
3 • 2019
O

SU
U

STO
IM

IN
TA

O
SU

U
STO

IM
IN

TA

OSUUSTOIMINTA
”Kun tila 
on hyvässä 
tuotoksessa, myös 
ihmiset voivat 
paremmin.” 

s.14

Perheyritysten 
omistama 
osuuskunta on vahva 
yhteisöllinen toimija.

s.50

JOHDON JA HALLINNON TALOUSLEHTI

3•2019 hinta 13,20 €

KESTÄVÄ KEHITYS 
JA OSUUSTOIMINTA

”Ihmiskunta kykenee oikaisemaan 
negatiivisen kierteen.”    s. 16–37

Osuuskunta Tradeka laskee liikkeelle 200 000 tuotto-osuutta. Kerätyt varat on tarkoitus siirtää Tradeka-Yhtiöt Oy:lle käytettäväksi yhtiölle vahvistetun strategian mukaisten 
omistuskategorioiden sijoituskriteerit täyttäviin sijoituksiin. Tradekan tuotto-osuusannin merkintäaika on 4.2.–31.12.2019 ellei antia tätä ennen keskeytetä. Tradekan tuotto-osuuksia 
voivat merkitä vain osuuskunnan 18 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet. Tradekan tuotto-osuusmerkintää harkitsevan jäsenen tulee huomioida, että tuotto-osuudella 
ei ole pääomaturvaa eikä se kuulu talletussuojan piiriin. Sijoitukseen sisältyy riski tehdyn sijoituksen menettämisestä kokonaan tai osittain. Tuotto-osuuksille maksettavasta korosta 

päätetään vuosittain ja tuottotavoitetta voidaan muuttaa. Korkoa voidaan maksaa ensimmäisen kerran keväällä 2020 pidettävän osuuskunnan edustajiston kokouksen jälkeen.

Tradekan 
tuotto-osuus

Uusi sijoitusmahdollisuus 
Merkintä 4.2.2019 alkaen, merkintähakemukset Oma Tradekassa

Osuuskunta Tradekan tuotto-osuus on osuuskuntalain mukainen sijoitusmahdollisuus osuuskunnan  

omaan pääomaan. Se on uusi mahdollisuus hyötyä oman osuuskunnan liiketoiminnan tuloksesta. 

Tradekan tuotto-osuus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi tuottamaan vakaata vuosittaista tuottoa niitä merkinneille 

osuuskunnan jäsenille. Osuuskunnan hallitus on vahvistanut sen tuottotavoitteeksi 3,5 %:n koron. Yhden tuotto-osuuden hinta on 

100 euroa ja osuuskunnan jäsen voi merkitä niitä 1–300 kpl:tta eli 100–30 000 euron arvosta. 

Tradekan tuotto-osuusesitteen, annin ehdot ja lisätiedot sekä ohjeet  
merkintähakemuksen tekemiseksi löytyvät Tradekan verkkosivuilta osoitteesta  

tradeka.�/tradekan-tuotto-osuus

Tuotto-osuuksien merkintä 

oma.tradeka.�

Hannu Laitinen

ICA:n puheenjohtaja

”Tavoitteista tärkeimpiä
on talouden 
demokratisoituminen.”  s. 22

Keskustan Esko Kiviranta:
”Yrittäjyyttä pitää kaikin
tavoin edistää, 
ei hankaloittaa.” s. 12

ARIEL 
GUARCO

Keskustan Esko Kiviranta:

POLITIIKANPOLITIIKANPOLITIIKAN
RATTAISSARATTAISSARATTAISSA
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Oppia 
historiasta 
Piirtänyt: Aija Karjalainen

Kirjoittanut: 
Mauno-Markus Karjalainen

JATKUU...

120-vuotiaan järjestön nimi tuntui aluksi vähän 
oudolta, mutta sille löytyi selitys.

Hedvig keksi 
järjestölle nimeksi 
Pellervo... 

Kalevalassa se 
tarkoittaa "pellon 
poikaa". 

Silloin 80 % suomalaisista asui 
vielä köyhissä oloissa maaseudulla.

Osuuskuntien 
perustaminen 
organisointiin 
Pellervosta koko 
maahan. Kovimman 
työn tekivät maata 
kiertävät konsulentit, kiertävät konsulentit, 
jotka liikkuivat usein 
junalla ja loppumatkan 
polkupyörällä. 
Tehtävänä oli pitkään 
myös osuuskuntien 
neuvonta ja 
tilintarkastus.  tilintarkastus.  

Valtaa ei kuitenkaan 
keskitetty Helsinkiin, 
vaan todellinen valta 
hajautui osuuskuntien 
jäsenille. 

Tavalliset jäsenet omistavat osuuskunnat. Peller-
volainen hyvin hajautettu omistusrakenne osoit-
tautui myöhemmin poikkeuksellisen kestäväksi. 

Pienet omin voimin, 
mutta yhdistyneinä! 

Organisoitu ja 
tavoitteellinen 
yhteistyö antoi 
ihmisille mahdolliihmisille mahdolli-
suuden päästä 
markkinoille aikaa 
myöten tasave-
roisesti 
suuryritystenkin 
kanssa. Alkuun 
kaikki osuuskunnat 
olivat pieniä, mutta 
ne kasvoivat ja 
yhdistyivät.

Minkälainen maa Suomi 
mahtaisi nykyisin olla 
ilman osuustoimintaa?

Maaseutua 
varmaan 
hallitsisivat 
Etelä-Amerikan 
tapaan metsää 
kasvattavat 
jättiplantaasit.  jättiplantaasit.  

Ainakin ruoka tuotaisiin 
Suomeen kaukaa...

Se tuskin 
ainakaan 

laadukkaampaa 
olisi!

Jatkoimme innokkaasti 
saamaamme kuvitustyötä 
osuustoimintaliikkeen 
historiasta. Suomeen 
järjestäytyneen 
osuustoimintamallin toivat osuustoimintamallin toivat 
Hedvig ja Hannes Gebhard 
yhteiseltä Saksan matkaltaan 
1893-94. Uutta aatetta 
levittämään ja tukemaan 
perustettiin Helsingin 
Ylioppilastalolla lokakuussa Ylioppilastalolla lokakuussa 
1899 järjestö...

Mutta ainahan 
taloudessa pitää 
kuitenkin olla 
kilpailua!

Myös erilaisten 
yritysmallien 
kesken! 

Sen muuten 
Hannes 
Gebhard 
näyttää jo silloin 
kirjoittaneen.   

Reflex Blue Musta

Osuustoimintakeskus • Coop Center

OSUUSTOIMINTAKESKUS  
PELLERVO on  

suomalaisen osuustoiminnan 
YHTEISTYÖAREENA, joka valvoo  

osuuskuntien etua niille  
yhteisissä teemoissa. 

Osuustoiminta
lisää suomalaisten  

HYVINVOINTIA

YHTEISKUNTA - 
SUHTEET JA VIESTINTÄ 

PARANNAMME  
OSUUSTOIMINTA-

MUOTOISEN  
YRITTÄMISEN 

TUNNETTUUTTA.

OT-YRITYS- 
PALVELUT

TARJOAMME TIETOA  
JA NEUVONTAA 

ALKAVILLE  
OSUUSKUNTA-
YRITYKSILLE.

EDUNVALVONTA  
JA LAKIPALVELUT

HOIDAMME 
OSUUSTOIMINNAN 

EDUNVALVONTAA JA 
LAKIASIOITA.

RESURSSI- 
PALVELUT

LUOMME PUITTEET 
OSUUSTOIMINNAN  

JATKUVALLE  
KEHITYSTYÖLLE. 

WW.PELLERVO.FI
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ANNA MALKANNA MALK
Vastaava päätoimittaja

Pellervo-Media Oy

WWW.PELLERVO.FI/OTLEHTI

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

OSUUSTOIMINTA
JOHDON JA HALLINNON TALOUSLEHTI

KK ädessäsi olevan numeron teemana on osuustoiminta ja ädessäsi olevan numeron teemana on osuustoiminta ja 
kestävä kehitys. Teemavalinnan taustalla on YK:n kes-
tävän kehityksen toimintaohjelma vuosille 2016−2030. 

Tässä Agenda30-nimellä tunnetussa ohjelmassa YK on määritel-
lyt seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitetta, joita vastuulli-
set valtiot, kunnat, yritykset, kansalaiset ja järjestöt toteuttavat ku-
kin painotustensa mukaan.

Yhteiskuntavastuu on osuustoiminnan arvojen ytimessä, ja 
luonnollisesti myös Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on 
tarttunut asiaan. Liitto on poiminut seitsemästätoista tavoitteesta 
osuuskuntien kannalta kolme merkityksellisintä: köyhyyden pois-
tamisen, peruspalveluiden ja tuotteiden saatavuuden parantami-
sen ja ympäristönsuojelun.

Tässä numerossa puhutaan siitä, mitä tämä tarkoittaa osuus-
toimintayritysten ja -vaikuttajien näkökulmasta: Mitä ICA odot-
taa jäsenjärjestöiltään ja osuuskunnilta? Miten osuustoimintayri-
tykset meillä ja maailmalla toteuttavat ohjelmaa arjessaan? En-
tä millaisin lainsäädännöllisin keinoin tai suosituksin päästäisiin 
kohti entistäkin kestävämpää toimintaa?

Niin tässä kuin monessa muussakin asiassa ympäröivän maa-
ilman odotukset ja vaatimukset kasvavat koko ajan. Lisäksi ne 
muuttuvatkin nopeammin kuin ehkä koskaan ennen.

Jotta tämän hurlumhein keskellä saadaan rakennettua ja yllä-
pidettyä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää liike-
toimintaa, osuustoimintayritysten päättäjien ja osuustoimintavai-
kuttajien ajankohtainen tieto ja taito ratkaista asioita on entistä 
merkityksellisempää.

Sen uusi, tässä ja nyt esittäytyvä päätoimittaja aikoo pitää mie-
lessään. Osuustoiminta-lehti nostaa jatkossakin esiin ajankohtai-
sia puheenaiheita, käyttökelpoisia ratkaisuja ja konkreettisia väli-
neitä osuuskuntien johtamiseen ja kehittämiseen.

Lehti aikoo myös uudistua, joten nyt jos koskaan on oikea het-
ki lähettää toimitukselle palautetta. Mikä lehdessä on parasta? Mi-
tä uutta toivoisit jatkossa sen sivuilta löytäväsi?

Reflex Blue Musta

Osuustoimintakeskus • Coop Center

Arvojemme 
ytimessä
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36 VESIOSUUSKUNNAT

  Vesiosuuskunnat mukana kestävässä 
  kehityksessä
40 TUTKIMUS

  Eeva Alho: Suomen maatalouden 
vahvistaminen vaatii osuuskuntien 
rahoituksen uudistusta

42 Yhteiskunnalliset yritykset tasapainot-
  tavat eriarvoisuutta
43 OSUUSKUNNAN HYVÄ HALLINTO

  Hallintoneuvosto – valvojako vain?
44 PTT

  Paikallisessa sopimisessa luottamus 
ratkaisee

46 BREXIT

  Brexit-solmu edelleen ratkaisematta
48 Britannian suurlähettiläs Tom Dodd:

Suomi on erinomainen kumppanimaa
49 BRYSSELIN NÄKÖKULMASTA

  Macron muuttaa Ranskaa
50 PELLERVON NÄKÖALOJA

  Yrittäjyys ja osuuskuntamalli osoitta-
  neet vahvuutensa

TEEMA: KESTÄVÄ KEHITYS JA 

 OSUUSTOIMINTA

16 Arjen valinnat ratkaisevat
17 Kestävä kehitys vai yhteiskuntavastuu
20 Agenda2030 on pellervolaisuuden 

ytimessä
22 Kestävän kehityksen käytännöt 

kiinnostivat 
24 Miten YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteet on viety käytäntöön?
26 Vastuullisuus – avain kestävään 

menestykseen
28 17 tavoitetta – näin niihin vastataan
30 Kohti kestävyyttä

31 NÄKÖKULMA

  Osuuskunta heijastaa ajan arvoja
32 OT-LEHTI TUTKII

  Osuuskunnat osakeyhtiöitä 
vastuullisempia

34 FFD-HOPE – konkretiaa osuuskuntien 
  ilmastotoimiin

JOHDON JA HALLINNON TALOUSLEHTI

TÄLLÄ KERTAA   TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOTOTTOT

  3 PÄÄKIRJOITUS

6 OT-lyhyet
7 KOLUMNI

  Osuustoiminnan unohdettu 
viitekehys

8 UUTISET

  LähiTapiolan uudeksi pääjohtajaksi 
Juha Koponen
Maria Östman FSA:n hallitukseen
Uusia arvonimiä osuustoiminnan
piiriin

9 TALOUS & POLITIIKKA

  Nuppiluku ratkaisee
10 PÖRSSI

  Miltä näyttää globaali talous Rinteen
hallituskaudella?

12 Keskustan kansanedustaja Esko 
Kiviranta: Meillä on varaa käyttää 
enemmän puuta 

14 HAASTATTELUSSA

  ProAgria Keskusten Liiton toimitus-
johtaja Harri Mäkivuokko

Kestävä kehitys 
vaatii valppauttavaatii valppautta

Kiviranta: Meillä on varaa käyttää Kiviranta: Meillä on varaa käyttää Kiviranta: Meillä on varaa käyttää 
POLITIIKANPOLITIIKANPOLITIIKAN

RATTAISSARATTAISSARATTAISSA

Jukka Mähönen.
Ratkaisuja tehdessään yritykset voivat 

tukeutua YK:n kestävän kehityksen toimin-
taohjelmaan, jossa on määritelty seitsemän-
toista kestävän kehityksen tavoitetta.

”Osuustoiminnalle ja keskinäisyydelle 
vastuullisuus on aina ollut tärkeää, emme-
kä toimi nyt sen takia, että asia on nous-
sut julkisuudessa keskusteluun”, Osuus-
toimintakeskus Pellervon hallituksen pu-
heenjohtaja Petri Pitkänen painottaa.

KK estävän kehityksen ydinaja-
tus on yksinkertainen: kasva-
tetaan inhimillistä hyvinvoin-

tia maapallon kantokyvyn rajoissa. Tavoitia maapallon kantokyvyn rajoissa. Tavoi-
te ei ole helppo, mutta välttämätön.te ei ole helppo, mutta välttämätön.

”Haasteet ovat niin suuret, etteivät yri”Haasteet ovat niin suuret, etteivät yri-
tykset voi enää tukeutua yhteiskuntavastykset voi enää tukeutua yhteiskuntavas-
tuun kaltaisiin heikkoihin signaaleihin, tuun kaltaisiin heikkoihin signaaleihin, 
vaan niiden on otettava kestävyys huovaan niiden on otettava kestävyys huo-
mioon koko liiketoimintamallissaan”, mioon koko liiketoimintamallissaan”, 
kirjoittaa osuuskuntaoikeuden professori kirjoittaa osuuskuntaoikeuden professori P
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52 UUTISET

  EU:n maatalousosuuskuntien pomot 
  Suomessa
53 HENKILÖ: JUSSI SUOMAA

  Vapaassa maassa kuluttaja päättää
54 PIENOSUUSKUNNAT

  Työttömyysturva kuntoon!
56 NUORET

  Atria ja 4H: Välipalalla on väliä
58 KULTTUURI

  Rebecca Roozeman voittoon OP:n 
Taidesäätiön viululla

59 KOLUMNI

  Pekka Sauri: Mitä Hannes 
tekisi tänään?

60 JURISTI NEUVOO

  Bonusta, jälkitilä, ylijäämää, korkoa 
– osuuskunnasta paljon etua

61 UUTISET

  Tilaviineissä maistuu kotimainen marja
62 TALOUSHALLINTO

  Tulorekisteri ja muut työnantajavelvoit-
  teet lisänneet hallinnollista taakkaa
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00101 Helsinki
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”Kun tila 
on hyvässä 
tuotoksessa, myös 
ihmiset voivat 
paremmin.” 

s.14

Perheyritysten 
omistama 
osuuskunta on vahva 
yhteisöllinen toimija.

s.50

JOHDON JA HALLINNON TALOUSLEHTI

KESTÄVÄ KEHITYS 
JA OSUUSTOIMINTA

”Ihmiskunta kykenee oikaisemaan 
negatiivisen kierteen.”    s. 16–37

Hannu Laitinen

ICA:n puheenjohtaja

”Tavoitteista tärkeimpiä
on talouden 
demokratisoituminen.”  s. 22

GUARCO

Rohkaisevia sanoja lausui myös tou-
kokuussa Suomessa vieraillut Kansainvä-
lisen osuustoimintaliiton ICA:n puheen-
johtaja Ariel Guarco:

”Kokemuksenne osoittaa, että yritys-
mallin kautta on mahdollista rakentaa oi-
keudenmukaisempi yhteiskunta. Myös 
menestyvää liiketoimintaa voi tehdä kes-
tävästi.”

Antoisia lukuhetkiä! Alkaen sivulta 16. ”Osuustoimintaliike 
on aina ajanut 
kestävää ja pitkäikäistä 
hyvinvoinnin 
tavoittelua.”
Marja Innanen

”Tarvitsemme lisää 
viestintää ja paljon 

enemmän oikeaa 
tietoa.”

Gabriela Buffa

s. 20

s. 22

63 PALVELUSIVUT

64 OSUUSTOIMINNALLISET

KESÄLOMAVINKIT

66 TERVEYDEKSI

  Tarmoa luonnosta, kulttuurista ja 
kesästä

67 MEIDÄN OSUUSKUNTA, OSA 9
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Gabriela Buffa

Tämän numeron 
mukana ilmestyy 
Osuustoiminta- 
keskus Pellervon esite.

Marja Innanen
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OT lyhyet

� OP Ryhmän vahinkovakuutusyhti-
ön OP Vakuutuksen nimi vaihtuu kesä-
kuun alussa Pohjola Vakuutukseksi. Sa-
massa yhteydessä Pohjola Terveyden ni-
mi muuttuu Pohjola Sairaalaksi.

Vakuutusyhtiön nimen muuttaminen palauttaa käyttöön suomalaisille tutun 
Pohjola-brändin. Pohjola on vuonna 1891 perustettu vakuutusyhtiö, jonka OP 
osti monien vaiheiden jälkeen vuonna 2005 yli 2 miljardilla eurolla.

OP:n mukaan nimenmuutos Pohjola Vakuutukseksi ei edellytä asiakkailta 
toimia. Vakuutussopimusten sisällöt ja ehdot pysyvät ennallaan.

HKSCAN VÄHENTÄÄ 183 
TYÖNTEKIJÄÄ
� Lihatalo HKScan sai toukokuussa päätökseen helmi-
kuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut, jotka kos-
kivat yhtiön johtoa ja toimihenkilöitä. Yt-neuvottelu-
jen seurauksena yhtiö vähentää kaikkiaan 183 henkilöä, 
joista 69 Ruotsissa. Suomen osalta yt-neuvottelut saatiin 
päätökseen jo huhtikuun alussa. Silloin HKScan kertoi, 
että Suomessa työnsä menettää 74 ihmistä.

HKScan tavoittelee toimenpiteillä yhteensä kymme-
nen miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

FINNAIR  
KÄYNNISTÄÄ  
ENNALLISTAMIS- 
YHTEISTYÖN

� Finnair ja Osuuskunta Lumimuutos ovat sopi-
neet laajasta ennallistamisyhteistyöstä.

Lumimuutos on suomalainen tiede- ja luonto-
järjestö, joka toimii Siperiassa, Grönlannissa, Ka-
nadassa, Alaskassa ja Suomessa. Lumimuutos on jo 
20 vuoden ajan ollut ilmastonmuutoksen torjun-
nan edelläkävijä tutkimuksen ja ennallistamisen 
saralla. Finnairin Push for change -palvelun kaut-
ta Finnairin asiakkaat voivat tukea osuuskunnan 
Landscape Rewilding -projektia, jossa ennalliste-
taan suomalaisia soita ja kosteikkoluontoa.

”Soiden rooli hiilinieluina pohjoisella havumet-
sävyöhykkeellä on keskeinen, ja niillä on myös glo-
baalia merkitystä,” sanoo dosentti Tero Mustonen
Osuuskunta Lumimuutoksesta.

� Toukokuussa perustettu uusi yhdis-
tys Kumppanuusmaatalous ry – CSA 
Finland kehittää kumppanuusmaata-
loutta harjoittavien maatilojen yhteis-
työtä ja tuo lisää näkyvyyttä ekologises-
ti kestävämmän ja oikeudenmukaisem-
man ruokajärjestelmän parissa työs-
kenteleviä toimijoita. 

Suomessa on tällä hetkellä 13 kump-
panuusmaataloutta harjoittavaa toi-
mijaa, jotka toimivat hieman erilaisilla 
malleilla.

”Sen sijaan, että viljelijä menisi pank-
kiin lainahakemus kädessään, hän voi 
kumppanuusmaatilayhteisön kanssa 
yhdessä rahoittaa ja jakaa vastuun toi-
minnastaan”, toteaa Olli Repo Hertto-
niemen ruokaosuuskunnasta.

ASUNTOMESSUT ASUNTOMESSUT 
TUUSULAAN

� Kesän 2020 suurin yleisötapahtuma Suomessa, valtakunnalliset Asunto-
messut Tuusulassa, sai lopullisen sinetin, kun Tuusulan kunta ja Osuuskun-
ta Suomen Asuntomessut allekirjoittivat yhteistoimintasopimuksen 16.5. 
Yhteistoimintasopimus ohjaa messutapahtumaan valmistautumista. Asun-
tomessujen järjestämisestä Tuusulassa sovittiin osapuolten kesken vuonna 
2016, josta lähtien messuja on Rykmentinpuistoon työstetty.

”Yhteistoimintasopimuksessa messujen isäntäpaikkakunta Tuusula ja 
Suomen Asuntomessut sopivat ensi vuoden messutapahtumaan liittyvistä 
yksityiskohdista ja vastuista”, kertoo toimitusjohtaja Anna Tapio Suomen 
Asuntomessuilta.

BIOPANKKI PALVELEE
� Itä-Suomen Biopankki palvelee tutkijoita entistä 
tehokkaammin, sillä biopankkimateriaalit ovat jat-
kossa saatavilla Biopankkien Osuuskunta Suomen 
(FINBB)  hallinnoiman FINGENIOUS -palvelun 
kautta. Palvelun avulla biopankkitutkimuksen teke-
minen helpottuu, sillä biopankkimateriaalia voi ha-
kea samalla hakemuksella sekä paikallisesti että kan-
sallisesti.

Palvelun kautta tavoittaa kaikki kuusi suomalais-
ta sairaalabiopankkia ja niiden aineistot. Tavoitteena 
on helpottaa tutkijan asiointia, tuoda lisää tutkimus- 
ja tuotekehitysprojekteja ja parantaa Suomen kilpai-
lukykyä tutkimusympäristönä. 

OP VAKUUTUS VAIHTAA NIMENSÄ 
– VANHA BRÄNDI TAAS KÄYTTÖÖN

KUMPPANUUSMAATALOUS RY ON PERUSTETTU
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kolumni

Aiheen tämän jutun kirjoittamiseen antaa se 
vast’ikään havaitsemani tosiasia, että liiketa-
loustieteilijöiden piirissä laajasti tunnettu ja 

myös tutkimuksessa sovellettu yrityksen teoria – si-
dosryhmäteoria – näyttää olevan hyvin tuntematon 
tai ainakin lähes näkymätön osuustoimintatutkijoiden 
parissa. Myös osuustoimintaopetus kaipaa sellaista 
toimivaa teoreettista viitekehystä, johon opetuksessa 
voitaisiin yleisesti nojata. Sama koskee osuuskuntayri-
tysten käytäntöjen tarkastelua. Teoriaa tarvitaan, kos-
ka mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria.

Sidosryhmäteorian (englanniksi ’stakeholder theory’) 
luojana tai ’isänä’ tuodaan liiketaloustieteen kirjallisuu-
dessa yleensä esille amerikkalainen professori R. Ed-
ward Freeman, joka vuonna 1984 julkaisi teoksen Stra-
tegic Management, a Stakeholder Approach ja on sittem-
minkin paljon kirjoittanut kyseisestä teoriasta. Sanot-
tu kirja laukaisi maailmanlaajuisesti tutkijoiden parissa 
kiinnostuksen sidosryhmäajatteluun.

Sidosryhmäteorialla on kuitenkin vahva pohjois-
mainen historia. Ruotsalaiset Eric Rhenman ja Bengt 
Stymne julkaisivat jo vuonna 1964 teoksen Företags-
ledning i ett föränderligt värld. He kritisoivat klassis-
ta johtamisoppia, joka aina viime kädessä nojaa voi-
tontavoitteluun yrityksen ainoana tavoitteena, ja esit-
tivät  paremman eli intressenttiteorian. Heidän keskei-
nen argumenttinsa oli se, että yrityksen tavoitteet ovat 
sidosryhmien tavoitteita ja että tavoitteita on muitakin 
kuin vain voiton maksimointi.

Yrityksen tulee kantaa vastuuta omistajista, asiak-
kaista, henkilökunnasta, tavarantoimittajista ja luo-
tonantajista, mutta myös valtio ja kunta kuuluvat si-
dosryhmiin, koska ne kaikki eri tavoin antavat pa-
noksensa (lämnar bidrag till verksamheten), mutta 
myös esittävät vaatimuksia (ställer krav på företaget). 
Vaatimukset koskevat sitä, miten toimintaa toteu-
tetaan, mutta myös sitä, miten toiminnan tulos jae-

taan. Eri sidosryhmien vaateisiin on vastattava riit-
tävin vastikkein (belöningar) ja liikkeenjohdon teh-
tävänä on pitää eri sidosryhmävaateet ja vastikesuh-
teet tasapainossa.

Sidosryhmäajattelu rantautui hyvin nopeasti myös 
Suomeen. Johtamisen Leo Ahlsted ja Iiro Jahnukainen
julkaisivat 1971 kirjan Yritysorganisaatio yhteistoimin-
nan ohjausjärjestelmänä, joka edusti sidosryhmäajatte-
lua. Sidosryhmäteorian innokkaana tutkijana ja sovel-
tajana meillä muistetaan strategisen johtamisen profes-
sori Juha Näsi. Hän perusti vuonna 1979 puolustaman-
sa väitöskirjan sidosryhmäteoreettiseen yritystulkintaan 
ja kirjoitti sittemmin useita julkaisuja sidosryhmäajatte-
lusta panos-vastikesuhteineen.

Hän oli aikaansa edellä siinä, että hän piirsi sidos-
ryhmäkuvioon myös ”luonnon”.  Sittemmin ”nature 
as a stakeholder” on ollut yksi tutkimusteema muiden 
sidosryhmäteoreettisten teemojen joukossa. Tänään – 
40 vuotta myöhemmin – luonnon ympäristövaikutus-
ten huomioon ottamista ei kait kukaan asioita vähän 
pitemmällä aikajanalla kuin vain kvartaalin ja vuoden 
tulostavoitteiden tasolla kyseenalaista.

Sidosryhmäteoria tarjoaa toimivan viitekehyksen 
ainakin liiketaloustieteelliselle mutta oletettavasti myös 
laajemminkin osuustoimintatutkimukselle, -opetuksel-
le ja käytännön toiminnan tarkastelulle. Onhan kysees-
sä yrityksen teoria – ja itse asiassa Juha Näsin jo aika-
naan ehdottama – yritysten yhteiskuntajohtamisen teo-
ria.

Kysymys on sidosryhmien vaateista sekä toimin-
nan toteuttamista että tuloksen jakamista koskien. Jä-
senet muodostavat epäilemättä osuuskuntayrityksen 
primaarin sidosryhmän, mutta teorian avulla voidaan 
hahmottaa myös muita sidosryhmiä, joilla on oikeu-
tus ja valta vaikuttaa kulloisenkin osuuskunnan toi-
mintaan ja joihin osuuskunnan toiminta vaikuttaa.  

Osuustoiminnan 
unohdettu viitekehys

SALME NÄSI
Kirjoittaja on 
professori (emerita) 
Tampereen 
yliopistosta.

7

OT-20190605-365375_190523_1556000463.indd   7OT-20190605-365375_190523_1556000463.indd   7OT-20190605-365375_190523_1556000463.indd   7 23.5.2019   15:56:0323.5.2019   15:56:0323.5.2019   15:56:0323.5.2019   15:56:0323.5.2019   15:56:0323.5.2019   15:56:0323.5.2019   15:56:0323.5.2019   15:56:0323.5.2019   15:56:03



8

Juha Koponen

kaitaan varten. Uskon vahvasti alueyhtiöra-
kenteeseemme ja koko maan kattavaan pai-
kalliseen läsnäoloon asiakaskokemuksen 
vahvistajana. Elämänturvastrategia viitoittaa 
meille toimintamallin, jossa voimme tuot-
taa monipuolisesti arvoa omistaja-asiakkail-
lemme. LähiTapiolalla on vahva pohja nous-
ta suunnannäyttäjäksi koko toimialan isois-
sa muutoksissa tietotekniikan, terveystekno-
logian ja liikenteen nopean kehityksen myö-
tä”, jatkaa Koponen.

Nykyinen pääjohtaja Erkki Moisander 
jatkaa LähiTapiola-ryhmän johdossa sopi-
muksensa mukaisesti tämän vuoden lop-
puun asti.

tiönä jatkuu yhtä menestyksekkäästi myös 
uuden pääjohtajan aikana”, hallintoneuvos-
ton puheenjohtaja vuorineuvos Timo U. 
Korhonen toteaa.

Koponen uskoo tuovansa LähiTapiolaan 
ennen kaikkea kehittämishakuisuutta, asia-
kaskeskeisyyttä sekä laajaa kokemusta erilai-
sista palveluliiketoiminnoista ja niiden digi-
talisoinnista.

”Olen erittäin innoissani siirtyessäni Lä-
hiTapiola-ryhmän johtoon ensi vuoden 
alusta. Viime vuosina LähiTapiola Pääkau-
punkiseudun hallituksen jäsenenä olen op-
pinut tuntemaan yhtiön vastuullisen ja laa-
dukkaan toimintatavan. LähiTapiola on me-
nestynyt erittäin hyvin ja luonnollisesti yli 
250 vuoden historia vetää nöyräksi. On kun-
nia saada lähteä mukaan tähän ryhmään”, 
sanoo Juha Koponen.

”LähiTapiola-ryhmä on olemassa asiak-

LähiTapiola-ryhmän uudeksi pääjohta-
jaksi on nimitetty KTM Juha Koponen, 52. 
Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.1.2020. 
Koponen seuraa pääjohtajana vuoden 2019 
lopussa eläkkeelle jäävää Erkki Moisanderia.

Koponen siirtyy LähiTapiolaan oman yri-
tyksensä toimitusjohtajan paikalta. Aiem-
min Koponen on toiminut muun muassa 
Veikkauksen toimitusjohtajana ja Tamron 
konsernijohtajana.

”Uuden pääjohtajan valinnassa painotim-
me vahvaa näyttöä erilaisten liiketoiminto-
jen vetämisestä sekä strategista kykyä viedä 
elämänturvayhtiötä eteenpäin. Erkki Moi-
sander on luotsannut LähiTapiolasta me-
nestyksekkään elämänturvayhtiön, joka tar-
joaa erilaisia ennakoivia tuotteita ja palvelui-
ta suomalaisten arkeen. Olen erittäin luot-
tavaisin mielin sen suhteen, että LähiTapi-
ola-ryhmän uudistuminen elämänturvayh-
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LähiTapiolan 
uudeksi pääjohtajaksi
JUHA KOPONEN

Maria Östman va-
littiin Finlands Svenska 
Andelsförbundin uudek-
si hallituksen jäseneksi 
yhdistyksen vuosikoko-
uksessa. Hän toimii Vaa-
san Osuuspankin henki-
löstöpäällikkönä ja joh-
toryhmän jäsenenä. Öst-
man seuraa hallituksessa 
Maria Pietolaa, joka toi-
mi hallituksessa yhdek-

sän vuoden ajan.
Hallituksen puheenjohtaja Lars Björklöf valittiin jatka-

maan tehtävässään marraskuuhun 2019 saakka, jolloin hän 
jättää paikan seuraajalleen. Uuden puheenjohtajan valin-
taa varten perustettiin nelihenkinen valmisteleva valiokun-
ta. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Ste-
fan Saaristo sekä muiksi jäseniksi Jan Anderssén ja Kris-
tian Westerholm, molemmat nykyisiä hallituksen jäseniä.

Uusi jäsen Finlands Svenska
Andelsförbundin hallitukseen

Maria Östman
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 Tasavallan presidentti myönsi 
uusia arvonimiä 17.5.2019. Myös 
osuustoiminnan piiriin tuli muu-
tamia.

Kauppaneuvoksen arvonimen 
saivat Pohjois-Karjalan Osuus-
kaupan toimitusjohtaja, kauppa-
tieteen maisteri Juha Kivelä Joen-
suusta. Myös Osuuskauppa Hä-
meenmaan toimitusjohtaja, kaup-
patieteen maisteri Olli Vormisto 
Lahdesta sai kauppaneuvoksen ar-
vonimen.

Järjestöneuvoksen arvonimen sai 
Agrologien Liiton aikaisempi toi-
minnanjohtaja, agrologi Esko Lap-
palainen Järvenpäästä. Hän toimii 
myös Keski-Uudenmaan Osuus-
pankin edustajiston jäsenenä.

Uusia arvonimiä
osuustoiminnan piiriin

Nyt kauppaneuvoksen 
arvonimen saanut Pohjois-
Karjalan Osuuskaupan 
toimitusjohtaja Juha Kivelä 
toimi puheenjohtajana 
Pellervon vuosikokouksessa 
2016. 
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talous&politiikka

J os olympialaisten sadan metrin alkuerässä joku si-
joittuu kuudenneksi, ei häntä pidetä voittajana, 
vaikka hän olisikin parantanut kauden ennätystään 

muutamalla kymmenyksellä.
Politiikassa vallitsee toinen kulttuuri. Jokainen lisä-

paikkoja saanut juhlii itseään voittajana ja vakuuttaa ole-
vansa itseoikeutettu maan hallitukseen.

Esimerkiksi Vasemmistoliitto jäi eduskuntavaaleissa 
kuudenneksi. Silti se katsoo oikeudekseen päästä hallituk-
seen, valita hallituskumppaninsa ja vaihtaa muiden puo-
lueiden johdon mieleisekseen.

Kova arki kolahtaa
Vaalien jälkeen vallitsee muutaman viikon omituinen lei-
junta-aika. Lasketaan vaalien tuomia voimasuhdemuu-
toksia. Paikkamuutosten plussien ja miinusten pohjalta 
kuvitellaan hallitusta. Kuvitelmia kutsutaan kansan tah-
doksi.

Viimeistään hallitusneuvottelujen alkaessa kolah-
taa kova arki. Eduskunnassa vallitsee enemmistön tahto. 
Suuressa salissa painaa nuppiluku eikä se, onko joku ryh-
mä kasvanut tai kaventunut.

Björn ”Nalle” Wahlroos on tietysti johdonmukaises-
ti vaatinut luopumaan enemmistön diktatuurista. Ensin 
hän ajoi proletariaatin diktatuuria taistolaiskommunis-
tien riveissä. Jo pitkään hän on ajanut suuren rahan käs-
kyvaltaa.

Hillotolppa ratkaisee
Media ei koskaan malta olla vääntämättä herkullisia sa-
nontoja mukaviin tarpeisiin. Esimerkiksi edellisten edus-
kuntavaalien jälkeen perussuomalaisten johtaja Timo 
Soini totesi, että hillotolpalla pitää olla oikeaan aikaan.

Media jauhoi neljä vuotta, että Soinin hillotolppa tar-
koitti ministeriauton takapenkkiä. Todellisuudessa Soi-
ni tarkoitti, että ravikilpailussa järjestys ja rahapalkinto-
jen eli ”hillon” jako ratkaistaan tasan maalitolpan kohdal-
la. Politiikassa sillä eletään neljä vuotta.

Ennen vaaleja tai niiden jälkeen julkaistuilla gallupeilla 
on puhdas viihdearvo.

Ei tarvitse totella
Viime vaalikaudella vietettiin parlamentaarisen demo-
kratian juhlaa. Jussi Halla-ahon johtamat joukot kaappa-
sivat perussuomalaisten puolueen, mutta eduskuntaryh-
män enemmistö halusi noudattaa entistä ohjelmaa eikä 
uutta radikaalia, vierasta linjaa.

Puolueen ministerit pysyivät hallituksessa ja ryhmän 
enemmistö tuki heitä. Perustuslaki takaa, ettei kansan-
edustajan tarvitse totella puoluetoimistoa, Björn Wahl-

roosia eikä edes tasavallan presidenttiä.
Eduskunnassa ratkaisee nuppiluku, vaikka se monia 

harmittaa.

Oikeus tietää
Antamansa vallan vastineeksi kansalla on oikeus odottaa 
edustajiltaan reilua peliä. Harva asia politiikassa todella 
vaatii salailua.

Toista vuosikymmentä sitten käytiin omituinen jar-
rutusnäytelmä vaalirahoituksen julkisuudesta. Tietenkin 
äänestäjällä on oikeus tietää, kenen rahoilla hänen ehdok-
kaansa eduskuntaan pyrkii.

Nyt käydään samanlaista viivytystaistelua tausta-asian-
tuntijoista ja – vaikuttajista, ns. lobbareista. Viime kaudel-
la eduskunta ensin kieltäytyi julkistamasta kansanedustaji-
en vieraita, sitten vapautti sitä pätkittäin.

Lailliset lobbarit?
Mitä vaarallista vierasluettelon julkistamisesta voisi kuvi-
tella? Enemmän pitää mietiskellä nyt sovitun lobbarire-
kisterin merkitystä.

Yleisesti tiedetään, että esimerkiksi SAK:n, Kuntalii-
ton, eläkeläisjärjestöjen, Upseeriliiton, kauppakamarien, 
hoitoalan kansainvälisten yritysten, varustamoiden ja hä-
vittäjätehtaiden, kirjailijoiden, ilmastonmuutosbisnek-
sen, taksikuskien, Osuustoimintakeskus Pellervon, Fortu-
min tai arkkipiispan eräs keskeinen tehtävälohko on vai-
kuttaa poliittisiin rahanjakajiin.

Yhden sanan lisääminen hallituksen esitykseen tai 
eduskunnan valiokunnan mietintöön merkitsee helpos-
ti kymmenien miljoonien eurojen siirtoa. Eduskunnan 
kuulemat asiantuntijat taustayhteisöineen tiedetään. Pi-
tääkö kansanedustajan korvaan kuiskuttelevan kaverin 
välttämättä olla Lobbarien Kansallisen Keskusliiton hy-
väksymä laillistettu asiantuntija?

Narisijoiden ketunhäntä
Pikkuisen nahisteltiin, saako SAK:n toimihenkilö kirjoit-
taa SDP:n edustajana hallitusohjelmaa Säätytalossa. An-
ders Blomin väitöskirja muistuttaa, ettei tällainen roolin-
vaihdos ole ollut demarien etuoikeus. Kokoomus on aina 
osannut sen oikein hyvin.

Puolueet ovat kroonisen köyhiä. Ne työntävät mie-
luusti toimihenkilöitään siviilivirkoihin läheisten etujär-
jestöjen palkkalistoille. Sieltä heitä kutsutaan tarvittaessa 
pätkähommiin takaisin ministerien erityisavustajiksi tai 
valtiosihteereiksi.

Todellisuudessa narisijat tahtovat, että hallitusohjel-
man kirjoittavat vain valtiovarainministeriön virkamie-
het, kuten ovat kirjoittaneet vuodesta 1995 lähtien.             

PEKKA ALAROTU
Kirjoittaja seuraa 
päätöksentekoa 
ja vallankäyttöä 
suomalaisessa 
yhteiskunnassa.

Nuppiluku ratkaisee

9
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pörssi

TIMO HIRVONEN
Kirjoittaja toimii 
S-Pankin ja FIMin 
pääekonomistina.

N ousukaudet eivät kuole van-
haan ikään, mutta �nanssi-
kriisin jälkeen alkanut glo-

baali suhdannesykli on kuitenkin pit-
källä ja loppuvaiheessa. Rinteen halli-
tuksen kannattaakin varautua siihen, 
että kansainvälinen talousympäristö ei 
jatku yhtä suotuisana kuin Sipilän hal-
lituksen aikana. 

Nousukausi on pitkällä monissa 
maissa. On kuitenkin edellytyksiä, et-
tä globaalisti talouskasvu tulee jatku-
maan kohtuullisella tasolla. Protek-
tionismin nousu ja poliittinen epä-
varmuus ovat riskejä talousnäkymille. 
Myös Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen 
kauppasota luo riskejä talouden näky-
mille. Velkaantumisen voimakas nou-
su voi toisaalta hidastaa talouskasvua 
ensi vuosikymmenellä.

Keskuspankit pitävät korkotason 
alhaalla, mikä tukee talouden aktivi-
teettia monissa maissa. Myös �nanssi-
politiikan voi odottaa vahvistavan ta-
louskasvua aiempaa enemmän.

Korot pysyvät alhaalla
Korkotaso tulee pysymään matalana 

seuraavien vuosien aikana. Vaimea ta-
louskasvu ja hidas in�aatio pitävät ko-
rot alhaalla. Viime vuosikymmeninä 
korkotaso on laskenut monissa mais-
sa. Tekijät, jotka ovat laskeneet niin 
sanottua luonnollista reaalikorkoa, 
pysyvät paikallaan tulevina vuosina. 
Taloustieteessä pitkän aikavälin kor-
kotasoa voidaan arvioida luonnollisen 
reaalikoron avulla. Se ei ole havaitta-
vissa ole määre, joten sen laskentaan 
liittyy epävarmuutta. 

Luonnollinen korko on rahapolitii-
kan apuväline. Muutokset demogra-
�assa, vaisu tuottavuuskehitys ja ris-
kittömien arvopapereiden lisäänty-
nyt kysyntä ovat laskeneet luonnol-
lista reaalikorkoa monissa kehitty-
neissä maissa viime vuosikymmeninä. 
Muutokset näissä suureissa tapahtu-
vat hitaasti, joten on odotettavissa, et-
tä luonnollinen reaalikorko säilyy var-
sin matalana myös tulevina vuosina.

New Yorkin aluekeskuspankin las-
kelmien mukaan euroalueen luonnol-
linen reaalikorko oli –0,3 prosenttia 
viime vuoden lopulla. Kun luonnolli-
seen reaalikorkoon lisätään in�aatio, 

päästään pitkän aikavälin lyhyeen ni-
melliskorkoon. Jos oletetaan, että in-
�aatio on hieman alle kaksi prosenttia 
eli sama kuin EKP:n in�aatiotavoite, 
euroalueen pitkän aikavälin lyhyen ko-
ron normaalitasoksi saadaan noin 1,7 
prosenttia. Myös korkomarkkinoiden 
korko-odotukset ovat vaimeat. Korko-
markkinat odottavat kolmen kuukau-
den euribor-koron nousevan 0,4 pro-
senttiin vuoteen 2024 mennessä.

Keskustelu elvytyksestä 
voimistuu
Suhtautuminen valtion velkaan on 
muutoksessa. Keskustelu tulee voi-
mistumaan siitä, miten valtiot voivat 
elvyttää �nanssipolitiikalla ja lisää-
mällä velanottoa. Finanssikriisin jäl-
keen erittäin kevyellä rahapolitiikal-
la on elvytetty talouskasvua monissa 
maissa. Rahapolitiikka on ollut ”only 
game in town”. Keskuspankkikorko-
jen laskeminen nollaan on heikentä-
nyt rahapolitiikan tehokkuutta. Osit-
tain tämän johdosta viime aikoina on 
pohdittu sitä, miten paljon valtiot voi-
vat velkaantua.

Miltä näyttää  
globaali talous
Rinteen  
hallituskaudella?
Pääministeri Antti Rinteen hallitus on aloittamassa 

hallituskauttaan. Monien käänteiden jälkeen Juha 

Sipilän hallitus sai lopulta nauttia hyvästä talouskasvusta 

sekä Suomessa että maailmalla. Työllisyysastetavoite 

saavutettiin hienosti, vaikka harva uskoi siihen aluksi. 
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Suomen keskipitkät näkymät 
kohtalaiset
Suomen talouden näkymät ovat koh-
talaiset tulevan hallituksen vaalikau-
delle. Hallituksen kannattaa kuitenkin 
varautua siihen, että Suomen talous 
voi hyvin olla taantumassa seuraavan 
neljän vuoden aikana. Taantuma tu-
lisi Suomeen viennin kautta maail-
mantalouden heikentymisen johdos-
ta. Keskipitkällä aikavälillä työikäisen 
väestön supistuminen ja vaisu tuotta-
vuuskehitys hidastavat Suomen talou-
den noin 1,0–1,5 prosentin trendikas-
vuun.

Työmarkkinoiden kohtaanto-on-
gelma säilyy ja pulaa osaavasta työvoi-
masta esiintyy. Talouden rakenneuu-
distuksia, kuten sote, tulisi saada maa-
liin. Matala syntyvyys, maahanmuut-
to ja kaupungistuminen ovat edelleen 
keskeisiä trendejä Suomen taloudes-
sa. Julkisessa taloudessa on haasteita. 
Velkataakkaa ei kannattaisi merkit-
tävästi lisätä ja kestävyysvajetta tulisi 
kuroa umpeen.                                   

Kuten myös Euroopassa
Populismi ja protektionismi nostavat 
päätänsä myös Euroopassa. Brexit on 
pahasti levällään ja tulee vaikuttamaan 
Euroopan kehitykseen tulevina vuosi-
na. Italiassa populistipuolueet ovat val-
lassa ja Ranskassa on esiintynyt run-
saasti keltaliivi-protesteja. Monissa po-
pulistipuolueissa on jäseniä, jotka suh-
tautuvat kriittisesti Euroopan yhdenty-
miseen ja globalisaatioon.

Talouskasvun kannalta populis-
mi on hankala yhtälö. Protektionis-
min lisääntyminen ja epävarmuuden 
nousu tuovat epävarmuutta talous-
näkymiin ja vähentävät muun muas-
sa yritysten investointeja. Lisäksi po-
pulismin nousu voi johtaa ei-popu-
listipoliitikkojen harjoittaman poli-
tiikan aikahorisontin lyhenemiseen. 
Tällöin tavoite välttää populistien 
voitto seuraavissa vaaleissa vähentää 
todennäköisyyttä tehdä pitkällä aika-
välillä kasvua tukevia ratkaisuja, jos 
nämä ovat epäsuosittuja lyhyellä ai-
kavälillä.

Finanssikriisin jälkeen valtiot ovat 
velkaantuneet monissa maissa, mutta 
korkomenot ovat olleet vähäiset, osin 
keskuspankkien velkakirjaosto-ohjel-
mien takia. Valtionlainojen korot ei-
vät ole nousseet, vaikka velkataakka 
on kasvanut. Poliitikot muun muassa 
Yhdysvalloissa ja Italiassa ovat pohti-
neet laajoja investointiohjelmia, jotka 
osittain rahoitettaisiin lisävelan otolla. 
Myös Suomessa on ollut samanlais-
ta pohdintaa Antti Rinteen (sd.) toi-
mesta. Vaikka korkotaso on matala, se 
ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, 
että velan kasvu lisää korkomenoja. 
Myös korkotaso voi hyvin nousta jos-
sain vaiheessa, ja silloin korkomenot 
kasvavat entisestään.

Poliittinen epävarmuus  
pysyy korkealla 
Yhdysvalloissa käydään jo täyttä pää-
tä presidentin vaalikampanjaa, vaik-
ka vaaleihin on aikaa yli vuosi. Useat 
merkit näyttävät siltä, että vaaleista 
tulee hyvin repivät. Presidentti Do-
nald Trump yrittää kaikin keinoin 
päästä toiselle kaudelle. Trumpin 
mahdollisuudet uudelleenvalinnal-
le vahvistuvat, mikäli Yhdysvaltojen 
talouskasvu ja työllisyyskehitys pysy-
vät myönteisinä. Trump pyrkii omil-
la toimillaan ja kommenteillaan pitä-
mään maan talouden kasvussa. Näis-
tä esimerkkejä ovat Kiinan ja Yhdys-
valtojen välinen kauppasota sekä pai-
ne maan keskuspankkia kohtaan pitää 
ohjauskorko alhaalla.

Vaikka presidentti Trumpia ei va-
littaisi toiselle kaudelle, myös demo-
kraattien Kiina-politiikka tulee ole-
maa aiempaa kriittisempää. Kiinan 
ja Yhdysvaltojen välisessä kauppa-
kiistassa on kyse isommista asiois-
ta kuin tuontitulleista. Yhdysvalto-
ja, kuten muita länsimaita, häirit-
sevät Kiinan immateriaalioikeus-
rikkomukset, pakotetut teknologian 
siirrot, valtionyhtiöiden suosiminen 
sekä läpinäkymätön lainoitus mui-
hin kehittyviin maihin. Näihin kysy-
myksiin ratkaisujen löytäminen tu-
lee kestämään.
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ti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä.
”Metsänhoito on ylisukupolvista 

toimintaa, jossa joutuu ajattelemaan 
pari sukupolvea eteenpäin. Onkin tär-
keää, että valtio osallistuu tällaisen 
kansantalouden kivijalan rakentami-
seen esimerkiksi Kemera-avustusten 
muodossa”, Kiviranta toteaa.

Hän ei ymmärrä näkemystä, jonka 
mukaan metsä pitäisi jättää vain hak-
kaamatta ja kasvattaa hiilivarastoksi.

”Se on aika kestämätön ajatus yh-
teiskunnan toimeentulon kannalta. 
Luulisi kaikkien pitävän tärkeänä, että 
Suomi menestyisi muiden kansakun-
tien joukossa esimerkiksi vientituot-
teidensa ansiosta. Siinä taas metsäta-
loudella ja -teollisuudella on ratkaise-
va merkitys.”

Suomen metsät ovat Kivirannan 
mukaan hiilinielu, koska metsien kas-
vu sitoo enemmän hiiltä kuin mitä si-
tä vapautuu metsien hyödyntämisen 
ja luonnollisen poistuman takia.

Hän kannattaa pääasiassa avohak-

nittelevansa Kemin Pajusaareen vie-
lä suurempaa biotuotetehdasta, jo-
ka maksaisi 1,5 miljardia euroa. Bio-
tuotetehdas työllistäisi suoraan 250 ja 
välillisesti 2 500 henkilöä.

Esko Kiviranta kiittelee yhtiön toi-
mintaa, koska melkein kaikki inves-
toinnit on tehty viime vuosina Suo-
meen. Maamme metsien kasvu on 
noin 110 miljoonaa kuutiometriä vuo-
dessa. Metsien kasvu ylittää vuotuisen 
puuston poistuman, jolloin metsäva-
rat kasvavat koko ajan.

”Meillä on varaa käyttää nykyistä 
enemmän puuta ja tilaa löytyy useam-
mallekin tehtaalle. Meillähän on hoi-
dettu erittäin hyvin metsiä jo 1960-lu-
vulta lähtien, ja valtion tukiohjelmien 
ansiosta metsänomistajat on innostet-
tu hyvään metsänhoitoon.”

Hyvä esimerkki tästä on Keme-
ra-tuki, joka on tarkoitettu yksityisten 
maanomistajien metsänhoidon tuke-
miseen. Tavoitteena on edistää talou-
dellisesti, ekologisesti ja sosiaalises-

POLITIIKANPOLITIIKANPOLITIIKANPOLITIIKANPOLITIIKANPOLITIIKAN
RATTAISSARATTAISSARATTAISSA

” Kun metsäteollisuutta omis-
taa iso joukko osuuskun-
nan jäseniä, perusta on erit-

täin vahva. Riskejä voidaan tällöin ot-
taa hiukan enemmän kuin normaalis-
ti. Metsänomistajilta on mahdollista 
kerätä myös lisää pääomia esimerkik-
si investointeja varten, kuten on ta-
pahtunutkin”, sanoo keskustan kan-
sanedustaja Esko Kiviranta, joka on 
myös Metsäliitto Osuuskunnan edus-
tajiston jäsen.

Hän viittaa Metsä Groupiin, joka 
on viime vuosina toteuttanut miljar-
diluokan tehdashankkeita Suomessa.

Metsäjätin taustalla on Metsäliitto, 
jonka omistaa noin 103  000 suoma-
laista metsänomistajaa.

Vuonna 2017 Metsä Group avasi 
noin 1,2 miljardia euroa maksaneen 
Äänekosken biotuotetehtaan, joka on 
Suomen metsäteollisuuden historian 
suurin investointi.

Huhtikuun lopulla hallitusneuvot-
telujen alla Metsä Group kertoi suun-

Keskustan Esko Kiviranta:

”Meillä on 
varaa käyttää 

enemmän 
puuta”

Kansanedustaja Esko Kiviranta haluaa Suomeen lisää 

metsäteollisuutta ja yrittäjille verohelpotuksia.

Teksti ja kuva: RIKU-MATTI AKKANENTeksti ja kuva: RIKU-MATTI AKKANEN

"Valtion tuki-
ohjelmien an-
siosta metsän-
omistajat on 
innostettu 
hyvään metsän-
hoitoon”, toteaa 
Esko Kiviranta.
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Vaikeuksissa ovat olleet myös kan-
nattavuusongelmista kärsivät suoma-
laiset lihatalot. Venäjän markkinoi-
den lisäksi niillä on riittänyt vastoin-
käymisiä kotimaassakin. Esimerkik-
si HKScanin tappioita ovat syventä-
neet Rauman broileritehtaan käynnis-
tämisvaikeudet.

”Nämä ovat yleensä johtamisongel-
mia. Toivottavasti suunta nyt muut-
tuu, kun HKScaniin tuli toimitusjoh-
tajaksi alan hyvin tunteva Tero Hem-
milä, jolla on paljon liiketaloudellista 
kokemusta”, Kiviranta pohtii.

Suomen kolmas kausi 
EU-puheenjohtajana alkaa 
kuluvana vuonna 1. heinä-
kuuta. Parhaillaan sorvataan 
myös EU:n yhteistä maata-
louspolitiikkaa (CAP), jonka 
on tarkoitus astua voimaan 
2021. Ilmasto sävyttää myös 
maatalouspolitiikkaa tule-
valla seitsenvuotiskaudella. 
Esille ovat nousseet erityises-
ti metsätalouden keskeinen 
rooli sekä maaperän hiilensi-
donnan mahdollisuudet.

Esko Kiviranta oudoksuu joskus 
esitettyä väitettä, ettei valtio saisi ajaa 
omia asioitaan ollessaan EU-puheen-
johtajamaa.

”Jos maatalouspoliittiset ratkaisut 
alkavat hahmottua tämän vuoden lo-
pulla, Suomen pitää voida maksaa vil-
jelijöille tärkeää luonnonhaittakorva-
usta vaikka kansallisista varoistaan, 
jos se ei EU-budjetista onnistu”, Kivi-
ranta kiteyttää.

Aliristniemen isäntä
Esko Kivirannan sukutila sijaitsee Ali-
ristniemessä Sauvossa. Se on kuulunut 
Kivirannan suvulle 1800-luvun lopul-
ta lähtien. Tilan ostivat Eskon isovan-
hemmat Eemil Adrian ja Amanda 
Maria Karlsson. Myöhemmin nimiä 
suomalaistettaessa suvun nimeksi va-
littiin Kiviranta. Tuolloin päätuotan-
tosuuntana oli maidontuotanto.

Nykyisin Aliristniemessä viljellään 
kaikkia Suomessa tavallisia viljalaje-
ja, kevätrypsiä ja -rapsia, öljypellavaa, 
hernettä, härkäpapua, auringonkuk-
kaa ja kuminaa. 

kuntalain myötä yksikin henkilö voi 
perustaa osuuskunnan, mikä madal-
taa kynnystä yrittää.

Rakenteeltaan vuonna 2014 voi-
maan tullut osuuskuntalaki on osa-
keyhtiölain tyyppinen. Laki tarjoaa 
samanlaiset toimintamahdollisuudet, 
mutta säilyttää osuuskunnan vahvuu-
det.

”Osuustoimintakeskus Pellervo on 
tehnyt hyvää työtä siinä, että osakeyh-
tiölain hyviä puolia sisällytettiin osuus-
kuntalakiin”, sanoo Kiviranta.

Juridiset seikat eivät hänen mu-

kaansa selitä sitä, että uudet osuus-
kunnat ovat harvoin kasvuyrityksiä. 
Kyse on enemmänkin asenteista. Use-
an jäsenen osuuskunnassa päätöksen-
teko saatetaan kokea liian kankeaksi. 
Osakeyhtiössä taas yritysjohto voi vie-
dä liiketoimintaa suoraviivaisesti ha-
luamaansa suuntaan.

Pakotteet vaatineet paljon
Venäjä-pakotteet ovat Kivirannan mu-
kaan rokottaneet Suomea enemmän 
kuin muita Euroopan unionin jäsen-
valtioita. Venäjän viennin tyrehtymi-
nen vuonna 2014 itänaapurin asetta-
mien vastapakotteiden vuoksi osui ko-
vaa esimerkiksi Valioon. Nyttemmin 
meijeriyhtiön tilanne on kohentunut, 
kun Valio on kehittänyt tuotantoaan 
Venäjän puolella.

”Sopeutuminen pakotteisiin on 
vaatinut yrityksiltä suuria uhrauksia. 
Surullista tilanteessa on se, että Pietari 
olisi suomalaisille elintarvikkeille erit-
täin luonteva markkina-alue. Kaup-
pasopimuksia haetaan nyt muualta, 
mutta se on todella vaativaa.”

kuita eikä poimintahakkuuta, jos-
sa metsästä poistetaan vain isoimmat 
puuyksilöt.

”Poimintahakkuissa puuston laa-
tu jää usein heikoksi, kun epämääräi-
sen harsinnan seurauksena metsään 
voi jäädä vain heikoin puuaines kas-
vamaan.”

Hallitusneuvottelut 
vaikuttamisen paikka
Varsinais-Suomen Sauvosta kotoisin 
oleva Kiviranta on viidennen kauden 
kansanedustaja, joka tunnetaan maa- 
ja metsätalouden asiantun-
tijana. Hänen sydäntään lä-
hellä ovat myös talous- ja 
veropolitiikka. Koulutuksel-
taan Kiviranta on agronomi 
ja maatalous- ja metsätietei-
den maisteri sekä varatuo-
mari.

Kivirannan päävaliokun-
ta on vuodesta 2003 alkaen 
ollut valtiovarainvaliokun-
ta, joka käsittelee valtion ta-
lousarvioesitykset sekä vero-
lainsäädännön.

Varsinaisena vaikuttamisen paik-
kana Kiviranta pitää hallitusneuvot-
teluita, joissa hän oli mukana touko-
kuussa 2015 ja nyt Rinteen hallitusta 
muodostettaessa.

”Neljä vuotta sitten olin neuvotte-
luissa talous- ja verotyöryhmässä, jos-
sa pitkälti minun ansiostani saatiin ai-
kaan metsätalouden yrittäjävähennys. 
Se merkitsee sitä, että viisi prosenttia 
metsätalouden nettotulosta on vero-
vapaata.”

Toinen uusi vähennys on metsä-
lahjavähennys, joka helpottaa metsä-
tilojen sukupolvenvaihdoksia. Vähen-
nys tehdään puun myyntitulosta.

Kiviranta tyrmää puheet yritys-
tukien leikkaamisesta. Hänen mie-
lestään SAK:n tulilinjalle joutuneilla 
huojennuksilla on hyvät perusteet.

”Yrittäjyyttä pitää kaikin tavoin 
edistää, ei hankaloittaa lopettamalla 
vähennykset ja kiristämällä verotusta.”

Pellervolle tunnustusta
Yhdessä yrittäminen on varsinkin 
nuorten suosiossa. Nykyisen osuus-

”Yrittäjyyttä pitää kaikin tavoin 
edistää, ei hankaloittaa  

lopettamalla vähennykset ja 
kiristämällä verotusta.”
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”Liitto auttaa keskuksia pärjää-
mään omassa toiminnassaan esimer-
kiksi tarjoamalla niille kovaa osaamis-
ta, palvelukehitystä, markkinointi- ja 
viestintäpalveluita sekä IT-palveluita. 
ProAgria on toimijana ainutlaatuinen, 
koska palvelumme kattavat koko Suo-
men Hangosta Inariin ja asiantunti-
jamme täydentävät hyvin toisiaan saa-
den johtamisen, talouden ja tuotannon 
kytkeytymään toisiinsa. Tähän eivät 
muut pysty”, toteaa Mäkivuokko.

Velkatilakin voi
nousta jaloilleen
Jäseninä ProAgriassa on yrittäjiä, yk-
sittäisiä henkilöitä ja yhdistyksiä.

”Nopea murros on yllättänyt mei-
dätkin. Ilmastonmuutoksen haasteet 
EU-säädösten ohella luovat tiloille 
kustannuspainetta. Tilakoon kasvaes-
sa maatiloilla tarvitaan entistä enem-
män myös liikkeenjohdollista, strate-
gista ja taloudellista osaamista.”

ProAgria tarjoaa asiantuntijapal-
veluja maatalouden ja yritystoimin-
nan kilpailukyvyn kehittämiseen. Sillä 
on 11 alueellista keskusta, joista kolme 
muodostavat ensi vuoden alusta läh-
tien ProAgria Itä-Suomen. Keskuksis-
sa työskentelee 650 ihmistä, joista iso 
osa on asiantuntijoita. ProAgria Kes-
kusten Liitossa työskentelee tällä het-
kellä 31 henkilöä.

” Maataloustulo pitää saada nos-
tettua nykymontusta kestäväl-
le tasolle, jotta nykyinen per-

heviljelmäpohjainen tuotanto on jat-
kossakin mahdollista. Vaikka maati-
loja lopettaa joka tapauksessa, nykyti-
lanne on kestämätön”, ProAgria Kes-
kusten Liiton toimitusjohtaja Harri 
Mäkivuokko sanoo.

Huhtikuun puolivälissä tehtäväs-
sään aloittanut Mäkivuokko viittaa 
selvityshenkilö Reijo Karhisen ra-
porttiin, jonka mukaan maatalouden 
yrittäjätuloa olisi nostettava vuosita-
solla 500 miljoonalla eurolla. Tällä ta-
solla oltiin viimeksi vuonna 2007.

Mäkivuokon mukaan tilojen mää-
rän väheneminen ja yksikkökokojen 
kasvu edellyttävät myös ProAgrian 
asiantuntijoilta yhä keskittyneempää 
erikoisosaamista.

Uudistuva neuvonta 
vastaa ruokaketjun 
haasteisiin
vastaa ruokaketjun 
haasteisiin
vastaa ruokaketjun 

ProAgria aikoo olla ajan 

hermolla maatalouden 

murroksessa, lupaa 

asiantuntijaorganisaation 

uusi toimitusjohtaja 

Harri Mäkivuokko. 

Paineita alkutuotantoon 

luovat digitalisaatio, 

ilmastonmuutos ja yleinen 

kannattavuuskriisi.

Teksti ja kuva: RIKU-MATTI AKKANEN

haastattelussa Harri Mäkivuokko

Harri Mäkivuokko
ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja
IKÄ: 44
KOULUTUS: ETM, FT sekä elintarvikekemian dosentti
AIEMPI TYÖKOKEMUS: Mm. Lukessa kehittämis- 
ja ryhmäpäällikkönä, VikingGenetics Finland Oy:n 
tuotantojohtajana ja Valiossa tutkimus- ja vientipäällikkönä
PERHE: Naimisissa, neljän lapsen isä

Kuka?

”Kun tila on hyvässä 
tuotoksessa, myös 

ihmiset voivat 
paremmin ja 

jaksavat kehittää 
liiketoimintaa", 

sanoo Harri 
Mäkivuokko.
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siis yhteistyöllä tehostettu tiedon ja-
lostaminen.”

”Kolmantena pointtina on ilmas-
toviisas maatalous hiilineutraalin tuo-
tannon mahdollistajana. Neljänneksi 
haluamme ProAgriasta näkyvämmän 
ja kuuluvamman toimijan, joka viestii 
yhtenäisenä”, Mäkivuokko painottaa.

Hän alleviivaa, että ala voi selvi-
tä nykyisistä haasteista vain nykyistä 
paremmalla yhteistyöllä maatalouden 
eri toimijoiden kesken.

”Meillä on maailman paras ruo-
ka, mutta silti Suomessa on viljelijöi-
tä, joiden maataloustulo on romahta-
nut. Tämä on aivan käsittämätön yh-
tälö, joka ei olisi mahdollista esimer-
kiksi Ranskassa, jossa laadukas ruoka 
on kunnia-asia.” 

* Kahdeksan ProAgria Keskusta 
on jäsenenä Osuustoimintakeskus 
Pellervossa.

dontuotantoon, ruokintaan, tuotos-
seurantaan ja eläinten hyvinvointiin.

”Kun tila on hyvässä tuotokses-
sa, myös ihmiset voivat paremmin ja 
jaksavat kehittää liiketoimintaa. Täl-
löin he ovat myös parempia tuottajia 
omalle osuuskunnalleen”, pohtii Mä-
kivuokko, joka on työskennellyt pa-
rikymmentä vuotta maatalous-, elin-
tarvike- ja bioalan tehtävissä tutkijasta 
toimitusjohtajaan.

Lypsyrobottien tuotannonohjaus-
järjestelmät ja ProAgrian toteuttama 
tuotosseuranta antavat maatalousyrit-
täjälle paljon tietoa, jota tämä voi hyö-
dyntää tuotannon suunnittelussa ja 
päätöksissä.

”Keräämme dataa hurjia määriä ja 
olemme Suomen ylivoimaisesti suurin 
tiedon hallitsija maaseudulla. Saamme 
erilaisista tietokannoista dataa, jota ja-
lostamme asiakkaidemme hyödynnet-
täväksi liiketoimintansa kehittämiseen 
ja analysointiin asiantuntijoidemme 
kanssa”, Mäkivuokko sanoo ja myön-
tää:

”Olemme olleet hiukan takamat-
kalla digitalisaatiossa. Kilpailijoidem-
me tyyli on hyvin suoraviivainen. He 
keräävät datan suljetusti omaan käyt-
töönsä ja me emme pääse siihen kä-
siksi.”

ProAgrian kovimmiksi kilpailijoik-
si tiedonkerääjinä ja jalostajina Mä-
kivuokko nimeää lypsyrobottien val-
mistajat, jotka ovat jalkautuneet myös 
perinteiselle neuvontakentälle.

”He tarjoavat erilaisia ratkaisuvaih-
toehtoja maatiloille ja voivat opas-
taa niitä tekemään erilaisia muutok-
sia toiminnassaan. Kyseessä on tärkeä 
lisäpalvelu, jonka valtava datamäärä 
mahdollistaa.”

Uuden strategian 
neljä pointtia
ProAgrian strategia uudistuu vuoden 
2019 aikana. Uuden strategian suun-
nittelussa on Mäkivuokon mukaan 
neljä keskeistä lähtökohtaa.

”Taloudella johtaminen nousee 
kaiken neuvonnan kärjeksi eli asiak-
kaan euro ratkaisee. Tähän yhdistyy 
digitalisaation ja kerätyn tiedon teho-
kas hyödyntäminen. Tavoitteena on 

”Olemme avoimia keskustelemaan 
kenen kanssa tahansa, mutta tarjoam-
me ensisijaisesti asiakkaillemme ja jä-
senillemme palveluita. Asiakas voi olla 
yhtä hyvin valiolainen kuin Arlan tuot-
taja ja vielä niin Faban kuin MTK:nkin 
jäsen.”

ProAgrian jäsenten tarpeet vaihte-
levat Mäkivuokon mukaan varsin pal-
jon. Huipputilat tarvitsevat yritystason 
johtamista ja apua esimerkiksi konser-
nitilinpäätöksen laadintaan. Perusasiat 
kuten eläintenhoito ja peltotyöt hoitu-
vat niissä yleensä hyvin, vaikkakin suu-
rimmat vaikutukset tulokseen saadaan 
peltoviljelyn tuottavuutta nostamalla.

”Aivan toinen tilanne on kriisiti-
loilla, joissa pohditaan, kannattaako 
jatkaa vai sammuttaa valot.”

Maatilan tulee olla taloudellises-
ti elinkelpoinen. Mikäli niin ei ole, 
ProAgria auttaa viljelijää tekemään 
exit-suunnitelman, jotta lopettami-
nen tapahtuisi hallitusti.

”Muutoin koetamme löytää tien 
ulospäin, että maatila säilyisi hengissä 
myös seuraaville sukupolville.”

Mäkivuokon mukaan monissa ta-
pauksissa ollaan niin syvällä velkakier-
teessä, että siitä nouseminen voi olla 
hankalaa. Mikäli velkaa on maltillisesti 
ja apua pyydetään tarpeeksi ajoissa, voi 
tila ponnistaa takaisin jaloilleen.

”Karhinen totesi hyvin raportis-
saan, että maatalouden tärkein työkalu 
on taskulaskin. Tämä on monella tilal-
la unohtunut. Talousasiat ja kirjanpito 
pitää opetella kunnolla ja kytkeä tuo-
tanto ja talous yhteen johtamisen kaut-
ta, niin vältetään pahimmat sudenkuo-
pat”, muistuttaa Mäkivuokko.

”Asiantuntijamme kulkevat kentäl-
lä avoimin silmin ja kohtaavat myös ai-
toa hätää. Emme tee sosiaalityötä, mut-
ta yritämme pureutua juurisyihin ja 
parantaa maatilan kannattavuutta ja 
tuottavuutta. Kun näin tapahtuu, eurot 
valuvat suoraan viljelijän laariin ja hä-
nelle jää rahaa palkata vaikkapa lomit-
taja ja aikaa pitää hieman lomaa.”

Laitevalmistajista 
tullut kilpailijoita
Mäkivuokko sanoo ProAgrian vahvan 
osaamisalueen liittyvän erityisesti mai-

Uudistuva neuvonta 
vastaa ruokaketjun 
haasteisiin

”Maataloustulo pitää saada 
nostettua nykymontusta 

kestävälle tasolle."

TÄSMÄTIEDOLLA 
ILMASTONMUUTOSTA VASTAAN

■ ProAgria Keskusten Liitto ja Mtech Digital Solu-
tions Oy perustivat keväällä 2018 Biocode Oy:n, joka 
keskittyy ilmastonmuutoksen hillintään.

Se tuo tietoa ja ratkaisuja ekologiseen tuotantoon ja 
ruokavalintoihin. 

Biocoden tavoitteena on auttaa maatalousyrittäjiä, 
koko elintarvikeketjun toimijoita sekä kuluttajia tun-
nistamaan ja vähentämään oman toimintansa ympä-
ristövaikutuksia.

”Olemme ensimmäiseksi pilotoineet maidontuo-
tannon ja leivän hiilijalanjäljen laskennan. Laajennam-
me laskentaa myös muihin tuotteisiin”, sanoo Biocode 
Oy:n toimitusjohtaja Pentti Meriläinen.

Pohjana ovat yrityksen omat ja oikeat tiedot, eivät 
keskiarvot.

Tammikuussa 2019 Biocode esitteli toimintaansa 
MTK:n kokoamalla Suomi-osastolla Grüne Wochella 
Berliinissä.
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M eistä jokainen tekee kuluttajana arvovalintoja 
päivittäin. Huomioinko ostopäätöksissäni tuot-
teen tuotanto-olosuhteet? Teenkö aidosti valin-

toja ilmaston lämpenemisen estämiseksi? Tuenko suoma-
laista työtä?  Mitkä ovat omat arvoni ja toiminko niiden 
mukaisesti?

Ainakin omalta kohdaltani voin kuluttajana sanoa, että 
aina valinta ei ole helppoa, vaikka arvovalintani olisivatkin 
mielestäni hyvin selkeät. Joko minulla ei ole tarpeeksi tietoa 
tai tieto on ristiriitaista. Vai olenko kuluttajana vain laiska 
selvittämään asioita?

OSUUSTOIMINTAKESKUS PELLERVON visiona on 
tuottaa hyvinvointia, palveluita ja yrittäjyyttä Suomeen. 
Osuustoiminnan ytimeen ja arvoihimme kuuluu vastuulli-
nen toiminta. Arvoissamme korostuvat muun muassa vas-
tuu toimintaympäristöstämme, osuuskuntien keskinäinen 
yhteistyö sekä koulutus, oppiminen ja viestintä. Toimim-
meko strategiamme ja arvojemme mukaisesti?

Mielestäni toimimme. Meidän jäsenyrityksemme ovat 
menestyneet brändien välisessä vastuullisuustutkimukses-
sa loistavasti. Suomen ykkönen tässä tutkimuksessa on ol-
lut jo monena vuonna Valio. S-ryhmä pärjää monilla eri 
brändeillään myös loistavasti. Sadan parhaan joukossa ovat 
lähes kaikki suuret jäsenyrityksemme.

Jäsenyrityksemme ovat tehneet merkittäviä investointe-
ja koko Suomeen ja ovat näin luoneet työpaikkoja ja hy-
vinvointia yhteiskuntaamme. Osuustoimintayritykset ovat 
myös merkittäviä veronmaksajia ja aluetalouden tukijoita. 
Jotta ne voivat kantaa vastuuta ympäristöstään tulevaisuu-
dessakin, pitää meidän pärjätä globaalien markkinoiden 
pelisäännöillä ja menestyä liiketoiminnassamme.

MITÄ ASIOITA voimme tehdä vielä paremmin? Monet 
jäsenyrityksemme ovat jo vuosia tehneet YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteiden pohjalta omaa vastuullisuusohjel-
maansa ja toimenpiteitä. Tämä 17 kohdan ohjelma sisäl-
tää monia yhteiskuntaa nytkin puhuttavia asioita, kuten ta-
sa-arvo, yhteistyö, ympäristöasiat. Suurimmat jäsenyrityk-
semme ovat johtaneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteis-
ta omia, konkreettisia tavoitteita ja tekemisiä. Mainitsen 
tässä muutamia.
● Energiakäytön tehostamista ja uusiutuvan 

energian käyttöä
● Muovin korvaamista esim. pakkausmateriaaleissa
● Vastuullisten sijoitusohjelmien/-tuotteiden 

toteuttamisia
● Hiilineutraaleja tuotantotavoitteita
● Erilaisia työllistämistoimia

YHTEINEN 2050 SITOUMUS on Osuustoimintakes-
kus Pellervossa työn alla. Uskon, että tämän vuoden aikana 
saamme sen valmiiksi. Vaikka osuustoiminnan yhteinen 
sitoumus vielä puuttuu, ovat jäsenyrityksemme niitä teh-
neet. Tulemme omilla verkkosivuillamme pellervo.� jul-
kaisemaan jäsenyritystemme sitoumukset ja vastuullisuus-
teot. Tämä lehti on osoituksena siitä, että osuustoiminnalle 
ja keskinäisyydelle vastuullisuus on aina ollut tärkeää em-
mekä toimi nyt sen takia, että asia on noussut julkisuudessa 
keskusteluun. Toisaalta, nyt meillä on mahdollisuus erot-
tautua muista toimijoista entistä paremmin kertomalla mi-
tä olemme tehneet ja mitä tulemme tekemään.

Valtio, kunnat ja erilaiset organisaatiot voivat tehdä vas-
tuullisuudessa paljon, mutta yhtä lailla tärkeitä ovat myös 
ne toimenpiteet, joita me kuluttajat – sinä ja minä – teem-
me arjessamme. Toiminko omien arvojeni mukaisesti? On-
ko minulla konkreettisia vastuullisuustekoja? Parhaimmil-
laan yksittäinen kuluttaja voi toimia osuustoimintayrityk-
sen tavoin. Arvot ovat selkeät: Omaa toimintaa suunnitel-
laan. Tehdään konkreettisia tekoja.

Arjen valinnat 
ratkaisevat 

PETRI PITKÄNEN
Kirjoittaja on Osuustoimintakeskus Pellervon hallituksen puheenjohtaja.

PUHEENJOHTAJALTA

KESTÄVÄ KEHITYS JA OSUUSTOIMINTA
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tuuta toimintaympäristöstä ja yleises-
ti ottaen luonnonvarojen kestävästä 
käytöstä.

Sosiaalinen vastuu sisältää ihmisoi-
keuskysymykset sekä huolen ihmisten 
hyvinvoinnista. Yrityksillä on näin vas-
tuu henkilöstöstään, asiakkaistaan, toi-
mitusketjuista, paikallisista asukkaista 
sekä kaikista ihmisistä maapallolla.

Kestävä kehitys
Kestävä kehitys on yhteiskunnallista 
muutosta, jossa turvataan nykyisille ja 
tuleville sukupolville hyvän elämisen 

kä yhteiskuntaan ja sen arvoihin ylei-
sesti. Yhteiskuntavastuu määritellään 
yleisesti kolmen ulottuvuuden kaut-
ta: 1) Taloudellinen vastuu, 2) Ympä-
ristövastuu sekä 3) Sosiaalinen vastuu.

Taloudellisen vastuun mukaises-
ti toimiva yritys pyrkii taloudellises-
ti kannattavaan liiketoimintaan, jos-
sa riskienottaminen on hallittua ja 
tarkkaan harkittua, jolloin yrityksel-
lä on edellytyksiä toimia kannattavasti 
myös pidemmällä aikavälillä.

Ympäristövastuu on ympäristöon-
gelmien ja riskien hallintaa sekä vas-

Keskustelu yritysten yhteis-
kuntavastuusta on hyvin laa-
jaa, näkökulmia on paljon ja 

käsitteiden määrittelyssä on paljon eri-
mielisyyttä. Samasta aiheesta käytetään 
lisäksi ristikkäisiä käsitteitä. Mistä me 
oikein puhumme, kun puhumme yri-
tysten yhteiskuntavastuusta?

Yhteiskuntavastuun kolme 
ulottuvuutta
Yhteiskuntavastuullisuus on organi-
saation vastuuta omasta toiminnas-
taan suhteessa muihin toimijoihin se-

Kestävä kehitys vai 
yhteiskuntavastuu

– mistä me oikein puhumme?

Teksti: HANNA 
MUUKKA

K
uv

a:
 P

ix
ab

ay

Ilmastonmuutos, ihmisoikeuskysymykset, eriarvoisuuden lisääntyminen, 

yritysvastuu, yrityskansalaisuus, vastuullinen yritystoiminta ja eettinen 

liiketoiminta. Kestävää kehitystä, yhteiskuntavastuuta vai mitä?
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mahdollisuudet niin, ettei esimerkik-
si luonnonvaroja kuluteta enemmän 
kuin maapallo pystyy tuottamaan. 
Ympäristö, ihminen ja talous otetaan 
tasavertaisesti huomioon päätöksen-
teossa ja toiminnassa. Myös kestävää 
kehitystä tarkastellaan kolmen ulot-
tuvuuden kautta: 1) Ekologinen kestä-
vyys, 2) Taloudellinen kestävyys ja 3) 
Sosiaalinen kestävyys.

Yhteiskuntavastuuraportointi
Yhteiskuntavastuuraportointi toimii 
organisaatioiden välineenä kertoa 
yleisestä vastuunkannosta ja osallis-
tumisesta maailman pelastamiseen. 
Jos yhteiskuntavastuun määritelmäs-
tä ei ole yksimielisyyttä, ei aihees-
ta kertomisestakaan ole käytössä yh-
tä yhtenäistä yhteiskuntavastuun ra-
portoinnin tapaa.

Vuoteen 1999 asti yrityksien vas-
tuullisuusraportointi keskittyi lähin-
nä ympäristökysymyksiin, minkä jäl-
keen raportit alkoivat hiljalleen sisäl-
tää myös taloudellisia ja sosiaalisia 
asioita koskevia indikaattoreita.

Tunnetuimpia kansainvälisiä ra-
portointistandardeja ovat esimerkik-
si Global Reporting Initiative (GRI), 
ISO-standardit (International OrgaISO-standardit (International OrgaISO-standardit -
nization for Standardization) sekä Ac-
countAbility -ohjeisto.countAbility -ohjeisto.countAbility

Yhteiskuntavastuuraportointi voi 
olla integroituna osaksi yrityksen vuo-
sikertomusta tai yritys julkaisee erilli-
nen yhteiskuntavastuuraportin.

Suomessa jo lainsäädäntö velvoit-
taa suuremmat yritykset raportoi-
maan ympäristöä, työntekijöitä, ih-
misoikeuksia, korruptiota sekä lah-
jontaa koskevista toimintalinjoista se-
kä kertomaan lyhyesti liiketoiminta-
mallistaan sekä yrityksen valitsemiin 
toimintalinjoihin liittyvistä riskeistä ja 
yrityksien varautumisesta näiden va-
ralle. Tämän tarkemmin lainsäädän-
tö ei määrittele yrityksien yhteiskun-
tavastuun raportointia.

YK:n kestävän kehityksen tavoit-
teista ja niiden indikaattoreista toi-
votaan uutta ja globaalia viitekehys-
tä, jolla raportointi ja vertailu eri mai-
den ja eri yritysten kesken saadaan yh-
tenäiseksi.

KESTÄVÄ KEHITYS JA OSUUSTOIMINTA

Yritysten yhteiskuntavastuun 
synty- ja kehityshistoria

1700-luku  
– valistuksen 

aikakausi
● Yritysten vastuukysy-
mysten teoreettiset juu-
ret löytyvät valistus�lo-
so�asta.
● Näihin aikoihin alkaa 
muodostua myös käsitys 
yritysten erilaisten int-
ressiryhmien olemassa-
olosta sekä yhteiskunnan 
yleisestä edusta.

1968-73  
– ongelmakohtainen vastuun aikakausi

● Yritykset keskittyvät tiettyihin ongelmiin, kuten ro-
tusyrjintään ja kaupunkien rappeutumiseen. Erityisesti 
maailmanlaajuinen öljykriisi sekä voimistunut ympä-
ristöherääminen luonnonkatastro�en sekä ympäristö-
tuhojen myötä vaikuttaa yritysten toimintaan.
● Rooman klubin vuonna 1972 julkaisema raport-
ti Kasvun rajat kasvattaa ympäristöliikkeen vaikutusta Kasvun rajat kasvattaa ympäristöliikkeen vaikutusta Kasvun rajat
ja pakottaa myös yrityksiä keskittämään huomiota ym-
päristökysymyksiin.

1990-luku
● Lama ja talouselämän korostunut arvaamattomuus 
synnyttävät tarpeen merkittäviin muutoksiin yritysmaa-
ilmassa johtaen lopulta uudenlaiseen johtamiskulttuuriin 
sekä arvokeskusteluun, yhteisvastuun teemojen nousemi-
seen sekä työntekijöiden aseman voimistumiseen.
● Syntyy yhä enemmän monikansallisia suuryhtiöi-
tä. Globaali sosiaalinen sijoittaminen, yrityksen maine, 
yhteisölliset kumppanuudet sekä yrityksien harjoittama 
sosiaalipolitiikka tulevat osaltaan osaksi suurten yritys-
ten toimintaa.
● Suomen osalta talouselämä on ollut lähinnä metsä- ja 
metalliteollisuuden varassa. Yritysten sosiaalinen vastuu 
käsittää sisäisten sidosryhmien edustajat, joita tuolloin 
olivat teollisuuden työläiset sekä aivan yrityksen lähiym-
päristössä olleet kansalaiset.

1800-luku  
– teollistumisen 

aikakausi
● Pohjois-Euroopan osalta 
yritysten sosiaalisen vastuun 
kehittyminen on osa teollistu-
misprosessia. Tehtaiden omis-
tajat haluavat huolehtia työn-
tekijöistään kouluttaen hei-
tä ja tarjoten terveydenhoitoa 
sosiaalisen vastuun henges-
sä. Taustalla pyrkimys saada 
työntekijöistä tuottavaisem-
pia.

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤
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R. Edward Freeman

● Suuria yhtiöitä alkaa muo-
dostua ja niiden koon kasva-
essa myös yrityksen johtami-
nen ja omistaminen eriytyvät 
toisistaan. Uudet yritysjohta-
jat alkavat pohtia, mitä muita 
mahdollisia tavoitteita tai vel-
voitteita yrityksillä voisi olla 
maksimaalisen taloudellisen 
voiton tuottamisen ohella.

1974–78 – responsiivisuuden aikakausi

● Yritykset alkavat lisätä alustavia sosiaalisen rapor-
toinnin muotoja talousraporttiensa yhteyteen.
● 1970-luvulla myös lainsäädäntö alkaa muodos-
taa pakottavia raameja organisaatioiden toiminnal-
le. Yritykset velvoitettuja luomaan itselleen meka-
nismeja noudattaakseen ympäristöön, tuoteturvalli-
suuteen, syrjintään ja työntekijöiden turvallisuuteen 
liittyvää lainsäädäntöä.
● Eurooppalaisia arvoja ja käsityksiä uudistaa omal-
ta osaltaan suosiota saanut poliittinen radikaali va-
semmisto, joka mm. kyseenalaistaa yrityksien oi-
keuden tuottamiinsa voittoihin.

2010-luku
● Vuonna 2015 hyväksytään 
YK:n Kestävän kehityksen ta-
voiteohjelma (Agenda2030), jo-
ka tähtää äärimmäisen köyhyy-
den poistamiseen sekä kestä-
vään kehitykseen, jossa otetaan 
ympäristö, talous ja ihminen 
huomioon tasavertaisesti. Eri-
tyisesti yrityksillä toteuttami-
sessa suuri rooli.

1900-luvun alku 
– hyväntekeväisyyden 

aikakausi
● Patrick Murphyn (1978) kuvaile-
man yhteiskuntavastuun 1900-luvun 
kehityshistorian jaksottelun mukaan 
1950-luvulle asti voidaan puhua hy-
väntekeväisyys-aikakaudesta.
● Ensimmäiset ammattiliitot synty-
vät ajamaan työntekijöiden oikeuk-
sia, jolloin yritysten vastuu vähenee.
● Yritysten sosiaalinen vastuu koos-
tuu lähinnä lahjoituksista, joita yri-
tykset antavat hyväntekeväisyysjär-
jestöille.

1953-67 – tietoisuuden aikakausi
● Modernin sosiaalisen vastuun aika alkaa Howard Bowenin
vuonna 1953 julkaistun Social Responsibility of the Business-
man -kirjan myötä. Sosiaalinen vastuu on erityisesti taloustie-
teellisen tutkimuksen kohteena.
● Vastuullisuus saa nykyisen muotoonsa lopulta amerikkalai-
sella maaperällä ja sikäläisen liike-elämän kulttuurin muovaa-
mana.
● 1950-luvulla yhteiskuntavastuu toteutuu kuitenkin enem-
män puheen kuin tekojen tasolla. Yritykset vasta totuttelevat 
ajatukseen vastuullisuudesta.
● Suomessa 1960-luvulta alkaen hyvinvointipalveluiden järjes-
tämisen siirtyminen yhä enemmän valtion ja kuntien vastuul-
le pienentää yritysten roolia entisestään. Työterveyspalvelujen 
tarjoajina yritykset kuitenkin ovat edelleen tärkeässä roolissa.

1980-luku 
– yritysetiikan kehittymisen aikakausi

● Vastuullisuuskeskusteluun tulee mukaan sidosryh-
mäteoria ja yritysetiikka R. Edward Freemanin (1984) 
Strategic Management: A Stakeholder Approach -kir-
jan myötä.
● 1980–lukua leimaa ihmisten ahneus ja oman edun 
tavoittelu sijaiskärsijöistä välittämättä, mikä on yritys-
etiikan kehittymiselle otollista aikaa. Maailma alkaa 
kyseenalaistaa yhä enemmän yritysten toimintatapoja.
● Yritysten harjoittama hyväntekeväisyys laajenee ja 
kehittyy 1980-luvun lopulla sekä 1990-luvun aikana.

2020-luku
● Valtioiden voidaan katsoa epä-
onnistuneen nykyisen kaltaisen 
energiaintensiivisen tuotannon 
ja kuluttamisen haitallisten sivu-
vaikutuksien hallinnassa etenkin 
ympäristökysymysten kohdal-
la. Näin yritykset ovat päätyneet 
ottamaan enemmän vastuuta ja 
myös ajautuneet entistä poliitti-
sempaan rooliin.
● Yrityksien yhteiskuntavas-
tuu voidaankin nähdä sosiaali-
sen vastuun uudelleen tulemise-
na, mutta tällä kertaa globaalissa 
mittakaavassa.

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤➤
2000-luku

● Voimakkaan globalisaation ja talouden kehitty-
misen myötä sosiaalinen kehitys laantuu. Hyvinvoin-
nin oletetaan tulevan automaattisesti talouskasvun sivutuotteena.
● Vuonna 2000 hyväksytään YK:n vuosituhatjulistuksen (Mil-
lenium Declaration) sisältämät vuosituhannen kehitystavoitteet 
vuosille 2000–15. Ne tähtäävät köyhyyden, tautien, lapsi- ja äi-
tiyskuolleisuuden, nälkä- ja vesiongelman sekä ympäristöongel-
mien lievittämiseen ja sitä kautta turvallisempaan yhteiskuntaan.
● YK suuntaa yrityksille Global Compact -aloitteen. Se keskittyy Global Compact -aloitteen. Se keskittyy Global Compact
kymmeneen eri periaatteeseen, joiden teemat liikkuvat työnteki-
jöiden oikeuksien, yleisten ihmisoikeuksien, ympäristökysymys-
ten sekä korruption vastaisuudessa. Allekirjoittaessaan aloitteen 
yritykset sitoutuvat noudattamaan edellä mainittujen teemojen 
periaatteita liiketoiminnassaan sekä yrityksen strategiassa.
● Vuosien 2007–09 �nanssikriisi nostaa liiketoiminnan kestä-
vyyden ja eettisyyden uudestaan valokeilaan.
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työssään oman toiminnan huonojen 
vaikutusten minimointiin ja positii-
visten vaikutusten maksimointiin. Si-
tomalla työnsä ja tuloksensa Agen-
da2030:n tavoitteisiin yritys voi osoit-
taa konkreettisesti ja ymmärrettäväs-
ti oman liiketoimintansa vaikutuksia. 
Suomessa tällä hetkellä vain pieni osa 
(11%) suurimmista yrityksistä on in-
tegroinut Agenda2030_n tavoitteet lii-
ketoimintaansa, kertoo tuore tutkimus 
(http://�antconsulting.com/wp-con-
tent/uploads/2019/01/No_time_to_
waste.pdf). Ennen muuta Agenda2030 
on megatrendikartta, joka toivottavasti 
generoi uutta liiketoimintaa ja kump-
panuuksia myös suomalaisille yrityk-
sille.

Suomen ainutlaatuinen malli 
osallistua
Suomea on pitkään pidetty yhtenä 
kestävän kehityksen mallimaana maa-
ilmalla. Olemme yli 25 vuotta oppi-
neet toisiltamme ja kehittäneet yhteis-
tä ymmärrystä ja tahtotilaa kestäväs-

tamisesta yhteistyössä yksityissektorin, 
kansalaisyhteiskunnan ja muiden yh-
teiskunnan toimijoiden kanssa.

Agenda2030 ja yritysvastuu
Agenda2030 on tuonut koko maail-
malle yhteiset konkreettiset tavoitteet 
kestävän kehityksen edistämiseen. Se 
on myös hyvä viitekehys jokaiselle yri-
tykselle. Agenda2030:n kautta voi pei-
lata omaa liiketoimintaa. Agenda2030 
on yrityksille ensimmäinen yhteinen 
kansainvälinen kieli ja sisältö kestä-
västä kehityksestä. Se antaa ryhtiä yri-
tysvastuun hahmottamiseen ja rapor-
tointiin sekä auttaa kommunikaatios-
sa esimerkiksi omistajille ja muille si-
dosryhmille.

Yritykset ovat yhteiskunnassa pal-
jon vartijoina ja niin myös kestä-
vän kehityksen kontekstissa. Agen-
da2030:n tavoitteiden osalta yrityk-
set ovat osa ratkaisua, sillä ilman yri-
tysten työtä tavoitteita on mahdoton-
ta saavuttaa.

Yritykset pyrkivät vastuullisuus-

M itä yhteistä on Osuustoimin-
takeskus Pellervolla ja glo-
baalilla kestävän kehityksen 

toimintaohjelma Agenda2030:lla?
Ylisukupolvinen ajattelumal-

li, luonnon ja inhimillisten perustar-
peiden kunnioittaminen, paikallisten 
elinvoimaisten yhteisöjen kehittämi-
nen ja kaikkien mukana pitäminen se-
kä ymmärrys siitä, että tekomme tai 
tekemättä jättämisemme vaikuttavat 
myös globaalisti.

Kestävän kehityksen toimintaoh-
jelma Agenda2030 on ollut voimassa 
pian neljä vuotta. Se on YK:n jäsenmai-
den sopima kunnianhimoinen tavoite-
paketti, joka ohjaa kestävän kehityksen 
toteuttamista maailmassa seuraavat 
yksitoista vuotta. Ohjelman tavoittee-
na on kääntää globaali kehitys uralle, 
jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoi-
keudet, talouden vauraus ja yhteiskun-
tien vakaus turvataan ympäristön kan-
nalta kestävällä tavalla sekä poistetaan 
äärimmäinen köyhyys maailmasta. 
Hallitukset vastaavat ohjelman toteut-

Agenda2030 on
pellervolaisuuden 
ytimessä

MARJA INNANEN
Kirjoittaja on apulaispääsihteeri 
Valtioneuvoston kansliassa ja toimii 
varapuheenjohtajana kestävän 
kehityksen toimikunnassa.

KESTÄVÄ KEHITYS JA OSUUSTOIMINTA
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Kestävä kehitys koskee mitä suu-
rimmassa määrin pellervolaisia toimi-
joita, sillä lähes kaikki osuustoimintaa 
harjoittavat tahot ovat suoraan riippu-
vaisia tai yhteydessä luontoon ja luon-
non asettamiin rajoihin. Muun muassa 
maa- ja metsätalouteen, meriin ja puh-
taisiin vesiin perustuvat liiketoiminnat 
ovat sen jo huomanneet. Toinen suo-
raan pellervolaiseen ajatteluun iskevä 
kestävän kehityksen ajatus liittyy ylisu-
kupolviseen vastuuseen; osuustoimin-
taliike on aina ajanut kestävää ja pit-
käikäistä hyvinvoinnin tavoittelua eikä 
kvartaalitalouden pikavoittoja.

Perheyrittäjyys, paikallisten elin-
keinojen ja toimijoiden tukeminen, 
sukupolvien aikana syntyneiden 
vahvuuksien ja osaamisen hyödyn-
täminen sekä ylpeys omista juuris-
ta ovat mielestäni osuustoiminnan 
kulmakiviä. Nämä ovat arvoja, jot-
ka erittäin hyvin tukevat myös kes-
tävän kehityksen ajattelua. Sana vas-
tuullisuus on kuvannut osuustoi-
mintaa aina.                                          

ja kuntaa, 100 oppilaitosta, 7 toimi-
alaa, lukuisia järjestöjä. Myös yli tu-
hat kansalaista on tehnyt oman suun-
nitelmansa puolittaa hiilijalanjälkensä 
kansalaisten Sitoumus2050.� elämän-
tavat -palvelussa. Hallinto hyödyntää 
sitoumusta myös vapaaehtoisen sopi-
misen välineenä (GreenDeal:t) monil-
la toimialoilla (kaupanala, autoteolli-
suus, öljyjäte, ravitsemusala, materi-
aalitehokkuuden edistäminen). Toi-
mialakohtaisia sitoumuksia on tulos-
sa koko ajan lisää.

Agenda2030 ja Pellervo
Kestävän kehityksen ydinajatus on 
yksinkertainen: kasvatetaan inhimil-
listä hyvinvointia maapallon kanto-
kyvyn rajoissa. Toteutuakseen kestävä 
kehitys tarvitsee sellaista taloutta ja ta-
loudellista toimintaa, joka ei murenna 
kantokyvyn rajoja vaan pystyy sopeu-
tumaan niihin. Planeetan ja luonnon 
rajat ovat tällä hetkellä monin paikoin 
ylittyneet; ilmasto- ja luonnon moni-
muotoisuus esimerkiksi.

tä kehityksestä. Kaiken aikaa työn sy-
dämenä on toiminut Suomen kestä-
vän kehityksen toimikunta, jonka ko-
koonpano on kuin Suomi minikoossa.

Kestävän kehityksen toimikunta te-
ki ainutlaatuisen innovaation muuta-
ma vuosi sitten. Se kehitti Kestävän ke-
hityksen yhteiskuntasitoumuksen, joka 
on paitsi kansallinen kestävän kehityk-
sen strategia ja tulkinta Agenda2030:s-
ta mutta myös merkittävä Agen-
da2030:n toimeenpanon väline. Toi-
mikunnan idea onnistui: tavoitteena 
oli saada aikaan tekoja yhteisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi sekä mahdollis-
taa koko yhteiskunnan osallistuminen.

Yhteiskuntasitoumuksessa on kah-
deksan kansallista kestävän kehityk-
sen tavoitetta, joiden edistämisek-
si eri tahot antavat konkreettisia, uut-
ta luovia, mitattavia sekä seurattavia 
toimenpidesitoumuksia. Nyt kestä-
vän kehityksen toimenpidesitoumuk-
sia on annettu jo yli 1  700 kappalet-
ta. Tähän mennessä sitoumuksia on 
tehnyt yli 400 yritystä, 100 kaupunkia 
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Ennen nykyistä tehtäväänsä 
Guarco on ollut Argentiinan kansal-
lisen osuustoimintaliitto Cooperarin 
puheenjohtaja ja ICA:n hallituksen jä-
sen vuodesta 2013.

Nuoret saatava 
innostumaan
ICA:n puheenjohtajan neuvonanta-
ja Gabriela Bu�a nosti esiin nuorten 
sitouttamisen osuuskuntaan ja erityi-
sesti siihen liittyvät vaikeudet.

”Vaikka osuustoiminnan arvomaa-
ilma sopii nuorten asenteisiin, he eivät 
tiedä siitä riittävästi. Jos osuustoimin-
taopetusta ei ole tarjolla kaikilla kou-
luasteilla, nuoria on jatkossa entistä 

suunnattu Coopsfor2030-kampanja.
Ryhmän vierailua Suomeen joh-

tanut Ariel Guarco totesi eteläame-
rikkalaisten osuustoimijoiden olevan 
erityisen kiinnostuneita suomalaises-
ta kuluttajaosuustoiminnasta ja koke-
musten vaihdosta S-ryhmän kanssa.

Koulutukseltaan Guarco on eläin-
lääkäri. Hän on kotoisin pienestä ar-
gentiinalaisesta kaupungista nimeltä 
Coronel Pringles, jossa toimivassa säh-
köosuuskunnassa hänen äitinsä työs-
kenteli koko Guarcon lapsuusvuodet.

Hän toimi itsekin eri tehtävissä 
yli 20 vuoden ajan kotikaupunkinsa 
osuustoiminnallisessa Electric Coope-
rative -yhtiössä.

E teläamerikkalaisia osuustoi-
mintavaikuttajia vieraili tou-
kokuussa Suomessa. Vierai-

lun aikana käydyissä keskusteluissa 
korostuivat YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteet, jotka ovat sisäänrakennet-
tuna myös osuuskuntamalliin.

Kansainvälisen osuustoimintalii-
ton ICA:n puheenjohtajaksi vuon-
na 2017 valittu Ariel Guarco kertoi 
Osuustoiminta-lehdelle terveisensä 
suomalaisille.

”Mielestäni suomalaisella osuus-
toiminnalla on vahva viesti muulle 
maailmalle. Kokemuksenne osoittaa, 
että yritysmallin kautta on mahdol-
lista rakentaa oikeudenmukaisempi ja 
osallistavampi yhteiskunta.

Myös menestyvää liiketoimin-
taa on mahdollista tehdä kestävästi”, 
Guarco painotti.

Hänen mukaansa ihmiset osuus-
kuntien työntekijöinä, jäseninä ja pal-
veluiden käyttäjinä rakentavat joka 
päivä parempaa maailmaa.

”YK:n kestävän kehityksen tavoit-
teista tärkeimpiä on talouden demo-
kratisoituminen matkalla kohti ta-
sa-arvoista yhteiskuntaa. Sen eteen 
työskentelemme yhdessä Kansainväli-
sen työjärjestön ILO:n kanssa.”

Guarcon mukaan ICA on sitoutu-
nut YK:n kestävän kehityksen Agen-
da2030-toimintaohjelmaan. Tämän 
lisäksi ICA:lla on oma osuuskunnille 

ICA:n puheenjohtaja Ariel 

Guarco toi Suomeen ryhmän 

osuustoimintavaikuttajia 

Argentiinasta, Meksikosta 

ja Uruguaysta toukokuun 

alussa. SOK:n vieraana 

ollut delegaatio 

perehtyi suomalaiseen 

osuuskuntamalliin ja tutustui 

S-ryhmän toimintaan ja 

toimipaikkoihin.

Teksti ja kuvat: 
RIKU-MATTI 
AKKANEN

KESTÄVÄ KEHITYS JA OSUUSTOIMINTA

Kestävän kehityksen
käytännöt 
kiinnostivat

Eteläamerikkalaisille 
vieraille esiteltiin SOK:n 
päivittäistavarakaupan 

logistiikkakeskus Sipoossa.
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pussinsa. YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
onnistuneiden käytäntöjen jakamis-
ta”, Ivanov alleviivasi.

Eettisiä valintoja ja 
uutta teknologiaa
SOK:n pääjohtaja Taavi Heikki-
lä muistutti puheenvuorossaan, et-
tä S-ryhmä pyrkii edistämään ihmis-
oikeuksia toimitusketjuissaan. Hän 
myös korosti läpinäkyvyyttä ja avoi-
muutta osana vastuullisuutta.

SOK edellyttää hankintasopimuk-
sissaan kaikilta toimittajiltaan keskeis-
ten työ- ja ihmisoikeuksien kunnioit-
tamista sekä tuotteiden jäljitettävyyttä 
raaka-aineiden alkuperään saakka.

Vuoden 2019 aikana SOK valmis-
telee lisäksi ihmisoikeuksia koskevat 
periaatteet, jotka kokoavat yhteen ih-
misoikeuksien johtamiseen, riskien ja 
vaikutusten arviointiin liittyvät käy-
tännöt.

Delegaatiolle esiteltiin lisäk-
si SOK:n tytäryhtiön Inex Partnersin 
päivittäistavarakaupan logistiikkakes-
kus Sipoossa. Suomen suurin logis-
tiikkakeskus vastaa tilavuudeltaan yli 
30 eduskuntataloa.

S-ryhmän vähittäiskaupan päivit-
täistavaroista yli puolet kuljetetaan lo-
gistiikkakeskuksen kautta. Kolman-
nes viedään tavarantoimittajilta Inex 
Partnersin alueterminaaleihin, joita 
on 11 eri puolilla maata.

Logistiikkakeskus on lähes koko-
naan automatisoitu, ja se edustaa alan 
uusinta teknologiaa. Sipoon keskuk-
sessa käytetään uusinta teknologiaa 
sekä tuotteiden käsittelyssä että ener-
giaratkaisuissa. Esimerkiksi raken-
nuksen lämmitys on toteutettu hyö-
dyntämällä maalämpöä. 

ta muistutti, että identiteettinsä avulla 
osuuskunnat määrittävät oman paik-
kansa yhteisössä ja maailmassa.

”Tärkeää on, että ne myös muis-
tavat tämän eivätkä ala muistutta-
maan liikaa esimerkiksi pörssiyhtiöi-
tä. Omistajuuden tunteen on välityt-
tävä lisäksi osuuskuntien jäsenomista-
jille, jotka niiden palveluita käyttävät”, 
tähdensi Montes.

Tässä haasteessa hän heitti pallon 
neuvojille, jotka antavat osuuskunnil-
le lainopillista ja yritysneuvontaa.

Cudecoop on Uruguayn osuuskun-
tien merkittävin edunvalvoja, jonka jä-
senistöön kuuluvat maan kaikki osuus-
pankit, työosuuskunnat, maatalous-
osuuskunnat, vakuutusosuuskunnat 
sekä terveydenhuolto-osuuskunnat.

Katse kääntyy 
Eurooppaan
Delegaation mukana ollut Euroopan 
kuluttajaosuuskuntien edunvalvonta-
järjestö Euro Coopin pääsihteeri To-
dor Ivanov Brysselistä piti tärkeänä, 
että osuuskaupat eri mantereilta voi-
vat istua samaan pöytään ja keskustel-
la. Suomalaisia kävi Argentiinassa vii-
me vuonna ja nyt sama tapahtui toi-
sinpäin.

”Eteläamerikkalaiset kollegam-
me Argentiinasta, Meksikosta ja Uru-
guaysta tekevät erittäin hyvää yhteis-
työtä Etelä-Amerikassa, mutta nyt he 
haluavat tutustua osuustoimintaan 
Euroopassa”, valotti Ivanov.

Hänen mukaansa Suomesta kan-
nattaa ottaa esimerkkiä myös kestä-
vän kehityksen tavoitteiden käytän-
nön toteuttamisessa.

”Suomalaiset yritykset menestyvät 
vähentämällä muovia, muotoilemal-
la uudelleen pakkauksena ja muovi-

vaikeampi saada innostumaan yritys-
mallista”, Bu�a arveli.

Hänen mielestään osuustoiminnan 
arvojen omaksuminen auttaa opiske-
lijoita ymmärtämään avoimen kansa-
laisyhteiskunnan periaatteita laajem-
minkin.

”Osuuskunnat ovat demokraatti-
nen tapa jakaa, rakentaa taloutta sekä 
oppia ja vaihtaa tietoa. Ne antavat sa-
malla tasa-arvoisen väylän osallistua 
ja edistää yhteisiä asioita. Osuustoi-
mintayritys on kuin yhteiskunta pie-
noiskoossa.”

Aiemmin ICA:n nuorten puheen-
johtajana toiminut argentiinalainen 
kiinnitti huomiota siihen, että nuor-
ten ongelmat ovat hyvin samanlaisia 
monissa maissa ympäri maailmaa.

”Nuorison korkea työttömyys luo 
näköalattomuutta asuinpaikasta riip-
pumatta. Talousvaikeudet taas hanka-
loittavat opintojen suorittamista lop-
puun asti.”

Gabriela Bu�a arvioi nuorten ole-
van kiinnostuneita eettisistä kysy-
myksistä, kuten ihmisoikeuksista. 
Eettisen kaupan periaatteisiin kuulu-
vat esimerkiksi turvalliset työolosuh-
teet, lapsityövoiman käytön kitkemi-
nen ja kohtuulliset työajat.

Bu�an mukaan ne ovat myös osuus-
toiminnan keskeisiä peruskiviä, mutta 
asiakkaat eivät tätä välttämättä tiedä. 
Vastuu tiedonvälityksestä on osuustoi-
mintayrityksillä ja -järjestöillä.

”Tarvitsemme lisää viestintää ja 
paljon enemmän oikeaa tietoa. Osuus-
kunnat on haastettava avoimeen vuo-
ropuheluun asiakkaidensa kanssa.”

Pelkkiä tummia pilviä taivaalla ei 
Bu�a kuitenkaan nähnyt. Hän ke-
hui nuorten intoa perustaa täysin uu-
denlaisia, esimerkiksi alustatalouteen 
pohjautuvia osuuskuntia, koska he 
haluavat elää ja työskennellä eri taval-
la kuin vanhempansa. Myös mobiili-
teknologia on nuorille täysin luonte-
va viestintäväline ja työkalu yrityksen 
pyörittämisessä.

Oma identiteetti 
ratkaisee
Gerardo Montes Uruguayn osuus-
kuntien keskusliitosta Cudecoopis-

”YK:n kestä-
vän kehityksen 
tavoitteista 
tärkeimpiä 
on talouden 
demokratisoitu-
minen”, totesi 
Ariel Guarco.

”Osuustoiminta-
yritys on kuin 
yhteiskunta 
pienoiskoossa”, 
Gabriela Buffa 
muistutti.

”Omistajuu-
den tunteen 
on välityttävä 
osuuskuntien 
jäsenomista-
jille”, Gerardo 
Montes korosti.
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Vuosi toimi alkusysäyksenä osuustoi-
minnan jatkuvalle kehittämiselle. ICA 
julkaisi ohjelman kokonaiselle osuus-
toiminnan vuosikymmenelle.

Osuustoiminnan kehityksen vuosi-
kymmenen mukaan osuuskunnista tu-
lee vuoteen 2020 mennessä eniten kas-
vava kestävän kehityksen yritysmuoto. 
Tämä vaatii sitä, että osuuskunnat ovat 
vahvasti mukana YK:n kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden saavuttamisessa 
ja suuntaavat liiketoimintansa niiden 
mukaan aina vuoteen 2030 asti.

ICA:n mukaan on tärkeää, että 
osuuskunnat tunnistetaan tärkeiksi 
kumppaneiksi Agenda 2030 saavutta-

myös omia vastuullisuustekojaan esil-
le ja saada ideoita muilta osuuskunnil-
ta. Mukana on jo 80 osuuskuntaa 31 
maasta ja ne ovat julkaisseet yhteensä 
167 lupausta.

ICA:lla on sivustolla esimerkkilu-
pauksia sekä niihin sopivia mittareita, 
joista osuuskunnat voivat ottaa mallia.

Jatkoa osuustoiminnan 
vuosikymmenelle
YK julisti vuoden 2012 Kansainväli-
seksi osuustoimintavuodeksi. Se oli 
ainutlaatuinen mahdollisuus edistää 
tietämystä osuustoiminnasta ja tuoda 
esille yritysmuodon mahdollisuuksia. 

K ansainvälinen osuustoi-
mintaliitto ICA on va-
linnut seitsemästätoista 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteesta 
omansa ja jaotellut ne kolmeen pääka-
tegoriaan: Köyhyyden hävittäminen, 
Perustuotteiden ja -palvelujen saata-
vuuden parantaminen sekä Ympäris-
tönsuojelu.

Mikä on Coopsfor2030?
Coopsfor2030 on sivusto, jonka kaut-
ta osuuskunnat saavat lisää tietoa 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteista 
erityisesti osuustoiminnan näkökul-
masta. Yritykset voivat tuoda alustalla 

ICA ja Agenda 2030

Miten YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet on 
viety käytäntöön? Teksti: HANNA MUUKKA

ICA on ollut alusta 

asti aktiivisesti 

edistämässä 

kestävän kehityksen 

tavoitteita. Jo kesällä 

2016 julkaistiin 

nettipohjainen 

Coopsfor2030-

kampanja, jonka 

kautta osuuskunnat 

voivat jakaa omia 

lupauksiaan.

KESTÄVÄ KEHITYS JA OSUUSTOIMINTA

K
uv

a:
 IC

A

OT-20190605-365392_190523_1556360219.indd   24OT-20190605-365392_190523_1556360219.indd   24OT-20190605-365392_190523_1556360219.indd   24OT-20190605-365392_190523_1556360219.indd   24OT-20190605-365392_190523_1556360219.indd   24OT-20190605-365392_190523_1556360219.indd   24OT-20190605-365392_190523_1556360219.indd   24OT-20190605-365392_190523_1556360219.indd   24OT-20190605-365392_190523_1556360219.indd   24OT-20190605-365392_190523_1556360219.indd   24OT-20190605-365392_190523_1556360219.indd   24OT-20190605-365392_190523_1556360219.indd   24OT-20190605-365392_190523_1556360219.indd   24OT-20190605-365392_190523_1556360219.indd   24 23.5.2019   15:56:4223.5.2019   15:56:4223.5.2019   15:56:4223.5.2019   15:56:4223.5.2019   15:56:4223.5.2019   15:56:4223.5.2019   15:56:4223.5.2019   15:56:4223.5.2019   15:56:42

25

Table of Contents 

For Safety and Security  ２

Before Delivery ４

After Delivery ８

Related Activities 12

Quality
Assurance
Report

March 21, 2016 to March 20, 2017

JCCU

JAPANESE CONSUMERS’CO-OPERATIVE UNION

Japanese 
Consumers’  
Co-operative 
Union

Coopermondo – 
Confcooperative

PERUSTUOTTEIDEN JA -PALVELUJEN 
SAATAVUUDEN PARANTAMINEN

● VICTO National Cooperative Federation and 
Development (VICTO National), Filippiinit
Lupaus: Autetaan osuuskuntia luomaan sukupuoli- 
ja kehitysohjelma, jonka avulla varmistetaan kaikille 
yhtäläiset osallistumis- ja johtamismahdollisuudet kaikilla 
päätöksenteon tasoilla poliittisessa, taloudellisessa ja 
julkisessa elämässä.
Mittarit:
80 osuuskuntaa on vakiinnuttanut sukupuoli- ja 
kehitysohjelmat.
YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN ALATAVOITTEET:
5.5 Taata naisille täysivaltainen ja tehokas osallistuminen 
sekä yhtäläiset johtamismahdollisuudet kaikilla 
päätöksenteon tasoilla politiikassa, taloudessa ja julkisessa 
elämässä.

Lue lisää: coopfor2030.coop

Esimerkkejä osuuskuntien lupauksista ja mittareista

YMPÄRISTÖSUOJELU

● Japanese Consumers’ Co-operative Union, Japani
Lupaus: Japanin kuluttajaosuuskunnat sitoutuvat vähentämään hiilidioksidipäästöjä 
ja varmistavat tehokkaat energiansäästötoimenpiteet ja parantavat uusiutuvan energian 
tarjontaa.
Mittarit:
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 40 prosenttia vuoden 2013 tasosta 2030 mennessä ja 
uusiutuvan energian lisääminen.
YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN ALATAVOITTEET:
7.2. Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi 
maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä.
13.1 Parantaa kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja 
luonnonkatastrofeihin.

KÖYHYYDEN HÄVITTÄMINEN
● Coopermondo – Confcooperative, Italia
Lupaus: Me edistämme köyhyyden vähentämistä tarjoamalla 
koulutusta ja teknistä apua.
Mittarit:
Sitoudumme auttamaan nuoria, naisia tai alkuperäiskansoja 
perustamaan vähintään 10 uutta osuuskuntaa vuoteen 2020 
mennessä kehittyvissä maissa.
YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN ALATAVOITTEET:
2.3 Tuplata vuoteen 2030 mennessä maatalouden tuottavuus 
ja pienruuantuottajien, erityisesti naisten, alkuperäiskansojen, 
perheviljelijöiden, paimentolaisten ja kalastajien, tulot esimerkiksi 
takaamalla yhtäläinen oikeus maahan, muihin tuotantoresursseihin 
ja -panoksiin, tietoon, rahoituspalveluihin, markkinoihin ja 
arvonluontimahdollisuuksiin sekä työllistymiseen maatalouden 
ulkopuolella.
8.5 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä täysi ja tuottava työllisyys ja 
säällinen työ kaikille, mukaan lukien nuorille ja vammaisille, sekä 
sama palkka samanarvoisesta työstä.
8.6 Vähentää vuoteen 2020 mennessä merkittävästi niiden nuorten 
määrää, jotka eivät käy työssä tai opiskele.
1.2 Vähentää vuoteen 2030 mennessä ainakin puolella niiden 
kaiken ikäisten ihmisten määrää, jotka kansallisten määritelmien 
mukaan elävät köyhyydessä.

VICTO National 
Cooperative Federation 

and Development
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rimmat osuuskunnat Metsä Group, 
SOK ja OP Ryhmä ovat huomioineet 
tavoitteet omassa liiketoiminnassaan?

”Kestävä kehitys on mukana kai-
kessa mitä teemme, ja tätä työtä on 
tehty pitkäjänteisesti. YK:n kestä-
vän kehityksen tavoitteet huomioitiin 
meillä heti vuonna 2016, ja toiminnan 
kehittämistä on peilattu niiden kaut-
ta siitä lähtien”, kertoo Metsä Grou-
pin kestävän kehityksen johtaja Päivi 
Makkonen.

Myös OP Ryhmä päivitti tuolloin 
omaa vastuullisuusohjelmaansa. Fi-
nanssitalo hyödynsikin SDG-tavoit-
teita viitekehyksenä luodessaan omaa 
vastuullisuusohjelmaansa.

”Tavoitteet toivat vastuullisuus-
työmme olennaisuusanalyysiin glo-
baalin näkökulman ja linkittivät teke-
misemme vahvemmin osaksi kansain-
välistä ja kansallista kestävän kehityk-
sen eteen tehtävää työtä”, OP Ryhmän 
vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa sel-
ventää.

SOK:n vastuullisuustyötä ohjaavat 
sidosryhmien odotukset sekä liiketoi-
minnan tarpeet.

”Kestävän kehityksen tavoitteet ei-
vät ole suuresti muuttaneet tätä, vaan 
vahvistaneet, että teemme oikeita 
asioita. Ne ovat auttaneet keräämään 
tekoja saman 'teeman' ympärille”, 
luonnehtii SOK:n vastuullisuusjohta-
ja Lea Rankinen.

Mitä uutta tavoitteet ovat tuoneet 
ja mitä hyötyä niistä on ollut?

Rankisen mukaan SDG:t loivat yh-
teiset globaalit tavoitteet, jotka muo-
dostavat vahvan selkänojan SOK:n 
vastuullisuustyölle ja vahvistavat si-
tä, että kaupparyhmä on oikealla tiellä 
myös maailman mittakaavassa.

”Meillä Metsä Groupissa SDG-tar-
kastelu vahvisti käsitystämme vahvas-
ta roolistamme kestävän tulevaisuu-
den toimijana, joka tarjoaa ratkaisuja 
ilmastonmuutoksen hillintään”, Päivi 
Makkonen kuvailee.

”SDG-tavoitteiden avulla olemme 
pystyneet havainnollistamaan konk-
reettisten esimerkkien tärkeimpiä yh-
teiskunnallisia, jopa laajempia hyöty-
jä. SDG-agenda on selkeä kokonaisuus 

Vuonna 2016 astuivat voimaan 
YK:n Kestävän kehityksen ta-
voiteohjelma (Agenda2030) 

sekä sen saavuttamiseen tähtäävät 
YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta. 
Erityisesti yrityksillä on niiden toteut-
tamisessa suuri rooli. 

Osuuskunta on arvopohjainen yri-
tysmuoto, jonka ytimeen kuuluu yh-
teiskunnallinen vastuu. Osuuskunnil-
la on siis luonnollisesti tärkeä tehtävä 
toimia myös YK:n kestävän kehityk-
sen tavoitteiden (SDG) toteuttamisen 
edelläkävijöinä. Miten Suomen suu-

VASTUULLISUUS  
– avain kestävään 
menestykseen
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet määrittävät suomalaisten 

osuustoimintayritysten vastuullisuustekoja.

Teksti: HANNA MUUKKA

Italiassa esille tulleet 
ongelmat liittyvät 
erityisesti työvoiman 
laittomuuteen ja alueen 
työntekijöiden surkeisiin 
asuinolosuhteisiin. 

KESTÄVÄ KEHITYS JA OSUUSTOIMINTA

SDG
● Tulee sanoista Sustainable Development Goals. Suo-
meksi Kestävän kehityksen tavoitteet.
● YK:n jäsenmaat sopivat 25.–27.9.2015 New Yorkissa 
järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen ta-
voitteista ja toimintaohjelmasta.
● Astuivat voimaan vuoden 2016 alussa.
● Tavoitteiden epäviralliset suomennokset syntyivät Suo-
men YK-liiton, ulkoministeriön ja YK:n alueellisen tiedotus-
keskuksen yhteistyönä.
    Lähde: Suomen YK-liitto

Mikä?
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”Käytännössä ne ovat toimineet 
selkänojana omien vastuullisuusta-
voitteidemme luomisessa. Samalla 
SDG:t ovat tuoneet suomalaista kon-
tekstia laajemman raamin vastuulli-
suustyömme tavoitteiden ja tulosten 
viestintään.” 

niistä asioista, jotka kaikkien yritysten, 
organisaatioiden ja yksilöiden tulee 
globaalisti huomioida toiminnassaan.”

Myös OP:n Kousan mielestä YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteet ovat 
erinomainen työkalu vastuullisuuden 
jäsentämiseen ja viestintään.

SOK:n tilaamassa selvityksessä tutkittiin säilyketomaattien hankintaketjuja 
Etelä-Italiassa, jossa viime vuosina on raportoitu siirtolaistaustaisten 
työntekijöiden huonoista työoloista. 

Käytännön teot ratkaisevat

OP:n Vuosisadan liikenneteko ja Green Bond 
framework
● ”Lähdimme vuonna 2017 toteuttamaan Vuosisadan lii-
kenneteko -kampanjaa, koska olimme tunnistaneet Kes-
tävän kehityksen tavoitteiden tukemana liikenneturvalli-
suuden meille oleelliseksi tavoitteeksi”, OP Ryhmän vas-
tuullisuusjohtaja Tuuli Kousa kertoo. ”Liikenneturvalli-
suuden edistämistyömme tukee konkreettisesti tavoitetta 
#3: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

”Vastaavasti lähdimme kehittämään omaa Green Bond 
Framework -viitekehystämme, jossa rahoitettavat toimialat 
tukevat kestävän kehityksen tavoitteita, kuten ilmaston-
muutoksen hillintää. Julkaisimme Green Bond Framewor-
kin viime vuonna ja ensimmäisen vihreän joukkovelkakir-
jan laskimme liikkeelle alkuvuodesta,” Kousa kuvailee.

SOK:n Radikaali läpinäkyvyys -tutkimusmalli
● Vuonna 2018 SOK kehitti perinteisen auditointityön 
rinnalle uudenlaisen, juurisyihin pureutuvan tutkimus-
mallin.

”Sen tavoitteena on selvittää meille keskeisten tuottei-
den tuotantoalueiden tai potentiaalisten hankinta-aluei-
den tyypillisiä ja ajankohtaisia ihmisoikeushaasteita ja nii-
den juurisyitä. Näin voimme tunnistaa keinot ja toimen-
piteet, joita voimme tehdä tyypillisten haasteiden mini-
moimiseksi,” Lea Rankinen esittelee. Taustalla ovat #8: Ih-
misarvoista työtä ja talouskasvua sekä #16: Rauha, oikeu-
denmukaisuus ja hyvä hallinto -tavoitteet.

Rankinen kertoo, että ensimmäisessä pilottiselvitykses-
sä tutkittiin säilyketomaattien hankintaketjuja erityisesti 
Etelä-Italiassa Foggian alueella satokaudella 2018.

”Italia valikoitui tutkimuksen kohteeksi, koska se ei ole 
perinteinen riskimaa, vaan EU-maa, josta kuitenkin on 
viime vuosina raportoitu siirtolaistaustaisten työntekijöi-
den huonoista työoloista. Selvityksen teki kansalaisjärjes-
tö Oxfam, joka tuotti selvityksen pohjalta riippumatto-
man raporttinsa.”

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas
● Äänekosken biotuotetehdas on hyvä esimerkki tehtaas-
ta, joka toimii jo nyt ilman fossiilisia polttoaineita Met-
sä Groupin kestävän kehityksen johtaja Päivi Makkonen 
muistuttaa.

”Panostamme sekä tuotekehitykseen että kaikkien tuo-
tannon sivuvirtojen tehokkaaseen ja arvokkaaseen hyö-
dyntämiseen, mikä tukee tavoitteita #9: Teollisuus, inno-
vaatiot ja infrastruktuuri ja #12: Vastuullinen tuotanto ja 
kulutus. Tuottamalla yli 15 prosenttia Suomen uusiutu-
vasta energiasta tuemme tavoitetta #7: Edullista ja puh-
dasta energiaa.” 

”Meille tavoitteista tärkeimpiä ovat luonnollisesti met-
sään ja ilmastoon liittyvät tavoitteet #15: Maanpäällinen 
elämä ja #13: Ilmastotekoja. Omien strategisten kestävän 
kehityksen 2030 tavoitteidemme mukaisesti pyrimme li-
säämään metsiin ja tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrää 
sekä turvaamaan metsäluonnon monimuotoisuutta. Vuo-
teen 2030 tavoitteemme on toimia täysin ilman fossiilisia 
polttoaineita ja täten ilman fossiilisia CO2-päästöjä.” 

Minne menet, vastuullisuustyö?
● Metsä Groupin Päivi Makkosen mukaan eettisyys määrittää, miten toimia oi-
kein.

”Panostamme sekä oman toimintamme että toimitusketjun eettisyyteen ja lä-
pinäkyvyyteen. Keväällä 2019 julkistimme uuden, noin 2 miljardin euron inves-
tointisuunnitelman, joka loisi tuhansia uusia työpaikkoja. Uskomme vahvasti 
metsäpohjaisen bio- ja kiertotalouden menestykseen tulevaisuudessa ja toimin-
tamme tukee tavoitetta #8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.”

Lea Rankinen uskoo yritysten vastuullisuustyön kehittyvän yhä selvemmin 
omien vaikutusten tunnistamisen kautta tekojen suuntaamiseen sinne, missä 
niillä on suurimmat vaikutukset.

”Samalla kehitetään myös vaikutusten mittaamista. SDG:t omalta osaltaan 
ohjaavat yrityksiä tunnistamaan entistä paremmin roolinsa ja vaikutuksensa.”

Myös Tuuli Kousa katsoo, että vastuullisuustyön merkitys yrityksissä kasvaa 
jatkuvasti.

”Esimerkiksi Helsingin yliopiston yhteistyössä OP Ryhmän kanssa vuosittain 
toteuttaman Suuryritystutkimuksen mukaan vastuullisuustyön painoarvo on 
jatkuvasti kasvanut. Suuri osa suomalaisyrityksistä ei ole vielä integroinut YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteita vastuullisuustyöhönsä. Näen, että kestävän ke-
hityksen tavoitteet vakiinnuttavat asemansa myös yritysten vastuullisuustyössä 
laajemminkin tulevaisuudessa.” 
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A genda 2030 on toimintasuunnitel-
ma ihmisten, maapallon ja hyvin-
voinnin hyväksi. Suunnitelma to-

teutetaan YK:n 17 kestävän kehityksen ta-
voitteen ja 169 alatavoitteen avulla. Ne ovat 
jatkoa YK:n vuosituhattavoitteille 2001–
2015, ja niillä on tarkoitus viedä päätökseen 
se, mitä vuosituhattavoitteilla ei saavutettu.

Agenda 2030 hyväksyttiin Yhdistyneiden 
kansakuntien huippukokouksessa syyskuus-
sa 2015. Tavoitteet tulivat voimaan 1.1.2016, 
ja ne on saavutettava vuoteen 2030 mennessä.

17 tavoitetta esimerkkien kautta
Suomalaiset osuustoimintayritykset teke-
vät oman osansa tavoitteiden saavuttami-
seksi. Seuraavassa on esitelty jokainen YK 
tavoite käyttämällä esimerkkinä osuus-
kuntien nettisivuilta sekä Sitoumus2050 
-sivustolta löytyneitä esimerkkejä. Muka-
na on myös esimerkkejä, joita ei ole erik-
seen määritelty YK:n mittarien mukaan, 
mutta vastaavat niiden sisältöön.

Tavoite 1. 
Poistaa köyhyys sen kaikissa 
muodoissa kaikkialta.
Osuuskunta Tradeka
● Palauttaa merkittävän osan 

liiketoimintansa tuloksesta takaisin suoma-
laiseen yhteiskuntaan. On lahjoitusten kaut-
ta mukana vahvistamassa Suomen tulevai-
suutta tukemalla kansalaisia, tasa-arvoa, in-
novointia ja yrittäjyyttä.

Mittarit: Keskimäärin vähintään 10 % tu-
loksesta lahjoituksiin.

Tavoite 2. 
Poistaa nälkä, saavuttaa ruo-
katurva, parantaa ravitsemus-
ta ja edistää kestävää maata-
loutta.

Atria
● Antibioottivapaan sikatuotannon lisää-
minen vuoteen 2020 mennessä. Kotimainen 
jäljitettävä lihaketju on vastaisku maailman 
laajuiseen ongelmaan, antibiooteille vastus-
tuskykyisten bakteerien, superbakteerien, li-
sääntymiseen, mikä on uhka ihmisten terve-
ydelle ja hyvinvoinnille.

Mittarit: Lähtötaso: 40 % Tavoitetaso: 
80 %.

Tavoite 3. 
Taata terveellinen elämä ja hy-
vinvointi kaiken ikäisille.
LähiTapiola 
● Haluaa lisätä sankaruutta 

kouluttamalla ensiaputaitoja 5.-luokkalaisille 
koululaisille. Samalla vahvistetaan rohkeutta 
ja tahtoa auttaa muita hätätilanteissa.

Mittarit: Tavoitteena on opettaa elvytystai-
dot 20 000 koululaiselle vuoden 2019 aikana. 

Tavoite 4. 
Taata kaikille avoin, tasa-ar-
voinen ja laadukas koulutus 
sekä elinikäiset oppimismah-
dollisuudet.

SOK
● Sitoutuu kasvattamaan nuorista kaupan 
alan ammattilaisia esimerkiksi perehdyttä-
mällä. Kehittää nuorten työelämätaitoja ja 

näin helpottaa siirtymistä opiskelusta työelä-
mään.

Mittarit: Toimenpide toteutunut / ei to-
teutunut.

Tavoite 5. 
Saavuttaa sukupuolten väli-
nen tasa-arvo sekä vahvistaa 
naisten ja tyttöjen oikeuksia ja 
mahdollisuuksia.

OP Ryhmä
● Toimii ihmisläheisesti ja osallistaen se-
kä edistää henkilöstön hyvinvointia ja moni-
muotoisuutta.

Mittarit: Johtajatehtäviin 40 % molempia 
sukupuolia.

Tavoite 6. 
Varmistaa veden saanti ja kes-
tävä käyttö sekä sanitaatio kai-
kille.
DAVA Foods Finland

● Tehostaa tuotantolinjojen pesujärjestel-
miä ja kennopesulan toimintaa siten, että nii-
den tuottama jäteveden määrä laskee.

Tavoite 7. 
Varmistaa edullinen, luotetta-
va, kestävä ja uudenaikainen 
energia kaikille.
Oulun Seudun sähkö

● Tuottaa MeidänSähkö-ratkaisulla kotita-
louden sähköstä 100 % uusiutuvasta energi-
asta. Myytävä sähköenergia tuotetaan sata-
prosenttisesti uusiutuvalla vesivoimalla.

Mittarit: 100 % uusiutuvaa energiaa.

17 tavoitetta  
– näin niihin vastataan

Listasimme käytännön toimenpiteitä, joilla suomalaiset osuustoimintayritykset  

edistävät kestävän kehityksen toteutumista.

Koonnut: HANNA MUUKKA
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Tavoite 8. 
Edistää kaikkia koskevaa kes-
tävää talouskasvua, täyttä ja 
tuottavaa työllisyyttä sekä 
säällisiä työpaikkoja.

Metsä Group
● Uusii eettiset toimintaperiaatteensa (Code 
of Conduct). Eettisyysbarometrin kehittämi-
nen aloitetaan vuonna 2019. Tuloksia hyö-
dynnetään työpaikan toimintatapojen ja eet-
tisyyden vahvistamisessa.

Mittarit: Eettisyysbarometri 100 %.

Tavoite 9. 
Rakentaa kestävää infrastruk-
tuuria sekä edistää kestävää 
teollisuutta ja innovaatioita.

Valio
● Kouluttaa maitotilayrittäjiä ja maksaa 
hankintaosuuskuntiensa kautta vastuulli-
suuslisää niille hankintaosuuskuntansa mai-
totilayrittäjälle, jotka sitoutuvat eläinlääkä-
rin tekemiin säännöllisiin terveydenhuolto-
käynteihin. Kaikki Valiolle maitoa toimitta-
vat maitotilat ovat solmineet laatu- ja tuotan-
totapasopimuksen ja ovat suunnitelmallisen 
eläinterveydenhuollon piirissä viimeistään 
vuonna 2020. 

Mittarit: Lähtötaso: 82 % Tavoitetaso: 
100 %.

Tavoite 10. 
Vähentää eriarvoisuutta mai-
den sisällä ja niiden välillä.
HKScan
● Sitoutuu tuomaan lihaval-

mistekategoriaan pienempiä pakkauskokoja. 
Tämä ohjaa kuluttajia maltillisempaan liha-
valmisteiden käyttömäärään, sillä lihan käyt-
töä kehittyneissä maissa on vähennettävä.

Mittarit: Lähtötaso 4 kpl Tavoitetaso: 7+ 
kpl.

Tavoite 11. 
Taata turvalliset ja kestävät 
kaupungit sekä asuinyhdys-
kunnat

Herttoniemen ruokaosuuskunta
● Ruokaosuuskunnan Kaupunkilaisten oma 
pelto -projekti on ensimmäinen Community 
Supported Agriculture -mallin kokeilu Suo-
messa.  Kuluttajat maksavat viljelijälle kasvu-

kauden alussa sellaisen summan rahaa, että 
tuottaja pystyy viljelemään heille vihanneksia 
koko kasvukauden.

Tavoite 12. 
Varmistaa kulutus- ja tuotan-
totapojen kestävyys
SOK
● Sitoutuu vähentämään muo-

vikasseja. Viestii erilaisten ostoskassien ym-
päristövaikutuksista. Kertoo avoimesti 
S-ryhmässä myytyjen ostoskassien määrät. 
Laajentaa muovisten ostoskassien maksulli-
suutta ja kasvattaa kestokassien myyntiä. Jo-
kaisessa ruokakaupassa on biohajoavia he-
vi-pusseja vaihtoehtona muovisille. Luopuu 
erittäin kevyiden muovipussien ilmaisesta ja-
kelusta itsepalveluna kassoilla. 

Mittarit: Toimenpide toteutunut / ei to-
teutunut.

Tavoite 13. 
Toimia kiireellisesti ilmaston-
muutosta ja sen vaikutuksia 
vastaan.
Valio

● Sitoutuu muuttamaan kaikki ”harjakat-
toiset” kuluttajapakkauksensa uusiutuvas-
ta kasvipohjaisesta materiaalista valmiste-
tuiksi. Myös pakkausten korkit on valmistet-
tu uusiutuvasta muovista. Kotimaan maidot, 
piimät, jogurtit ja kermat muuttuivat vuo-
den 2018 loppuun mennessä, muut tuotteet 
muuttuvat asteittain vuoteen 2025 mennessä.

Mittarit: Lähtötaso: 56 % Tavoitetaso: 
100 %.

Tavoite 14. 
Säilyttää meret ja merten tarjo-
amat luonnonvarat sekä edis-
tää niiden kestävää käyttöä.
Metsä Group

● Prosessiveden käyttöä on vähennetty 19 % 
vuoden 2010 tasosta vuoteen 2018 mennes-
sä. Työ jatkuu. Vesi on toiminta-alueella pää-
osin runsas resurssi, mutta Metsä Group pa-
nostaa silti prosessiveden tehokkuuden pa-
rantamiseen. Metsä Groupin käyttämästä ve-
destä 99 % on pintavettä. Ei heikennä mui-
den tahojen mahdollisuutta käyttää vettä.

Mittarit: Prosessiveden käyttöä tehoste-
taan 25 %:lla 2018–2030.

Tavoite 15. 
Suojella maaekosysteemejä, 
palauttaa niitä ennalleen ja 
edistää niiden kestävää käyt-
töä; edistää metsien kestävää 

käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; 
pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luon-
non monimuotoisuuden häviäminen.
Atria
● Vähentää soijan käyttöä nauta-, sika- ja 
broileriketjussa. A-Rehu käyttää aina Pro-
Terra- tai RTRS-serti�oitua tai vastaavat kri-
teerit täyttävää, vastuullisesti tuotettua soijaa.

Mittarit: Atria Perhetilojen broilerien 
ruokinnassa luovutaan soijan käytöstä koko-
naan, porsaat ja lihasiat ruokitaan ilman soi-
jaa 2020 loppuun mennessä.

Tavoite 16. 
Edistää rauhanomaisia yhteis-
kuntia ja taata kaikille pääsy 
oikeuspalveluiden pariin; ra-
kentaa tehokkaita ja vastuulli-

sia instituutioita kaikilla tasoilla
HKScan
● On aktiivisesti mukana kehittämässä pai-
kallisia tuottajayhteisöjä muun muassa edis-
tämällä tuottajien hyvinvointia sekä amma-
tillista osaamista, liiketoimintaa maaseudulla 
sekä paikallisia investointeja. Tukee vahvasti 
myös paikallisyhteisöjä erilaisten hyvänteke-
väisyysprojektien kautta.

Tavoite 17. 
Tukea vahvemmin kestävän 
kehityksen toimeenpanoa ja 
globaalia kumppanuutta
Metsä Group

● On sitoutunut toimimaan vastuullises-
ti ja edellyttää samaa kumppaneiltaan toimi-
tusketjussa. Toimittajien tulee sitoutua Met-
sä Groupin asettamiin eettisiin toimintata-
poihin (Supplier Code of Conduct). Kehittää 
käytäntöjä toimittajien vastuullisuuden to-
dentamiseksi ja edistämiseksi.

Mittarit: Vuoteen 2030 mennessä 100 % 
toimittajista toimii asetettujen ekologisten, 
sosiaalisten ja taloudellisten vastuullisuus-
vaatimusten mukaisesti. 
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I hmiskunta elää kuten viimeistä päivää ku-
vitelmassa, että sillä olisi useita planeettoja. 
Planeettoja on kuitenkin vain yksi, ja sen ra-

joja ylitetään. Samanaikaisesti ihmiskunnan mah-
dollisuudet säälliseen elämään heikentyvät. Toi-
saalta otsonikadon korjaaminen osoittaa, että ih-
miskunta kykenee oikaisemaan negatiivisen kier-
teen halutessaan.

Keskeisessä asemassa tässä on julkisen vallan ja 
yksilöiden valintojen lisäksi yritysten, niin pien-
ten kuin suurtenkin toimet. Suuret yritykset hal-
litsevat globaaleja arvoketjuja, mutta pienten yri-
tysten rooli niissä on ratkaiseva.

Haasteet ovat kuitenkin niin suuret, etteivät 
yritykset voi enää tukeutua yhteiskuntavastuun 
kaltaisiin heikkoihin signaaleihin, vaan niiden on 
otettava kestävyys huomioon koko liiketoiminta-
mallissaan, läpitunkevana kaiken kattavana voi-
mana. Yrityksillä on tähän sekä menestymisen et-
tä tuhoutumisen välttämisen kannustimet, mutta 
ne eivät ole välttämättä riittävän tehokkaita ja no-
peita. Markkinoiden kannustinvaikutus on kes-
keinen sääntelykeino mutta sen rinnalla ja ohel-
la on muitakin, ennen kaikkea oikeussäännöt, so-
siaaliset normit ja teknologia, erityisesti digitali-
saatio, jonka merkitys vain kasvaa kansainvälisten 
arvoketjujen kestävässä hallinnassa.

Kestävyydessä on siis kyse markkinoiden ja di-
gitalisaation lisäksi myös oikeudellista ja yritysten 
sisäisistä normeista. Keskeisiä sosiaalisia norme-
ja ovat erilaiset koodit, esimerkkinä Suomen pörs-
siyhtiöiden Hallinnointikoodi ja institutionaaliset 

Kohti kestävyyttä

KESTÄVÄ KEHITYS JA OSUUSTOIMINTA

JUKKA MÄHÖNEN
Kirjoittaja on 
osuuskuntaoikeuden 
professori Helsingin 
yliopistossa.

Pallo on nyt 
yrityksillä kestävän 
liiketoimintamallin 
luomisessa. Niiden 
on oltava tehokkaita 
ja nopeita ja 
otettava kestävyys 
huomioon kaikessa 
toiminnassaan, 
kirjoittaa Jukka 
Mähönen. 

sijoittajien stewardship-koodit kuten Norjassa ja 
Tanskassa.

Ruotsissa ja Suomessa ei ole sijoittajakoodeja, ja 
niiden pörssikoodit ovat esimerkkejä negatiivisesta 
sääntelystä, toisin kuin kehittyneissä Keski-Euroo-
pan maissa kuten Alankomaissa: koodeissamme ei 
millään tavoin huomioida kestävyyttä. Vastaaval-
la tavalla yhteisölait, kuten osakeyhtiölaki ja osuus-
kuntalaki, ovat hiljaa kestävyydestä.

Osuuskunnilla on kuitenkin heikkoja kestävyys-
normeja. Osuustoiminnan 7. periaatteen mukaan 
osuuskunnat toimivat yhteisöjensä kestävän kehi-
tyksen hyväksi jäsenten päättämällä tavalla. Periaa-
te ei ole kuitenkaan vahva, ja jäsenillä on mahdolli-
suus se kokonaan sivuuttaa. Kansainvälinen osuus-
toimintaliitto on pyrkinyt vahventamaan kestä-
vyystietoisuutta, esimerkiksi korostamalla Yhdis-
tyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoit-
teita. Niistä on kuitenkin matkaa konkretisaatioon. 
Samaan aikaan paine noudattaa Hallinnointikoo-
dia kasvaa suurissa osuuskunnissa.

Ruotsin Svensk Kooperativ julkaisee oman 
osuuskuntakoodinsa kesäkuussa. Siinä koroste-
taan osuuskuntien velvoitetta kestävään arvon-
luontiin. Se perustuu lisäksi vahvaan noudata 
ja selitä -periaatteeseen, johon kehittyneemmät 
pörssikooditkin ovat menossa, Ruotsissa ja Suo-
messa edelleen noudatettavan noudata tai selitä 
-periaatteen sijasta. Jää nähtäväksi, missä määrin 
osuuskunnat sitoutuvat koodiin ja mikä sen käy-
tännön vaikutus on, vai jääkö se osuuskunnissa-
kin pörssikoodin varjoon.

Suomessa ei olla innostuttu osuuskuntien omas-
ta koodista. Suuret osuuskunnat ovat sitoutuneet 
pörssikoodiin, eikä ole mieltä luoda omaa koodia 
muille. Kun sijoittajakoodiakaan ei ole, eikä merk-
kejä kestävyyden ottamisesta pörssikoodiin, ai-
noaksi mahdollisuudeksi jää säännellä oikeudel-
lisesti osuuskuntienkin velvollisuutta ottaa kestä-
vyys huomioon kaikessa toiminnassaan. Tämä ta-
pahtuu yhtäältä sijoittajien velvollisuuksien sään-
telyssä EU-tasolla, toisaalta paineen lisääntymisenä 
ottaa kestävyys huomioon osuuskuntalaissa, joko 
EU:n kautta tai suoraan kansallisesti.                          
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muitakin kuin pelkästään liiketalou-
dellisia vastuita.

Esimerkiksi viime vuosina voi-
makkaasti esille noussut ilmastokes-
kustelu on saanut paitsi monet yk-
silöt, myös lukuisat yritykset yritys-
muodosta riippumatta ryhtymään toi-
miin ilmastonmuutoksen etenemisen 
hillitsemiseksi. Erot yritysten väillä ei-
vät välttämättä ole havaittavissa teois-
ta. Ero syntyy siitä, että osuuskunnis-
sa päätökset ilmastoasioiden tukemi-
sesta tai muista yhteiskuntavastuulli-
sista toimista lähtevät aidosti jäsenien 
näkemyksistä ja vaatimuksista, kun he 
omistajina ohjaavat toiminnan suun-
taa ja päätöksentekoa osuuskuntien 
hallinnon eri elimissä. Näin ollen toi-
mien tarkoitusperä tai motiivi ei ole 
esimerkiksi markkinoinnillinen. Sen 
sijaan muita yrityksiä voivat velvoit-
taa toimiin esimerkiksi yhteiskunta tai 
asiakkaat.

Yhteiskuntavastuun eri element-
tien huomioimisen osuuskunnissa 
mahdollistaa myös se, että osuuskun-
tien tavoite ei ole pelkästään liiketa-
loudellinen. Pääoma on kärsivällistä, 
eivätkä omistajat katso tulosta kvar-
taaleittain. Valtaosa osuuskuntien 
omistajista monilla aloilla ymmärtää, 
että oma yritys tuottaa lisäarvoa ar-
vontuotannon monessa merkitykses-
sä pitkällä aikavälillä.

Osuustoimintaan liitetäänkin pit-
käjänteisyys ja käsite ylisukupolvisuus. 
Tällöin myös pääoman kartuttami-
sen mielessä voidaan puhua pitkäjän-
teisestä pääomasta. Osuuskuntien toi-

P erustehtävänsä ja kaksois-
luonteensa vuoksi osuuskun-
nat muodostavat luontevan 

alustan vastuulliselle toiminnalle. Joil-
takin osin osuuskunnatkin ovat yh-
tä myöhässä yhteiskuntavastuun kan-
tamisessa kuin kaikki muutkin yri-
tykset. Näin on esimerkiksi ekologi-
sen vastuun kohdalla, mutta onneksi 
asiaan on viimeisten kymmenien vuo-
sien aikana herätty laajalla rintamalla. 

Monen muun yhteiskuntavastuun 
osa-alueen kohdalla sen sijaan tilan-
ne on toinen. Tämä selittyy eri yritys-
muotojen erilaisilla toiminnan tarkoi-
tuksilla, tai jos asiaa katsotaan vieläkin 
pidemmälle historiaan, sillä, miksi ky-
seinen yritysmuoto on aikoinaan yli-
päätään keksitty.

Yhtiömuodoissa onkin merkittäviä 
eroavaisuuksia sen suhteen, mitä tar-
koitusta ne toiminnallaan ensisijaises-
ti pyrkivät edistämään. Toiminnan tar-
koituksen kautta tarkasteltuna voidaan 
jopa sanoa, ettei esimerkiksi osakeyh-
tiöllä tai pörssiyhtiöllä lähtökohtaises-
ti ole yhteiskuntavastuuta lain kirjai-
men noudattamista laajemmin. Tällä 
en missään muotoa halua sanoa, ettei-
vätkö osakeyhtiöt toimisi yhteiskunta-
vastuullisesti. Päinvastoin, esimerkkejä 
yhteiskuntavastuun kantamisesta löy-
tyy runsaslukuisasti. Kuitenkin osuus-
kuntien yhteisomistajuusrakenne se-
kä yritysmuodolle leimallinen kaksois-
rooli – se, että osuuskunta on liikeyri-
tyksen lisäksi jäsenyhteisö – johtavat 
siihen, että osuuskunnille on jo nii-
den olemassaolon tarkoituksen vuok-
si elimellistä huomioida toiminnassaan 

Osuuskunta heijastaa 
ajan arvoja

ANU PUUSA
Kirjoittaja toimii 
aineettoman 
pääoman 
johtamisen 
professorina 
Itä-Suomen 
yliopistossa.

minnan tulosta ja varallisuutta ohja-
taan yhteiskuntavastuullisiin toimiin 
yksittäisten sijoittajien pääoman kar-
tuttamisen sijaan. Kuten eräs osuus-
kunta-ajattelija on osuvasti todennut, 
osuuskunta on peili, joka heijastaa nii-
tä ajan arvoja, joita omistajilla ja meillä 
ihmisillä on. Tänä päivänä monet näis-
tä arvoista rakentuvat muun kuin ta-
loudellisen voiton maksimoinnin ta-
voitteen varaan. Sen sijaan ihmisillä on 
huoli kestävästä kehityksestä ja ympä-
ristömme tilasta.

Yhteiskuntavastuullisuutta osuus-
kunnissa ruokkii sekin, että ne toi-
mivat usein alueellisesti. Kun toimin-
ta on paikallista, omistajat, käyttäjät 
ja kolmoisroolissa olevat työntekijät 
asuvat ja elävät osuuskuntien sijainti-
paikkojen läheisyydessä. Tällöin heil-
le on luontevaa pyrkiä vaikuttamaan 
myönteisesti elinpiiriinsä ja aluei-
den elinvoimaan liiketoiminnan avul-
la. Lisäksi heidän on luontevaa pyr-
kiä omistamiensa osuuskuntien kaut-
ta varmistamaan, että osuuskunnan 
liiketoiminnan tulos hyödyttää paitsi 
omistajia, myös aluetta ja yhteiskun-
taa laajemmin sekä taloudellisesti että 
myös muilla tavoin.

Meillä on sekä historiallisesti et-
tä tänään kiistatonta näyttöä siitä, et-
tä aidosti osuuskunnan idean omak-
suneet osuuskunnat ovat merkittä-
viä yhteiskuntavastuullisia toimijoita. 
Yritykset näkevät, että niillä on tärkeä 
rooli suomalaisen yhteiskunnan hy-
vinvoinnin säilyttämisessä, jotta Suo-
mi jatkossakin säilyisi maana, jossa on 
korkea hyvinvoinnin taso, taloudellis-
ta vakautta ja kestävä arvoilmasto.   

näkökulma
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kakunnan kehittäminen.
Ympäristövastuu valtaosan mie-

lestä sopi molempiin yritysmuotoihin 
yhtä hyvin. Kuitenkin selvästi suu-
rempi joukko mielsi ympäristövas-
tuun paremmin osuuskuntiin sopi-
vaksi ominaisuudeksi.

Vähemmän voittoa,  
enemmän tasa-arvoa
Tutkimuksessa kysyttiin myös, eroaa-
ko osuustoiminnallinen yritystoi-
minta tai sen taustalla olevat periaat-
teet muusta yritystoiminta. Useam-
pi kuin joka neljäs oli sitä mieltä, ettei 
eroja ole. Yritystoiminta on yritystoi-
mintaa riippumatta yritysmuodosta. 
Noin puolet väestöstä ei osannut sa-
noa, onko eroja. Lähes neljännes väes-
töstä katsoi kuitenkin, että jonkinlai-
sia eroavaisuuksia on.

Olennaisin ero suomalaisten mie-
lestä oli se, ettei osuustoiminnalli-
sen yritysmuodon taustalla ole vält-
tämättä voiton maksimointi. Omis-
tajille koituvat edut ja hyödyt voi-
vat olla jotain muutakin kuin pelk-
kä tuotto pääomalle. Toiseksi yleisin 
näkemys yritysmallien eroista oli, et-

mieltä, että nämä sopivat paremmin 
osuuskunnille. Kaksi kolmasosaa ei 
joko osannut sanoa tai sitten heis-
tä ominaisuudet sopivat molemmil-
le. Hyvin harvan mielestä ne sopivat 
paremmin osakeyhtiöille.

Osakeyhtiöille parhaiten ja osuus-
kuntia paremmin sopivat ominaisuu-
det ”Voiton maksimointi” ja ”Kan-
sainvälisyys”.

Sosiaalinen vastuu  
osuuskuntien valtti
Yritysmuodon vastuullisuuteen liit-
tyvistä ominaisuuksista varsinkin so-
siaaliseen vastuuseen liittyvät aiheet 
sopivat suomalaisten mielestä pa-
remmin osuuskuntiin. Ihmisistä vä-
littäminen sopii selkeästi paremmin 
osuuskuntiin. Myös päätöksenteon 
demokraattisuus on enemmän osuus-
kuntiin sopiva ominaisuus.

Taloudelliseen vastuuseen liitty-
vät ominaisuudet jakaantuivat yritys-
muotojen kesken tasaisemmin. Osa-
keyhtiöihin sopivat paremmin kilpai-
lukykyisyys ja kannattavuus. Sen si-
jaan osuuskuntiin liitettiin useammin 
kotimaahan investointi ja sijaintipaik-

Suomalaisten mielipiteitä osuus-
kuntien ja osakeyhtiöiden erois-
ta selvitettiin Osuustoimin-

takeskus Pellervon toimeksiannos-
ta Osuustoimintatutkimus 2017:n yh-
teydessä. Tutkimus toteutettiin Kan-
tar TNS Agrin toimesta. Suomen yli 
18-vuotiasta väestöä edustavassa tutki-
muksessa haastateltiin yhteensä 3  067 
ihmistä nettikyselyn avulla. Tutkimuk-
sen tarkoituksena oli selvittää suoma-
laisten asenteita osuustoimintaa koh-
taan, kirkastaa osuustoiminnan merki-
tystä sekä tuottaa aineistoa viestinnän 
tueksi.

Paikallisuus ominaista 
osuuskunnille
Vastaajilta kysyttiin eri ominaisuuk-
sien suhteen, sopivatko ne parem-
min osuuskuntiin, osakeyhtiöihin 
vai ei kumpaankaan tai yhtä hyvin 
molempiin. Ominaisuuksia oli noin 
20 ja ne liittyivät yritystoimintaan ja 
omistajuuteen.

Osuuskuntiin parhaiten ja osa-
keyhtiöitä paremmin sopivat ”Suo-
malainen omistus” ja ”Paikallisuus”. 
Joka kolmas suomalainen oli sitä 

Osuuskunnat
osakeyhtiöitä 
vastuullisempia
Eri yritysmuotojen vertaileminen on suomalaisille hankalaa. 

Useammin suomalaisten mielestä osuuskuntamuotoisen yrityksen 

koetaan olevan kuitenkin parempi lähtökohta vastuullisuuden 

näkökulmasta.

PASI 
SAARNIVAARA
Kantar TNS 
Agri Oy
pasi.
saarnivaara@
kantar.com

OT-lehti tutkii
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omistuspohjan takia. Osuuskuntaa ei 
voi niin helposti myydä tai siirtää, vaik-
ka tuottavuus alkaisi laskea.

Osakeyhtiöillä tätä taakkaa ei ole. 
Jos yritys ei tuota tarpeeksi, se voi-
daan siirtää tuottavammille man-

tä osuuskunnan jäsenet ovat tasa-ar-
voisia jäsen ja ääni -periaatteella, kun 
taas osakeyhtiöissä äänivalta jakau-
tuu usein sijoitetun pääoman mu-
kaan. Joka kymmenes, jonka mielestä 
eroja oli, kertoi että osuustoiminnal-
lisessa yritysmuodossa toiminta on 
ihmisläheisempää ja vastuullisempaa 
kuin muissa yritysmuodoissa.

Yritysmuodot  
monella hukassa
Eri yritysmuotojen vertailu tuottaa suo-
malaisille hankaluuksia. Suurin osa ei 
osannut ottaa kantaa, onko eri yritys-
muodoilla eroja vastuullisuudessa tai 
periaatteissa. Ihmiset, joilla mielipide 
asiasta on, ovat useammin kuitenkin si-
tä mieltä, että osuuskunnat sopivat pa-
remmin vastuulliseen yritystoimin-
taan. Taustalla on ajatus, että osuuskun-
tien on pakko pitää huolta myös omas-
ta alueestaan ja sen asukkaista yrityksen 

Kuva: Pixabay

Suomalainen Suomalainen 
omistus ja omistus ja 
paikallisuus paikallisuus 
sopivat 
suomalaisten suomalaisten 
mielestä 
parhaiten 
osuuskuntiin. osuuskuntiin. 

Osuustoimintatutkimus 2017

34
32

25
23
22
22
22
21
20

18
12

9
7
6

4
4
2
2
2

61
64

70
73

66
73
73
75

73
76

83
61

82
81

82
80

67
56
59

5
4
5
4

12
5
5
4

7
5
4

30
11

13
14

16
30

42
39

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Suomalainen omistus
Paikallisuus

Etujen tuottaminen asiakkaille
Yhteistoiminta

Omistajuuden tunne
Kotimaahan investointi

Päätöksenteon demokraattisuus
Ihmisistä välittäminen

Oikeudenmukainen voitonjako
Sijaintipaikkakunnan kehittäminen

Ympäristövastuu
Etujen tuottaminen omistajille

Edelläkävijyys
Uudistumiskyky

Kannattavuus
Kilpailukykyisyys

Hyvät sijoitusmahdollisuudet
Voiton maksimointi

Kansainvälisyys

OSUUSTOIMINNALLISET YRITYKSET Ei kumpaankaan/ Yhtä hyvin/ En osaa sanoa OSAKEYHTIÖT
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nuille. Osuuskunnat ovat pakotettu-
ja toimimaan alueen hyväksi vastuul-
lisesti, sillä oman alueen hyvinvoin-
ti on myös osuuskunnan omistajien, 
eli paikallisten jäsenien, etu. Jos jäse-
net katoavat, katoaa myös yritys.     

Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi sopivat osuustoiminnallisiin yrityksiin ja osakeyhtiöihin?Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi sopivat osuustoiminnallisiin yrityksiin ja osakeyhtiöihin?
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tä pyritään myös viestimään laajasti. 
Osuuskunnat ympäri maailmaa voi-
vat turvata jäseniensä etua ja toimia 
suunnannäyttäjinä myös ilmastotoi-
missa. Mutta miten konkreettisesti 
edistää oman organisaation ilmasto-
toimia? Mikä olisi vastuullinen ja vies-
tinnällisesti merkittävä kanava tähän 
tarkoitukseen?

Kompensaation kaksi puolta
Hiilikompensaatiossa päästöjä vastaa-
va kasvihuonekaasumäärä poistetaan 

kyistä vauhtia, 1,5 asteen raja ylitetään 
30 vuoden sisällä. Vaaditaan siis nopei-
ta päästövähennyksiä, jotta maapallon 
lämpötilan nousua voidaan rajoittaa.

Välittömien toimien tarpeellisuus 
ja uusi kehitysparadigma ovat sitout-
taneet osuuskunnat ja muut yhteis-
kunnalliset toimijat tiukasti globaali-
vastuun ja ilmastoagendan edistämi-
seen. Suomessa osuuskuntien ja mui-
den organisaatioiden toiminnan vas-
tuullisuus on nykyään integraali osa 
niiden julkisuuskuvaa, ja vastuutyös-

Osuuskunnat ilmastotoimien 
edistäjänä

Nyt on kiire. YK:n Agenda 2030:n se-
kä Pariisin Ilmastosopimuksen myötä 
YK:n jäsenvaltiot, Suomi mukaan lu-
kien, ovat sitoutuneet kunnianhimoi-
siin ilmasto- ja kestävän kehityksen ta-
voitteisiin. Loppuvuonna 2018 julkais-
tu IPCC:n raportti ennustaa vakavia 
riskejä ihmiselle ja luonnolle, jos maa-
ilman keskilämpötila nousee 1,5 asteel-
la. Mikäli lämpeneminen jatkuu ny-

FFD-HOPE 
– konkretiaa osuuskuntien 

ilmastotoimiin

NOORA SIMOLA
Kirjoittaja on 
FFD:n ilmasto-
asiantuntija.

Männyntaimien 
kasvatusta 
Tansaniassa. 

KESTÄVÄ KEHITYS JA OSUUSTOIMINTA
K
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mismahdollisuuksia. Maataloushank-
keissa viljelijöiden sopeutumista tue-
taan esimerkiksi neuvonnan ja inves-
tointien kautta, jotka keskittyvät eri-
tyisesti ruokaturvan, tulonhankinnan, 
viljelijäjärjestöjen institutionaalisen 
kapasiteetin sekä ilmastopalveluiden 
kehittämiseen.

säelinkeino kärsii sään ääri-ilmiöistä 
ja varsinkin lisääntyvistä myrskyistä. 
Tarvitaan luotettava kompensaatiojär-
jestelmä, joka nostaa pientuottajat kes-
kiöön ja tukee köyhien maiden nais-
ten ja viljelijäyhteisöjen selviytymistä 
muuttuvassa ilmastossa. 

Ilmastotoimia pientuottajat 
huomioiden
FFD on lanseeraamassa FFD-HO-
PE -ohjelman, tarkoituksena edis-
tää ilmastotoimia köyhien maiden 
pientuottajat huomioiden. Ohjelman 
kautta vastuuagendasta kiinnostuneet 
toimijat voivat kompensoida hiilija-
lanjälkeään, hillitä ilmastonmuutosta 
sekä tukea köyhien maiden pientuot-
tajien selviytymistä ja sopeutumista il-
mastonmuutokseen. FFD-HOPE -oh-
jelman hankkeet suunnitellaan ja to-
teutetaan yhdessä paikallisten viljeli-
jä- ja metsänkasvattajajärjestöjen sekä 
osuuskuntien kanssa.

Hankkeissa kasvatetaan hiilensi-
dontakapasiteettia muun muassa met-
sittämisen sekä metsien kiertoaikojen 
pidentämisen avulla. Hankkeissa edis-
tettävät kestävät metsänhoidon käy-
tännöt ja puun käyttömahdollisuudet 
lisäävät myös pientuottajien sopeutu-

ilmakehästä hillitsemistoimenpiteiden 
kuten metsittämisen avulla. Yhdessä 
päästöjen vähentämisen kanssa kom-
pensaatio voi olla tehokas ja konkreet-
tinen ilmastotoimi. Organisaatioiden 
halu kompensoida omasta toiminnas-
taan aiheutuvia kasvihuonekaasupääs-
töjä onkin lisääntynyt nopeasti.

Hiilikompensaatioille eli CO2 o�-Hiilikompensaatioille eli CO2 o�-Hiilikompensaatioille eli CO2 o�
settingille on tarjolla monenlaisia 
malleja. Päähuomio on ollut lentä-
misestä syntyvien kasvihuonekaasu-
päästöjen hyvittämisessä, mutta myös 
muut hiilijalanjälkeä aiheuttava toi-
minta voi olla kompensaation piirissä.

Vaikka useat tarjolla olevat kom-
pensaatiojärjestelmät pohjautuvat ke-
hitysmaiden metsien hiilensidontaan, 
järjestelmien hyödyt ulottuvat kui-
tenkin vain harvoin köyhien maiden 
pientuottajille asti.  Lisäksi tuloksia ei 
aina todenneta luotettavasti tai niis-
tä ei viestitä sidosryhmille. Kompen-
saatiojärjestelmät jättävät usein myös 
huomioimatta köyhien yhteisöjen sel-
viytymis- ja sopeutumistarpeet muut-
tuvassa ilmastossa. 

Food and Forest Development Fin-
land (FFD) tuntee hyvin nämä reali-
teetit. FFD on yhdessä Osuustoimin-
takeskus Pellervon ja muiden jäsenjär-
jestöjensä kanssa tukenut kehitysmai-
den osuuskuntia ja pientuottajajärjes-
töjä jo vuodesta 2012 lähtien muun 
muassa Mosambikissa, Tansaniassa, 
Nepalissa ja Vietnamissa. Näissä mais-
sa viljelijä- ja metsänkasvattajaosuus-
kuntien jäsenet joutuvat painimaan 
todellisten ilmastoriskien kanssa. Kui-
vuus ja toisaalta taas liialliset sateet vai-
vaavat varsinkin riisin- ja muiden vil-
jakasvien viljelijöitä, mutta myös met-

Metsät sitovat 
hiiltä ja tuovat 
hyvinvointia 
Tansaniaan. 

Miten FFD-HOPE toimii? 
Osuuskunta tai yritys kartoittaa 
päästönsä ja lahjoittaa sitä vas-
taavan kompensaatiosumman 
FFD-HOPE -ohjelmaan. Lahjoitus 
ohjataan köyhien maiden osuus-
kuntien ja pientuottajajärjestöjen il-
mastohankkeisiin. Tulokset toden-
netaan ja lahjoittaja saa raportin 
sekä tiedotusmateriaalia FFD:ltä il-
mastotoimistansa viestimiseen.

Mikä?

FFD-HOPE
● Lanseerataan toukokuussa 2019 Maailma Kylässä -festi-
vaalien yhteydessä.
● Ohjelman kautta osuuskunnat, yritykset ja muut toimijat 
voivat kompensoida matkustamisen ja muun toiminnan pääs-
töjä ja tukea samalla köyhien maiden pientuottajien selviyty-
mistä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. 
● Vaikutukset todennetaan luotettavasti ja niistä viestitään 
laajasti.
● Antaa helpon tavan edistää organisaation vastuullisuusa-
gendaa, ja ohjelma tarjoaa myös materiaalia vastuullisuustoi-
mista viestimiseen.  
● Yksityiset ihmisetkin voivat tukea FFD-HOPE -ohjelman 
kautta pienviljelijöiden ilmastotoimia.  FFD:n sivuilla löytyy 
FFD-HOPE -ohjelman ns. aineettomia lahjoja.
● FFD-HOPE-ohjelmasta lisätietoa antaa FFD:n ilmastoasian-
tuntija Noora Simola noora.simola@ffd.fi.
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tykselle vesiosuuskunnissa. Eniten hy-
vällä hallinnolla on kuitenkin vaiku-
tusta sisäisessä kehityksessä. Avoimuus 
johtaa luottamuksen syntymiseen 
osuuskunnan hallintoa kohtaan, mi-
kä vaikuttaa suoraan jäsenten sitoutu-
miseen ja positiiviseen suhtautumiseen 
sen toimintaan. Osuuskuntaan positii-
visesti suhtautuvat jäsenet ovat hyvä 
tuki hallinnolle toiminnan kehittämi-
sessä. He ovat korvaamattomia osuus-
kunnan hyvän maineen muodostumi-
sessa. Parhaimmillaan syntyy hyvän 
kierre, joka on kestävää kehitystä par-
haimmillaan.

Vesiosuuskunta, ympäristö  
ja yhteiskunta
Yksi kestävän kehityksen tavoitteista 
on puhdas vesi ja sanitaatio kaikille. 
Siis suora linkki toimintaan, jota ve-
siosuuskunnat harjoittavat! Suoma-
laiset vesiosuuskunnat on usein pe-
rustettu alueille, joilla on ollut ongel-
mia veden hankinnan ja riittävyyden 
tai laadun kanssa. Suurimmalle osalle 
näistä alueista kunnat eivät olisi vesi-
johtoja koskaan rakentaneet. Viemä-
riverkostoja osuuskunnilla on vähem-
män kuin kunnilla, mutta nekin ovat 

perehtymättömille. Sen sijoittaminen 
vesiosuuskunnan arkeen ja toimin-
taan voikin olla vaikeaa. Asiaa täy-
tyy lähestyä useista eri näkökulmista. 
Tarkastellaan ensiksi vesiosuuskun-
nan sisäistä toimintaa ja sitä, kuinka 
siinä voi toteuttaa kestävän kehityk-
sen periaatteita.

Kuten todettu, osuustoiminta-aa-
te pitää sisällään ihmisyksilöihin liit-
tyvät kestävän kehityksen periaatteet. 
Osuustoiminnassa huolehditaan ta-
savertaisesti kaikista jäsenistä, osuus-
kunnan etu on myös sen jäsenten etu, 
tasapuolisesti kaikkien. Näin toteute-
taan myös ihmisoikeuksia ja sosiaali-
sesti kestävää kehitystä.

Taloudellinen kestävyys liittyy 
luonnollisesti osuuskunnan taloudel-
liseen tilanteeseen ja sen kehittymi-
seen. Toiminnan tuotoilla täytyy kat-
taa siitä aiheutuvat kustannukset, täs-
sä pätevät normaalit liiketoiminnan 
säännöt. Kun tuotot vesiosuuskun-
nassa ovat kuluja suuremmat, käyte-
tään ne toiminnan kehittämiseen tai 
varautumiseen, eli aina jäsenten hyö-
dyksi.

Osuuskunnan hyvä hallinto luo 
pohjan kaikenlaiselle kestävälle kehi-

Y K:n kestävän kehityksen ta-
voitteet on määritelty glo-
baalisti, maailmanlaajuiset 

haasteet huomioiden. Kestävällä ke-
hityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka 
turvaa nykyisille ja tuleville sukupol-
ville hyvät mahdollisuudet elämään, 
kaikilla sen osa-alueilla ja eri ympäris-
töissä. Tavoitteet perustuvat Ketään 
ei jätetä -periaatteelle, joka sisältyy 
myös osuuskuntamuotoiseen toimin-
taan. Osuuskunta-aate perustuu sosi-
aaliseen oikeudenmukaisuuteen, jossa 
kaikki ovat samanarvoisia ja kaikille 
jäsenille turvataan yhtäläiset mahdol-
lisuudet osallistua toimintaan ja hyö-
tyä siitä.

Usein kestävä kehitys ymmärre-
tään suppeasti kattamaan vain ym-
päristöön ja kulutukseen liittyvä toi-
minta. Termi pitää sisällään kuitenkin 
kaikkeen muuhunkin toimintaan liit-
tyvän kehityksen eli ympäristön, ta-
louden ja sosiaalisen kestävän kehi-
tyksen.

Vesiosuuskunnan  
kestävä kehitys
Kestävä kehitys on terminä laaja ja 
hieman vaikeasti hahmotettava asiaan 

VESIOSUUSKUNNAT mukana 
kestävässä kehityksessä

Millaista on vesiosuuskuntien kestävä kehitys? Onko niillä mitään 

tekemistä asian kanssa? Kestävän kehityksen haasteet ovat toimialoista 

ja toimintamuodoista riippumattomia, yleismaailmallisia, kaikkia 

koskettavia asioita. Vesiosuuskuntien ei kannata ottaa asiasta paineita 

itselleen, mutta tämänkin näkökulman voi toiminnassaan huomioida.

Teksti ja kuvat: 
NINA PIMIÄ

vesiosuuskunnat
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ympäristöä ja raivata puskia, eikä tä-
hän tarvita suuria koneita tai laitteita. 
Usein selvitään oksasaksien ja vesurin 
käytöllä, raivaussaha saattaa joskus ol-
la tarpeen. Risujen ja roskien keräämi-
nen on porukassa ihan mukavaa hom-
maa, eikä sitä tarvitse näillä kohteilla 
ihan joka vuosi tehdä. Raivauksen jäl-
keen pumppaamoiden huoltajat pää-
sevät helposti kohteille, juuri silloin 
kun tarvetta on, eikä aikaa tuhraudu 
kulkureitin tekemiseen pusikon läpi.

Talkoisiin kuuluu luonnollisena 
osana asianmukainen ylöspito osallis-
tujille. Huolehtimalla riittävästä kah-
vin, mehun ja pullan tai sämpylöiden 
saatavuudesta sekä mahdollisesti gril-
limakkaroista, varmistatte osallistu-
jien toimintakyvyn ja innokkuuden. 
Onnistuneet talkoot luovat osuuskun-
taan yhteishenkeä ja lisäävät osalli-
suudentunnetta jäsenistössä. Mikä pa-
rasta, näilläkin talkoilla voidaan edes-
auttaa vesihuollon toimintavarmuut-
ta ja laatua sekä kestävää kehitystä.  

olleet ja ovat edelleen toteuttamassa 
tätä kestävän kehityksen tavoitetta sa-
nitaation osalta.

Täkäläisten vesiosuuskuntien toi-
minnalla ei tietenkään ole globaalia 
vaikutusta sanitaation edistämises-
sä tai veden hankinnan turvaamises-
sa muualla. Ilman mennyttä kehitys-
tä täällä ei meilläkään tilanne olisi niin 
hyvä kuin nyt, täällä jokaisella on ves-
sa käytettävissään ja saatavilla turval-
lista juomavettä. Suuren osan tästä ke-
hityksestä ja palvelusta mahdollistavat 
vesiosuuskunnat. Ellei olemassa ole-
vaa infraa ylläpidetä asianmukaises-
ti, se rapistuu ja kehitys alkaa kulkea 
taaksepäin.

Tutkimalla tarkemmin myös mui-
ta kestävän kehityksen tavoitteita, voi-
daan huomata, että vesiosuuskuntien 
toiminta sellaisenaan ulottuu yllättä-
vän monen tavoitteen alueelle. Mai-
nittakoon tässä vaikkapa kestävä ku-
luttaminen, kestävä infrastruktuuri ja 
kestävät yhteisöt. Pienen aasinsiltojen 
kautta kytkennät löytyvät lähes kaik-
kiin 17 tavoitteeseen. Vesiosuuskunta: 
Ei mitään turhaa toimintaa YK:n ta-
voitteiden näkökulmastakaan katsot-
tuna!

Talkoot ja  
osallistaminen
Vesiosuuskunnissa on monia tehtä-
viä, joita ei voi hoitaa asiaan pereh-
tymätön henkilö. Toisaalta niistä löy-
tyy myös sellaisia tehtäviä, joita voi-
daan hyvinkin hoitaa talkoilla ilman 
erityistä ammattiosaamista. Liikkues-
sani ympäri Suomea olen huoman-
nut, että erityisesti pumppaamoiden 
ympäristöt alkavat muutamassa vuo-
dessa muistuttaa enemmän risukkoa 
kuin asiallisesti hoidettua kunnallis-
tekniikkaa. Pahimmillaan pumppaa-
mon huolto voi tilapäisesti jopa estyä, 
kun vesakko kasvaa tiheäksi vyöhyk-
keeksi sen ympärille. Talvella lumen 
ja risukon läpi pyrkiminen on vaikeaa.

Kesän aikana kannattaa katsel-
la ”sillä silmällä” pumppaamoiden 
ja venttiilien ympäristöä. Mikäli tar-
vetta ilmenee, voivat talkoot olla hy-
vä ratkaisu näiden kohteiden siistimi-
seen. Suurin osa ihmisistä osaa siivota 

Tässä olisi talkoolaisille raivattavaa, 
huoltomies tai -nainen kiittää 
viimeistään ensi talvena.

Portaat mahdollistavat sujuvan 
kulun pumppaamolle eri 
vuodenaikoina.

Maastoon selvästi merkitty 
viemärikaivo.
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LAUANTAI 24.8.
Aamiainen, lounas. Naxi-kansan asuttama Lijiang 

koki maanjäristyksen 1996. Kaupunki rakennettiin 

lähes kokonaan uudestaan, joskin vanhaan tyyliin, 

ja siitä pitäen Lijiang on ollut Unescon perintökoh-

de. Matkailijat löysivät kanavien kaupungin vasta täl-

lä vuosituhannella. Muutama ulkomaalainen tutkija 

seudulla asusteli jo 1800-luvun lopulla. Kaupungin 

taustana heijastelee lumihuippuinen Jadelohikäär-

meen vuori, 5  596 m. Maisemia ihailemaan nous-

taan tuolihisseillä. Iltapäivällä jää aikaa omaa aikaa.

SUNNUNTAI 25.8.
Aamiainen, illallinen. Huoneiden luovutus ja läh-

tö tilausbussilla Lugujärvelle (Luguhu) Yunnanin ja 

Sichuanin maakuntien rajalle. Reitti kuuluu maailman 

kauneimpiin: komeassa vuoristossa välkehtii Kulta-

hiekanjoki, Jangtsen yläjuoksu. Ajo kestää n. 5 tun-

tia. Matkalla poiketaan ennen vanhaan sotaisana 

tunnetun yi-vähemmistön kylässä. Lugujärvellä vie-

ki nykyiseen muotoon. Itselleen keisari rakennut-

ti valtavan hauta-alueen, joka alkoi paljastua vas-

ta 1970-luvulla. Vartiostossa on yli 8 000 yksi-

löllistä savisotilasta sekä satoja hevosia vaunui-

neen. Arkeologiset kaivaukset jatkuvat, mutta kei-

sarin hautaa ei ole avattu. Terrakotta-armeija on 

Unescon perintökohde. 

PERJANTAI 23.8.
Aamiainen, lounas, illallinen. Huoneiden luovutus. 

Kiinalainen sananlasku: Jos haluat tutustua Kiinan 

kymmeneen, sataan tai tuhanteen vuoteen, mene 

Shanghaihin tai Pekingiin. Jos haluat tutustua 5 000 

vuoden takaiseen historiaan, mene Xi’aniin. Maa-

kuntamuseon aarteistossa nähdään mm. Tang-kau-

den esineistöä. Toisaalla katsellaan ikivanhoja, esi-

isiä kunnioittavia kivitauluja. Itsepuolustuskoulussa 

tutustutaan kung fu -opetukseen. Illalla lento Yun-

nanin maakuntaan Lijiangiin ja majoittuminen vanhan 

arkkitehtuurin hotelliin***.

TIISTAI 20.8., KESKIVIIKKO 21.8.
Finnairin lento klo 17.45 Keski-Kiinaan, Shaan-

xin maakunnan pääkaupunkiin Xi’aniin. Perille saa-

vutaan keskiviikkoaamuna. Kuljetus keskustahotel-

liin***+, aamiainen. Xi’an, Chang’an, on Kiinan van-

ha pääkaupunki ja Silkkitien kansainvälinen solmu-

kohta. Kaupunki kukoisti erityisesti Tang-dynastian 

aikana (618–907). Nyt asukkaita on liki 7 miljoonaa. 

Vanha muuri on yksi Kiinan parhaimmin säilyneistä. 

Hui-muslimien vähemmistö tapoineen näkyy ja kuu-

luu. Xi’anin maamerkkejä ovat kello- ja rumputorni. 

Kiertoajelun päätteeksi lounastamme ja palaamme 

hotelliin.

TORSTAI 22.8.
Aamiainen, lounas. Kokopäiväretki n. 40 km:n 

päässä sijaitsevalle hautavartiostolle. Sen raken-

nuttaja, keisari Qin Shi Huang (260–210 eKr.) oli 

pätö miehekseen. Hän mm. yhtenäisti Kiinan mi-

tat, kirjoitetun kielen ja saattoi valtakunnan li-

Lähde opintomatkalle! Näet kaupunkeja, tarvot maaseutua.  

Tutustut vähemmistökansoihin, kulttuureihin, talouteen ja historiaan. 

Matkustat lentäen, junalla, linja-autolla, laivalla ja köysiradalla.

ANNA-LIISA HUHTALA-FISKARS
JARMO UUSI-RINTAKOSKI, kuvat

Tätä et muualta saa
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raillaan mosu-vähemmistön kodissa. Mosujen piiris-

sä valta kulkee äitilinjaa. Yövymme tyylikkäässä bou-

tiquehotellissa***.

MAANANTAI 26.8.
Aamiainen, illallinen. Huoneiden luovutuksen jäl-

keen ajetaan Ninglangiin, mistä lennetään Chon-

gqingiin. Kiertoajelulla saadaan käsitys 38 miljoo-

nan asukkaan talousalueesta ja kuullaan vaiheik-

kaasta historiasta. Kaupungin kasvuun vaikut-

ti valtava Jangtsen Kolmen rotkon pato: patoal-

las antoi Chongqingille maailman ainoan sisämaan 

syväsataman. Illallisen jälkeen kuljetus satamaan 

ja majoittuminen Victoria Jenna -alukselle. Tästä 

alkaa 648 km:n matka maailman kolmanneksi pi-

simmällä joella.

TIISTAI 27.8. JA
KESKIVIIKKO 28.8.
Risteilyllä täysihoito. Aluksella on ravintoloita, baa-

reja, kuntosali ja aurinkokansi. Mukaviin hytteihin 

kuuluu oma parveke. Päivittäin järjestetään esityk-

siä ja luentoja perinteisen kulttuurin aiheista, mm. 

silkkikirjonnasta ja akupunktiosta. Taijivoimistelua 

sopii harjoittaa laivan kannella. Reitillä on kolme 

hienoa solaa: Qutang, 8 km, Wu, 40 km, ja Xiling, 

80 km. Laiva rantautuu mm. Fengdun kaupungis-

sa, joka liki tyystin jäi veden alle. Hubein maakun-

nan puolella on mahdollisuus osallistua tuojia-vä-

hemmistön järjestämälle veneretkelle. Lisämaksul-

lisia retkiä myydään laivalla. Iltaohjelmaksi on tar-

jolla mm. Miehistön iltamat. Lisämaksusta voi teh-

dä retken satojen esiintyjien ulkoilmanäytökseen, 

jonka juoni nojaa 1300-luvun tekstiin ja lavastus on 

huippumoderni.

Keskiviikkoiltana laiva saapuu Kolmen rotkon pa-

don suluille, joiden porttien kautta alus lasketaan 

Jangtsen alajuoksulle. Padolla on pituutta 2 335 km 

ja korkeutta 185 m. 32 turbiinin voimin se tuottaa 

sähköä n. 18 Loviisan ydinvoimalan verran. Patoal-

las pyyhkäisi kartalta 1 500 kylää ja kaupunkia, asuk-

kaita evakuoitiin n. 2 miljoonaa.

TORSTAI 29.8.
Aamiainen, lounas, illallinen. Kolmen rotkon pato 

-retkellä kuullaan maailman suurimman vesivoima-

laitoksen vaiheista, merkityksestä ja ympäristövai-

kutuksista. Iltapäivällä bussikuljetus Yichangin kau-

punkiin, missä vieraillaan kiinalaisen lääketieteen kli-

nikalla sekä teeviljelmällä. Illallisen jälkeen noustaan 

Pekingin-junaan, jossa yövytään neljän hengen hy-

teissä.

PERJANTAI 30.8.
Aamiainen, lounas. Pekingissä vieraillaan ensimmäi-

seksi Taivaan temppelin alueella, joka valmistui 1420 

Ming-dynastian ajalla (1368–1644). Siellä keisari, 

Taivaan poika, osoitti kunnioituksensa valtansa an-

tajalle. Alueen tärkein on kolmikerroksinen marmo-

rialttari, joskin tunnetuin lienee Hyvien satojen puo-

lesta rukoilemisen halli sinisine kattoineen. Arkkiteh-

tonisesti Taivaan temppelin alue on yksi pääkaupun-

gin harmonisimmista. Lounaan jälkeen pistäydytään 

silkkikaupassa ja majoitutaan keskustahotelliin***+.

LAUANTAI 31.8.
Aamiainen, lounas. Kokopäiväretki Kiinan muuril-

le Mutianyun osuudelle, n. 65 km Pekingistä. Tältä 

osin muuri on peräisin 500-luvulta, mutta sitä paran-

nettiin ja rakennettiin uudelleen 1400-luvulla; tuolloin 

oli tärkeää pitää pohjoisen tungettelijat poissa. Muu-

rilta avautuu upea näköala vuoristoon ja metsäisil-

le kukkuloille, ylös noustaan köysiradan hyteillä. Päi-

vän aikana myös vieraillaan makeanveden helmien 

keskuksessa, opitaan vanhaa cloisonné-koristelu-

tekniikkaa, lounastetaan ja kävellään Henkien tiellä 

Ming-keisareiden hauta-alueella.

SUNNUNTAI 1.9.
Aamiainen, lounas, illallinen. Kielletty kaupunki, ny-

kyinen Palatsimuseo, rakennettiin 1400-luvulla 

Ming-dynastian valtakeskukseksi. Punaisten muu-

rien taakse kätkeytyvät mm. hallitsijan vastaanotto-

tilat ja keisariperheen yksityisalue. Eteläportilta avau-

tuu maailman suurin tori Tian’anmen, Taivaallisen 

MATKAN HINTA

Matka maksaa 3 280 € / henkilö, lisämaksu yhden 

hengen huoneesta ja hytistä 690 €. Hintaan sisälty-

vät Finnairin lennot veroineen ja matkatavaroineen, 

8 yön majoitus mainituissa hotelleissa 2 h huonees-

sa, 3 yön majoitus laivalla 2 h hytissä, 1 yön majoi-

tus junassa 4 h hytissä, lennot Xian¬–Lijiang ja Ning-

lang–Chongqing, junamatkan Yichang–Peking, oh-

jelman mukaiset retket, opastukset, kuljetukset sekä 

sisäänpääsyt, mainitut ateriat, suomenkielisen mat-

kanjohtajan / asiantuntijaoppaan palvelut.

Lisämaksusta: Kiinan viisumi, matkavakuutus, 

jota suosittelemme.

Huom. Kiinan viisumikäytäntö on muuttunut. Li-

sätietoa antaa matkatoimisto. Passin on oltava voi-

massa vielä 6 kk matkan jälkeen.

Osallistuminen matkalle edellyttää normaalia lii-

kuntakykyä.

Varaukset: Kouvolan Matkatoimisto Oy, 

Heidi Laukas, (05) 744 3115, heidi.laukas@kou-

volanmatkatoimisto.fi.

Kodin Pellervon puolesta lisävalaistusta an-

taa matkan räätälöijä Anna-Liisa Huhtala-Fis-

kars, joka toimii Kiinassa asiantuntijaoppaana, 

huhtalafiskars@gmail.com, 040 590 5332.

Huom. Matkansa varanneet saavat hyvissä ajoin 

täsmennetyn ohjelman sekä vinkkejä valmistautumi-

seen.

rauhan aukio. Nykyinen koko on 40,5 ha, ja vuodes-

ta 1949 aukio on ollut kansantasavallan paraatinäyt-

tämö. Sillä sijaitsevat Kansallismuseo, Kansojen hal-

li sekä Mao Zedongin mausoleumi. Lounaan jälkeen 

jää omaa aikaa. Lähtiäisillallisella nautitaan Pekingin 

ankkaa.

MAANANTAI 2.9.
Aamiainen, huoneiden luovutus ja kuljetus Pekingin 

lentokentälle. Finnairin lento Helsinkiin klo 10.55–

14.15.

39
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”Kysymys ulkopuolisista sijoitta-
jista jakaa voimakkaasti maatalous-
tuottajien mielipiteitä. Osa olisi val-
mis hyväksymään ulkopuolisia mu-
kaan, mutta ei antaisi näille äänioike-
utta vaan etuoikeuden tuottoon”, Al-
ho sanoo.

Kumpikin malli on vuonna 2014 
uudistetun osuuskuntalain mukainen.

Kotimaisen ruuan arvostus 
lisää sijoitushaluja
Tutkimuksen mukaan sijoittajien 
keskuudessa on kiinnostusta osuus-
kuntia kohtaan. Joillekin sijoittajil-
le tuotto-odotus on ratkaisevin kri-

lä pohjalla, kun se elää ajassa ja vastaa 
muutoksiin”, sanoo tutkimuksen teki-
jä, ekonomisti Eeva Alho.

Tutkimus esittää kahta uudenlais-
ta rahoituksen tapaa. Sijoittajaosuus-
malli sallisi osuuskunnan ulkopuolis-
ten sijoittajien mukaantulon. Mallis-
sa sijoittajat tarjoaisivat osuuskunnil-
le kasvupääomaa ja saisivat vastineek-
si tuottoa. Jäsensijoittajamallissa jäse-
net itse voisivat hyötyä osuuskunnan 
arvonnoususta. Tuotto määräytyisi 
sen mukaan, miten paljon jäsenet ovat 
pääomaa itse sijoittaneet, ei osuus-
kunnan asiakkuuden mukaan, kuten 
perinteisesti.

T utkimus tarjoaa kaksi uu-
denlaista rahoitusmallia. 
Niihin suhtaudutaan tutki-

muksen mukaan melko myönteises-
ti. Tutkimuksessa selvitettiin kyselyi-
den avulla maidontuottajien, rahoi-
tusalan ammattilaisten ja potentiaalis-
ten sijoittajien näkemyksiä osuuskun-
tien rahoituksesta ja uusista rahoitus-
tavoista.

”Aihe voi vaikuttaa radikaalil-
ta, mutta tuottajaosuuskuntien tule-
vaisuuden takia pääomakysymysten 
miettiminen on tärkeää. Osuuskun-
nan, kuten minkä tahansa muun yh-
tiön, on mahdollista toimia terveel-

Eeva Alho:
Suomen maatalouden vahvistaminen
vaatii osuuskuntien rahoituksen uudistusta

Maatalouden ja ruokaketjun kilpailukyky tarvitsee uusia tapoja 

tuottajaosuuskuntien rahoitukselle, kertoo tuore väitöskirjatutkimus. Yksityisiä 

varoja tarvittaisiin mukaan kehittämään ruokaketjua, mutta perinteinen 

osuuskuntamuoto ei salli ulkopuolisten sijoittajien mukaantuloa tai tarjoa 

jäsenille riittäviä kannustimia sijoittaa itse pääomaa. 

MMT Eeva Alho

Vastaväittäjä 
Sebastian 
Hess. Meijeri- ja 
elintarviketeolli- 
suuden 
taloustieteen 
professori Kielin 
yliopistosta.

Eeva Alho 
väitöstilanteessa.

tutkimus

Kuvat: SAMI KARHU
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la kasvaneet investointitarpeet tiloilla 
voivat johtaa siihen, että jäljelle jäävi-
llä viljelijäjäsenillä ei ole varaa sijoit-
taa ylimääräistä osuuskuntaan. Silloin 
osuuskuntaan syntyy pääomavaje. Li-
säksi sektorin kannattavuus on tällä 
hetkellä heikko. Tästä on seurauksena 
huono kierre sekä osuuskuntien että 
viljelijöiden kannalta”, Alho varoittaa.

Tutkimus perustuu kahteen kyse-
lyyn, josta ensimmäisessä oli muka-
na 406 suomalaista maidontuottajaa, 
ja toisessa 845 rahoitusalan ammatti-
laista, jotka edustavat potentiaalisia si-
joittajia. Koko tutkimus, Essays on in-
vestment behavior in agricultural pro-
ducer cooperatives, ja siihen perustuva 
policy brief Maatalouden kilpailukyky 
vaatii uusia rahoitusmuotoja osuus-
kunnille ovat luettavissa PTT:n sivuil-
la osoitteessa www.ptt.�                 

teeri, mutta osalla on myös muita si-
joitusmotiiveja. Erityisesti kotimaisen 
ruoan arvostus, maaseudun elinvoi-
maisuus ja henkilökohtaiset yhteydet 
maatalouteen sekä maaseutuun vah-
vistavat sijoitushaluja.

Alhon mukaan maatalouden 
osuuskunnat voisivat hyödyntää täl-
laista arvoja heijastelevaa paikallista 
henkeä sekä kiinnostusta tukea yrityk-
siä ja työpaikkoja omalla alueella. Osa 
sijoittajista voi olla valmis matalam-
paan tuottoon, jos arvot toteutuvat.

Muualla uusia malleja 
jo käytössä
Maataloussektorilla on käynnissä suu-
ria muutoksia kohti markkinaehtoi-
suutta ja kansainvälisyyttä. Maitokiin-
tiöt poistettiin Euroopassa vuositu-
hannen alussa, ja rakennemuutos vie 
kohti harvempia mutta suurempia ti-
loja. Omat paineensa tuo EU:n alkava 
uusi maatalouden rahoituskausi.

Tästä seuraa investointitarpeita ko-
ko ruokaketjun kehittämiseksi. Al-
hon mukaan olennaista Suomen maa-
talouden kehitykselle on se, saadaan-
ko kerättyä yksityistä pääomaa inves-
tointeihin. Muissa maissa on jo otettu 
käyttöön uudenlaisia rahoitusvälinei-
tä, Suomessa keskustelu aiheesta on 
ollut vähäistä.

”Tilojen hupeneva määrä ja samal-

Lähteet:
Eeva Alho: Essays on investment 
behavior in agricultural producer 
cooperatives. Helsingin yliopisto 2019.
Pellervon taloustutkimus, viestintä

Vasemmalta vastaväittäjä Sebastian 
Hess, kustos professori Timo 
Sipiläinen Helsingin yliopistosta ja 
Eeva Alho.

YHTEENVETO
 Tutkimuksessa selvitettiin tuottajaosuus-

kuntien jäsenten ja muiden sijoittajien kiinnos-
tusta osallistua osuuskunnan kasvun rahoitta-
miseen, sijoittamisen kannustimia sekä sijoi-
tuspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuk-
sen otoksessa oli suomalaisten maidontuot-
tajaosuuskuntien jäseniä sekä rahoitusalan 
ammattilaisia.

 Kasvua tavoittelevat maatalouden osuus-
kunnat voivat hyödyntää tuloksia investointe-
ja ja rahoitusta suunnitellessaan. Sijoittajien 
käyttäytymisen ymmärtäminen luo edellytyk-
set uudenlaisten rahoitusvälineiden kehittämi-
selle osuuskuntien käyttöön.

 Muissa maissa on hyödynnetty monipuo-
lisesti osuuskuntien pääomanhankinnan väli-
neitä.

Suomessakin on tärkeää tunnistaa, että 
yhtiömuodosta voi tulla osuuskunnille kilpailu-
haitta, kun maatilojen rakennemuutos etenee 
ilman rahoitusmahdollisuuksien kehittämistä.

HUOMIOITA
Suomalaisen maatalouden ja ruokaketjun kil-
pailukyvyn vahvistamiseen tarvitaan uusia ra-
hoitusratkaisuja. Perinteinen osuuskunta-
muoto ei tarjoa riittäviä kannustimia jäsenille 
eikä mahdollista ulkopuolisten sijoittajien mu-
kaantuloa.
Mahdollisia uusia malleja on 2:

Sijoittajaosuus-osuuskuntamallissa esi-
merkiksi maataloutta lähellä olevat sijoittajat 
voisivat tarjota osuuskunnille kasvupääomaa.

 Jäsensijoittaja-osuuskuntamallissa omis-
tusoikeus olisi yhä rajattu jäsenille. Mahdolli-
suus hyötyä arvonnoususta ja osuuden siir-
rettävyys kannustaisivat tekemään vapaaeh-
toisia lisäsijoituksia.
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yhteiskunnallisten yritysten asemas-
ta osana hyvinvointipalvelujen uu-
distusta. Tutkimus päätyy esittämään 
kaksi vaihtoehtoista skenaariota yh-
teiskunnallisten yritysten tulevaisuu-
desta Suomessa.

Tutkimuksessa kuvataan yhteiskun-
nallisten yritysten kehittymistä Suo-
messa, yhteiskunnallisiin yrityksiin 
liittyviä erityispiirteitä sekä toimin-
taympäristöön liittyviä mahdollisuuk-
sia ja haasteita yhteiskunnallisten yri-
tysten elinvoimaiselle kehittymisel-
le. Tutkimuksen aineistoina ovat ol-
leet erilaiset yhteiskunnallisia yrityksiä 
koskevat politiikkaohjelmat ja -asiakir-
jat, Euroopan Sosiaalirahastojen ohjel-
ma-asiakirjat ja projektidokumentaati-
ot, aiempi tutkimus yhteiskunnallisista 
yrityksistä sekä 41 yhteiskunnallisten 
yritysten johtoasemassa olevan henki-
lön teemahaastattelut.

VTM Harri Kostilaisen sosiaali-
politiikan alaan kuuluva väitös-
kirja Finding a niche. Social enter-
prises and the public service reform 
in Finland tarkastettiin Itä-Suoin Finland tarkastettiin Itä-Suoin Finland -
men yliopiston yhteiskuntatietei-
den ja kauppatieteiden tiedekun-
nassa. Vastaväittäjänä toimi pro-
fessori Peter Herrmann Lodzin 
yliopistosta sekä kustoksena eme-
ritusprofessori Juhani Laurinka-
ri Itä-Suomen yliopistosta.

ja kehittämistyön kohteeksi viimeis-
ten vuosikymmenten aikana. Suomes-
sa yhteiskunnallisen yritystoiminnan 
liiketoimintamallin kehittämisen kes-
keisiä motiiveja on julkisen palvelu-
tuotannon uudistaminen siten, että 
kaikkien saatavilla olevat palvelut tuo-
tettaisiin tehokkaammin niukoilla re-
sursseilla.

Yhteiskunnallisessa yritystoimin-
nassa onkin nähty yhdistyvän innova-
tiivisella tavalla taloudellisesti kestä-
vä yritystoiminta ja sosiaalisen muu-
toksen aikaansaaminen. Palveluiden 
käyttäjien tarpeiden kuuleminen ja 
käyttäjien ottaminen mukaan palve-
luiden tuottamiseen ovat yhteiskun-
nallisen yritystoiminnan keskiössä. 
Yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa 
yhteiskunnallinen yritystoiminta yh-
distyykin ihmisten ja yhteisöjen toi-
mintakyvyn ja sosiaalisen osallisuu-
den edistämiseen.

Suomessa ymmärrys erialaisista 
yhteiskunnallisista yrityksistä on vielä 
kehittyvää. Yhteiskunnallisia yrityksiä 
ja niiden tuottamia hyötyjä on Suo-
messa tutkittu varsin vähän. Erityi-
sesti yhteiskunnallisten yritysten ase-
ma osana hyvinvointi- ja työllisyyspo-
litiikkaa on hapuilevaa.

Suomesta puuttuu Kostilaisen mie-
lestä kansallinen näkemys ja strategia 

H arri Kostilaisen mukaan 
1990-luvun talouslaman 
aikana syntyneet työosuus-

kunnat ja työkeskuksissa kehitetty lii-
ketoiminta olivat uudentyyppisen yh-
teiskunnallisen yritystoiminnan esi-
asteita Suomessa. Tuolloin Euroopan 
rakennerahaston tuella kehitettiin 
uusosuustoimintaa. 2000-luvulla ke-
hittämisen kohteina ovat olleet yh-
teisötalouden suomalainen malli sekä 
sosiaalinen- ja yhteiskunnallinen yri-
tystoiminta.

Kostilainen tarkastelee Itä-Suomen 
yliopistossa tarkastettavassa väitöstut-
kimuksessa, miten yhteiskunnalliset 
yritykset liittyvät eurooppalaiseen hy-
vinvointipolitiikkaan ja mikä voisi ol-
la yhteiskunnallisten yritysten paikka 
suomalaisessa hyvinvointipolitiikan 
muutoksessa. Suomessa yhteiskun-
nallisen yritystoiminnan perinteinen 
ilmenemismuoto yhteisötalous on ol-
lut vahvaa. Yhteisötalouden muodos-
tavat osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt 
ja taloudellista toimintaa harjoittavat 
yhdistykset ja säätiöt.

Sosiaalisia mahdollisuuksia 
lisäävää politiikkaa
Yhteiskunnallinen yritystoiminta on 
noussut yhteiskunnalliseen keskuste-
luun ympäri maailmaa ja tutkimus- 

Yhteiskunnalliset 
yritykset tasapainottavat

eriarvoisuutta

Yhteisötalouden yritykset ovat myös Suomessa 
tasapainottaneet ja tasoittaneet markkinoiden ja julkisen 
sektorin epäonnistumisista aiheutunutta eriarvoisuutta ja 

epätasapainoa sosiaalisessa ja taloudellisessa kehityksessä, 
osoittaa tuoreen valtiotieteiden tohtorin  

Harri Kostilaisen väitöstutkimus.

Harri Kostilainen

tutkimus
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O suuskuntalain mukaan hallintoneuvoston teh-
tävä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan 
vastuulla olevaa osuuskunnan hallintoa. Hal-

lintoneuvosto ei ole pakollinen, siitä säädetään osuus-
kunnan säännöissä. Yleisesti ajatellaan, että hallinto-
neuvoston pitää keskittyä valvontaan. Voisiko sen roo-
li olla moninaisempi?

Osuuskunnan hallinnossa kilpailee kaksi joskus eri 
suuntiin vetävää voimaa. Hallitus huolehtii osuuskun-
nan menestymisestä, jota mitataan esimerkiksi talou-
den tunnusluvuilla, markkinaosuudella ja jäsenmääräl-
lä. Toisaalta osuuskunnan koko hallinnon on varmis-
tettava, että jäsenkunnan odotukset toteutuvat. Jäsen-
ten odotukset voivat poiketa toisistaan: millä aikavälillä 
hyötyjä pitäisi jakaa tai kohdellaanko jäseniä (alue, ikä, 
ammatti) yhdenvertaisesti. Osuuskunnissa voi myös ol-
la eri käsityksiä, kuinka hallitusta ja toimitusjohtajaa tu-
lee evästää ja valvoa. Jos osuuskunnalla ei ole hallinto-
neuvostoa, on hallituksen vastuulla sovittaa osuuskun-
nan menestysvaateet ja jäsenten odotukset. Jos osuus-
kunnassa on hallintoneuvosto, sovittamistehtävä kuu-
luu sille ja hallitus keskittyy osuuskunnan menestyk-
seen.

HALLINTONEUVOSTON ASEMA jäsenistön ja 
hallituksen välissä on kiintoisa. Se voi halutessaan ot-
taa vahvan roolin omistajan äänenä. Hallintoneuvos-
ton puheenjohtaja on osuuskunnan vaikutusvaltaisim-
pia henkilöitä. Monissa osuuskunnissa hän istuu halli-
tuksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella ja tun-
tee perusteellisesti osuuskunnan asiat.

Osuuskaupoissa hallintoneuvoston puheenjohtajan 
rooli johdon valvojana korostuu, koska hallituksen pu-
heenjohtaja on samalla toimitusjohtaja. Osuuspankeis-
sa on linjattu, että hallintoneuvoston puheenjohtaja 
osallistuu hallituksen kokouksiin vain erityisestä syys-
tä. Osuuskunnan hallintoneuvosto voi jättäytyä passii-
viseksi ja keskittyä lakisääteiseen valvontaan. Silloin se 
jättää hyödyntämättä ne mahdollisuudet, jotka liittyvät 
hallinnon sisäiseen viestintään, jäsenten aktivointiin ja 
omistajaohjaukseen.

HALLINTONEUVOSTO KÄYTTÄÄ omistajan ääntä 
valitessaan hallituksen jäseniä. Se voi olla aktiivinen jo 
ehdokkaiden kartoituksessa ja seulonnassa. Vähänkin 
isommassa osuuskunnassa on hyvä olla hallintoneuvos-
ton nimittämä nimitysvaliokunta, joka valmistelee hal-
lituksen valintaa ja tekee siitä hallintoneuvostolle ehdo-
tuksen. Nimitysvaliokunnalla on koko hallintoneuvos-
toa paremmat mahdollisuudet paneutua selvittämään 
hallituksen tarpeita ja selvittää ehdokkaiden osaaminen 
ja yhteistyötaidot. Hyvää nimitysprosessia voidaankin 
verrata laadukkaasti tehtyyn rekrytointiin.

Onko hallintoneuvosto paras vaihtoehto sovitta-
maan jäsenistön odotukset ja osuuskunnan menestys-
vaateet? Ainakin sillä on hallitukseen nähden parem-
pi asema keskustella edustajiston ja jäsenten suuntaan. 
Edustajistoon verrattuna se on selvästi lähempänä hal-
litusta ja siksi hyvin perillä osuuskunnan menestysvaa-
teista. Hallintoneuvoston on kuitenkin pysyttävä tiu-
kasti roolissaan: se ei saa sekaantua hallituksen päätök-
sentekoon eikä unohtaa valvontatehtäväänsä.               

KARI HUHTALA

Kirjoittaja on Osuustoimintakeskus Pellervon 
osuustoimintajohtaja ja Finlands Svenska Andelsförbundin 
toimitusjohtaja. Hänen loppuvaiheessa oleva väitöskirjansa 
tulee käsittelemään osuuskuntien hallituksen valintaa.

osuuskunnan hyvä hallinto

HALLINTONEUVOSTO  
– VALVOJAKO VAIN?
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Y ritysten välillä on suuria 
eroja paikalliseen sopimi-
seen liittyvissä asenteissa ja 

käytännöissä, kertoo Pellervon talous-
tutkimus PTT:n ja Työterveyslaitok-
sen tutkimus.

Paikallista sopimista voitaisiin kui-
tenkin edistää varsin yksinkertaisin 
viestinnän, oppimisen ja yhteistyön 
rakentamisen keinoin. Laajemmalla 
tasolla tarvittaisiin Suomen yhteinen 
paikallisen sopimisen strategia ja lisää 

Keskeinen tulos on, että paikalli-
seen sopimiseen vaikuttavat voimak-
kaasti monet yritys- ja jopa henkilö-
spesi�t tekijät. Yritysten välillä on 
suuria eroja paikallisen sopimiseen 
liittyvissä asenteissa, käytänteissä 
ja mahdollisuuksissa. Tärkeimmik-
si eroja selittäviksi tekijöiksi nousivat 
yhteistyötapa ja luottamuksen määrä.

”Neuvottelijaosapuolten välinen 
luottamus on paitsi paikallisen sopi-
misen edellytys myös yksi sopimisen 
lisäämisen suurimmista haasteista. 
Luottamusta ei voida tuoda yrityksiin 
ulkoa, vaan se on rakennettava itse. 
Tästä syystä yrityksissä käydään pai-
kallisen sopimisen neuvotteluja hy-
vin erilaisista lähtökohdista”, kertoo 
Työterveyslaitoksen tutkija Kirsi Ti-
monen.

Luottamuksen ja yhteistyön mää-
rän perusteella tutkimuksessa muka-
na olleet yritykset jaettiin ryhmiin, 
jotka edustavat neljää erilaista paikal-
lisen sopimisen mallia. Malleille an-
nettiin nimet ”Yksinpuurtajat”, ”Sii-
pirikot”, ”Yhteisölliset” ja ”Yhdessä 
oivaltajat”.

Yksinpuurtajissa työntekijät suh-
tautuvat sopimiseen usein epäillen, 
siipirikoissa luottamus osapuolten vä-
lillä on saanut kolauksia ainakin het-
keksi. Yhteisölliset ovat usein perhe-
yritystaustaisia ja niitä leimaa epä-

liittojen yhteistyötä.
Tutkimuksessa kartoitettiin paikal-

lisen sopimisen hyviä käytänteitä, es-
teitä ja kehittämiskohteita teknologia-
teollisuudessa. Tutkimus tuottaa tie-
toa myös muiden alojen käyttöön ja 
aiheesta käytävän julkisen keskuste-
lun tueksi. Aineisto kerättiin 22 yri-
tyksestä, joilla on kokemusta Tekno-
logiateollisuuden ja Teollisuusliiton 
työehtosopimukseen kuuluvasta pai-
kallisesta sopimisesta.

Paikallisessa sopimisessa 
luottamus ratkaisee
Lähteet: PTT, Työterveyslaitos

Neuvotteluosa-
puolten pitää 
tietää, mistä 
voidaan sopia 
ja mitkä ovat 
taustalla 
olevat lait ja 
sopimukset. 
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muodollinen toimintakulttuuri. Yh-
dessä oivaltajissa vallitsee jatkuvan 
kehittämisen asenne, neuvottelujär-
jestelmä on toimiva ja sopiminen 
luonnollinen osa arkipäivää.

Tutkitut yritykset sijaitsivat Poh-
jois-Pohjanmaalla, Lapissa, Pohjois- 
Savossa, Uudellamaalla ja Varsinais- 
Suomessa. Joukossa oli pieniä, keski-
suuria ja suuria yrityksiä, ja niiden 
omistus vaihteli suomalaisista per-
heistä kansainvälisiin sijoittajiin.

Kaikki eivät vielä ole valmiita 
paikalliseen sopimiseen
Tutkimus antaa suosituksia paikalli-
sen sopimisen kehittämiseksi sekä yri-
tystasolla että valtakunnallisesti.

”Ennen kaikkea neuvotteluosa-
puolten pitää tietää, mistä voidaan so-
pia ja mitkä ovat taustalla olevat lait 
ja sopimukset. Lisäksi pitää ymmär-
tää sopimusten vaikutukset. Paikalli-
sen sopimisen lisääntyessä myös työn-
tekijöiden edustaja tarvitsee yhä van-
kempaa liiketaloudellista osaamista”, 
sanoo PTT:n liiketaloustutkija Raija 
Heimonen.

Yrityksissä paikallista sopimista 
edistävää kulttuuria ja uudistumisky-
kyisyyttä voidaan tukea yksinkertaisin 
ja arkisin keinoin – kehittämällä vies-
tintää, edistämällä oppimista ja raken-
tamalla vuorovaikutusta. Paikallisesta 

sopimisesta pitäisi tehdä luontainen 
osa yrityksen strategiaa ja johtamista 
läpi koko organisaation.

”Toimiva paikallinen sopiminen 
on yritykselle kilpailuetu markkinoil-
la, ja se on myös etu kilpailtaessa osaa-
vasta työvoimasta”, Heimonen jatkaa.

Paikallisessa sopimisessa olisi kui-
tenkin edettävä yrityksen valmiuksien 
mukaan. Kaikki yritykset eivät ole vie-
lä valmiita paikalliseen sopimiseen, 
vaikka siihen halua olisikin.

Laajemmalla tasolla olisi lisättävä 
liittojen yhteistyötä ja muodostettava 
tasomittarit paikallisen sopimisen on-
nistumisen seurantaan. Suomen kil-
pailukyvyn kannalta tarvittaisiin yh-
teisiä päämääriä ja yhteistyötä kaik-
kien työmarkkinaosapuolten välillä. 
Koko maan tasolle luotu paikallisen 
sopimisen strategia lisäisi luottamusta 
ja selkiyttäisi työmarkkinaosapuolten 
rooleja.                   
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Kuvassa liiketaloustutkija Raija 
Heimonen PTT:stä.

Joustoa ja vuoropuhelua
Liiketoimintaympäristössä tapahtuvat no-
peat muutokset asettavat uudenlaisia haastei-
ta työnteolle. Globalisaation ja digitalisaation 
vauhdittama rakennemuutos edellyttää yri-
tyksissä joustavia ratkaisuja.

Tekniikan hyödyntämisen lisäksi oikean-
laisella organisoinnilla ja johtamisella on yhä 
suurempi vaikutus yritysten kykyyn selviytyä 
luovan tuhon pyörteissä.

Työpaikoilla tarvitaan uudenlaista yhteis-
työtä ja avointa vuoropuhelua.

On sekä työnantajan että työntekijän yh-
teinen etu löytää yhteisiä toimintatapoja, joil-
la vastataan työelämän muutoksiin, turvataan 
yrityksen taloudellinen menestys ja luodaan 
työntekijöille hyvinvointia tukeva ja tuotta-
va työ.

Työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän 
ja työehtojen uudistamista on pidetty keskei-
senä edellytyksenä työmarkkinoiden sopeu-
tumiselle muuttuvaan toimintaympäristöön. 
Yhdeksi ratkaisuksi on tarjottu paikallisen 
sopimisen lisäämistä. Paikallinen sopimisen 
yleistyminen onkin ollut viime vuosina no-
peaa erityisesti teollisuudessa.

Työmarkkinoiden levottomuus ja vastak-
kainasettelu syövät kuitenkin pohjaa paikal-
liselta sopimiselta. Paikallinen sopiminen ja 
sen peruskäsitteet myös ymmärretään usein 
hyvin eri tavoin. 

Tutkimushanke on toteutettu Työsuojelurahaston, Teknologiateollisuuden ja 
Teollisuusliiton tuella. Koko tutkimusraportti Paikallisen sopimisen hyvät käytänteet ja 
esteet teknologiateollisuudessa on luettavissa PTT:n ja Työterveyslaitoksen kotisivuilta 
osoitteessa http://www.ptt.�/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/paikallisen-
sopimisen-hyvat-kaytanteet-ja-esteet-teknologiateollisuudessa.html ja www.ttl.�               
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sa ja toisaalta hyvin joustavia edesaut-
taakseen Britannian sisäisten ristirii-
tojen ratkaisemista. Valinnat ovat Bri-
tannian käsissä, muu Eurooppa odot-
taa edelleen.

ISON-BRITANNIAN perusvaihto-
ehdot  brexitin osalta ovat edelleen 
muuttumattomat: 1) brexit ilman so-
pimusta, 2) brexitin peruminen, joka 
todennäköisesti edellyttää uuden kan-

ei ole myöskään pystynyt esittämään 
sille toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa. 
Enemmistöä ei löydy sopimuksetto-
malle lähdölle, sovitulle lähdölle eikä 
eron perumiselle.

Umpisolmu ei ota purkautuak-
seen, vaikka aikarajat on ylitetty kah-
teen kertaan ja Britannialle on annet-
tu runsaasti lisäaikaa ratkaisun löytä-
miseen. EU-maat ovat olleet yhtäältä 
johdonmukaisia yhteisissä kannois-

K olme vuotta sen jälkeen, 
kun Ison-Britannian kan-
salaisten enemmistö äänes-

ti kansanäänestyksessä maan EU-eron 
puolesta, Iso-Britannia ei ole vieläkään 
pystynyt päättämään millä tavoin se 
haluaa unionin jättää. Britannian par-
lamentti on torjunut jo kolmesti maan 
hallituksen ja muiden EU-maiden neu-
votteleman Britannian EU-erosopi-
musluonnoksen. Toisaalta Britannia 

Brexit-solmu edelleen 
ratkaisematta

TANELI LAHTI
Kirjoittaja on 
johtaja EK:n 
Brysselin 
toimistossa.
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käynnistäneet varautumissuunnitel-
miaan myös hallitsemattoman EU-
eron varalta. Ne kasvattavat varastoja, 
uudelleensijoittavat tuotantoa tai pal-
veluita, siirtävät työpaikkoja ja muut-
tavat tuotantoketjuja. Prosessin epä-
varmuus on jo aiheuttanut varautu-
miskustannuksia. Varautuminen on 
tehtävä aina, kun aikaraja lähestyy. 
Kolmannen kerran se on tehtävä jäl-
leen lokakuussa.

Sopimuksettoman eron kustan-
nukset olisivat varautumisesta huoli-
matta korkeita. Vaikka aivan kriitti-
simmät toiminnot on pyritty turvaa-
maan väliaikaisin järjestelyin, Britan-
nian äkkieron kielteisiä vaikutuksia ei 
pystytä merkittävästi vähentämään. 
EU-oikeuden soveltaminen loppuu 
heti eron myötä – tavaroiden, palve-
luiden, pääoman ja ihmisten vapaa 
liikkuvuus päättyy.

Vaikka kaupankäynti EU:n ja Bri-
tannian välillä jatkuu, sen kustannuk-
set nousevat ja kauppa vähenee huo-
mattavasti, ainakin väliaikaisesti. No 
dealin suorat talousvaikutukset olisi-
vat huomattavat erityisesti Britanni-
assa, mutta myös muissa EU-maissa.

KOVA AIKAPAINE ratkaisun aikaan-
saamiseksi hellitti Eurooppa-neuvos-
ton päättäessä myöntää Britannialle li-
säaikaa lokakuun 2019 loppuun asti. 
Brittikansanedustajille on tällä hetkel-
lä vähän syitä muuttaa omia kantojaan.

Iso-Britannia osallistuu EU-vaa-
leihin ja maan EU-eroon liittyvät ky-
symykset vievät edelleen tilaa muulta 
tärkeältä Eurooppa-keskustelulta.

Epävarmuus jatkuu, ja on mahdol-
lista ja melko todennäköistä, että lo-
kakuun lopun brexit-aikarajan lähes-
tyessä ollaan edelleen samassa tilan-
teessa kuin tällä hetkellä. Britannian 
hallitsematon EU-ero vältettiin tois-
taiseksi, mutta jos muuta ratkaisua ei 
saada aikaiseksi, edessä on jossakin 
vaiheessa Ison-Britannian sopimuk-
seton EU-ero. Brexit synnyttää ikävä 
kyllä vain häviäjiä. Vaikea prosessi voi 
vain minimoida tappioita. 

mapula on pahentunut eurooppalais-
ten muuttaessa maasta pois.

Brexit-sopimuksen piti olla vain 
välietappi ennen EU:n ja Ison-Britan-
nian tulevaa suhdetta käsittelevän so-
pimuksen neuvottelua ja voimaantu-

loa. Yrityksille vielä 
neuvoteltua eroso-
pimusta tärkeämpi 
asia on, millainen 
tulevasta suhteesta 
muotoutuu. Britan-
nian heti neuvotte-
luiden alussa aset-
tamien reunaehto-
jen perusteella tule-
va suhde perustuisi 
vapaakauppasopi-
mukseen, mikä olisi 
merkittävä muutos 
nykytilanteeseen. 

Kunnianhimoinenkaan vapaakaup-
pasopimus ei korvaa sisämarkkinoita.

Tullimuodollisuudet ja -valvonta 
monimutkaistuvat. Suomen tullin ar-
vioiden mukaan uudet tuonti- ja vien-
ti-ilmoitukset aiheuttavat suomalai-
syrityksille vuosittain jopa 115 miljoo-
nan lisäkustannuksen. Todennäköi-
nen lainsäädännön eriytyminen luo 
teknisiä kaupanesteitä.

BREXITIN SUORAT VAIKUTUK-
SET Suomen kansantalouteen jääne-
vät vähäisiksi moniin muihin EU-mai-
hin verrattuna. Britannia on Suomen 
seitsemänneksi tärkein vientimaa, alle 
viisi prosenttia viennistämme. Britan-
nian EU-erolla olisi kuitenkin vaiku-
tuksia EU:n suuntaan ja globaaliin vai-
kutusvaltaan. Maa on ajanut Suomen 
kannattamia tavoitteita kuten avointa 
markkinataloutta sekä sisämarkkinoi-
den ja kauppapolitiikan vahvistamista. 
Suomen pitääkin ottaa entistä vahvem-
pi asema EU:n kehittämisessä. Lisäksi 
brexit on vienyt huomiota ja resursseja 
aikana, jolloin EU:ssa pitäisi keskittyä 
yhtenäisyyden vahvistamiseen ja EU:n 
tulevan suunnan hakemiseen.

Yritykset niin Isossa-Britannias-
sa kuin muuallakin Euroopassa ovat 

sanäänestyksen järjestämistä ja 3) Bri-
tannian ja muiden EU-maiden neu-
votteluihin pohjautuva erosopimus. 
Varsinainen erosopimus on pitkän 
neuvottelun tulos, eikä siinä ole enää 
neuvotteluvaraa.

Koska eron pe-
ruuntuminen on 
vaihtoehdoista epä-
todennäköisin, on 
neuvoteltu eroso-
pimus paras mah-
dollinen realistinen 
keino edetä. Eroso-
pimuksella pyri-
tään varmistamaan 
Britannian hallittu 
EU-ero. Sopimuk-
sen keskeisiä kysy-
myksiä ovat kansa-
laisten oikeuksien 
turvaaminen, Britannian rahoitussi-
toumukset ja Irlannin rajan erityisky-
symys. Eurooppalainen elinkeinoelä-
mä on antanut tukensa neuvotellul-
le erosopimukselle ja siihen sisältyväl-
le siirtymäajalle. Ainakin vuoden 2020 
loppuun jatkuvan siirtymäajan aika-
na tilanne säilyisi käytännössä nykyi-
senlaisena, paitsi ettei Britannia voisi 
osallistua EU:n päätöksentekoon. Il-
man erosopimusta ei tule myöskään 
siirtymäaikaa.

Neuvoteltu kokonaisuus sisältää 
myös poliittisen julistuksen EU:n ja 
Britannian tulevan suhteen puitteis-
ta. Julistus ei ole oikeudellisesti sitova 
eikä se käytännössä rajoita neuvotte-
luita Britannian ja EU:n välisestä tule-
vasta suhteesta. Se jättää mahdollisiksi 
lähes kaikki ajateltavissa olevat vaih-
toehdot. Sellaisetkin, jotka Iso-Bri-
tannia heti kansanäänestyksen jälkeen 
sulki itse pois.

BRITANNIAN EU-ERON seurauk-
set näkyvät jo nyt, erityisesti Isos-
sa-Britanniassa. Se tarkoittaa briteille 
hitaampaa talouskasvua, vähemmän 
uusia työpaikkoja, korkeampia hinto-
ja ja heikompaa ostovoimaa. Samalla 
kuitenkin muutamilla aloilla työvoi-

Brexit synnyttää 
ikävä kyllä vain 

häviäjiä.  
Vaikea prosessi voi 

vain minimoida 
tappioita.
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ta yrityksiä, joten se on erinomainen 
maa sijoittamiseen ja kaupankäyntiin. 
Se asia ei muutu missään brexit-tilan-
teessa. Vertailun vuoksi sanottakoon, 
että suomalaisilla yrityksillä on vah-
voja kauppasuhteita ja kasvavaa vien-
tiä myös EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa.”

 
Mistä asti olette ollut 
suurlähettiläänä Suomessa ja 
minkälainen käsitys maastamme 
teille on tullut kumppanina?
● ”Olen toiminut suurlähettiläänä 
Suomessa tammikuusta 2018 alkaen, 
mutta käynyt jo sitä ennen mones-
ti Suomessa. Olen puoliksi tanskalai-
nen ja sitä kautta pohjoismaat – ja tal-
viset säät – ovat tulleet minulle tutuik-
si. Olen viettänyt täällä aikaa tutus-
tuen suomalaiseen kulttuuriin, met-
siin, järviin ja maaseutuun.

Suomi on erinomainen kumppani-
maa Britannialle, sillä yleisesti ottaen 
maamme ja kansamme ovat hyvin sa-
manmielisiä monissa asioissa. Suoma-
laisten suora business-tyyli on oikein 
selkeää ja tehokasta.” 

Mitkä ovat yleisimmin kysyttyjä 
kysymyksiä brexitistä Suomessa?
● ”Yleisimmät kysymykset ovat viime 
aikoina liittyneet Britannian poliitti-
seen järjestelmään ja eroprosessiin. 
Usein kysytään myös teknisiä tai hen-
kilökohtaisia kysymyksiä Britannian 
kansalaisten oikeuksista Suomessa. 
On todella ymmärrettävää, että ihmi-
sillä on huolia.” 
 
Kannattaako Britanniassa toimivien 
suomalaisten yritysten olla 
huolissaan brexitistä? 
● ”Brexit johtaa lähitulevaisuudes-
sa muutoksiin kaupankäynnissä, sil-
lä Britannialla ei EU-eron jälkeen ole 
samanlaista pääsyä esimerkiksi EU:n 
yhteismarkkinoille. EU-ero ilman so-
pimusta on epätodennäköistä, mut-
ta kaikkien yritysten kannattaisi ottaa 
sekin mahdollisuus huomioon yhtenä 
epävarmuustekijänä.

Monilla suomalaisilla yrityksillä on 
vahvat kauppasuhteet Britanniaan, jo-
ka on yhä maailman viidenneksi suu-
rin talous. Britanniassa on 66 mil-
joonaa kuluttajaa sekä alansa parhai-

Miten brexit-prosessi on 
vaikuttanut ja vaikuttaa 
suurlähetystöjen toimintaan?
● ”Britannian suurlähetystö edis-
tää monin tavoin maiden välistä yh-
teistyötä muun muassa koulutuk-
sen, kulttuurin, puolustuksen, tie-
teen ja kauppasuhteiden saralla. Bre-
xit on vain yksi osa lähetystön koko 
toimintaa. Britannian ja Suomen suh-
teet ovat olleet vahvat jo kauan ennen 
kuin Suomi liittyi Euroopan unioniin. 
Maidemme väliset linkit ulottuvat jo-
pa tuhat vuotta taaksepäin.

Toki brexit-prioriteettien takaami-
nen, neuvotteluiden lähtökohtien se-
littäminen sekä Britannian kansalais-
ten oikeuksien turvaaminen Suomes-
sa ovat suurlähetystölle tärkeitä asioi-
ta. Helsingin suurlähetystön henkilös-
tömäärä on kasvanut viime vuosien 
aikana, mikä kertoo sekä brexit-työs-
tämme että halustamme tukea enti-
sestään kahdenvälistä suhdetta Suo-
men kanssa. Nämä uudet resurssit 
mahdollistavat paremmin esimerkiksi 
säännölliset vierailut eri puolille Suo-
mea.”

Britannian suurlähettiläs
Tom Dodd:

Suomi on 
erinomainen 
kumppani-
maa
Ison-Britannian suurlähettiläs Tom Dodd kertoi 

Osuustoiminta-lehdelle, miten brexit vaikuttaa 

suurlähetystön toimintaan ja mihin Britanniassa 

toimivien suomalaisyritysten pitää varautua.

Teksti: 
RIKU-MATTI 
AKKANEN
Kuva: EMMA 
LEHTOMÄKI

Ison-Britannian 
suurlähettiläs 
Tom Dodd

brexit
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TARJA 
BÄCKMAN
Kirjoittaja on 
kotieläinasiamies 
Pellervon, 
MTK:n ja SLC:n 
Brysselin 
toimistossa.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron on asetta-
nut presidenttikaudelleen mit-
tavat tavoitteet, joita hän tun-

tuu toteuttavan sivuilleen vilkuilemat-
ta. Keltaliivien massaliikehdintä sai hä-
net käynnistämään kaupungintalojen 
keskustelutilaisuudet, joissa tarjottiin 
kansalle järjestäytynyttä tapaa purkaa 
pelkojaan ja turhautumistaan. Keskus-
telut rönsyilivät laidasta laitaan. Vasti-
neeksi kansalaisten ahdistukseen presi-
dentti on luvannut lähinnä veronalen-
nuksia.

Presidentin kannatus omassa maas-
saan on vajonnut 30 prosentin al-
le. Samaan aikaan hänen arvostuksen-
sa maan rajojen ulkopuolella on paljon 
suurempi. Ranskan yhteiskunta vaatii 
monia uudistuksia. Kansakin ymmär-
tää sen. Mutta kun uudistukset kohdis-
tuvat kuhunkin itseensä, alkaa vastalau-
seiden myrsky.

Eli kysymys on samasta ongelmasta, 
jonka EU komission nykyinen puheen-
johtaja Jean-Claude Juncker on puke-
nut sanoiksi: ”Tiedämme, mitä pitäi-
si tehdä, mutta emme tiedä, miten tuli-
simme uudelleen valituksi, jos teemme 
sen.” Macronista tosin huhutaan, ettei 
hän edes havittele uudelleenvalintaa. 
Hän on päättänyt panna kaikki panok-
set likoon ensimmäisellä kaudellaan ja 
jatkaa sitten uusiin haasteisiin, joita hä-
nelle epäilemättä tarjoutuu. 

Macron kannattaa vahvaa Euroo-
pan unionia. Saksan Angela Merkelin 
siirtyessä vähitellen sivuun, Euroop-
pa kaipaa johtohahmoja. Ja johtajuutta. 

Tämän tyhjiön Macron pyrkii täyttä-
mään. Maaliskuussa hän kirjoitti kaikil-
le EU:n asukkaille suunnatun kolum-
nin. Siinä hän nimesi tulevat EU-vaalit 
tärkeämmiksi kuin mitkään aikaisem-
mat, koska EU on suuressa vaarassa. 
Suurin uhka on nationalismi ja sen he-
delmänä Brexit. Kansallismieliset torju-
vat kaiken, mutta eivät tarjoa mitään ti-
lalle. Euroopan tulevaisuuden avainsa-
noja Macronin mukaan ovat vapaus, 
suojelu ja kehitys.

Vapauden turvaamiseksi hän esittää 
kiellettäväksi EU:n ulkopuolisen vaa-
lirahoituksen ja internetin vihapuheet 
sekä esittää Schengen-alueen perusteel-
lista uudistamista. Tarvitaan yhteinen 
turvapaikkapolitiikka ja rajapoliisi. Yh-
teisen puolustuksen kehittämiseksi tar-
vitaan puolustus- ja turvallisuussopi-
mus.

Kilpailu- ja kauppapolitiikkaa on 
uudistettava ja vahvistettava.

”Strategisen teollisuuden ja julkis-
ten hankintojen osalta on suosittava 
eurooppalaisuutta, kuten amerikkalai-
set ja kiinalaiset kilpailijammekin ta-
hollaan tekevät”, hän kirjoittaa. EU:n 
on pyrittävä lähentymiseen, ei kilpaile-
maan toistemme kanssa. Siksi hän esit-
tää muun muassa eurooppalaista mini-
mipalkkaa.

Ympäristötavoitteet hän määritte-
lee ankariksi: ”Euroopan unionin on 
määriteltävä tavoitteensa – nollapääs-
töt vuoteen 2050 mennessä sekä torjun-
ta-aineiden puolittaminen vuoteen 2025 
mennessä.”

Tähän tarvitaan esimerkiksi Euroo-
pan ilmastopankki rahoittamaan eko-
logista käännettä.

Monet Macronin esitykset ovat he-
rättäneet kylmiä väreitä muissa jäsen-
maissa, mutta ainakin hän esittää pe-
rusteltuja näkemyksiä keskusteltavaksi. 
Ilman aloitteita mikään ei kehity.

Heti valintansa jälkeen Macron 
esitti toimenpiteitä ruokaketjun oikeu-
denmukaisuuden lisäämiseksi ja vilje-
lijöiden tulotason turvaamiseksi. Hän 
järjesti ns. suuren keskustelun ruoka-
ketjusta, jonka tulosten perusteella ruo-
kaketjun lainsäädäntöä on uudistettu. 
Lain tavoitteena on taata viljelijöille oi-
keudenmukaiset hinnat osana ruoka-
ketjua ja siten kunniallinen elanto.

Hankintahintojen alle myyminen 
vähittäiskaupassa kielletään sisäänve-
totuotteissa. Toisaalta korostetaan ruu-
an turvallisuutta ja kestäviä tuotanto-
menetelmiä. Suhtautuminen torjun-
ta-aineisiin on varovainen. Eläinten 
hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia ki-
ristetään.

Ranskalaisten maatalousosuuskun-
tien kannalta surkeaa on, että hallin-
non liberalismi näyttäytyy laissa ym-
märtämättömyytenä osuuskuntia koh-
taan. Lain asetuksessa tuottajan ja 
osuuskunnan välinen sopimus on rin-
nastettu kaupalliseen sopimukseen 
tuottajan ja jälleenmyyjän/jalostajan 
välillä. Samalla asetetaan kyseenalai-
seksi koko osuustoiminnallinen yritys-
muoto. Tämä on yhteinen eurooppa-
lainen huoli.                                   

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on harvinaislaatuinen 

poliitikko. Hänen nousunsa presidentiksi uudesta puolueesta 

kaksipuoluemaassa oli ainutlaatuista. 

Brysselin näkökulmasta

Macron muuttaa 
Ranskaa
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hallitsevat parhaita liikepaikkoja ja 
määräävät markkinoista. SEO tekee 
poikkeuksen tästä toimintatavasta. 
Osuuskunnan omistavat ja sitä hallit-
sevat huoltoasematoimintaa harjoitta-
vat paikalliset perheyritykset. Osuus-
kunnissa noudatettavat yleiset peri-
aatteet ovat käytössä myös SEO-yh-
teisössä.

Kauppiaat saavat jäsenyyteen pe-
rustuen lukuisia etuja: liikemerkin ja 
liiketunnisteet, yhteiset polttoaine-
hankinnat, varastoinnin ja kuljetuk-
sen, brändimainonnan, asiakaskortit 
ja luottokortit. Lisäksi ne saavat vah-
vemman taloudellisen aseman ja mo-
nipuolisemmat rahoitusratkaisut se-
kä koulutusta, tiedotusta ja sosiaalisen 
yhteydenpidon.

Perheyrittäjät arvostavat vapautta 
tehdä itsenäisiä päätöksiä; heille tär-
keää huoltoasematoiminnassa ovat 
etenkin myymälätuotteiden ja palve-
luiden vapaa valikoima ja hinnoittelu, 
polttoöljyn myynti omille asiakkail-
le, mahdollisuus noutaa polttonesteet 
terminaalilta omalla säiliöautolla, va-
paus laajentaa omaa toimintaa ja jä-
senenä oikeus osallistua osuuskuntaa 
koskevaan päätöksentekoon.

Verkosto itsessään on “iso per-
he”, jossa osuuskunnan omistajat 
ovat auttaneet myös toisiaan vaikeis-
sa tilanteissa. Perhemäisyys kuuluu 

Suomalainen Energiaosuuskunta  
(SEO) perustettiin 1978 polttoaine-
kauppaa varten. Verkostoon kuuluu 
nykyisin noin joka kolmas itsenäinen 
huoltoasemayrittäjä. Mikä on sitonut 
yrittäjät yhteen niin, että osuuskunta 
on kestänyt ajan murroksia ja markki-
natilanteiden jatkuvia muutoksia?

Kysymyksestä laadittu tutkimusar-
tikkeli esitetään perheyrittäjyyden tut-
kijoiden kansainvälisessä konferens-
sissa (IFERA) kesäkuussa 2019. Sii-
nä avataan riippumattomien perhe-
yritysten muodostaman osuuskunnan 
vahvuuksia huoltoasema-alalla. Olen-
naisiksi piirteiksi osoitetaan toiminta-
vapaus ja yhteisöllinen tuki kestävyy-
delle (resilienssi).

Toimintavapaudesta 
alkusysäys
Osuuskuntaa perustettaessa polttoai-
nemarkkinoita kahlitsivat sopimus-
käytäntö, tuontimonopoli ja hinta-
säännöstely. Kauppiaat olivat tyyty-
mättömiä etenkin öljy-yhtiöiden aset-
tamiin oheistuote- ja autotarvikeva-
likoiman rajoituksiin ja epäreiluun 
hinnoitteluun. Itsenäiset kauppiaat 
halusivat vapauden päättää paikalli-
sesta toimintatavasta ja omasta tuote- 
ja palveluvalikoimasta. Tähän tarvit-
tiin oma öljy-yhtiö ja logistiikka.

Huoltoasema-alalla suuret ketjut 

Y rittäjätoiminnassa vapaus 
ja vastuu kulkevat käsi kä-
dessä, tästä kertovat mo-

net suomalaisten perheyritysten yh-
teistyömuodot. Taloudellisten etujen 
turvaamista ja liiketoiminnassa sel-
viytymistä varten on perustettu run-
saasti yhdistyksiä ja yhteisiä yrityksiä, 
joiden tehtävänä on tuottaa taloudel-
lista hyötyä siihen osallisille. Yrittäji-
en omistamia osuuskuntia Suomessa 
on kuitenkin vain kourallinen alku-
tuotannon, maa- ja metsätalouden ja 
elintarviketeollisuuden ulkopuolella.

Yrittäjyys ja 
osuuskuntamalli
osoittaneet vahvuutensa

HANNU LAITINEN
Kirjoittaja on ekonomi ja tietokirjailija. Hän on toiminut 
huoltoasema-alan asiantuntija- ja johtotehtävissä 35 vuoden 
ajan.

Pellervon näköaloja
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Tuore tutkimus on auttanut li-
säämään ymmärrystä, miten perhe-
yritykset voivat vahvistaa kilpailu-
kykyään vaativassa markkinaympä-
ristössä käyttämällä yhdessä omista-
maansa liiketoimintamuotoa, osuus-
kuntaa. Osuuskunnan perustamisen 
lähtökohtana näyttää olleen voimakas 
tarve, kyky ja tahto verkoston muo-
dostamiseen ja yhdessä omistamiseen.

Perheyritykset haluavat säilyttää 
itsenäisyyden ja valinnanvapauden. 
Kun oikeudet ja velvollisuudet, hyö-
dyt ja haitat, panokset ja tuotokset py-
syvät sopusoinnussa ja omistajat voi-
vat vaikuttaa hallintoon osuuskunnan 
tasolla, koko systeemi vahvistaa kesto-
kykyä ja vapauden tunnetta.                  

Yhteisöllinen verkosto voi kehit-
tää ratkaisuja, joita pelkkä yritys yk-
sinään ei voi tehdä. SEO:n ja sen jä-
senten yhteisten ponnistelujen avul-
la kaikkien itsenäisten kauppiaitten 
tilanne oligopolistisilla markkinoilla 
on vankempi.

Perheen tuki on kiistämätön voi-
mavara yksittäisille yrityksille ja koko 
verkostolle, vaikka ketjujen voimakas 
markkinointi hämärtää perheen mer-
kitystä. Jos yhteisöllisyys tekee perhe-
yrityksistä vahvempia, ja jos se tekee 
osuuskunnasta vahvemman, silloin 
myös verkostoitunut perheyritysten 
omistama osuuskunta on vahva yhtei-
söllinen toimija haastavassa liiketoi-
mintaympäristössä.

SEO:n yrityskulttuuriin, jossa läsnä 
on useampia sukupolvia perheyrittä-
jyyttä.

Kauppiasverkosto  
tukena
Selviytymiskyvyllä (resilience) ym-
märretään kykyä vastustaa ympäris-
tön muutoksia ja kykyä kestää voimak-
kaita ja tuhoisiakin tapahtumia. Selviy-
tymiskyky auttaa palautumaan ennal-
leen paineen alaisesta tilanteesta. Pa-
lautuminen on dynaaminen prosessi, 
joka liittyy kykyyn käsitellä vaikeuksia 
ja stressaavia kokemuksia sekä ylittää 
poikkeava tilanne myös henkisesti.

Huoltoaseman pyörittäminen yksin 
perheyrityksenä olisi mahdotonta sää-
limättömissä kilpailuolosuhteissa. Yksi-
löllinen kestokyky ei yksin riitä selviyty-
miseen. SEO-verkosto kasvattaa yhteis-
tä selviytymiskykyä yhteisön jäsenille. 
Tutkijoiden näkemys selviytymiskyvys-
tä on luonteeltaan yhteisöllinen.

Kestokyky voidaan tunnistaa sekä 
perheyrityksen eli huoltoaseman että 
järjestelmän eli perheyritysten omis-
taman osuuskunnan tasolla. Kestoky-
kyä on osoitettu myös verkostotasol-
la, kun SEO on joutunut vihamielisten 
hyökkäyksien kohteeksi.

Kaupalliset ja teknologiset sopeu-
tumiset ovat olleet helpompia verkos-
ton tasolla kuin perheyrityksessä yksi-
nään toimien. Näin on tapahtunut esi-
merkiksi tuotemuutoksissa, verkosto-
jen muutoksissa, ympäristöasioissa, 
automaatiossa ja maksujärjestelmissä.

Kestävä perusta
Itsenäisten kauppiaiden verkosto on 
säilynyt hyvin alueilla, joilta isot jake-
lijat ovat vetäytyneet. SEO-ketju ulot-
tuu eteläisistä saaristoista aina poh-
joisimpiin Lapin kyliin. Osuuskunta-
na toimiva perheyritysten ryhmä voi 
saada aikaan yhteisöllistä kestokykyä 
niin yrityksissä kuin omistavien jäsen-
ten kesken.

Kuva SEO-40-v-
paikalliskiertu- 
eelta vuodelta 
2018. Tapahtumia 
järjestettiin yli 50 
paikkakunnalla. 
Rovaniemeläisen 
SEO-Sinetän 
kauppias Rauno 
Kemppe valittiin 
vuoden 2018 
bensiinikaup- 
piaaksi. 

Perheyrityksien ja yhdessä 
omistetun osuuskunnan vapautta, 
kestävyyttä ja arvoa lisäävä prosessi 
(Laitinen & Koiranen 2019).
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tomaan näkemyksiään asioista. Suo-
malainen voi vaikuttaa olemalla aktii-
vinen kokouksissa ja keskustelemal-
la kokousten ulkopuolella eri edusta-
jien kanssa.”

Yksimielisyys tärkeää
Linnainmaan mukaan erilaiset hallin-
to- ja keskustelukulttuurit tulevat erit-
täin selvästi esille Cogecan kokouksis-
sa. Ranskalaiset ja italialaiset ovat esi-
merkiksi hyvin monisanaisia, ja pu-
heenvuorot ovat laveita.

”Me suomalaiset voisimme oppia 
vähän enemmän small talkia, juttele-
maan niitä näitä, ehkei niinkään ko-
kouksissa mutta vaikka tauoilla”, Lin-
nainmaa tuumii.

”Cogecan päätöksenteossa ja kan-
nanmuodostuksessa pyritään yksi-
mielisyyteen. Jos joku asia on vahvas-
ti jäsenkuntaa jakava, siihen ei ote-
ta kantaa”, muistuttaa Brysselin toi-
miston kotieläinasiamies Tarja Bäck-
man, joka seuraa Cogecan asioita ja 
osallistuu sen kokouksiin.

”Asiat valmistellaan hyvin perus-
teellisesti ja huolellisesti. Näin suoma-
laisena tuntuu, että toisinaan ollaan 
liiankin varovaisia. Mutta huolellisella 
valmistelulla halutaan vaalia järjestön 
yhtenäisyyttä”, Bäckman toteaa.

Hänen mielestään suomalainen 
saattaa ilmaista itseään liian töksäyttä-
mällä, kun joutuu käyttämään vierasta 
kieltä. Cogecassa kokouksia tulkataan 
vain englanniksi, ranskaksi, saksaksi, 
espanjaksi, italiaksi ja puolaksi.

Copa-Cogecalla on oma EU-vaali-
ohjelma ja materiaali, jonka teemana 
on Wefarm4you.

Copa Cogeca järjestää lisäksi heti 
vaalien jälkeen valituille mepeille ta-
paamisia, joissa tuodaan järjestöä tu-
tuksi ja myös esitellään tärkeitä tee-
moja niin maatalouspolitiikan kuin 
tuottajaosuutoiminnan osalta. 

Linnainmaa pitää käyntiä tärkeänä.
”Armengol ja Trenzado vieraile-

vat nyt Armengolin varapuheenjoh-
tajakaudella muutamissa Cogecan jä-
senmaissa. Armengol on uusi vara-
puheenjohtaja Cogecassa. Hän tuli 
portugalilaisen tilalle kesken kauden. 
Hän haluaa tutustua jäsenmaihin ja 
-järjestöihin sekä osuustoimintaan eri 
maissa”, Linnainmaa toteaa.

Hänen mukaansa on hyvin tavallis-
ta, että Cogecan jäsenjärjestöt käyvät 
toistensa luona kokousten ulkopuo-
lella. Näin opitaan tuntemaan kolle-
goita vielä paremmin. Pellervosta on 
vierailtu muun muassa Pohjoismais-
sa, Saksassa ja Irlannissa, ja täällä on 
käynyt vieraita Saksasta, Ruotsista, 
Ranskasta ja nyt Espanjasta.

Pellervo toimi vierailun isäntänä, ja 
tutustumiskohteet järjestettiin paljolti 
vieraiden kiinnostuksen mukaan. ”Eri-
tyisen kiinnostuneita he olivat suurista 
osuuskunnista ja osuuskuntien roolis-
ta tulevaisuuden haasteisiin, kuten in-
vestointeihin, uusiin innovaatioihin ja 
ympäristökysymyksiin.”

Cogecan Puheenjohtajiston vaa-
li on marraskuussa 2019. Ketään ei 
ole Linnainmaan mukaan laitettu vie-
lä ehdolle, joten nimistä ei voida pu-
hua. Suomen kanta muodostetaan sen 
jälkeen, kun selviää, keitä on ehdolla.

Suomalaisen ääni kuuluu
Cogecalla on läheinen yhteys EU-mai-
den tuottajajärjestö Copaan. Niillä on 
yhteinen sihteeristö ja toimitilat Brys-
selissä.

Kattojärjestö Copa-Cogeca on Lin-
nainmaan mukaan yksi Brysselin vai-
kutusvaltaisimmista järjestöistä. Suo-
malainen Pekka Pesonen on Co-
pa-Cogecan pitkäaikainen pääsihteeri.

”Järjestöä kuunnellaan ja monet 
komissaarit haluavat tietää sen kan-
nan asioihin ja tulevat mielellään ker-

EU-maiden maatalousosuus-
toiminnan kattojärjestö Co-
gecan varapuheenjohtaja Ra-

mon Armengol ja Espanjan Coopera-
tivas Agro-alimentarias -järjestön kan-
sainvälisten asioiden johtaja Gabriel 
Trenzado Falcón vierailivat Suomes-
sa huhtikuussa.

Osuustoimintakeskus Pellervoa Co-
gecan kokouksissa edustava Pellervon 
hallituksen varapuheenjohtaja Tiina 

EU:n maatalous osuuskuntien 
pomot Suomessa

Teksti ja kuvat: RIKU-MATTI AKKANEN

Ramon 
Armengol 
ja Gabriel 
Trenzado 
Falcón kävivät 
Suomessa 
huhtikuussa.

Espanjalaisvieraiden lisäksi kuvassa (alk. vas.) Pellervon 
hallituksen jäsen Lars Björklöf, kotieläinasiamies Tarja 
Bäckman, Pellervon hallituksen varapuheenjohtaja Tiina 
Linnainmaa ja Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu.
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Kuka?

O suuskaupan suurin vahvuus 
on sitoutuneissa asiakas-
omistajissa ja työntekijöis-

sä. Kun luottamus pelaa molempiin 
suuntiin, on hyvä pitkäjänteisesti ke-
hittää toimintaa asiakasta palvelevak-
si ja tehokkaaksi.

Näin sanoo Osuustoimintakeskus 
Pellervon valtuuskunnan jäsen Jus-
si Suomaa, joka on myös Osuuskaup-
pa Hämeenmaan hallituksen varapu-
heenjohtaja.

”Osuustoiminta-sanalla on joiden-
kin mielestä hieman vanhanaikainen 
kaiku, mutta eihän yritysmuoto me-
nestystä haittaa. Toimivat palvelut sen 
ratkaisevat”, toteaa Suomaa.

Hämeenmaa on paikallinen toimija, 
joka työllistää yli 3 000 kanta- ja päijät-
hämäläistä. 21 kunnan alueella toimi-
valla osuuskaupalla on asiakasomista-
jia jo 160 000 ja yli 100 toimipaikkaa.

”Osuuskunnat katsovat yli kvartaa-
lin ja kantavat vastuuta toimialueen-
sa palveluista pitkäjänteisesti. Tämä 

Vapaassa maassa 
kuluttaja päättää

Teksti ja kuva: 
RIKU-MATTI 
AKKANEN

erottaa ne pörssiyhtiöistä.”
Osuustoiminnan merkitys on elin-

tarvikeketjussa jo markkinaosuuksien 
pohjalta valtava. Monessa kirkonky-
lässä osuuskauppa on ainoa ruuan 
myyjä, eikä moni pienempi tila sai-
si tuotteistaan kummoistakaan hintaa 
ilman osuusmeijerin tai -teurastamon 
toimintaperiaatteita.

Kauppaan kohdistuvaa kritiikin 
kovuutta käydyssä ”halpuutuskeskus-
telussa” Jussi Suomaa ihmettelee.

”Vapaassa maassa kuluttaja päät-
tää ihan itse mitä ostaa, ei kauppa. 
Silti kauppaa syytetään, kun se on 
iso. Moniko ostaisi kalliimpaa juus-
toa, ellei kotimaista vaihtoehtoa olisi 
kuluttajaystävälliseen hintaan? Epäi-
len, että heistä useimmat valitsisivat 
tuontijuuston tai sen toisen edulli-
sen kaupan. Osuuskaupan myymäs-
tä ruuasta on kuitenkin 80 prosenttia 
kotimaista.”

Osuustoiminnan syntysijoilla
Suomaa on koulutukseltaan agronomi 
ja ammatiltaan maatalousyrittäjä. Hän 
edustaa neljättä sukupolvea Hattulan 
Ihalemmessä sijaitsevan tilan isäntä-
nä. Tilanpidon Suomaa aloitti vuonna 
1990 toisen opiskeluvuotensa aikana.

”Moni on Parolannummella varus-
miehenä ollessaan käynyt Lehijärven 
lenkillä meidän tiellämme”, Suomaa 
naurahtaa.

Tilan tärkein viljelykasvi on heruk-
ka, jota viljellään reilun kymmenen 
hehtaarin alalla. Lisäksi on leipäviljaa 
ja mallasohraa. Vaimon apua ja lisä-
työvoimaa päätoiminen viljelijä tar-
vitsee lähinnä sadonkorjuun aikaan.

Osuustoimintaan Jussi Suomaa 
kasvoi sisään pienestä pitäen. Ruo-
kaostokset hoidettiin enimmäkseen 
osuuskaupassa.

”Isä teki työuransa osuuspankil-
la, äitini oli silloisen Etelä-Hämeen 
Osuuskaupan (EHO) edustajistossa, 
ja hänen äitinsäkin oli ollut asiakas-
toimikunnassa. Kerran tai kaksi isä 
vei minut ajamaan Gebhardin kiveltä 
ruohot, kun kunta ei ollut asiasta huo-
lehtinut.”

Kyse on Hannes Gebhardin muis-
tomerkistä, joka sijaitsee Hattulassa 
lähellä panssarimuseota ja Lehijärveä. 
Muistomerkki on pystytetty Gebhar-
din ja kansakoulujen tarkastaja Mi-
kael Soinisen kunniaksi, jotka Hat-
tulassa lomaillessaan loivat perustan 
myös suomalaiselle osuustoiminnalle 
1800-luvun lopulla.

Keskustelu on myöhemmin ikuis-
tettu taiteilija Albert Gebhardin maa-
laukseen Osuustoiminnan syntysanat, 
joka on esillä Osuustoimintakeskus 
Pellervossa Simonkadulla.

Metsäliitto Osuuskunnan jäsenyys 
ja Tapiolan vakuutukset tulivat Suo-
maalle luonnollisena osana tilakaup-
paa.

Suomaan nykyiset vastuut Hä-
meenmaan hallituksen varapuheen-
johtajana ottavat aikansa ja ovat hä-
nen mukaansa melkein aina taustalla 
ajatuksissa.

”Maatalousyrittäjänä ei kello yleen-
sä rajoita tekemisiä, mikä helpottaa 
yhteen sovittamista. Joskus on tietysti 
hankala sopeutua aikatauluihin, kun 
huhtikuun puolivälissä alkavat pelto-
työt.” 

Jaksamiselle on tärkeää saada aja-
tukset välillä täysin muuhun. Siinä 
metsästys ja erityisesti pohjoisen lin-
tureissut toimivat hyvin.                 

henkilö JUSSI SUOMAA

Hämeenmaan hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Suomaa tuntee 

viljelijän arjen, mutta ymmärtää hyvin myös kaupan roolin arvoketjussa.
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Jussi Suomaa. Taustalla Hannes 
Gebhard Mikael Soinisen seurassa 
Jussin lapsuuden maisemissa 
Lehijärvellä Albert Gebhardin 
maalauksessa Osuustoiminnan 
syntysanat. 
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M uutaman viimeisen vuo-
den aikana osuuskunta-
neuvojat ovat joutuneet 

punnitsemaan sanansa tarkkaan opas-
taessaan pienosuuskuntia.

”Kaikki itsensä työllistäjät tulki-
taan aivan liian helposti päätoimisik-
si yrittäjiksi, joilla ei ole oikeutta työt-
tömyysturvaan. Pahimmillaan jo ker-
taalleen maksettuja korvauksia peri-
tään takaisin”, yritysneuvoja, lakimies 
ja COOP Finland ry:n hallituksen jä-
sen Jukka Pötry toteaa.Jukka Pötry toteaa.Jukka Pötry

Vaikka työosuuskunnan jäsen 
työskentelisi työsuhteessa ja omistai-
si alle 15 prosenttia yrityksestä, hän 
ei silti ole itsestään selvästi oikeutettu 
palkansaajan työttömyysturvaan. Pöt-
ryn mukaan on nähtävissä myös yh-
den yritysmuodon eli osuuskunnan 
perusteetonta leimaamista.

”Jos työttömyysturvan hakija te-
kee osa-aikatyötä osakeyhtiössä, se on 
ihan okei. Mutta jos sama henkilö ker-
too tekevänsä töitä osuuskunnassa, lä-
hes automaattisesti hänet oletetaan 
yrittäjäksi”, Pötry kärjistää.

Pienosuuskuntien monimuotoi-
suutta ei tunnisteta riittävästi. Osa 
pienosuuskunnista on selkeästi yrit-
täjien osuuskuntia. Osa on perintei-
siä työnantajayrityksiä. Kolmanteen 
kategoriaan sopivat itsensä työllistäji-
en osuuskunnat, joissa ryhmä ihmisiä 
on päättänyt työllistää itsensä yhteis-
voimin ja huolehtia yhdessä työnanta-
javelvoitteista.

Sama työttömyysturva
kaikille
Tällä hetkellä näyttää siltä, että viran-
omaistasolla ja työttömyyskassoissa 
laitetaan paljon aikaa sen syynäämi-
seen, kuka voidaan tulkita yrittäjäksi 
ja kuka on työsuhteessa. 

”Työttömyysturvan kannalta ei pi-
täisi olla merkitystä, missä muodossa 
työtä tehdään”, Pötry sanoo.

Työttömyysturva 
kuntoon!
Suomen uusi hallitus saa pohdittavakseen 
sote-uudistuksen loppuun saattelun 
rinnalla myös sosiaaliturvauudistuksen. 
Nyt on aika laittaa työosuuskuntien 
jäsenten ja laajemmin itsensä työllistäjien 
työttömyysturva kuntoon.

Teksti: HANNA MOILANEN

Yritysneuvoja 
Jukka Pötry 
ehdottaa itsen-
sä työllistäjien 
asemaa paran-
tavia muutoksia 
työttömyystur-
van sovelta-
misohjeeseen. 

● Tilastokeskuksen mukaan itsensä työllis-
täjiä on Suomessa noin 170  000 eli yli puolet 
kaikista yrittäjistä. Kalevi Sorsa -säätiön tutki-
muksen mukaan yli 90 000 työikäistä suoma-
laista saa vähintään puolet tuloistaan alustata-
louden piiristä. 

Laskutuspalveluja hyödyntävien kevytyrit-
täjien määrä on myös kasvanut reilusti. Vuon-
na 2013 heitä oli noin 20  000. Vuonna 2018 
määrä on jo yli 110 000.

Kevytyrittäjien määrä ei kerro kaikkea, kos-

ka osa heistä käyttää laskutuspalvelua yksit-
täisten toimeksiantojen laskuttamiseen palk-
katyön ohessa. Alan liikevaihdon kasvu kertoo 
kuitenkin myös kevytyrittäjien tekemän työn 
määrän kasvusta. Vuonna 2013 alan liikevaih-
to oli noin 38 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 
päästiin jo 143 miljoonaan euroon.

Laskutuspalveluyritysten liikevaihtotiedot 
perustuvat Uusi työ ry:n jäsenyritysten tietoi-
hin. Yhdistys edustaa noin 95 prosenttia lasku-
tuspalvelualan liikevaihdosta.

Itsensä työllistäjien määrä kasvaa
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päivärahanhakija työllistyy osa-aikai-
sesti työsuhteessa. Silti työttömyys-
kassat ja Kela saattavat tulkita saman 
henkilön työskentelevän itsenäisesti 
yrittäjänä, vaikka kaikki työnantaja-
maksut on maksettu asianmukaisesti.

”On lähes yhtä monta tapaa sovel-
taa lakia, kuin on kassoja ja työttö-
myysturvan hallinnoijia”, Taipale sa-
noo.

Taipale olisi valmis hyväksymään 
ne määrittelyt, joita ihmiset itse va-
litsevat. Jos joku valitsee työskente-
lyn palkansaajaroolissa ja työsuhteen 
sivukulut maksetaan yhteiskunnalle 
asianmukaisesti, miksi tilannetta pi-
täisi tulkita jotenkin toisin?

Usein työosuuskunnan työntekijän 
oikeus työttömyysturvaan jää kiin-
ni työsopimuslain ensimmäisestä py-
kälästä, jossa työsuhteen tunnusmer-
kiksi nostetaan työnantajan johto- ja 
valvontavalta. Liikkuvan asiantunti-
jatyön aikakaudella sen yksiselitteinen 
osoittaminen ei ole helppoa.

”Pienosuuskuntien tilannetta hel-
pottaisi jo sekin, jos työsopimuslain 
1. luvusta poistettaisiin muutama sa-
na eli ”johdon ja valvonnan alaisena”, 
Taipale arvioi.

Toisin sanoen pitäisi katsoa lähin-
nä sitä, onko ihmisellä työtä ja toi-
meentuloa kokoaikaisesti, osa-aikai-
sesti vai ei lainkaan. Jos työtä ja toi-
meentuloa ei ole riittävästi, oikeus 
työttömyysturvaan tulisi syntyä sa-
moilla ehdoilla.

Pötryn mukaan uudistukseen ei 
välttämättä tarvittaisi edes lakimuu-
tosta. Todennäköisesti riittäisi, että 
muutetaan työttömyysturvan sovelta-
misohjetta. Toisaalta uudistus ei olisi 
lakiteknisestikään hankala.

”Lainsäädäntö ja historia eivät tun-
ne muuta kuin työntekijän ja työnanta-
jan ja niiden vastakkainasettelun. Täs-
tä juoksuhautojen yli tuijottamisesta ei 
ole päästy eteenpäin”, Pötry sanoo.

”Kyse on poliittisesta tahdosta. Ha-
lutaanko edelleen pitää kiinni siitä, et-
tä jos ei ole työsuhteessa ei ole oikeut-
ta mihinkään? Vai pitäisikö sallia, et-
tä on muitakin muotoja hankkia elan-
tonsa kuin työsuhde tai perinteinen 
yrittäjyys?” 

Viranomaiset tulkitsevat 
eri tavoilla
Yrittäjyysasiantuntija Mirja Taipale
Uusyrityskeskus Ensimetristä Tampe-
reelta vahvistaa, että työosuuskunnan 
jäsenen asema on muuttunut 2010-lu-
vulla osin epäselväksi.

Eri viranomaiset tulkitsevat osuus-
kuntien asemaa eri tavalla. Verotta-
ja hyväksyy osuuskunnan työnan-
taja-aseman mukisematta, kunhan 
työnantajarooliin liittyvät maksut ja 
ennakonpidätykset siirtyvät oikea-ai-
kaisesti verottajan suuntaan.

Te-toimiston työttömyysviran-
omainen voi arvioida, että sovitellun 

PAMin lakimies Suvi Vilches muistuttaa, 
että työsuhteessa ei ole kysymys vain 
työttömyysturvasta, vaan laajemmin 
kohtuullisista työehdoista. 
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”On kestämätöntä, että 
ihminen määritellään 
ulkopäin yrittäjiksi.”

● Palvelualojen ammattiliitto PAM ajaa 
työsopimuslakiin työnantajaolettamaa. Tä-
mä tarkoittaa, että alustatalouden ja muiden 
uusien työmuotojen piirissä työskentelevät 
saisivat työntekijän oikeudet työntekijän vel-
vollisuuksien rinnalle. Alusta tarkoittaa so-
vellusta tai verkkosivua, joka yhdistää palve-
lujen ostajat ja tuottajat.

”Nykyisin erityisesti alustatalouden yri-
tykset sanelevat vahvemman oikeudella, et-
teivät heille työskentelevät ole työntekijöitä. 
Todistustaakan pitäisi olla toisin päin eli yri-
tyksen pitäisi osoittaa, ettei kyse ole työsuh-
teesta”, PAMin lakimies Suvi Vilches sanoo.

Esimerkiksi ruokakuskeilla ja �llarilähe-
teillä alusta määrää palkkiot, aikataulut ja 
monia muita työn suorittamiseen liittyviä 
asioita. Tekijä kantaa yrittäjän vastuun il-
man yrittäjän vapautta itse määritellä omaa 
toimintaansa, hinnastoaan ja työaikaansa. 
Yritykset myös valvovat tehtävää työtä mo-
nin tavoin.

”On kestämätön tilanne, että ihminen, 
joka ei miellä itseään yrittäjäksi, määritel-
lään sellaiseksi jossain luukulla sosiaalitur-
vaa haettaessa. Ne, jotka ovat aidosti yrit-
täjiä, saavat totta kai olla sitä jatkossakin”, 
Vilches sanoo.

Työnantajaolettaman yksiselitteisempi 
kirjaus todennäköisesti helpottaisi myös mo-
nialaisissa työosuuskunnissa työskentelevien 
asemaa. Kaikkia itsensä työllistäjien sosiaali-
turvan ongelmia sekään ei tosin ratkaise. 
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ten käyttöön. Kesällä kisataan vie-
lä siitä, kuinka monta välipalaa kukin 
kesän aikana itse valmistaa.

”Ruokaketjun toiminnan tunte-
minen ja ymmärtäminen ovat tärkeä 
osa toteuttamaamme ruokakasvatus-
ta. Yhteistyö Atrian kanssa tarjoaa 
meille hienon mahdollisuuden ker-
toa lapsille elintarviketeollisuuden 
merkityksestä osana ruokaketjua. At-
rian monipuolisen tuotevalikoiman 
hyödyntäminen terveellisten välipa-
lojen valmistuksessa toimii lapsille 
kannustavana esimerkkinä siitä, mi-
ten helposti lapsi pystyy itse valmis-
tamaan helppoja ja terveellisiä väli-
paloja. Myöhemmässä elämässä näi-
tä taitoja joka tapauksessa tarvitaan”, 
toteaa 4H-liiton järjestöjohtaja Mar-
jaana Liukko.

Kampanjaan ilmoittautui 120 pai-
kallista 4H-yhdistystä, joista 40 pää-
si mukaan varsinaiseen Välipalalla on 
väliä -kampanjaan. Sen puitteissa tuo-

sekä kiinnittää huomiota kotikeitti-
össä käytettävien raaka-aineiden laa-
tuun.

Lapset perehtyvät terveellisten vä-
lipalojen valmistamiseen 4H-kerhois-
sa Atrian ja 4H:n yhdessä tuottamien 
reseptikorttien avulla. Kerhokauden 
päättyessä toukokuun lopulla 4H-yh-
distykset järjestävät kerholaisille ja 
perheille Kesäeväät -retkiä eri puolil-
la Suomea.

Retkillä syödään yhdessä ja ki-
saillaan leikkimielisesti ruokarasteil-
la, joissa lapset tutustuvat pantomii-
min avulla maatilan eläimiin, sokko-
na tunnustellen erilaisiin kasviksiin ja 
hauskan tietokilpailun avulla ravitse-
mukseen ja pakkausmerkintöihin.

Välipalat tärkeä osa 
ruokakasvatusta
Kymmenen hankkeessa tuotettua re-
septikorttia tarjoavat innostavan ja 
monipuolisen välipalakattauksen las-

A trian ja Suomen 4H-liiton 
Välipalalla on väliä -kam-
panjassa korostetaan kesä-

kuun alkua, jolloin koulu on päättynyt 
eikä vanhempien kesäloma ole vielä 
alkanut. Tällöin lasten olisi hyvä pys-
tyä tekemään välipalansa itse. Kohde-
ryhmänä kampanjassa ovat alakoului-
käiset lapset, jotka osaavat jo lukea.

”Atria on innolla mukana tässä yh-
teistyössä kannustamassa lapsia ja 
nuoria syömään monipuolisesti ter-
veellistä ja turvallista kotiruokaa. Var-
sinkin perheen arjen kiireessä lasten 
itsenäinen ja oma-aloitteinen ruuan-
valmistaminen korostuu”, kertoo At-
rian markkinointijohtaja Sanna Pääl-
lysaho.

”Terveellinen, tarpeeksi proteiinia 
sisältävä välipala on tärkeä osa päivän 
ravinnonsaantia kasvavalle lapselle”, 
Päällysaho jatkaa.

Atria haluaa edistää lasten ja nuor-
ten terveellisiä ruokailutottumuksia 

Atria ja 4H: 
Välipalalla on väliä

Atrian ja 4H-liiton Välipalalla on 

väliä -kampanja edistää lasten 

terveellisiä ruokailutottumuksia 

ja auttaa heitä ymmärtämään 

ravitsevan välipalan merkitystä.  

Yhteistyön tavoitteena on lisätä 

lasten kiinnostusta ruokaan ja 

ruuanvalmistukseen sekä parantaa 

heidän ruuanvalmistustaitojaan.

Teksti: MATTI KETOLA

4H:n ja Atrian 
kesäeväät 
-retkillä 
nautitaan 
kesästä.
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Reilu Teko 
-säkkikeräys alkaa taas

Suomen 4H-liitto, Finland svenska 4H ja paikal-
liset 4H-yhdistykset järjestävät perinteisen Reilu 
Teko -säkkikeräyksen, joka helpottaa viljelijöiden 
lannoitesäkkien kierrätystä. 

Reilu Teko -keräyksen päärahoittajana toimii Yara 
Suomi. Säkkikeräykseen osallistuvat Hankkija, Lant-
männen Agro, Lantmännen Feed, Tilasiemen ja Las-
sila & Tikanoja.  Keräykseen otetaan Yaran lannoi-
tesäkit, lannoitelavojen suojahuput, Hankkijan rehu-
suursäkit sekä Hankkijan, Lantmännen Agron, Lant-
männen Feedin, Raisioagron ja Tilasiemenen sie-
menviljasuursäkit. Keräyksellä on jo pitkät perinteet, 
sitä on tehty vuodesta 1975 asti. Tänä aikana muo-
via on saatu talteen yli 37 miljoonaa kiloa, josta viime 
vuonna 611 tonnia.

”Myös tänä vuonna tavoittelemme, että Yaran ja 
yhteistyökumppaneiden säkit tulevat tehokkaasti ja 
turvallisesti talteen”, toteaa kaupallinen johtaja Timo 
Räsänen Yara Suomesta.

Uusi 4H-sovellus neuvoo lähimmän keräyspisteen
Säkkikeräys tapahtuu touko-elokuussa. Viljelijät 

tuovat tyhjät säkit 4H-yhdistysten keräyspisteisiin, 
joita on lähes jokaisessa kunnassa, yhteensä noin 250. 
Lähin keräyspiste on helppo löytää uudella 4Help-so-
velluksella.

Puhelimeen ladattava 4Help-sovellus paikantaa 
viljelijän sijainnin ja sen perusteella tarjoaa lähellä 
olevat keräyspisteet. Sovellus näyttää keräyspisteen 
tiedot ja ohjeet keräykseen kelpaavista säkeistä ja nii-
den käsittelystä tilalla. Lopuksi viljelijä voi käynnis-
tää navigoinnin, joka neuvoo perille keräyspisteelle.

4H-nuoret huolehtivat säkkien keräyspisteistä. 
Nuoret saavat keräyksestä tärkeää työkokemusta, ja 
monelle se on ensimmäinen kesätyö. Yara järjestää 
säkkien kuljetuksen keräyspisteistä jatkokäsittelyyn.

”Suursäkit ohjataan esikäsittelyn jälkeen materiaa-
likierrätykseen, jossa säkit saavat uuden elämän mm. 
vannenauhoina. Vannenauhoja käytetään esimerkik-
si sahatavaran sidonnassa”, kertoo liiketoimintapääl-
likkö Sanna Peltola Lassila & Tikanojalta.

Säkkikeräyksen suojelijana toimii maa- ja met-
sätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Hu-
su-Kallio.               

Lisätietoa:
www.4H.�/reiluteko
Ilmaisen 4Help-sovelluksen voi ladata puhelimen 

sovelluskaupasta (iOS ja Android).

myös vanhemmat ovat olleet tyytyväi-
siä kampanjaan.”

4H-kerhotoimintaa järjestetään yli 
200 4H-yhdistyksessä eri puolilla Suo-
mea. Tekemällä oppimiseen perustu-
vaa ruokakasvatusta toteutetaan noin 
2 700 kerhossa sekä Ruokakoulu-päi-
väleireillä. Leireillä liikutaan, vierail-
laan maatilalla, valmistetaan ruokaa 
ja syödään yhdessä. 4H:n toteuttaman 
ruokakasvatuksen piirissä on noin 
10 000 lasta ja nuorta joka viikko.     

tettu materiaali, kuten välipalakor-
tit, on kuitenkin kaikkien yhdistysten 
käytössä.

”Välipala on usein lapsen ensim-
mäinen itsenäinen ruuanlaitto koke-
mus. Pyrimme luomaan hyviä maku-
muistoja ihanien itsetehtyjen välipa-
lojen kautta. Uskon, että lapset jatkos-
sakin laittavat mielellään itse ruokaa, 
kun he ovat saaneet onnistuneita ensi-
kokemuksia”, kertoo kehityspäällikkö 
Virpi Skippari Suomen 4H-liitosta.

”Kun koulut loppuvat ja vanhem-
mat ovat vielä usein työssä, tulee lap-
sille useammin tarve itsenäisiin väli-
palahetkiin. Vanhemmat voivat vali-
ta reseptikortin, hommata sen aines-
osat ja kiinnittää sen jääkaapin oveen. 
Kortin avulla lapsi voi itse tehdä väli-
palansa”, Skippari sanoo.

Kampanjan Kesäeväät-retkiä jär-
jestetään toukokuun lopun ja kesä-
kuun alun aikana. Retkillä mukana on 
myös vanhempia, ja siellä nautitaan 
Atrian toimittamia kesäherkkuja. Li-
säksi retkillä tutustutaan ruokarastien 
avulla mm. maatilan eläimiin, kasvik-
siin, ravitsemukseen sekä myös pak-
kausmerkintöihin.

”Alustavan palautteen perusteella 

Teksti: MATTI KETOLA

Vanhemmat voivat valita sopivan 
reseptikortin, hankkia sen ainesosat 
ja kiinnittää kortin jääkaapin oveen. 
Kortin avulla lapsi voi itse tehdä 
välipalansa.

57

Atria sponsoroi Kesäherkut -retken 
eväät.
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hän opiskelee Helsingin konservatori-
ossa Petri Aarnion johdolla.

Aarnio voitti samaisessa Ju-
hani Heinonen -viulukilpailussa 
13–15-vuotiaiden sarjan. Hän on saa-
nut taidesäätiöltä käyttöönsä Pierre & 
Hippolyte Silvestre -viulun (1843).

OP Ryhmän Taidesäätiö on vuo-
desta 1987 tukenut esittävää säveltai-
detta lainaamalla arvosoittimiaan lah-
jakkaille nuorille muusikoille, jotta he 
voivat kehittyä urallaan.

Soittajien valinta perustuu aiempi-
en saavutusten lisäksi myös vaativiin 
tulevaisuudensuunnitelmiin. Kokoel-
maan kuuluu viisi viulua, kaksi altto-
viulua ja kolme selloa.

OP Ryhmän Taidesäätiön arvo-
soittimia on lainannut yhteensä yli 
100 muusikkoa, ja useista heistä on 
kehittynyt kansainvälisestikin arvos-
tettuja taiteilijoita. Heihin lukeutuu 
Réka Szilvay, joka toimii nykyään Si-
belius-Akatemian viulumusiikin pro-
fessorina, Pekka Kuusisto ja Ant-
ti Tikkanen, jotka ovat tämän het-
ken tunnetuimpia suomalaisia viulis-
teja sekä sellisti Klaus Mäkelä, joka on 
juuri tehnyt kansainvälisen läpimur-
ron kapellimestarina. 

lunsoittoa harrastaneen vuorineuvos 
Juhani Heinosen lahjoitukset. Hän 
antoi 50- ja 60-vuotispäiviensä huo-
mioinnit kisojen tukemiseen. Tämän 
ansiosta syntyi lopulta nuorille soit-
tajille suunnattu viulukilpailu, ja tämä 
mahdollisti toiminnan jatkon.

Rebecca Roozeman soitti kilpai-
lussa Antonio Stradivari ”Iiriläinen” 
-viulua (1702), joka kuuluu OP Ryh-
män Taidesäätiön arvostettuun soi-
tinkokoelmaan.

Roozeman valittiin viime syksyn 
hakuprosessissa kokoelman arvok-
kaimman soittimen haltijaksi seuraa-
vaksi kolmeksi vuodeksi. Hän aloit-
ti viulunsoiton vuonna 2007 Es-
poon musiikkiopistossa. Tällä hetkel-
lä Roozeman opiskelee Sibelius Aka-
temian nuorisokoulutuksessa Pekka 
Kauppisen johdolla.

Hän on voittanut aiemmin 1. pal-
kinnon Seppo Tukiaisen viulukilpai-
lussa vuonna 2010, Tallinnan Noor 
Muusik -kilpailussa vuonna 2011 ja 
Leonid Kogan -viulukilpailussa Brys-
selissä vuonna 2018. Vuonna 2015 
Roozeman saavutti nuorimpana osal-
listujana kolmannen palkinnon Jan-
ne-kilpailussa. Lähivuosina hänen on 
tarkoitus osallistua mestarikursseil-
le ja viulukilpailuihin niin kotimaassa 
kuin ulkomailla.

OP Ryhmän Taidesäätiön viulua 
soittaa niin ikään Iidamari Ahonen 
(s. 2003), joka aloitti viuluopintonsa 
Nikolai Fadeevin oppilaana Tampe-
reen konservatoriossa. Tällä hetkellä 

R ebecca Roozeman (s. 2001) 
voitti Jyväskylässä maalis-
kuussa järjestetyn Juhani 

Heinonen -viulukilpailun pääsarjan, 
joka on tarkoitettu 16–24-vuotiaille 
viulisteille. Joka kolmas vuosi pidet-
tävän kilpailun järjestämisestä vastaa 
Keski-Suomen musiikin edistämis-
säätiö. Kuutta loppukilpailuun pääs-
syttä nuorta viulistia säesti �naalissa 
Jyväskylä Sinfonietta.

Järjestetty viulukilpailu oli järjes-
tyksessä jo viidestoista. Sarjojen ja oh-
jelmiston osalta uudistettu kilpailu ke-
räsi osanottajia kaikkiaan 65. Uudiste-
tussa kilpailussa sarjoja oli edellisker-
tojen kahden sijasta kolme, kun mu-
kaan oli liitetty 10–12-vuotiaiden sar-
ja. Vanhimmat osallistujat voivat olla 
kilpailun alkaessa 24-vuotiaita.

Jyväskylässä vuodesta 1977 lähtien 
järjestetyn Juhani Heinonen -viulu-
kilpailun taloudellisen perustan muo-
dostavat Are Oy:n pääjohtajan, viu-

Rebecca Roozeman 
soitti itsensä voittoon

OP Ryhmän 
Taidesäätiön viululla

Nuorten muusikoiden uran edistäminen on osa  
OP Ryhmän yhteiskuntavastuuta.

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN
Kuvat: LEIF ROSAS / OP Ryhmä

Rebecca Roozeman voitti 
arvostetun Juhani Heinonen 
-viulukilpailun OP Ryhmän 
Taidesäätiön kokoelman Antonio 
Stradivari ”Iiriläinen” -viululla.

Ryhmäkuvassa 
vasemmalta: 
Rebecca 
Roozeman, 
OP Ryhmän 
Taidesäätiön 
hallituksen 
puheenjohtaja 
Timo Ritakallio, 
Iidamari 
Ahonen ja Emil 
Hartikainen.

kulttuuri
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PEKKA SAURI
Kirjoittaja on 
filosofian tohtori, 
Helsingin yliopiston 
työelämäprofessori 
ja Helsingin ex-
apulaiskaupungin-
johtaja.

U udet viestintäalustat – sosiaalinen media etu-
nenässä - tarjoavat jokaiselle mahdollisuu-
den monenkeskiseen, kaksisuuntaiseen ja re-

aaliaikaiseen viestintään ja vuorovaikutukseen. Tämän 
kommunikaation vallankumouksen historiallisuutta ei 
silti ole likimainkaan kirkkaasti tajuttu: toisaalta meil-
lä jokaisella on taskussaan pääsy kaikkeen maailmas-
sa digitaalisena julkaistuun tietoon, toisaalta meillä jo-
kaisella on samassa taskussa vahva media-alusta. Jo-
kainen voi olla oman mediansa päätoimittaja, ja yhä 
useammat ovatkin.

Miksi tämä on vallankumouksellista? Minäpä ker-
ron.

Jokaisen pääsy kaikkeen tietoon on vallankumoJokaisen pääsy kaikkeen tietoon on vallankumoJokaisen pääsy -
uksellista siksi, että ensimmäistä kertaa ihmiskunnan 
historiassa viranomainen, päättäjä tai hallitsija ei voi 
määrätä, mitä tietoa kansalaisille annetaan ja erityises-
ti mitä ei anneta. Jokainen voi muutamalla näppäyk-
sellä etsiä verkosta haluamaansa tietoa. Tiedon luotet-
tavuuden varmistaminen vaatii toki mediakriittisyyt-
tä, mutta usein kansalaiset ovat tiedon äärellä jo ennen 
viranomaisia. 

Jokaisen päätoimittajuus omassa mediassaan on 
vallankumouksellista siksi, että ensimmäistä kertaa ih-
miskunnan historiassa viranomaisella, päättäjällä tai 
hallitsijalla ei ole mahdollisuutta viestinnän ennakko-
sensuuriin. Ainoastaan minä päätän, millaista sisältöä 
tuotan sadalle tuhannelle Twitter-seuraajalleni.

Suomessa on vahva ja pitkä osuustoiminnan pe-
rinne. ”Osuustoiminta on osuuskunnan puitteissa ta-
pahtuvaa taloudellista, sosiaalista ja/tai kulttuurista 
toimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota jäsenilleen 
näiden tarvitsemia hyödykkeitä ja palveluksia mahdol-
lisimman edullisin ehdoin sekä jäsenten hyvinvoinnin 

turvaaminen”, kertoo Osuustoimintakeskus Pellervon 
verkkosivu.

Olen ihmetellyt, miksi uusia viestintäalustoja ole 
otettu laajemmalti käyttöön osuustoiminnan virittä-
misessä. Sähköinen viestintä ja vuorovaikutus on kyl-
lä vilkasta, mutta suurin osa siitä on joko yksisuun-
taista tiedottamista tai viihteenomaista lämpimik-
seen sanailua. Lämpimikseen sanailu luo tietenkin 
myös yhteisöllisyyttä, mutta aika vähän näkyy vies-
tintää, joka johtaisi mihinkään käytännölliseen yh-
teistyöhön. 

Viimeisin suomalainen nobelisti Bengt Holmström
kirjoitti yhdessä talousviisaskollegoidensa Sixten Kork-
manin ja Vesa Vihriälän kanssa 2016 raportin otsikolla 
Talouspolitiikan suunta. Trio kiteytti: ”Suomi on edelly-
tyksiinsä nähden alisuoriutuja: syystä tai toisesta talou-
dessa ei ole sellaista dynamiikkaa, johon meillä pitäisi ol-
la kaikki mahdollisuudet.” 

Alisuoriutuminen tarkoittaa, että suomalaiset ovat 
keskimäärin hyvin koulutettua väkeä, mutta koulu-
tus ja osaaminen jää helposti yksilöiden korvien vä-
liin. Yksittäisten kansalaisten potentiaalia ei ole saatu 
yhdistettyä kollektiiviseksi superaivoksi, jossa erilaiset 
osaamiset voisivat yhdistyä ja ruokkia toisiaan. Tähän 
tarvitaan avointa ja aktiivista viestintää ja vuorovaiku-
tusta, jossa on selkeästi vielä harjoittelemista.

Mitä tekisi Hannes Gebhard tänään? Hanneksel-
la ei kauan nokka tuhisisi. Todennäköisesti hän perus-
taisi innokkaasti Facebookissa osuustoimintaryhmiä 
erilaisille inhimillisen toiminnan alueille ja yllyttäisi 
Twitterissä seuraajiaan käytännön yhteistyöhön vaik-
kapa ilmastonmuutoksen hillinnässä. 

Kun Hannes ei ole keskuudessamme, meidän pitää 
varmaan ryhtyä itse toimeen.               

Mitä Hannes 
tekisi tänään?
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Hannes Gebhard kehittäisi osuustoimintaa 
sosiaalisessa mediassa, mikäli hän eläisi tänään, 
uskoo Pekka Sauri. 
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Tällä palstalla Pellervon juristit 
käsittelevät ajankohtaisia juridisia teemoja.§§§§§§§§§§§§

Bonusta, jälkitiliä,  
ylijäämää, korkoa 
– osuuskunnasta paljon etuja

O suuskunnasta on moneksi, kun puhutaan niistä 
tavoista, joilla jäsenet voivat saada rahaa tai nii-
hin verrattavia etuja yrityksestään. Paljon eri-

laista hyvää voi saada jäsenyyden tai osuuskunnan pal-
velujen käytön perusteella. Kuinka paljon, mitä ja mi-
ten, riippuu laista, osuuskunnan säännöistä ja verotuk-
sesta.

Osuuskunta voi tarjota jäsenilleen erilaisia etuja mo-
nipuolisemmin kuin osakeyhtiö omistajilleen. Kun pää-
tavoitteena ei ole voiton maksimointi, jäsenille voidaan 
tuottaa joustavammin taloudellista ja muuta hyötyä. Jä-
seniä on kuitenkin kohdeltava yhdenvertaisesti ja toi-
mittava lain sekä sääntöjen mukaisesti. Toisaalta su-
juvampi rahaliike yrityksen ja jäsenen välillä tarkoit-
taa myös sitä, että osuuskunta voi osakeyhtiötä vikke-
lämmin myös menettää osuuspääomansa – jos jäsenet 
eroavat.

Osuuskuntalain 16 luvun 1. pykälän mukaan varo-
ja voidaan jakaa jäsenelle vain 1) palauttamalla osuus-
maksu jäsenyyden lakattua, 2) alentamalla osuuspää-
omaa tai vararahastoa, 3) hankkimalla tai lunastamal-
la osuuksia osuuskunnalle, 4) purkamalla osuuskun-
ta taikka 5) sääntöjen niin salliessa maksamalla ylijää-
mää voitonjakona jäsenille. Kaikki muut toimet, jotka 
vähentävät osuuskunnan varoja ilman liiketaloudellista 
tarkoitusta, ovat laitonta varojenjakoa.

Ylijäämää voi siis jakaa, jos asiasta on maininta sään-
nöissä. Vain poikkeuksellisesti – kun kaikki jäsenet niin 
yksimielisesti päättävät – ylijäämän maksaminen on-
nistuu, vaikkei sääntömääräystä olekaan. Silloinkin on 
muistettava, kenellä on vastuu, jos ylijäämän jako louk-
kaa velkojien oikeuksia: osuuskunnan hallituksella.

Jos ylijäämää jaetaan, se on tehtävä jäsenten käyt-
tämien osuuskunnan palvelujen suhteessa, mikäli 
säännöissä ei toisin määrätä. Hyvin usein tästä mää-
rätään – osuusmaksun korkona suoritettava ylijää-
mä maksetaan yleensä jäsenten maksamien pääomien 
suhteessa.

Osuuskunta voi aina tarjota jäsenilleen hinnan alen-
nuksia bonuksina tai muussa muodossa, vaikka se ei 
sääntöjen mukaan voi maksaa ylijäämää. Verotuksel-
lisesti tämä on ylijäämänjakoa edullisempi tapa, kos-
ka alennus tai ostojen suhteessa maksettu palautus vä-
hentää osuuskunnan tulosta ennen veroja ja alennuk-
sen yksityistalouden ostoistaan saava luonnollinen hen-
kilö ei joudu alennuksesta verolle. Jälkitili tuottajajäse-
nelle tai muu hyvitys elinkeinonharjoittajajäsenelle on 
kuitenkin saajalle veronalaista tuloa.

Yksityishenkilölle jäsenyys yli 500 henkilön osuus-
kunnassa on ylijäämän tai osuuspääoman koron vero-
tuksessa huippuedullinen: 75 prosenttia eri osuuskun-
nista (>500 jäsentä) saaduista ylijäämistä on verovapaa-
ta 5 000 euron vuotuiseen yhteismäärään asti. Loppuosa 
on veronalaista pääomatuloa.

Tuottajaosuuskuntien jäsenilleen ostojen ja myyn-
tien suhteessa jakama ylijäämä on osuuskunnan vero-
tuksessa vähennyskelpoinen siltä osin kuin ylijäämä on 
syntynyt osuuskunnan jäsenkaupasta ja kyse on osuus-
kunnasta, jossa yhden jäsenen äänivalta on enintään 10 
prosenttia.

Osuuskunnan purkautuessa varat jaetaan lain mu-
kaan jäsenten kesken tasan, ellei säännöissä ole määrät-
ty muuta. Useimmiten säännöissä on maininta varojen 
jakamisesta osuuksien suhteessa.                   

JUKKA SUVITIE
Kirjoittaja on 
PI-johtamiskoulun 
toimitusjohtaja ja 
varatuomari.
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tilausvalikoimien kautta saatavissa. 
Tällöin asiakkaat eivät viitsi alkaa ti-
lausprosessiin, ja sitä myötä Alkon 
kautta tuotteiden menekki on heikko.

Osuuskunta tuo marjat
Punaisen Tuvan Viinitila hankkii 
marjansa KM Peltomarjat Osuuskun-
nasta.

Osuuskunnalla on kaksitoista vil-
jelijäjäsentä, jotka tuottavat mustaa, 
valkoista ja punaista viinimarjaa noin 
120 hehtaarin alalla.

”Perheyrityksemme on ostanut 
marjat heiltä jo noin 20 vuoden ajan. 
Me olemme olleet erittäin tyytyväisiä 
saamaamme palveluun, laatu on ollut 
hyvää ja tasaista, tuotteet ovat tulleet 
meille todella tuoreina, pääsääntöises-
ti suoraan pellolta puristukseen vietä-
väksi”, Jorma Keijonen kehuu.

Hänen mukaansa osuuskunnat 
ovat merkittäviä toimijoita yksittäis-
ten ihmisten ja pienten yritysten elä-
mässä.

”Meillä tietoliikenne pelaa Alajär-
ven Puhelinosuuskunnan kautta. Vii-
ninvalmistuksessa käyttämämme vesi 
tulee puolestaan Alajärven vesiosuus-
kunnan kautta. Osuuskunnat mah-
dollistavat hyvin sellaisten tarpeet, jo-
ta ei pysty yksin saamaan aikaiseksi.”

Myös tilausravintolan noutopöy-
dästä saa osuustoiminnallisesti tuotet-
tua ruokaa, sillä kaikki liha tulee At-
rialta.

Laatu entistä parempaa
Alahovin Viinitilalla Kuopiossa jär-
jestettiin 10.4. kahdeskymmenesneljäs 
Suomen Tilaviini -kilpailu. Kilpailuun 

V iinin valmistamisen ohella 
Alajärven Koskenvarren ky-
lässä sijaitsevalla Punaisen 

Tuvan Viinitilalla on 180-paikkainen 
tilausravintola, jossa järjestetään juh-
lia läpi vuoden. 

Vuonna 1995 toimintansa aloitta-
neen viinitilan on perustanut viiniti-
layrittäjä Jorma Keijonen, mutta su-
kupolvenvaihdoksen myötä tilaa hoi-
taa poika Jussi Keijonen.

”Suomalaiset viinitilat ovat 24 vuo-
den aikana pystyneet hyvin vakiinnut-
tamaan asiakaskuntansa hakemaan 
tuotteita suoraan tilalta”, toteaa Jor-
ma Keijonen, joka toimii Suomen Vii-
niyrittäjien puheenjohtajana.

Suomessa toimii tällä hetkellä noin 
25 tilaviiniyrittäjää. Tilaviiniyritystoi-
minta on tuonut vetovoimaa ja työ-
paikkoja maaseutualueille sekä säilyt-
tänyt kotimaista marja- ja hedelmä-
raaka-ainetta jalostavan alkoholijuo-
matuotannon maassa. Tilaviiniyrittä-
misen mahdollisti alkoholilain muu-
tos vuonna 1995.

Tiloilta voi ostaa tilaviinejä ja mais-
tella myös likööreitä ja väkevämpiä al-
koholijuomia.

Yrittäjät pitävät kuitenkin kehi-
tyksen jarruna sitä, että Alko ei suos-
tu pitämään tarpeeksi laajaa valikoi-
maa hyllyillään, vaan lähes kaikki on 

Tilaviineissä 
maistuu
kotimainen 
marja
Punaisen Tuvan Viinitilalla tehdään 

marjaviinejä suomalaisista raaka-aineista, 

jotka hankitaan osuuskunnan kautta.

Teksti ja kuvat: RIKU-MATTI AKKANEN

Palkintojenjakotilaisuudessa (alk. 
vas.) Jorma Keijonen, Risto Halman 
Viiniyrittäjistä ja Jasmiina Ruskojärvi 
Ollinmäen Viinitilalta.

Kuvassa 
Punaisen 
Tuvan Viinitilan 
tuotantoa.

osallistui 9 tilaviiniyrittäjää yhteensä 
44 eri tuotteella. Kilpailu järjestettiin 
yhteistyössä Suomen Viiniyrittäjien 
kanssa. Suomen Tilaviiniksi 2019 va-
littiin Ciderbergin Viinitilan jälkiruo-
kaviini Juhani. Pronssimitalin tasoi-
seksi arvioitiin 15 viiniä ja hopeamita-
lipisteille ylsi 25 viiniä.

Palkinnot voittajille jaettiin MTK:n 
tiloissa Helsingissä toukokuussa.

Suomalaisen tilaviinien laatuluo-
kituksen on nykymuodossaan läpäis-
syt yli 2 000 marja- ja hedelmäviiniä ja 
-likööriä. Punaisen Tuvan Viinitilal-
la tehdään marjaviinejä suomalaisista 
raaka-aineista, jotka hankitaan osuus-
kunnan kautta.

Vuosittain tehtävä laatuluokitus on 
auttanut tuottajia parantamaan tuot-
teiden laatua yli 20 vuoden ajan. Tuot-
teiden laadun parantuessa myös luo-
kittelun painopistettä on pyritty siir-
tämään.

Uusin muutos on pisteen siirtämi-
nen ulkonäön arvioinnista tuoksun 
arviointiin.

Laatuluokitus auttaa suomalaisten 
viinitilojen tuotekehitystä. Tilaviini-
tuotannossa pystytään hyödyntämään 
useitakin eri marjojen maku-, väri- ja 
tuoksurakenteita yhdessä tuotteessa. 
Raaka-ainetuntemus ja tuotantotaito 
pystyvät nyt seuraamaan nopeasti ete-
nevää marjanviljelyn lajikekehitystä ja 
sen mukaisia makutrendejä. 

uutiset
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taloushallinto

H allitusohjelmassa vuosille 2015–2019 
luvattiin, että yrittäjyyden edellytyksiä 
parannetaan, puretaan normeja ja di-

gitalisoidaan julkisia palveluja niin, että yritys-
ten ei tarvitse antaa tietoja kuin kerran. Silti eri-
tyisesti verohallinnon palveluiden digitalisointi 
on epäonnistunut monin tavoin ja lisännyt enti-
sestään pienten yritysten ja osuuskuntien hallin-
nollista taakkaa. Tulorekisteri ei toimi kunnolla 
vieläkään, ja OmaVerosta on työlästä etsiä tieto-
ja. Edes verovirkailijat eivät osaa käyttää sovel-
lusta.

Palkka.�ssä on monia ongelmia. Tällä viikolla 
verottaja on ilmoittanut, että veroprosenttien las-
kennassa on tapahtunut virheitä. Kirjanpitäjien 
Facebook-ryhmässä (Tasekirjailijat) kysyttiin-
kin, mikä vie eniten työaikaa tällä hetkellä. Lähes 
kaikki vastaajat kertoivat, että julkisen hallinnon 
palvelut sekä sovellukset, eivät asiakkaat.

Tulorekisteri on tärkeä rekisteri. Siellä tiedot 
on oltava heti oikein. Siksi sekä työnantajien et-
tä työntekijöiden pitää käydä tarkistamassa re-
kisterissä olevat tietonsa. Vielä ehtii tehdä kor-
jauksia ilman sanktioita, mutta jos ensi vuonna 
työntekijät löytävät veroehdotuksistaan virhei-
tä, niin on epäselvää miten korjauksia tehdään 
ja millaisia viivästysseuraamuksia työnantajille 
siitä aiheutuu.

Eläkevakuutusyhtiöt ja Työllisyysrahasto 
ovat saaneet kerättyä hyvin tiedot Tulorekiste-
ristä. Tulorekisterissä on kuitenkin edelleen vir-
heitä (mm. tuplailmoituksia), ja silloin laskutkin 
ovat virheellisiä. Niiden määrä on myös monin-
kertaistunut, joten laskujen käsittelyyn ja mak-

samiseen kuluu paljon enemmän aikaa kuin 
aiemmin. Kela ei ole vielä pystynyt hyödyntä-
mään rekisteriä, koska kaikkia tietoja ei rekis-
teristä löydy. Monet työntekijöihin liittyvät tie-
dot on edelleen vapaaehtoista ilmoittaa, ja työn-
antajat luonnollisesti haluavat antaa vain pakol-
liset tiedot, koska lisätietojen kerääminen ja lä-
hettäminen teettää aina lisätyötä ja siten kustan-
nuksia.

Palkkaohjelmiin pitäisi tehdä vielä paljon 
muutoksia, jotta kaikki Kelan tarvitsemat tie-
dot voitaisiin lähettää rekisteriin. Tulorekisteri-
työryhmä ei todellakaan ole loppuun asti mietti-
nyt, millaisia kustannuksia työnantajille koituu 
rekisterin käyttöönotosta.

Työnantajan vastuu oikeiden tietojen anta-
misesta oikeaan aikaan on siis lisääntynyt. Ei-
kä helpotusta ole myöskään tullut muihin vel-
voitteisiin; viime syksyllä yritettiin tehdä muu-
toksia Työsopimuslain irtisanomissäännöksiin. 
Pitkään jatkuneen kiistan lopputulos oli se, et-
tä lakiin tulee 1.7.2019 lähtien pieni muutos ai-
empien irtisanomisehtojen lisäksi. Tilanteen ko-
konaisarvioinnissa voidaan jatkossa huomioida 
pienen työnantajan olosuhteet ja työntekijöiden 
lukumäärä.

Vuosilomalain uudistustakin on valmistel-
tu, lakihan on todella vaikeaselkoinen. Tämäkin 
hanke vesittyi siihen, että lakiin tehtiin vain li-
säys kaikkien työntekijöiden oikeudesta neljän 
viikon lomaan. Ja tietyissä tapauksissa, jos lo-
maoikeus ei täyty, työntekijällä on oikeus saa-
da lisävapaata ja keskimääräistä palkkaa vastaa-
va korvaus.                                                          

Tulorekisteri ja muut
työnantajavelvoitteet lisänneet
hallinnollista taakkaa

MERJA HILTUNEN
Kirjoittaja on 
kauppatieteiden maisteri, 
tilitoimistoyrittäjä ja 
Idekoop-asiantuntija-
osuuskunnan jäsen.
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Uudet julkaisut

PTT:n julkaisut löydät seuraa-
vasta osoitteesta 
http://ptt.�/julkaisut

Tapahtumakalenteri

Pellervo ensi kertaa SuomiAreenassa!

19.7. Osuustoimintakeskus Pellervon ja Valtakun-  
  nallisen YES ry:n keskustelutilaisuus 

SuomiAreenassa,
aiheena Arvot, kaverit ja bisnes – onko yhteisyrit-  

  täjyys työelämän uusi suunta? Striimataan myös
SuomiAreenan verkkosivuilla.

4.9. Osuustoiminta-lehti 4/2019 ilmestyy 
Osuustoiminnan Vuosikirja 2019

PI-johtamiskoulun vuoden 2019 koulutuksia
13.–14.6. PI-veropäivät, Hotel Haaga Central Park, Helsinki

16.–18.10. HLJ 24-luottamusjohtajavalmennus alkaa, 
Hotel Haaga Central Park, Helsinki

14.11. PI-maitoforum, Karjala-talo, Helsinki
Joulukuussa 2019 International Leader -training, Helsinki
12.–13.12. PI-veropäivät, Hotel Haaga Central Park, Helsinki

30.–31.1.2020 HLJ-Akatemia, Original Sokos Hotel 
  Presidentti, Helsinki

palvelusivut

Ilmoita meille osuuskuntasi 
tapahtumista!

Sinikka Huotari
sinikka.huotari@pellervo.fi

Tilinpäätöstiedote 2019

Atria Oyj 18.7.
HKScan Oyj 18.7. 
Metsä Group Oy 1.8. 
OP Yrityspankki Oyj 30.7.

P
iir
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s:
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ar
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en

- Kannan supistumisesta huolimatta 
niiden uhanalaisuusluokitus on 

edelleen: elinvoimainen.

Keräyslupa RA/2017/857, 07.09.2017-20.8.2019 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta

Kylvä siemen tulevaisuuteen! Tue maaseutu-
elinkeinoja ja osuustoimintaa kehitysmaissa

Kiitos 
tuestasi!
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8. Helsinki
PuskaPromotion Osuuskunta järjestää koko 
perheen ilmaistapahtuman Lasten Festarit 
lauantaina 3.8. Helsingissä Hesperian puis-
tossa. Tapahtuma täyttyy tänä kesänä erilai-
sista taiteen ja kulttuurin tekijöistä, kun tee-
mana on lastenkulttuurikarnevaali. mana on lastenkulttuurikarnevaali. 
www.lastenfestarit.�

LIIKUNTAA JA LUONTOELÄMYKSIÄ
9. Kurtakko
Osuuskunta Lapin Aarnivalkea järjestää ke-
sällä suoretkiä historiallista telatietä eli pit-
kospuureittiä pitkin. Roolihahmoisten suo-
oppaiden retkillä voi tutustua Suur-Teura-
vuoman kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen suoluontoon ja sitä halkovaan Telatie seen suoluontoon ja sitä halkovaan Telatie 
pitkospuureittiin. www.lapinaarnivalkea.com

10. Syvänniemi/Kuopio
Syvänniemi Seikkailu osuuskunta järjestää 
elämyksellisiä liikunta- ja kulttuuriohjelma-
palveluita Kuopion Syvänniemellä ja sen lä-
hiympäristössä. Päätapahtuma on 24.8. jär-
jestettävä Multisport Syvänniemi liikuntata-
pahtuma, jossa seikkailijat ympäri Suomen 
suunnistavat rastilta toiselle juosten, pyö-
räillen ja meloen.
www.syvanniemiseikkailu.com

4. Soini
Soinin Tapahtumat Osuuskunta järjestää 
Kruunuhäät-tapahtuman lauantaina 20.7. 
Juhlissa nähdään Soinilaiset kansantans-
sit mahtavine hevoskulkueineen. Luvassa 
myös tanssimusiikkia niin sisällä kuin ulko-
na. www.vanhatpaivat.com www.vanhatpaivat.com 

KESÄKAHVILOITA JA MARKKINOITA
5. Suomussalmi
Osuuskunta Kainuun Kuutamokeikkojen 
Hiljaisen Kansan Niittykahvilassa on 5.6.–
22.9. esillä Kirsi Sahrman-Hauhian valoku-
via kainuulaiselta niityltä. Lounasbu�etti on 
tarjolla kesällä 2019 joka päivä. 
www.niittykahvila.�

6. Ii
Osuuskunta Team Kala on mukana järjestä-
mässä Iin Kala- ja Maalaismarkkinoita lau-
antaina 15.6. Huilingin Tapahtuma-alueella. 
www.kalaaiista.�

7. Pielavesi
Tiimiakatemian opiskelijoiden porukka 
pyörittää taas kesän ajan Satamaravinto-
la Laivuria Pielavedellä. Kesäkauden avaus 
lauantaina 18.5. www.laivuri.�

kesämenot

NÄYTTELYITÄ
1. Nuutajärvi/Urjala
Nuutajärven Galleria Osuuskunta NuGO 
on mukana järjestämässä Lasivitriini-tapah-
tumaa vuosittain Nuutajärven Lasikylässä. 
Uuden ja vanhan lasin osto- ja myyntitapah-
tumaa on järjestetty vuodesta 2010 lähtien. tumaa on järjestetty vuodesta 2010 lähtien. 
Lue lisää tapahtumasta: www.lasivitriini.�

2. Fiskars/Raasepori
Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja 
taiteilijoiden osuuskunta Onoman kesänäyt-
tely TEHDAS avautuu osana Fiskars Village 
Art & Design Biennaalia. TEHDAS esittelee 
sekä paikallisten osuuskunnan jäsenten, et-
tä kutsuttujen kansainvälisten ja suomalais-
ten muotoilijoiden ja valmistajien projekteja ten muotoilijoiden ja valmistajien projekteja 
19.5.–15.9. www.onoma.�

KESÄTEATTERIA JA MUSIIKKIA
3. Kangasniemi
Kangasniemellä Teatteriosuuskunta ESta-
ten musiikkinäytelmä Keisarikunta on jaz-
zin kultakaudelle sijoittuva tarina musiikin 
yhdistämistä ystävistä, nuorista Kotkan po-
jista ja siitä, kun ei oltu niin kuin muut. Esi-
tyskausi 14.7.–11.8.

www.teatteriestate.�

Osuustoiminnalliset 
kesälomavinkit

Pienosuuskunnat ovat vahvasti mukana kesätapahtumien järjestämisessä.  

OT-lehti keräsi tähän Suomen karttaan joukon kesätapahtumia ja näyttelyitä,  OT-lehti keräsi tähän Suomen karttaan joukon kesätapahtumia ja näyttelyitä,  

joissa järjestäjänä on osuuskunta tai osuuskunnan jäsenet.joissa järjestäjänä on osuuskunta tai osuuskunnan jäsenet.Koonnut: 
HANNA MUUKKA
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11. Puumala
Kostioniemi Golf Osuuskunnan pyörittämällä 
Puumala Gol�lla pelaat kauniissa maalaismai-
semassa Puumalan kunnassa Saimaan rannal-
la. Mm. gol�ursseja, yksilö- ja ryhmäopetusta 
ja yritystilaisuuksia. www.puumalagolf.� 

12. Kurjenrahka
Osuuskunta Onnenjuuri järjestää JUURIFES-
TARIT 2019 Kuhankuonon Puodin yhteydessä 
24.8. Osuuskunta järjestää kesällä myös Metsä-
mieli-tapahtumia, luontoyhteystapahtumia, �-
loso�sia kävelyitä luonnossa sekä monenlaisia 
joogatunteja. www.onnenjuuri.com

Tutustu maaseutumatkailuun netissä: 
www.matkamaalle.�
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Mukavaa kesää kaikille!
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kerta Paco de Lucía – �amencon mes-
tari (Aviador, 2019) maalaa isolla 
pensselillä oppimestarin tarinaa.

Lukijalle hahmottuu se Andalusian 
hehkuva elämänpiiri, johon �amenco 
syntyi. Espanjalaiset rakastavat tari-
nointia, ja sellaisesta koostuu elämän-
kertakin. Siis hyvin poikkeuksellinen 
ja virkistävä lukukokemus, joka toi-
vottavasti tekee �amencoa meilläkin 
paremmin tunnetuksi.

Tekninen virtuositeetti on aina ko-
van työnteon kautta tuleva aikaan-
saannos, pelkkä luonnonlahjakkuus ei 
riitä. Paco de Lucia ei uskonut kätket-
tyyn nerouteen.

”Synnynnäinen lahjakkuus ja taito 
eivät yksin riitä – joka päivä on tais-
teltava kuin vasta-alkaja”, maestro tii-
vistää. Näkökohta voidaan yleistää oi-
keastaan kaikille aloille. 

***
Nyt on aika toivottaa lukijoille hy-

vää ja virkistävää kesää! Musiikin ja 
luonnon yhdistäminen sujuu helpoiten 
Suomen lukuisilla kesäfestivaaleilla.

Paco de Lucia oppi flamencon 
mestariksi kovan työnteon kautta. 

tu käsite, eikä sillä Suomen oloissa ole 
todellisuuspohjaa. Terapeuttina huo-
maa ihmisten tyytyväisyyden ilman-
alan muutokseen: lämpöisempi kesä, 
leudompi talvi ja hirmupakkasiltakin 
vältytään.

Sekään ei tietysti ole koko totuus, 
mutta aikuisväestön syyllistämiseen 
nuorison edessä ei löydy perusteita. 
Matkustelu tai jo pelkkä saunan puu-
kiukaan lämmitys käyvät pontimik-
si. Psykologisesti viisaampaa on moti-
voida ihmisiä ja tarjota yhdessä teke-
misen vaihtoehtoja.

Jos luonto voi huonosti, niin voi ih-
minenkin. Siltikään luonto ei välitä, 
jos olemme surullisia tai onnettomia, 
mikä vain korostaa ihmisen yksipuo-
lista vastuuta. Jokainen voi tehdä jo-
takin ympäristön hyväksi, pieniä eko-
logisia tekoja. Järjestöt saavat yhdessä 
aikaan enemmän. 

Konsultti Anita Tiikasalo esittää 
aforismissaan asian toisinpäin. Hak-
sahdus tai moka ilmaistaan usein ”me-
ni metsään” tai ”päin honkia”. Mihin 
törmäämme, jos kumpaakaan ei enää 
ole tai ne voivat kovin huonosti?

Tulisieluiset tulkit
Andalusialaisen kulttuurin kiireet-
tömyys ja rento ”mañana” -henki-
syys (espanjan huomenna, joskus tu-
levaisuudessa) ovat tunnettuja ja oivia 
asenteita stressin torjuntaan. ”Älä hät-
täile!” olisi ehkä osuvin suomennos – 
ei pidä tekeytyä ylen kiireiseksi.

Yhtä lailla espanjalaiset ovat herk-
kiä, temperamenttisia ja tulisieluisia 
ihmisiä ja suhtautuvat myös musiik-
kiinsa hyvin intohimoisesti. Parhai-
ten tämä ilmentyy �amencon tulisis-
sa pyörteissä.

Kitaramestari Paco de Lucia 
(1947–2014) oli �amencon absoluut-
tinen taituri ja sen ennakkoluuloton 
uudistaja. Juan José Téllezin elämä-

”Ihminen on yhtä kuin lapsuutensa. 
Siinä on kaiken avain.” - Paco de Lucia

Kirjailija Fjodor Dostojevski on sa-
nonut, ettei onni piile itse onnessa, 
vaan sen tavoittelussa. Ajatusta voi 
jatkaa: tuuriin tai viuhkaan ei kannata 
luottaa. Tekojakin tarvitaan ja ne lo-
pulta ratkaisevat hyvinvoinnin asteen.

Pellervon Päivässä 2019 Helsingis-
sä oli kiinnostavaa todeta erityisesti 
uusien ja nuorekkaiden osuustoimin-
tayritysten vahvaa esiinnousua. Teko-
ja myös löytyy, ei vain murehdita esi-
merkiksi ilmastoasiaa, vaan tehdään 
järkeviä toimia.

Toisaalta vakiintuneetkin järjes-
töt, kuten 4H, ovat onnistuneet siir-
tämään toimintansa digiaikaan. Tun-
nussanat ovat muotoa ”harkinta, har-
jaannus, hyvyys ja hyvinvointi” (eng-
lannin head, hands, heart and health).

Ne ovat luonnollisesti ajatto-
mia. Klassiset arvotkin on silti tär-
keää tuoda julki tavalla, joka puhutte-
lee aikalaisia. 4H-toiminta käynnistyi 
1900-luvun alussa USA:ssa, vastaisku-
na nuorten työttömyyteen ja pahoin-
vointiin.

Tavoitteena oli tarjota nuorille 
konkreettisia, käytännön työnteon ja 
arkielämän taitoja, että nuoret voisi-
vat suoriutua yhteiskunnassa omal-
la työllään. Samat haasteet kohdataan 
tänäänkin, vaikka olosuhteet ja muo-
dot ovatkin toiset.

Luonto – ihmisen vastuulla
Luontoon ja ympäristöön liittyvät 
haasteet ovat entisestään korostuneet. 
Kevään eduskuntavaalejakin kutsut-
tiin ”ilmastovaaleiksi.” Tämä tietysti 
on asioiden yksinkertaistusta, mutta 
ympäristön tila on tärkeä myös henki-
selle hyvinvoinnille. Luonnossa ihmi-
nen elpyy parhaiten.

”Ilmastoahdistus” on täysin tekais-

Tarmoa luonnosta, 
kulttuurista ja kesästä

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

terveydeksi
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Oppia 
historiasta 
Piirtänyt: Aija Karjalainen

Kirjoittanut: 
Mauno-Markus Karjalainen

JATKUU...

120-vuotiaan järjestön nimi tuntui aluksi vähän 
oudolta, mutta sille löytyi selitys.

Hedvig keksi 
järjestölle nimeksi 
Pellervo... 

Kalevalassa se 
tarkoittaa "pellon 
poikaa". 

Silloin 80 % suomalaisista asui 
vielä köyhissä oloissa maaseudulla.

Osuuskuntien 
perustaminen 
organisointiin 
Pellervosta koko 
maahan. Kovimman 
työn tekivät maata 
kiertävät konsulentit, kiertävät konsulentit, 
jotka liikkuivat usein 
junalla ja loppumatkan 
polkupyörällä. 
Tehtävänä oli pitkään 
myös osuuskuntien 
neuvonta ja 
tilintarkastus.  tilintarkastus.  

Valtaa ei kuitenkaan 
keskitetty Helsinkiin, 
vaan todellinen valta 
hajautui osuuskuntien 
jäsenille. 

Tavalliset jäsenet omistavat osuuskunnat. Peller-
volainen hyvin hajautettu omistusrakenne osoit-
tautui myöhemmin poikkeuksellisen kestäväksi. 

Pienet omin voimin, 
mutta yhdistyneinä! 

Organisoitu ja 
tavoitteellinen 
yhteistyö antoi 
ihmisille mahdolliihmisille mahdolli-
suuden päästä 
markkinoille aikaa 
myöten tasave-
roisesti 
suuryritystenkin 
kanssa. Alkuun 
kaikki osuuskunnat 
olivat pieniä, mutta 
ne kasvoivat ja 
yhdistyivät.

Minkälainen maa Suomi 
mahtaisi nykyisin olla 
ilman osuustoimintaa?

Maaseutua 
varmaan 
hallitsisivat 
Etelä-Amerikan 
tapaan metsää 
kasvattavat 
jättiplantaasit.  jättiplantaasit.  

Ainakin ruoka tuotaisiin 
Suomeen kaukaa...

Se tuskin 
ainakaan 

laadukkaampaa 
olisi!

Jatkoimme innokkaasti 
saamaamme kuvitustyötä 
osuustoimintaliikkeen 
historiasta. Suomeen 
järjestäytyneen 
osuustoimintamallin toivat osuustoimintamallin toivat 
Hedvig ja Hannes Gebhard 
yhteiseltä Saksan matkaltaan 
1893-94. Uutta aatetta 
levittämään ja tukemaan 
perustettiin Helsingin 
Ylioppilastalolla lokakuussa Ylioppilastalolla lokakuussa 
1899 järjestö...

Mutta ainahan 
taloudessa pitää 
kuitenkin olla 
kilpailua!

Myös erilaisten 
yritysmallien 
kesken! 

Sen muuten 
Hannes 
Gebhard 
näyttää jo silloin 
kirjoittaneen.   

Reflex Blue Musta

Osuustoimintakeskus • Coop Center

OSUUSTOIMINTAKESKUS  
PELLERVO on  

suomalaisen osuustoiminnan 
YHTEISTYÖAREENA, joka valvoo  

osuuskuntien etua niille  
yhteisissä teemoissa. 

Osuustoiminta
lisää suomalaisten  

HYVINVOINTIA

YHTEISKUNTA - 
SUHTEET JA VIESTINTÄ 

PARANNAMME  
OSUUSTOIMINTA-

MUOTOISEN  
YRITTÄMISEN 

TUNNETTUUTTA.

OT-YRITYS- 
PALVELUT

TARJOAMME TIETOA  
JA NEUVONTAA 

ALKAVILLE  
OSUUSKUNTA-
YRITYKSILLE.

EDUNVALVONTA  
JA LAKIPALVELUT

HOIDAMME 
OSUUSTOIMINNAN 

EDUNVALVONTAA JA 
LAKIASIOITA.

RESURSSI- 
PALVELUT

LUOMME PUITTEET 
OSUUSTOIMINNAN  

JATKUVALLE  
KEHITYSTYÖLLE. 

WW.PELLERVO.FI
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OSUUSTOIMINTA
”Kun tila 
on hyvässä 
tuotoksessa, myös 
ihmiset voivat 
paremmin.” 

s.14

Perheyritysten 
omistama 
osuuskunta on vahva 
yhteisöllinen toimija.

s.50

JOHDON JA HALLINNON TALOUSLEHTI

3•2019 hinta 13,20 €

KESTÄVÄ KEHITYS 
JA OSUUSTOIMINTA

”Ihmiskunta kykenee oikaisemaan 
negatiivisen kierteen.”    s. 16–37

Osuuskunta Tradeka laskee liikkeelle 200 000 tuotto-osuutta. Kerätyt varat on tarkoitus siirtää Tradeka-Yhtiöt Oy:lle käytettäväksi yhtiölle vahvistetun strategian mukaisten 
omistuskategorioiden sijoituskriteerit täyttäviin sijoituksiin. Tradekan tuotto-osuusannin merkintäaika on 4.2.–31.12.2019 ellei antia tätä ennen keskeytetä. Tradekan tuotto-osuuksia 
voivat merkitä vain osuuskunnan 18 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet. Tradekan tuotto-osuusmerkintää harkitsevan jäsenen tulee huomioida, että tuotto-osuudella 
ei ole pääomaturvaa eikä se kuulu talletussuojan piiriin. Sijoitukseen sisältyy riski tehdyn sijoituksen menettämisestä kokonaan tai osittain. Tuotto-osuuksille maksettavasta korosta 

päätetään vuosittain ja tuottotavoitetta voidaan muuttaa. Korkoa voidaan maksaa ensimmäisen kerran keväällä 2020 pidettävän osuuskunnan edustajiston kokouksen jälkeen.

Tradekan 
tuotto-osuus

Uusi sijoitusmahdollisuus 
Merkintä 4.2.2019 alkaen, merkintähakemukset Oma Tradekassa

Osuuskunta Tradekan tuotto-osuus on osuuskuntalain mukainen sijoitusmahdollisuus osuuskunnan  

omaan pääomaan. Se on uusi mahdollisuus hyötyä oman osuuskunnan liiketoiminnan tuloksesta. 

Tradekan tuotto-osuus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi tuottamaan vakaata vuosittaista tuottoa niitä merkinneille 

osuuskunnan jäsenille. Osuuskunnan hallitus on vahvistanut sen tuottotavoitteeksi 3,5 %:n koron. Yhden tuotto-osuuden hinta on 

100 euroa ja osuuskunnan jäsen voi merkitä niitä 1–300 kpl:tta eli 100–30 000 euron arvosta. 

Tradekan tuotto-osuusesitteen, annin ehdot ja lisätiedot sekä ohjeet  
merkintähakemuksen tekemiseksi löytyvät Tradekan verkkosivuilta osoitteesta  

tradeka.�/tradekan-tuotto-osuus

Tuotto-osuuksien merkintä 

oma.tradeka.�

Hannu Laitinen

ICA:n puheenjohtaja

”Tavoitteista tärkeimpiä
on talouden 
demokratisoituminen.”  s. 22

Keskustan Esko Kiviranta:
”Yrittäjyyttä pitää kaikin
tavoin edistää, 
ei hankaloittaa.” s. 12

ARIEL 
GUARCO

Keskustan Esko Kiviranta:

POLITIIKANPOLITIIKANPOLITIIKAN
RATTAISSARATTAISSARATTAISSA
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