näkötornin 
huipulta. 
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MERJA HILTUNEN 
Kirjoittaja on 
kauppatieteiden maisteri, 
tilitoimistoyrittäjä 
ja Idekoop-
asiantuntijaosuuskunnan 
jäsen.

L aki oma-aloitteisten verojen verotusme-
nettelystä astuu voimaan vuoden vaih-
teessa. Tällöin myös Verotili korvautuu 

uudella OmaVero-tilillä. Verotilin tiedot vuodes-
ta 2012 lähtien siirretään uuteen järjestelmään au-
tomaattisesti, mutta KATSO- pääkäyttäjätunnuk-
set kannattaa kuitenkin kaivaa esiin, jotta uuteen 
palveluun voi käydä tutustumassa.

OmaVero-tilille ilmoitetaan ja maksetaan, ku-
ten aiemmin Verotilille, muun muassa työnan-
tajasuoritukset sekä arvonlisäverot. Lisäksi tilil-
lä näkyvät korot, myöhästymismaksut sekä perin-
tään ja ulosottoon siirretyt verot. Tulevina vuosi-
na OmaVero-tilin käyttöä ollaan laajentamassa si-
ten, että tilillä on mahdollista seurata mm. tulove-
rotukseen liittyviä tietoja ja maksuja.

Myös veroilmoitusten korjausmenettely 
muuttuu OmaVero-tilin myötä. Kaikki korjauk-
set vuodenvaihteen jälkeen pitää tehdä niin, että 
annetaan kokonaan uusi ilmoitus kyseiselle kau-
delle. Tähän mennessä on ilmoitettu vain muut-
tuneet tiedot lisäilmoituksella. Korvaavassa ilmoi-
tuksessa täytyy kertoa myös virheen syy. Jos esi-
merkiksi marraskuun arvonlisäveroilmoitus an-
netaan virheellisenä, niin vuonna 2017 pitää antaa 
kokonaan uusi ilmoitus, joka korvaa alkuperäi-
sen ilmoituksen. Vuoden 2016 palkkojen vuosi-
ilmoitukset annetaan myös yhdellä ilmoituksella. 
Eli jos palkanlaskenta on siirtynyt kesken vuoden 
tilitoimistolta toiselle, niin uusi palkanlaskija te-
kee vuosi-ilmoitukset koko vuodelta.

Kausiveroilmoituksen nimi muuttuu Veroil-
moitukseksi oma-aloitteisista veroista. Ilmoituk-
set tulee antaa sähköisesti, paitsi poikkeustilan-
teissa (esim. tietoliikennehäiriöt) ilmoitukset voi 
lähettää paperilla. Verojen kuittaukset tulevat nä-

kymään myös OmaVero-palvelussa. Vähäiset vir-
heet voidaan oikaista kuluvan kohdekuukauden 
ilmoituksella, uutta ilmoitusta ei alkuperäiselle 
kaudelle tarvitse tehdä, jollei halua.

Verokausi on lähtökohtaisesti kalenterikuu-
kausi. Liikevaihdon rajaa on kuitenkin nostet-
tu pienillä kirjanpitovelvollisilla siten, että arvon-
lisäveroilmoitukset voidaan antaa neljännesvuo-
sittain (jos liikevaihto on alle 100 000 euroa) tai 
kalenterivuosittain (jos liikevaihto on alle 30 000 
euroa). Verokauden valinta sitoo vain yhden vuo-
den kerrallaan (aiemmin 3 vuotta). 

OmaVero-tilille maksetaan verot uusilla viite-
numeroilla, mutta pankkitilit säilyvät samoina. 
Viitenumerot kannattaakin käydä noutamassa 
palvelusta heti sen avauduttua. Uusilla viitenume-
roilla pitäisi maksaa jo marraskuun arvonlisävero 
sekä joulukuun työnantajasuoritukset.

Myöhästymismaksu ilmoitusten osalta tulee 
jatkossa olemaan 3 euroa/päivä. Ilmoitukset on 
hyvä tehdä aina määräpäivään mennessä (vaikka 
puutteellisinakin) ja antaa lopulliset luvut 45 päi-
vän kuluessa, koska oikaisu voidaan tehdä tämän 
ajan kuluessa ilman myöhästymismaksua. Erityi-
sesti tilinpäätöskuukauden arvonlisäverotietojen 
antaminen määräpäivään mennessä on usein ol-
lut sangen haastavaa, koska tilinpäätös ei välttä-
mättä ole valmis tuolloin. Uusien ilmoitusaikara-
jojen myötä (jos esimerkiksi joulukuu on tilinpää-
töskuukausi), ensimmäisen ilmoituksen voi antaa 
ennen 12. helmikuuta ja lopullisen 29. maaliskuu-
ta mennessä.

Verohallinto on kiinni 23 - 31.12.2016 välisenä ai-
kana eli kaikki yhteydenotot verottajaan on hyvä 
hoitaa ennen joulua.                                                 

OmaVero 
korvaa Verotilin 
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Rauhallista Joulua ja 
Menestystä Vuodelle 2017

Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät
27.-28.1.2017 Scandic Rosendahl, Tampere

Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry järjestää tammikuussa 2017 
seitsemännet Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät,
jotka kokoavat haja-asutusalueiden vesihuollon toimijat yhteen.

Lue lisää: www.svosk.�/vesiosuuskuntapaivat.html

Rauhallista Joulua ja
Menestyksellistä Uutta Vuotta 2017

Pellervo-Seura ry
Pellervo-Media Oy

Osuustoiminta-lehti
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Käsikirjoitus perustuu paljolti Anna-Liisa Sysiharjun ja Riitta Mäkisen tekemään Hedvig Gebhardin elämäkertaan Eteenpäin ja ylöspäin (2006).
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Mureat kiitokset 
osuuskuntiemme 

jäsenille!

Yhteistä
näkökulmaa
jo 110 vuotta

Yhteistä
näkökulmaa
jo 110 vuotta

Mehevät makuelämykset voivat syntyä vain laadukkaista raaka-aineista. 
Itikka osuuskunta ja Lihakunta kiittävät lihantuottajiaan parhaan 
mahdollisen liharaaka-aineen tuottamisesta. Kiitoksena maksamme 
joulukuussa osuuspääomalle ylimääräisen 5 % koron, siis yhteensä 15 % 
tälle vuodelle. Rauhaisaa Joulunaikaa!

www.itikkaosuuskunta.� www.lihakunta.�

www.poppankki.�

Lähellä ihmistä

Hyvää joulua ja onnellista
uutta vuotta!
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”OPETTAJIEN TAUSTASTA SELVISI MUUN MUASSA SE, ETTÄ MIES- JA NAISOPETTAJIEN TOTEUTTAMA 
YRITTÄJYYSKASVATUS EI EROA TOISISTAAN, SAMOIN PITKÄÄN OPETTAJANA TOIMINEET JA VASTAVAL-
MISTUNEET OPETTAJAT EIVÄT MERKITTÄVÄSTI EROA YRITTÄJYYSKASVATTAJINA TOISISTAAN”, SANOO 
RUSKOVAARA. ERI OPPILAITOSTASOILLA TOTEUTETTAVA YRITTÄJYYSKASVATUS EROAA PUOLESTAAN 
HYVIN MERKITTÄVÄSTI, JOSKIN HYVIN LEIMALLISTA SUOMALAISELLE YRITTÄJYYSKASVATUKSELLE 
ON PEDAGOGINEN MONIPUOLISUUS. ”NÄYTTÄÄKIN SILTÄ, ETTÄ OPETTAJILLE TARJOTTAVA TÄYDEN-
NYSKOULUTUS VAIKUTTAA SELKEÄSTI YRITTÄJYYSKASVATUSTOIMENPITEIDEN MONIPUOLISUUTEEN 
JA SYVÄLLISYYTEEN. TOISAALTA TAAS YRITTÄJYYSKASVATUKSEN SUUNNITTELUA JA RESURSOINTIA 
VOISI TOIVOA TEHTÄVÄN SYSTEMAATTISEMMINKIN”, TIIVISTÄÄ RUSKOVAARA. VAIKKA OPETTAJAN 
TAUSTALLA EI OLE SUORAA VAIKUTUSTA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEEN, HEILLE TAR-
JOTTAVALLA KOULUTUKSELLA ON RUSKOVAARAN MUKAAN PALJONKIN MERKITYSTÄ. ”KUN OPETTAJA 
ALTISTETAAN ERILAISIIN YRITTÄJYYTTÄ, YRITTÄJÄMÄISTÄ PEDAGOGIIKKAA JA YRITTÄJYYSKASVATUS-
TA AVAAVAAN KOULUTUKSEEN, OPETTAJAN TOIMINTA MUUTTUU DRAMAATTISESTI. KOULUTUKSIIN 
OSALLISTUNEET OPETTAJAT HYÖDYNTÄVÄT MERKITTÄVÄSTI VAATIVAMPIA JA PITKÄKESTOISEMPIA 
MENETELMIÄ, MIKÄ NÄKYY MUUN MUASSA PITKÄKESTOISEMPINA JA LAAJEMPINA YRITYSYHTEISTYÖ-
PROJEKTEINA.” ”VASTAAVASTI MYÖS ERILAISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN HYÖDYNTÄMINEN NÄYTTÄÄ 
MONIPUOLISTUVAN KOULUTUSTEN MYÖTÄ.” MITÄ SITTEN TULEE OPETTAJAN VALMIUKSIIN, NÄYTTÄÄ 
TÄRKEÄÄN ROOLIIN NOUSEVAN YRITTÄJYYDEN JA YRITTÄJÄMÄISEN TOIMINNAN YMMÄRTÄMINEN. 
TÄLLÖIN OPETTAJA OSAA HYÖDYNTÄÄ MONIPUOLISESTI ERILAISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN LISÄKSI 
MYÖS ERILAISIA VERKOSTOJA JA YHTEISTYÖKUMPPANEITA. ”LUOKKAHUONE IKÄÄN KUIN HENGIT-
TÄÄ ULOSPÄIN, JA OPPIMINEN KYTKETÄÄN MAHDOLLISIMMAN PALJON AUTENTTISIIN, REAALIMAA-
ILMAN TILANTEISIIN”, ELENA RUSKOVAARA MUISTUTTAA. ”OPETTAJIEN TAUSTASTA SELVISI MUUN 
MUASSA SE, ETTÄ MIES- JA NAISOPETTAJIEN TOTEUTTAMA YRITTÄJYYSKASVATUS EI EROA TOISISTAAN, 
SAMOIN PITKÄÄN OPETTAJANA TOIMINEET JA VASTAVALMISTUNEET OPETTAJAT EIVÄT MERKITTÄ-
VÄSTI EROA YRITTÄJYYSKASVATTAJINA TOISISTAAN”, SANOO RUSKOVAARA. ERI OPPILAITOSTASOIL-
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Joulupöydän
kruunaaja

Joulu on herkullisin aika vuodesta. Tarjoile läheisillesi 

jälkiruokaa, joka tekee joulusta entistäkin juhlavamman. 

Valio maustettu rahka luumu-kaneli sopii erinomaisesti 

niin joulupavlovaan kuin ihan sellaisenaan nautittavaksi.valio.fi /maustettu-rahka

6 valkuaista
3 ¾ dl (320 g) sokeria
1 tl väkiviinaetikkaa
1 rkl maissitärkkelystä
25 g ohuita piparkakkuja paloiteltuna
2 prk (à 200 g) Valio maustettua rahkaa luumu-kaneli
4 dl Valio Eila® vispikermaa
n. 2 dl kirsikkahilloa (tuoreita kirsikoita tai luumuja)

Säädä uuni 100 asteeseen. Aseta ohuelti voideltu leivinpaperi uunipellille. 
Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi. Lisää sokeri pienissä erissä samalla 
vatkaten. Kun seos on kiiltävää, lisää etikka. Siivilöi joukkoon maissitärkke-
lys. Sekoita. Laita vaahto pursotinpussiin ja leikkaa kärkeen Ø 4 cm:n aukko. 
Pursota leivinpaperille ensin kakkupohja (Ø 25 cm) ja painele päälle pipar-
kakkupaloja. Pursota marenkipohjan päälle reunaa kiertämään pallomaisia 
kekoja vieri viereen. Pursota samalle leivinpaperille isoja marenkeja 18 – 20 
kpl. Paista uunin keskitasolla 1 h 30 min – 2 h. Pohja saa jäädä sisältä hieman 
pehmeäksi, kun taas yksittäisten marenkien tulee olla kuivia ja rapsakoita. 
Siirrä jäähtynyt pohja kakkuvadille. Kokoa pavlova juuri ennen tarjoilua: 
Asettele marengit, rahka ja kermavaahto kerroksittain keoksi. Viimeistele 
hillolla. Koristele halutessasi tuoreilla kirsikoilla tai luumulohkoilla.

VINKIT
- Marenkimassan voi pursotuksen sijaan myös lusikoida leivinpaperille.
- Mausta rahka rommitilkkasella ja ripauksella sokeria.

JOULUPAVLOVA

KATSO JOULUPAVLOVAN RESEPTIVIDEO 
JA MUUT RAHKARESEPTIT: 

10 ANNOSTA

hinta 13,20 €
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