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1. Osuustoiminnan arvopohja ja  
organisoituminen



Osuuskunta, osuustoiminta, arvot

• OSUUSKUNTA on yritys. Sen tarkoitus on jäsentensä 
tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, 
että jäsenet käyttävät osuuskuntansa tarjoamia 
palveluita.

• OSUUSTOIMINTA on osuuskuntiin ja keskinäisiin 
yhtiöihin rakentuva taloudellinen toiminta- ja 
organisoitumismalli. Tyypillisesti käytetään 
työkaluina myös osakeyhtiöitä.

• OSUUSTOIMINNAN ARVOT JA PERIAATTEET ohjaavat 
toimintaa (ihmisyyteen ja kohtuuteen). 



Työntekijät Yrittäjät

Kuluttajat

Tuottajat

Osuuskunta



Osuustoiminta monessa mukana

Työ ja yrittäjyys
• Henkilöstöomisteinen 

osuuskunta

• Kauppiasosuuskunta 

• Yrittäjien verkosto

• Tiimiyritys 
oppilaitoksessa

• Yrittäjyyden kehto

Ote toimivasta 
arjesta
• Kuluttajaosuuskunta

• Palveluosuuskunta

• Tuottajaosuuskunta

• Keskinäinen 
vakuutusyhtiö

Teknologia 
yhteisön käyttöön
• Laajakaistaosuuskunta

• Energiaosuuskunta

• Vesiosuuskunta

• Sähköosuuskunta

• Tietoliikenneosuuskunta



Perusmallissa liiketoiminta osuuskunnassa

Osk

jäsensuhde

ASIAKKAAT



Osuuskunnat omistavat osuuskunnan

Osk Osk Osk

Osk

Jäsensuhde ja 
asiakassuhde

Jäsensuhde ja 
asiakassuhde



Osuuskunnat omistavat osakeyhtiön

Osk Osk Osk

Oy

osakeomistus

jäsensuhde

ASIAKKAAT



Osuuskunnat omistavat julkista osakeyhtiötä

Osk Osk Osk

Oyj

Osakeomistus,

vallankäyttö, 

osingot

Jäsensuhde

ASIAKKAAT

Muut osakkeenomistajat

osingot



Osuuskunnan jäsenenä voi olla 
eri yhteisöjä ja henkilöjäseniä yhtä aikaa

Osk

Ky
Avoin 

yhtiö
oskTmiOy

Asiakkaat

Jäsensuhde



Keskinäiset alueelliset vakuutusyhtiöt omistavat 
keskinäisen vakuutusyhtiön

Keskinäinen 

yhtiö

Keskinäinen

yhtiö

Keskinäinen 

yhtiö
Keskinäinen

yhtiö

Osakassuhde

Osakassuhde



Osuustoiminnan periaatteet

Avoin ja 
vapaaehtoinen 

jäsenyys

Jäsen ja ääni

Yhdenvertainen 
pääoman 

kartuttaminen

Itsenäisyys ja 
omatoimisuus

Koulutus

Osuuskuntien 
yhteistyö

Yhteisön kestävän 
kehityksen hyväksi

”Osuuskunnan 
sisäinen merkitys

Yhteiskunnallinen 
merkitys”



Osuustoiminnan arvot

Omatoimisuus

Omavastuisuus

Demokratia Tasa-arvo

Oikeudenmukaisuus

Solidaarisuus
Rehellisyys,

Avoimuus

Yhteiskunnallinen 
vastuu

Muista ihmisistä 
välittäminen



Reformaattorit

Filantroopit

Idealistit

Järjestöt

Lait, rahoitus

Virkamiehet

Poliitikot

Kulttuuriset 

tekijät

Tahto

Johtaminen

Organisaatio

Jäsenet – keitä ovat?

Markkinat – mistä rahavirta, 1. maksettu lasku?

Sitoutuminen – ilman tätä turha yrittää

Oma pääoma – ilman rahaa ei onnistu

Uusi osuuskunta



Rahapääoma

Osaamispääoma

Sosiaalinen 
pääoma



2. Jäsenhyöty ja johtaminen



Kuluttajaosuuskunnan jäsenhyödyt Iiro Jussila 2007

Yksilön taloudellis-
rationaalinen 

motiivi: 

Tuote-, hinta-, laatu-
, saatavuus-tekijät

Jäsenyhteisön 
taloudellis-

rationaalinen 
motiivi:

Oman alueen 
kehitys, työllisyys, 

investoinnit

Osuuskunta on 
osallistumista ja 
yhteistoimintaa

Yksilön 
psykologinen 

motiivi:

Oma paikka, 
identiteetti, 

kuulumisen tarve

Jäsenyhteisön 
psykologinen 

motiivi:

Me! Osaamme, 
voimme. Tehdään 

yhdessä.



Tuottajaosuustoiminnan jäsenhyöty
Lähde: Petri Ollila 2009

Suurtuotannon edut 
laadussa ja määrässä 

… kanavoituvat myös 
tuottajalle

Raaka-aineentuottajille 
neuvotteluvoimaa ja -

taitoa markkinoille

Markkinatietoa 
kannattavista 
markkinoista 

Kilpailijat joutuvat 
maksamaan parempaa 
hintaa ja kiinnittämään 

huomiota 
kauppatapoihinsa

Tarkoitukseensa 
sidottujen 

investointien 
suojaaminen

Raaka-aineen 
vastaanottovelvolli-

suus =epävarmuuden 
hallinta

Kilpailutuksen 
kustannukset ja 

luottotappiot jäävät 
pois.

Palvelut viljelijälle, 
vaikka ei taloudellisin 

perustein aina 
kannattavia.

Osuuskunta tarjoaa 
yhteisön ja 

mahdollisuuden 
kanssakäymiseen.



Materiaalia, olkaa hyvä!

Kiitos!
sami.karhu@pellervo.fi

Puh. 0400 545 989

mailto:Sami.karhu@pellervo.fi

