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Historiaa

• Osuustoiminta syntyi 1800-luvun teollistuvassa Euroopassa 

korjaamaan talouselämän epäkohtia ja parantamaan 

maanviljelijöiden, työntekijöiden ja käsityöläisten usein varsin 

heikkoa asemaa markkinoilla. 

• Idea oli yhdistää voimia niin, että osuuskuntien jäsenet muodostivat 

yhteisen suuren voiman markkinoilla ja näin paransivat omaa 

asemaansa. 



Historiaa

• Englantilaisessa Rochdalen teollisuuskaupungissa Manchesterin lähellä 

syntyi nykyaikainen osuustoiminta vuonna 1844. Puuvillatehtaan työntekijät 

perustivat oman kaupan palvelemaan heitä tuotteiden hinnan ja laadun 

suhteen rehellisesti ja muutoinkin mahdollisimman hyvin. Kauppatavat 

olivat tuolloin usein varsin puutteellisia ja tuotteiden saatavuus epävarmaa, 

joista kärsivät laajat kansanjoukot. Osuuskauppaidea levisi nopeasti eri 

puolille Eurooppaa.

• Myös maanviljelijöiden asema eri puolilla Eurooppaa oli 1800-luvulla heikko. 

Tilanteen parantamiseksi he perustivat osuuskuntia: maatalousosuuskuntia 

jäsenten tuottamien maataloustuotteiden jalostamiseksi ja markkinoille 

pääsemiseksi ja osuuspankkeja pääoman hankkimiseksi. Osuuskuntia 

perustettiin myös tuotantotarvikkeiden hankkimiseksi.   



Historiaa Suomen osuustoiminnasta

• Esiosuustoimintaa harjoitettu vuosisatoja
– Talkootyö

– Nuottakunnat

• Osuustoiminta järjestäytyi ylhäältä alaspäin:
– Nähtiin keinona suojata talonpoikia ja muita maalaisia koronkiskonnalta ja maa-alueiden 

pakkomyynneiltä

• Talonpoikien yritteliäisyys ja omatoimisuus kasvoivat:
– Toiminnan tehostuminen

– Laadun parantuminen
• Tuotteiden kysynnän kasvu

• Paremmat hinnat

• 1900-luvun alun merkittäviä osuustoimintaliikkeitä:
– Valio (Voinvientiosuusliike)
– SOK
– Hankkija



Osuuskunta  on itsenäinen henkilöyhteisö, johon jäsenet 
liittyvät vapaaehtoisesti toteuttaakseen yhteisesti 
omistamansa ja demokraattisesti hallitsemansa yrityksen 
avulla taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia  tarpeitaan ja 
tavoitteitaan.

Osuustoiminnan määritelmä



• Suomen Osuuskuntalain mukainen yhtiö:
– ” Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten 

taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa 
taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät 
hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita”

Toimintaperiaate



Osuuskunta

• Käyttäjien omistama, hallitsema ja heitä 
hyödyttävä yritys

• Osuuskunnan asioista päättävät sen jäsenet eli 
omistajat tasa-arvoisesti jäsen ja ääni –
periaatteella

• Soveltuu yritysmuotona monille eri toimialoille
• Suomessa yli 4000 osuuskuntaa

– Näistä n 1400 on vesiosuuskuntia



Osuustoimintayrityksen kaksoisluonne

• Jäsenistölle:
– Omistajien demokraattinen jäsenyhteisö

• Markkinoille:
– Tehokkuutta ja tulosta tavoitteleva liikeyritys



Osuuskunta vs Osakeyhtiö
Osuuskunta Osakeyhtiö

Omistus Jäsenet Osakkeen omistajat

Päätösvalta Yksi ääni / jäsen Osakeomistuksen 
mukaan

Tuloksen jako Palveluiden käytön 
suhteessa

Osakeomistuksen 
mukaan

Toiminnan tavoite Palveluiden tuottaminen Taloudellisen tuoton 
maksimointi

Pääoman määrä Vaihtelee jäsenten 
määrän mukaan

Kiinteä, ennalta päätetty

A Örne: Osuuskunnan tehtävänä on taloudellisen toiminnan harjoittaminen 
korostaen jäsenetua voiton tavoittelemisen sijaan



Osuustoimintaa Suomessa

• Pankkeja (OP-pohjola)

• Kauppoja (S-ryhmä: kauppoja, hotelleja, liikenneasemia…)

• Vakuutusyhtiöitä (OP-Pohjola, LähiTapiola)
• Meijereitä (Osuuskunta ItäMaito, Hämeenlinnan osuusmeijeri)

• Lihanjalostajia (LSO Osuuskunta (HKScanin suurin omistaja))

• Vesiosuuskuntia (5 – 5000 liittyjää)

• Puhelinosuuskuntia
• Sähköosuuskuntia
• Kiinteistönhoito-osuuskuntia
• Työosuuskuntia



Osuuskuntien jako 
organisaatiorakenteen perusteella

• Kuluttajaosuustoiminta
– Jäsenille laadukkaita palveluita mahdollisimman 

edullisesti
• Tuottajaosuuskunta

– Tuetaan tuotteiden jalostusprosessia ja pyritään 
takaamaan mahdollisimman hyvä hinta markkinoilla

• Palveluosuustoiminta
– Pankit ja vakuutusyhtiöt

• Pienosuustoiminta
– Työosuuskunnat
– Energiaosuuskunnat



Osuustoimintaa Suomessa

• Osuustoiminta on laajimmin omistettu yritysmalli Suomessa; 
jäsenyyksiä osuuskunnissa ja niihin rinnastuvissa keskinäisissä 
vakuutuslaitoksissa on noin 7 miljoonaa. 

• Lähes kaikki kotitaloudet ovat jäsenenä jossain osuuskunnassa. 
• Keskimäärin aikuisella suomalaisella on osuuskunnissa ja 

keskinäisissä vakuutuslaitoksissa kaksi jäsenyyttä. Maanviljelijöillä 
jäsenyyksiä on keskimäärin neljä. 

• Osuuskunta on myös aloittavan yritystoiminnan muoto. 
Yhteisyrittäjyyteen perustuvia osuuskuntia perustetaan monille eri 
toimialoille. 



Osuustoimintaa Suomessa



Osuustoimintaa maailmalla

• Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA yhdistää eri maiden 

osuustoimintaa. Se edustaa yli 800 miljoonaa osuuskuntien jäsentä. 

YK:n kanssa läheisesti toimiva ICA on maailman suurin hallituksista 

riippumaton järjestö. Osuustoiminnalla on vaikutus miljardien 

ihmisten toimeentuloon. 

• Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa on vahva osuustoiminta. 

• Suuri osa maailman väestöstä on maanviljelijöitä. Osuustoiminnan 

katsotaan olevan tärkeä keino maailman kehityskysymysten 

ratkaisussa.

• Reilun Kaupan järjestelmä pohjautuu pääosin kehitysmaiden 

maanviljelijöiden osuustoimintaan.



Osuustoiminnan arvot

Perusarvo Eettiset arvot

Omatoimisuus Rehellisyys

Omavastuisuus Avoimuus

Demokratia Yhteiskunnallinen vastuu

Tasa-arvo Muista ihmisistä välittäminen

Oikeudenmukaisuus

Solidaarisuus



Osuustoiminnan periaatteet

• Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys
• Demokraattinen jäsenhallinto
• Jäsenten taloudellinen osallistuminen
• Itsenäisyys ja riippumattomuus
• Mahdollisuus koulutukseen ja oppimiseen sekä viestintä ulospäin 
• Vastuu toimintaympäristöstä



Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys

”Osuuskunnat ovat vapaaehtoisia organisaatioita, jotka ilman 
sukupuolista, yhteiskunnallista, rodullista, poliittista tai uskonnollista 
syrjintää ovat avoimia kaikille, jotka voivat käyttää osuuskunnan 
palveluja ja ovat valmiita noudattamaan jäsenyyden velvoitteita.”
• Kenestäkään ei voi tehdä väkisin osuuskuntaihmisiä
• Tarvitaan vapaaehtoista sitoutumista
• Jäsenen taustalla ei merkitystä
• Huomioitava myös jäsenten velvollisuudet

– Käyttää palveluita
– Päätöksentekoon osallistuminen
– Mahdollinen pääoman sijoittaminen



Demokraattinen jäsenhallinto

• Osuuskunnat ovat jäsentensä hallitsemia demokraattisia 
organisaatioita.

• Päätöksentekoon aktiivisesti osallistuva jäsenistö määrää niiden 
toimintalinjoista.

• Luottamushenkilöinä toimivat miehet ja naiset ovat vastuussa 
toiminnastaan jäsenistölle. 

• Perusosuuskunnissa jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus (jäsen/ääni). 
Myös muun asteisissa osuuskunnissa hallinto on järjestetty 
demokraattisesti.



Jäsenten taloudellinen osallistuminen

• Jäsenet osallistuvat yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti 
osuuskunnan pääoman kartuttamiseen ja hallitsevat sitä 
demokraattisesti. 
– Ainakin osa pääomasta on yleensä osuuskunnan omaisuutta. 
– Jäsenyyden edellyttämälle osuusmaksulleen jäsenet saavat yleensä 

vain rajoitetun koron tai eivät korkoa lainkaan.

• Ylijäämän jäsenistö osoittaa yhteen tai useampaan seuraavista 
tarkoituksista:
– osuuskunnan kehittämiseen
– perustamalla mikäli mahdollista ainakin osaksi jakamattomia rahastoja
– etuihin jäsenille suhteessa heidän käyttämiinsä palveluihin 
– Jonkin muun jäsenistön hyväksymän toiminnan tukemiseen.



Itsenäisyys ja riippumattomuus

• Osuuskunnat ovat itsenäisiä, jäsentensä hallitsemia, 
omatoimisuuteen perustuvia organisaatioita. 

• Mahdollisten sopimusten tekeminen muiden 
organisaatioiden kanssa valtiovalta mukaan luettuna tai 
ulkopuolisen pääoman hankinta tapahtuu jäsenten 
demokraattista hallintoa tai osuuskunnan itsenäisyyttä 
vaarantamatta



Koulutus, oppiminen ja viestintä

• Osuuskunnat tarjoavat jäsenilleen, luottamushenkilöilleen, 
liikkeenjohdolleen ja henkilöstölleen mahdollisuuden koulutukseen 
ja oppimiseen tehokkaan osallistumisen toteuttamiseksi 
osuuskunnan kehittämiseen.

• Osuuskunnat viestivät suurelle yleisölle sekä etenkin nuorisolle ja 
mielipidevaikuttajille osuustoiminnan luonteesta ja sen eduista



Vastuu toimintaympäristöstä

• Osuuskunnat toimivat yhteisöjensä kestävän kehityksen hyväksi 
jäsenten päättämällä tavalla



Kaukajärvi

• 1960-luvulla perustettu Tampereen kaupungin lähiö
• Tällä hetkellä asukkaita n 11 000



Kaukajärvi -osuuskunta

• Perustettu vuonna 1965 lämpövoimalan ylläpitämiseksi ja 
kaukolämmön jakamiseksi alueen kiinteistöosakeyhtiöille. 

• Alueen kiinteistöt oli suunniteltu liitettäväksi kaukolämpöön, mutta 
Tampereen sähkölaitoksella ei ollut tarjota kaukolämpöä alueelle.

• Tarjonnut alusta alkaen kiinteistöhuoltopalveluita alueen 
kiinteistöosakeyhtiöille
– Isännöinti
– kiinteistöjen huolto ja ylläpito 
– Siivoukset

• Tällä hetkellä myös rakennuttamista ja vuokrausliiketoimintaa
• Aluksi palveluita vain jäsenille, nykyisin myös muille
• Aluksi 7 jäsentä, nyt 80

– Kiinteistöyhtiöitä ja asunto-osakeyhtiöitä



Kaukajärvi –osuuskunnan hyödyt

• Osuuskunta sijoittaa liiketoiminnan tuottamia voittoja oman 
toimintansa kehittämiseen:
– kalusto 
– sijoitustoiminta

• Jäsenet hyötyvät jäsenyydestään laajemmalla 
palvelukokonaisuudella verrattuna ei jäsenten saamiin palveluihin 
– jäsenet saavat samalla rahalla enemmän kuin toiset

• siivouskertojen määrä, 
• Hiekoitushiekan määrä 
• vaihdettavien lamppujen määrä 



Kaukajärvi –osuuskunnan hyödyt

• Vuosittain osuuskunta on palkannut n 40 
nuorta huolehtimaan nurmikon leikkuusta 
ja muusta kiinteistönhoidosta. 

• Vakituista henkilökuntaa osuuskunnalla oli 
vuoden 2012 lopussa 116 henkilöä, mistä 
toimistossa noin 30 henkilöä

• Pidetty työpaikka (työsuhteet pitkiä)



Kaukajärvi –osuuskunnan hyödyt

• Yrityksen toimintaa on voitu ohjata pelkän 
tuloksen tekemisen sijaan laadukkaiden 
palveluiden tuottamiseen. 

• Laatuun panostaminen mahdollistaa 
yrityksen strategiaan kuuluvien pitkien 
asiakassuhteiden rakentamisen ja 
ylläpidon



Kaukajärvi –osuuskunnan vaikutus alueeseen

• Osuuskunnan säännöissä on maininta että sen 
yhtenä tehtävänä on Kaukajärven alueen 
kehittäminen. 

• Osuuskunta on vaikuttanut alueen kehitykseen 
rakennuttamiensa kiinteistöjen kautta luomalla 
tiloja sekä yritystoiminalle että asuntoja riittävän 
asiakaspohjan saavuttamiseksi. 



Lakialan vesiosuuskunta

• Perustettu vuonna 2000
• Aluksi jäseniä 5, nyt 20 (n 50 asukasta)

• Toimittaa vettä alueen asukkaille
– Vesi ostetaan Ylöjärven kaupungin vesilaitokselta
– Alueen kaivoissa oli veden riittävyyden osalta ongelmia
– Verkostoa n 2 km

• Ei palkattua henkilökuntaa, toiminta talkoopohjaista



Lakialan vesiosuuskunta

• Veden hinta lähes sama kuin mitä taajama-alueella
• Tuotoilla hankittu osuuskunnan jäsenten 

vuokrattavaksi laitteita 
mitä kaikki tarvitsevat

• Perittävillä vuokrilla 
maksetaan laitteiden 
huolto- ja 
ylläpitokustannukset



Lakialan vesiosuuskunta

• Suunniteltu myös muuta yhteistoimintaa:
– Hiekotushiekan yhteishankintoja
– Polttopuiden yhteishankintoja
– Ajatuksena: Ostamalla kerralla suurempia määriä saadaan 

parempia tarjouksia (säästöä mm kuljetuskustannuksissa) 



Kiitos 
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