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Esipuhe 
 

 

Osuuskunnat nähdään usein ratkaisuna moniin kapitalistisiin mullistuksiin, 

kuten lisääntyvään tulojen ja varallisuuden jakautumisen epätasa-arvoisuu-

teen, luonnonvarojen liikakäyttöön, ekologisesti kestämättömään maata-

louteen sekä kestämättömään asuntorakentamiseen. Osuuskuntien etuja ko-

rostetaan myös viittaamalla mm. osuustoiminnan positiiviseen moraaliseen 

vaikutukseen ja yhteistyöhalukkuuden lisääntymiseen. Tuotanto-osuuskun-

tien kohdalla korostetaan myös niiden merkitystä työvoimalähtöisenä vaih-

toehtona vakiintuneille kapitalistisille yritysmuodoille. Tämä on osittain 

paradoksi, joka jättää huomiotta osuuskuntien pitkän ja vaikuttavan histo-

rian. Osuuskuntatoiminnan idean merkittävyydestä kertoo osaltaan se, että 

Yhdistyneet kansakunnat nimesi vuoden 2012 kansainväliseksi osuuskun-

tien vuodeksi ja vuodesta 2016 lähtien osuuskuntatoiminnan idea on ollut 

osa ihmiskunnan yhteistä aineetonta kulttuuriperintöä. 

 Lähtökohtaisesti on tärkeää huomata, että osuuskunnat eivät ole nousu- 

ja laskusuhdanteista huolimatta jääneet marginaali-ilmiöksi vaan ne edus-

tavat kansainvälisestikin vakiintunutta yritystoiminnan muotoa. Suomessa-

kin osuustoiminta alkoi 1990-luvulta lähtien saavuttaa uudelleen suosiota 

ja tunnettuutta vaihtoehtoisena yritystoiminnan organisointitapana. Joskin 

tässäkin on havaittavissa tietynlaista siirtymää kohti alkuperäistä osuustoi-

minnan ideaa; Suomessa on merkittäviä suuria osuustoiminnallisesti järjes-

täytyneitä toimijoita, mutta uusista osuustoiminnallisista yrityksistä monet 

ovat alkuperäisen idean mukaisesti pieniä ja alueellisesti rajoittuneita toi-

mijoita. Tämä ei vähennä osuustoiminnan ja sen tarkastelun merkittävyyttä, 

vaan päinvastoin se korostaa sitä. 

 Henkilökohtaisena kiinnostuksen kohteenani on jo vuosikymmeniä ollut 

analysoida ja määrittää osuustoiminnan olennaisia piirteitä sekä edistää 

osuustoiminnallisuuden syvempää ymmärrystä. Tällaiselle keskustelulle on 

myös Suomessa ja suomeksi käytynä suuri ja jatkuva tarve, unohtamatta 

tarpeen globaaliuttakaan.  

 Monet osuustoimintaa käsitelleet, suomeksi kirjoitetut tai käännetyt te-

okseni, mm. ”Osuustoiminta. Utopiasta kansainvälisen yrittämisen muo-

doksi” (2004), ”Yhteinen hyvä vai yksityinen etu?” (2017), ”Kansalaisläh-
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töinen sosiaalipolitiikka kilpailuvaltiossa” (2021) sekä ”Osuuskunnat ja kil-

pailutalous” (2022), ovat käsitelleet tätä aihealuetta. Tämä teos päivittää, 

ajankohtaistaa sekä syventää teeman tarkastelua.  

 Viimeksi mainittu julkaisu ilmestyi alun perin saksaksi nimellä ”Renais-

sance der Produktivgenossenschaften? – Institutionenökonomische und so-

zialwirtschaftliche Analysen zur Demokratisierung der Wirtschaft in inter-

national vergleichender Perspektive” (2021), mikä seikka konkretisoi osal-

taan aihealueen ylikansallisen tarkastelun tarvetta. Kirjotin teoksen yhdessä 

arvostetun darmstadtilaisen kollegani Gisela Kubon-Gilken kanssa. 

 Nyt luettavananne oleva kirjani on jatkoa ja täydennystä edellä mainit-

tuihin ja noin pariin kymmeneen muuhun osuustoiminnan tavoitteita, peri-

aatteita ja lähtökohtia arvioivaan julkaisuuni. Tässä kirjassa jatkan pohdin-

tojani osuustoiminnan sisäisestä olemuksesta, arvoista ja ihmiskuvasta. 

Olen tavoitellut selkeyttä ja ymmärrettävyyttä aihekokonaisuuksissa, jotka 

perimmältään kiinnostavat monia osuustoiminnasta ottaantuneita mutta 

kaihtavat usein sen teoreettiseksi koettua luonnetta. 

 Talouden taustalla vaikuttava arvomaailma on nykyhetkenä kiehtovan 

ajankohtainen ja pohdintaan pakottava aihekokonaisuus. Innovatiivisin ja 

nykyhetken tiukasti liimautuva .puheenvuoro on tätä kirjoittaessani ekono-

misti Sixten Korkmanin uusin kirja, ”Talous ja humanismi”. Korkman kat-

soo ekonomistien puhuvan liian vähän arvoista. Hän keskittyy kirjassaan 

tarkastelemaan markkinatalouden ja kapitalismin juuria eli nimenomaan 

ydinkysymyksiä osuustoiminnan arvoista ja ihmiskäsityksestä puhuttaessa. 

Korkman viittaa Hegelin dialektiikkaan korostaen sitä, ”miten ihmiskunta 

on siirtynyt oivalluksesta toiseen, Jos ensimmäinen teesi oli vaatimatto-

muus ja pyyteettömyys, elämme nyt todeksi kovan kilpailun ja kulutuksen 

antiteesiä. Alkaisi olla jo synteesin vuoro.” (Rantala 2022). Korkmanin aja-

tusmaailmassa on monia piirteitä, joita toivon löytäväni muuttuvissa osuus-

toiminnan arvoissa ja ihmiskuvassa.  

 Olen opettanut vuosikymmeniä – ja opetan edelleen – osuustoiminnan 

etiikkaa, periaatteita ja arvoja vuosia monissa eurooppalaisissa yliopis-

toissa. Tämä on osaltaan antanut minulle kansainvälistä näkökulmaa näihin 

teemoihin. siksikin jään yhä usein kaipaamaan etenkin kovan murroksen 

kokeneissa valtioissa laaja-alaisempaa arvojen pohdintaa talouden peli-

säännöstöistä.  

 Kansainvälisen osuustoimintaliiton (International Cooperative Alliance, 

ICA) pohtiessa parhaillaan jälleen periaatteitaan, saattaisi olla sopiva aika 
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konkreettisestikin panostaa ihmisen arvokkuuden puolesta. Korkmanin sa-

noin: ”Ei ole ikinä väärin kantaa huolta niistä, jotka ovat heikommassa ase-

massa.”. Kuva nykymaailmastamme antaa kylläkin vain vähän uskoa täl-

laiseen kehitykseen, se ei kuitenkaan oikeuta luovuttamaan. 

 Yleiskuvan antaminen lukijalle osuustoiminnan arvoista ja ihmisku-

vasta on haastava tehtävä, sillä siinä onnistuminen on sidoksissa myös lu-

kijan aiempaan aiheen tuntemukseen. Ongelma on sekin, ettei suomenkie-

listä materiaalia aina ole joustavasti saatavilla. 

 Esitän lämpimät kiitokseni saamastani avusta Ajatushautomo Kompassi 

ry:lle, Osuustoimintakeskus Pellervo ry:lle ja Suomen Tietokirjailijat ry:lle, 

jotka mahdollistivat tämän kirjahankkeen. Olen kiitollinen uusimman kir-

joitustyöni aikana saamistani ohjeista ja kannanotoista, erityisesti FT Jukka 

Korhoselle ja YTM Jaana Pasaselle sekä Ajatushautomo Kompassi ry:n 

hallituksen aktiivisille jäsenille.  

 

Kuopiossa 22.11.2022  

Juhani Laurinkari 

Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 

Juhani.Laurinkari@uef.fi 



 

 



 

 

Sisällys 

 

 

 

 

Esipuhe ...................................................................................................... 3 

 

1 Osuustoiminnan luonne .............................................................. 9 

 1.1 Osuustoiminta-käsitteen määrittely ..................................... 10 

 1.2 Osuuskunta yritysmuotona – erot muihin yritysmuotoihin . 11 

   1.2.1 Osuustoiminnnan keskeiset perinteet ...................... 15 

   1.2.2 Osuustoiminnan kaksoisluonne ............................... 20 

   1.2.3 Yhteisöllisen itseavun periaate  osuustoiminnassa .. 20 

 1.3 Osuustoiminnan tavoitteet ................................................... 23 

   1.3.1 Osuuskunta jäsentensä taloudellisen toimeentulon 

turvaajana ja hyvinvoinnin tuottajana ..................... 23 

   1.3.2 Liiketaloudellinen tehokkuustavoite ja sosiaalinen  

    vastuu osuustoiminnan tavoitteina .......................... 25 

 

2 Osuustoiminnan periaatteet ja arvotausta .............................. 29 

 2.1 Osuustoiminnan periaatteet ................................................. 29 

   2.1.1 Periaatteiden muotoutuminen .................................. 30 

   2.1.2 Nykyiset periaatteet ................................................. 31 

   2.1.3 Periaatteiden arvostelua ........................................... 39 

  2.2 Osuustoiminnan arvotausta .................................................. 41 

 

3 Osuustoiminnan arvot ja eettiset periaatteet .......................... 47 

 3.1 Arvot  ................................................................................. 47 

 3.2 Eettiset periaatteet ................................................................ 49 

 3.3 Osuustoiminnan toimintajärjestelmän ihmiskuvat ............... 55 

 

4 Osuustoiminnan arvot, sisältö, tavoitteet ja keinot ................ 63 

 4.1 Osuustoiminnan arvoanalyysin moniulotteisuus  ................ 63 

 4.2 Osuustoiminta, hyvinvointi ja tarve ..................................... 66 

 4.3 Tarveturva ............................................................................ 69 

  4.4 Arvo tavoitekysymyksenä osuustoiminnassa ...................... 70 



 

 

   4.4.1 Solidaarisuus oikeudenmukaisuutena ...................... 71 

   4.4.2 Vapaus oikeudenmukaisuutena ............................... 72 

   4.4.3 Tasa-arvo oikeudenmukaisuutena ........................... 73 

 4.5 Arvo keinokysymyksenä osuustoiminnassa ........................ 76 

 4.6 Strategiaongelmien tiivistys ................................................. 78 

 

5 Yksilöllisen ja kollektiivisen suhde hyvinvoinnin  

 tuottamisessa – arvot ja ihmiskuva muutoksessa ................... 83 

 

6 Arvot ja hyvinvointivaltion tuleva kehitys .............................. 87 

 

Kirjallisuus ................................................................................................ 91



 

1 Osuustoiminnan luonne 
 

 

Ihmiselle on lajityypillistä toimia yhdessä, joten myös osuustoiminnan kal-

taista taloudellisiin seikkoihin liittyvää yhteistoimintaa lienee esiintynyt 

niin kauan kuin yhteisöelämääkin. Milloin tätä yhdessä toimimista on ni-

mitettävä osuustoiminnaksi, on paljolti tulkintakysymys. Osuustoiminta-

aate lienee saanut laajapohjaisen myönteisen vastaanoton juuri siksi, että 

yhteistoimintamuoto on ollut tuttu ja luonteva, sillä vaikka tietyt oikeudel-

liset piirteet saanut osuustoiminta onkin monissa maissa tuontitietoa, liitty-

vät monet osuustoiminnan piirteet usein vanhoihin, perinteisiin yhteistoi-

minnallisuuden muotoihin.  

 Vaikka osuustoiminnan luonteen määrittelyssä on historiallisesta näkö-

kulmasta lähdettävä jo esiosuustoiminnasta, ensimmäiset nykymuotoiset 

organisoituneet osuuskunnat perustettiin vastaamaan taantumien, lamojen 

ja rakennemuutosten aiheuttamiin vakaviin taloudellisiin hätätilanteisiin. 

Osittain niiden syntyyn vaikuttivat myös uusien teknisten mahdollisuuksien 

käyttöön ottaminen ja ammattirakenteen muutos. Ensimmäiset osuuskunnat 

kohtasivat monissa maissa eksistentiaalisia vaikeuksia, jotka eivät suinkaan 

johtuneet vain taloudellisista syistä, vaan myös poliittisista ja organisatori-

sista esteistä. (Flieger 2016, 18–19.) 

 Nykymuotoinen osuustoiminta syntyi ja vakiintui eräänlaisen sosiaalifi-

losofisen ajattelumallin ilmentymänä, so. vastavaikutuksena markkiname-

kanismin epäonnistumisiin teollisen vallankumouksen murrosvaiheessa. 

Teollisen toiminnan tulokset haluttiin osuustoiminnan avulla jakaa mahdol-

lisimman oikeudenmukaisesti eri tuotantotekijöiden, työn, organisaation ja 

pääoman kesken. Sosiaalifilosofisena ajatusmallina osuustoiminta toimii 

sinänsä edelleen, mutta etenkin osuustoiminnan alkuvuosia tarkasteltaessa 

olennaista on havaita osuustoiminnan likeinen yhteys myös sosiaalipolitii-

kan syntyyn ja kehitykseen. Sosiaalipolitiikkakin kytkeytyy sekin teollistu-

misen seurausten, etenkin sen myötä syntyneiden epäkohtien tasaamiseen 

tai poistamiseen. Osuustoiminnassa pyritään edelleenkin luomaan  

 

”…sellaisia taloudellisen yhteistoiminnan muotoja, joissa myös heikossa 

taloudellisessa tai neuvotteluasemassa olevat ihmiset voivat parantaa 

yritystoiminnan avulla hyvinvointiaan” (Skurnik 1989, 21). 
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1.1 Osuustoiminta-käsitteen määrittely 

 

Osuustoiminta on osuuskuntien muotoon järjestettyä taloudellista ja sosiaa-

lista yhteistoimintaa jäsenten tarpeiden tyydyttämiseksi. Käsite osuustoi-

minta on ajan mittaan saanut monia eri merkityksiä. Esimerkiksi Karl Marx 

ja Vladimir Iljitš Lenin käyttivät käsitettä hyvin laajassa ja vaihtelevassa 

merkityksessä viitaten sillä yleensä ihmisten väliseen yhteistoimintaan ja 

vain suppeammassa mielessä osuustoimintaan. 

 Monien eri maiden osuustoimintajärjestöt ovat pyrkineet määrittele-

mään osuustoiminnan periaatteet ns. Rochdalen periaatteiden pohjalta. 

Käytännössä nämä määrittely-yritykset ovat kuitenkin osoittautuneet kovin 

ongelmallisiksi, koska alkuperäiset periaatteet on määritelty niin ahtaasti, 

ettei yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia ole voitu ottaa riittävästi huo-

mioon. Viime vuosikymmeninä onkin ollut yleistymässä näkemys, jonka 

mukaan on mahdollista erottaa tiettyjä laaja-alaisia osuustoiminnallisia pe-

riaatekokonaisuuksia, jotka erottavat osuustoiminnan muista yritysmuo-

doista. Palaan tähän teemaan tarkemmin tuonnempana. 

 Osuustoiminta-käsitettä voidaan lähestyä sekä tehtävän että tieteenalan 

mukaisesti. Tehtävän kautta määriteltynä osuustoiminta on vain yksi talou-

dellisen yhteistoiminnan muoto, jonka tavoitteena on siihen osallistuvien 

henkilöiden taloudellisten, sosiaalisten ja henkisten elinolojen parantami-

nen. Osuustoiminnalla ymmärretään tällöin osuuskunnassa tapahtuvaa vä-

litöntä taloudellista toimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota osuuskunnan 

jäsenille näiden tarvitsemia hyödykkeitä (so. tavaroita tai palveluita) mah-

dollisimman edullisin ehdoin. Osuustoiminnan tarkoituksena on jäsenten 

elintason laskun estäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. 

 Tieteenalaperusteisuuden näkökulmasta osuustoiminnan tarkastelu ei 

kytkeydy mihinkään yksittäiseen tieteenalaan, vaan se jakaantuu usean eri 

tieteenalan alle. Oikeastaan osuustoiminnan tutkimuksen kohdalla voidaan 

puhuakin aidosti monitieteellisestä tutkimusotteesta. Osuustoimintaan käy-

tännön taloudellisen yhteisön toimintamallina kohdistuvassa tutkimuksessa 

pyritään yhdistämään eri tieteenalojen näkökulmia (Köppä 1987, 17). Eri 

tieteenalat myös tulkitsevat ja määrittävät osuustoiminnan eri tavoin (esim. 

Engelhardt 1986).  

 Juridinen lähestymiskulma tulkitsee osuustoiminnaksi sen, minkä voi-

massa oleva lainsäädäntö määrittelee osuustoiminnaksi tai osuuskuntien ja 
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niiden keskusjärjestöjen toiminnaksi. Sosiologia ja sosiaalipsykologia tar-

kastelevat osuustoimintaa erityisesti osallistumisen ja (vaikutus)vallan nä-

kökulmasta, yleisimmin kollektiivisen toiminnan ja organisaatioteorian 

sekä yhteiskuntafilosofiankin käsittein. Taloustiede taas tarkastelee osuus-

toimintaa taloudellisen toiminnan muotona ja yhtenä yritysmuotona. Val-

tiotieteessä ja hallinto-opissa osuustoimintaa tutkitaan päätöksenteon ja 

hallinnon näkökulmasta. Liiketaloustiede tarkastelee osuuskunta muotois-

ten yritysten toimintaa tuottojen, kulujen ja taloudellisuuden näkökulmasta, 

maataloustieteet taas maatalousväestön ja -tuotannon näkökulmasta, osuus-

toiminalle likeinen sosiaalipolitiikka puolestaan arvioi sitä yleisesti ihmis-

ten hyvinvoinnin kohentamisen ja tasaamisen näkökulmasta. 

 Osuuskunta-käsitettä on toki mahdollista jäsentää myös esimerkiksi 

osuuskunnan yritysmuodon perusteella (muut ryhmittelyt, ks. esim. Engel-

hardt 1985, 12; Nilsson 1983). Yritysmuodon perusteella on mahdollista 

erottaa (i) osuuskuntia yksityis- ja julkisoikeudellisessa mielessä, (ii) 

osuuskuntia taloudellisessa mielessä (oikeudellisilta muodoiltaan erilaisia), 

(iii) osuuskunnan toimintaa muistuttavaa osuustoimintaa1 (suppeassa ja laa-

jassa mielessä) ja (iv) osuuskuntien toiminnasta poikkeavaa osuustoimin-

taa.2  

 

 

1.2 Osuuskunta yritysmuotona – erot muihin 

  yritysmuotoihin 

 

Osuustoimintahistoria mm. Suomessa osoittaa, että osuustoiminta on osoit-

tautunut menestykselliseksi ja historiallisesti kestäväksi yritysmalliksi. 

Osuustoiminnan tie on kiistattomasti osoittanut elinkelpoisuutensa. Ylikan-

gas (1989, 72) olettaa jopa niinkin varhain kuin 1980-luvun lopulla, että 

 

 

 
1 Esim. erilaiset oman alun järjestöt terveydenhuollon, ympäristönsuojelun jms. 

alueilla (erityisesti Saksan liittotasavallassa ja Pohjois-Amerikassa; Engelhardt 

1983, 262–243). 
2 Esim. Saksan liittotasavallassa suuri osa osuuskunnista on muuttanut yritysmuo-

tonsa osakeyhtiöksi, mutta yhtä kaikki ne luetaan kuitenkin edelleen osuustoimin-

nallisiksi yrityksiksi. 
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tuottajat ja kuluttajat alkavat eri elämänaloilla viestinnästä perinteiseen 

elinkeinotoimintaan laajemmin etsiä vaihtoehtoista tietä eteenpäin osuus-

toiminnallisin ratkaisuin ja yritysmuotovalinnoin. Tämä osoittaa myös osal-

taan osuuskuntamuotoisen taloudellisen toiminnan uusia mahdollisuuksia. 

 

 Yksityinen 

osakeyhtiö 

Julkinen yritys Osuuskunta 

Tavoite voitto palvelut/voitto palvelut 

Omistusmuoto yksityinen kollektiivinen yksityinen ja  

kollektiivinen 

Omistajan rooli passiivinen passiivinen aktiivinen 

Liittyminen vapaaehtoista 

mutta rajoitet-

tua 

pakollista vapaaehtoista 

ja avointa 

Hallintotapa plutokraattinen 

("rahavaltainen" 

= osake ja ääni) 

poliittisdemo-

kraattinen (välilli-

nen) 

jäsendemokraat-

tinen (= jäsen ja 

ääni) 

Voitonjako omistajille osa-

kemäärän mu-

kaan 

valtiolle tai kun-

nalle 

jäsenille palvelu-

jen käytön suh-

teessa 

Omistajien pää-

oma 

(yrityksessä) 

kiinteä kiinteä jatkuvasti muut-

tuva (riippuu jä-

senmäärästä) 

Korko pää-

omalle 

riippumaton rajoittamaton rajoitettu 

Suhde valtio-

valtaan 

riippumaton riippuvainen riippumaton 

Eroaminen mahdollista, 

mutta osakeyh-

tiö ei lunasta 

osakkeita, vaan 

ne on itse myy-

tävä 

mahdotonta mahdollista, 

osuuskunta 

maksaa osuus-

maksun takaisin 

 

Taulukko 1. Yritysmuotojen erot jäsenelle (Norrmén 1986, 31) 
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Jotta osuustoiminta voi olla toimiva liikeidea, tarvitsee se tuekseen kanta-

vaa ja joukot läpäisevää sanomaa, aatetta. Säilyttääkseen elinvoimansa tar-

vitaan jäsenomistajia ja toimihenkilöitä, jotka jakavat yhteisesti tavoitellun 

ajattelutavan ja toimintastrategian sekä sisäistävät sen. Käynnissä oleva 

keskustelu osuuskunnasta yritysmuotona on osaltaan muistutus siitä, että 

osuustoiminnan joukkovoima syntyy vain, jos yksilöt uskovat toiminnan 

perusteisiin ja hyötyyn. 

 Taulukossa 1 on kuvattu yksityisen osakeyhtiön, julkisen yrityksen (osa-

keyhtiö)3 |a osuuskunnan eroja yksittäisen jäsenen näkökulmasta4. Tässä 

kirjassa painopiste on osuuskuntien tarkastelussa, on keistä tiedostaa, että 

kaikilla osuuskunnilla on kaksi yhteistä piirrettä eli niiden kaksoisluonne 

henkilöyhteisönä ja taloudellisina yrityksinä sekä yhteinen perustehtävä; jä-

sentalouksien tukeminen (Henzler 1957, 24).  

 Osuuskuntatoiminnan erityispiirteet ovat: 

 

- osuuskunnat ovat ensisijaisesti käyttäjiensä omistuksessa ja val-

vonnassa – käyttäjät ovat pikemminkin kuluttajia, tuottajia tai työn-

tekijöitä kuin pääoman omistajia, 

- osuuskunta yhdistää yksityisen ja kollektiivisen omaisuuden, 

- osuuskuntaa valvotaan yleensä paikallisesti/paikan päällä 

- osuuskunnilla on yleissivistävä tehtävä, 

- osuuskunta yhdistää oman avun periaatteen keskinäisen avun ja 

vastuun periaatteeseen, 

- osuuskunnan hallinto perustuu kansanvaltaisiin periaatteisiin ja 

- toiminnasta kertyvä säästö jaetaan jäsenille lähinnä palvelujen 

käyttäjinä, ei sijoittajina.  

 

Toisinaan osuustoiminnasta on puhuttu myös kolmantena tienä. Tällöin ol-

laan kuitenkin vielä laajemman määrittelyn ja pienemmän osuuden äärellä. 

Kolmas tiehän viittasi erilaisiin poliittisiin näkökulmiin, jotka yrittivät 

 

 

 
3 Julkinen yritys ei aina ole osakeyhtiö. 
4 Tässä on rajoituttu tarkastelemaan ainoastaan sellaisia yritys- ja yhteistyömuo-

toja, jotka perustuvat monien ihmisten yhteistoimintaan. Pienet avoimet yhtiöt ja 

kommandiittiyhtiöt eivät sovellu tällaiseen yhteistyöhön. 
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yhteensovittaa näennäisesti vasemmisto-oikeisto-vastakkainasettelussa va-

semmistolaista ja oikeistolaista politiikkaa rakentamalla erilaisia synteesejä 

oikeiston talousnäkemyksistä ja vasemmiston yhteiskunnallisista näkemyk-

sistä tai olemaan vaihtoehto kapitalismin ja kommunismin tai sosiaalide-

mokratian ja uusliberalismin välillä. Osaltaan osuustoiminta on toki tätäkin, 

mutta ei lähtökohtaisesti kuitenkaan kaikilta osin.  

 Perinteisesti on arvioitu, että osuustoiminta ei tarjoa toimivaa yritysmal-

lia riskialoilla. Riskialojen käsite on kuitenkin historiallisesti muuttuva, jos-

kin epävarman tulovirran (joskin tämä koskee vain pienosuuskuntia) osalta 

arvio pitänee tällöin paikkansa niin osuuskuntien kuin muunkin niukkapää-

omaisen tai -tulovirtaisen yritystoiminnan osalta. Osuuskunnat toimivat 

toki yleensä lähinnä alueilla, joille nimenomaan on tyypillistä tasaisuus 

(elintarviketalous ja -kauppa jms.) ja laajat sidosryhmät. Olkoonkin, että 

myös mm. sosiaali- ja terveyssektoreilla on avautunut viime vuosina mah-

dollisuuksia osuustoiminnallisille yritysmuodoille. Osuuskuntien toiminta-

mallit kuitenkin on alunperi  luotu ajatellen pieniä, rajattuja riskejä. 

 Omistajuuden merkitys on korostunut viimeaikaisessa yritystoimintaa 

koskevassa keskustelussa. Osuustoiminnallisten yritysten menestyksen 

verrattuna kilpailijoihin on nähty riippuvan niiden omistusperiaatteesta eli 

jäsenomistajuudesta. 

 Yritystoiminnan sopeuttaminen muuttuviin olosuhteisiin on yritysten 

omistajien vastuulla. Omistajien on määriteltävä, mitä he yrityksiltään toi-

vovat. Liikkeenjohdon tehtävänä taas on löytää keinot asetettujen tavoittei-

den saavuttamiseksi ja vastata päätösten toimeenpanosta. Jäsenomistajuu-

teen ei osuustoiminnassa ilmeisestikään ole kiinnitetty riittävästi huomiota 

voimavarana (ja periaatteellisesti merkittävänä erona muuhun yksityiseen 

yritystoimintaan verrattuna). 

 Osuuskunnan jäsenten suhtautuminen omistajuuteen on ollut jäsentymä-

töntä ja jopa ristiriitaistakin. Omistajuuskeskustelu on Suomessa kuitenkin 

viriämässä.  

 Käytännössä kysymys omistajuudesta mahdollisuutena, voimavarana ja 

haasteena merkitsee mm. sitä, että osuustoimintaliike on haastettu paneutu-

maan oman yritysmuotonsa todelliseen olemukseen. Tämä edellyttää paitsi 

osuustoiminnan vahvuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä, myös heik-

kouksien ja haasteiden tiedostamista. Joissakin tapauksissa osuuskuntien 

jäsenistön ja toimihenkilöiden motivaatio ja identiteetti on heikentynyt ja 

osuuskunnan palvelutehtävä hämärtynyt.  
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1.2.1 Osuustoiminnan keskeiset perinteet 

Rochdalelainen osuustoimintaperinne 

 

Rochdalelainen osuustoimintaperinne syntyi Englannissa ennen 1800-lu-

vun puoliväliä. Sille on ominaista (1) yksityistalouden merkityksen koros-

taminen, (2) markkinatalouden hyväksyminen sekä (3) käytännölliset yh-

teistyötavoitteet. Tälle osuustoimintaperinteelle on myös tyypillistä pyrki-

mys yhteiskunnallisten epäoikeudenmukaisuuden poistamiseen ja koko yh-

teiskunnan muuttamiseen osuustoiminnalliseksi. Varsinkin viimeksi mai-

nittu tavoite on sittemmin unohdettu. Mainitut piirteet ovat olleet leimaa 

antavia monien Euroopan maiden, sekä yleisemminkin taloudellisesti ke-

hittyneiden maiden, osuustoimintaliikkeille. Rochdalen osuustoimintaperi-

aatteissa painotetaan jokaisen jäsenen oman elinkeinonharjoittamisen ja/tai 

kotitalouden hoidon merkitystä: osuuskunta pyrkii tarjoamaan neuvoja ja 

opastusta jokaiselle jäsenelleen. (Melnyk 1985, 9–72.) 

 Rochdalelaiseen osuustoimintaperinteeseen sitoutuvat osuuskunnat ovat 

pyrkineet juurruttamaan luotolla elämistä ja kannustaneet säästöihin. Liike-

toiminnan tuloksen käyttöä on pyritty ohjailemaan sijoittamalla merkittävä 

osa tuloksesta oman liiketoiminnan kehittämiseen sekä kehottamalla jäse-

niä tukemaan liikettä sijoittamalla säästöjään liikkeen käyttöön  

  Rochdalelaisissa osuuskunnissa on myös korostettu jäsenten tasavertai-

suutta, ja pääoma on asetettu palvelemaan sitä toimintaa, palvelua ja työtä, 

jota osuuskunta tekee jäsentensä hyväksi. Pääomalle, kuten muillekin tuo-

tannontekijöille, so. maalle, organisaatiolle ja työvoimalle, on pyritty mak-

samaan ennalta sovittu korvaus. Tämän ilmaisee myös säädös, jonka mu-

kaan osuuskunnan toiminnan tuloksesta se osa, jota ei tarvita liikkeen ku-

lujen kattamiseen eikä tarpeelliseen uudistamiseen, kuuluu jäsenille siinä 

suhteessa kuin he ovat käyttäneet osuuskuntansa palveluja (Melnyk 1985). 

 Tämän perinteen, jota voidaan pitää osuustoiminnan perinteistä histori-

allisesti ensimmäisenä, mukaan osuuskuntien piti palveluksiaan hinnoitel-

lessaan seurata muita liikeyrityksiä eikä kilpailla niiden kanssa muutoin 

kuin tuotteiden laadulla ja rehellisyydellä. Ei siis alehinnoilla. Toiminta py-

rittiin saamaan niin vakaaksi kuin mahdollista. Tämä merkitsi sitä, että no-

peita ja merkittäviä heilahteluja pyrittiin välttämään ja palvelusten hinnat 

pitämään kiinteinä ja yleistä tasoa vastaavina. 
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 Paikalliset osuuskunnat muodostivat laajoja, koko valtakunnan kattavia 

yhteistoimintaverkostoja, minkä seurauksena niiden asema kilpaileviin lii-

keyrityksiin verrattuna parantui. Myös kilpailijat ovat sittemmin omaksu-

neet tämän toimintatavan osuustoimintajärjestöiltä ja vieneet sen pitem-

mälle kuin osuustoimintajärjestöt itse. Rochdalelaisille osuuskunnille on 

monissa maissa ollut ominaista myös se, että ne ovat pyrkineet välttämään 

tukeutumista julkiseen valtaan peläten sen haluvan puuttua osuuskuntien 

sisäisiin asioihin. Samoin niille on ollut ominaista pyrkimys sulautua entistä 

suuremmiksi ja harvalukuisemmiksi kokonaisuuksiksi. Eräissä taloudelli-

sesti kehittyneissä maissa rochdalelaiset osuuskunnat ovat ostojen kautta 

ottaneet haltuunsa monia jo toimivia yrityksiä ja jatkaneet niiden liiketoi-

mintaa yritysten vanhoilla nimillä. 1990-luvulta lähtien osuuskunnat ovat 

myös omia liiketoimiaan varten perustaneet osakeyhtiöitä ja siirtäneet koko 

liiketoimintansa tai suuren osan siitä niille. 

 Monilla Rochdale-tyyppisillä osuuskunnilla oli 1970- ja 1980-luvuilla 

vakavia taloudellisia vaikeuksia ja ne joutuivat muuttamaan organisaatioi-

taan. Ne ovat olleet tästä syystä kiinnostuneempia liiketoiminnan harjoitta-

misesta ja taloutensa vahvistamisesta kuin aatteellisista ja teoreettisista ky-

symyksistä (ks. esim. Laidlaw 1980). 

 

Marxilainen osuustoimintaperinne 

 

Marxilainen osuustoimintaperinne, joka aikanaan oli ns. uusosuustoimin-

taa, syntyi Venäjän vallankumouksen jälkeen. Karl Marxia on luonnehdittu 

yhteiskunnalliseksi utopistiksi, mutta hän tunsi Englannin rochdalelaisen 

osuustoiminnan ja sen mukanaan tuomat parannukset. Näistä lähtökohdista 

Marx katsoi, ettei rochdalelaisen osuustoimintaperinteen kautta ollut mah-

dollista siirtää yhteiskunnallista valtaa köyhälistön ja työläisten käsiin. Val-

lansiirto, sosialismi, olisi mahdollista vasta koko yhteiskuntajärjestelmän 

perinpohjaisen muuttamisen, so. vallankumouksen, jälkeen. Tästä syystä 

Marx halusi osuustoiminnan julkisen vallan johdon ja valvonnan alaiseksi. 

Marxilaisen osuustoiminnan tyypillisiä ominaisuuksia olivat (Melnyk1985, 

31–52): 

 

1. Osuuskunnat ovat vallankumouksen tuottamia. Niitä käytetään val-

tiovallan apuna vastavallankumouksen torjuntaan sekä paikkaa-
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maan yhteiskunnan tuotantotoiminnassa ja suunnittelussa ilmen-

neitä aukkoja ja puutteita. 

2. Osuuskunnat ovat usein suuria ja/tai laaja-alaisia, monia erilaisia 

toimintoja käsittäviä. Usein ne ovat myös osuustoimintayhteisöjä, 

joissa jäsenet elävät ja toimivat yhdessä. 

3. Osuuskunnat ovat keskusjohtoisia. 

4. Osuuskunnat vastaavat monissa maissa usein julkisen vallan tehtä-

vistä (esim. opetustoimi, sosiaalihuolto ja terveydenhuolto). 

 

Monissa marxilaisen osuustoimintaperinteen maissa osuuskuntien jäsenillä 

koko ajan on lupa viljellä pientä maapalstaa yhteisen osuustoimintayhteisön 

rinnalla ja osoittaa siten omakohtaista yrittäjämieltä. Tästä saadun tuoton 

saa käyttää omaksi hyväksi. Neuvostoliitossa näitä tuotteita myytiin ns. kol-

hoositoreilla, ja jäsenten pienyritystoiminta oli 1980-luvulle asti sallittua 

oman perheen voimin. Neuvostoliiton viimeisinä vuosina maassa ryhdyttiin 

elvyttämään taloutta sallimalla yksityisten ihmisten perustamien osuuskun-

tien toiminta. Näissä osuuskunnissa saivat toimia myös ulkopuoliset henki-

löt. Osuuskuntia syntyi lähinnä palvelutoiminnan alalle. Kun nekin saivat 

toimilupansa valtiovallalta, voi se valvoa niiden toimintaa. 

 

Sosialistinen osuustoimintaperinne 

 

Pelkistäen sosialistista osuustoimintaperinnettä voidaan kuvata seuraavasti 

(Melnyk 1985, 53–78): 

 

1. Sosialistiset osuuskunnat eivät ole marxilaisen vallankumouksen 

eivätkä antikommunistisen liikkeen synnyttämiä. 

2. Nämä osuuskunnat eivät yleensäkään synny valtiovallan aloit-

teesta, vaikka valtio voikin tukea niitä. Valtiovalta ei osallistu nii-

den suunnitteluun eikä ylläpitoon. Ne syntyvät ja kehittyvät 

yleensä kapitalistisissa talousjärjestelmissä. 

3. Osuuskunnat liittyvät yleensä asiallisesti paikalliseen yhteistoimin-

taperinteeseen, mikä lisää niiden voimaa ja dynaamisuutta. 

4. Osuuskunnat vastustavat yksityissomistusta ja kapitalismia. 

5. Yksittäiset osuuskunnat toimivat monella toimialalla. 
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Varmaankin laajalti tunnetuin esimerkki sosialistisesta osuustoimintaperin-

teestä ovat Israelin kibbutsit. Ne ovat voimakkaasti sidoksissa sionistiseen 

liikkeeseen ja toimivat niin taloudellisesti kuin poliittisestikin Israelin val-

tion osana. Kibbutsihan on osuuskunta, jossa tuotanto ja kulutus on järjes-

tetty kansanvaltaisesti. Kibbutsit perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kaikki jä-

senet saavat yhtäläisen osan osuuskunnan tuotoksesta, ja kibbutsit huoleh-

tivat jäsentensä asumisesta, koulutuksesta ja terveydenhoidosta. Kibbutsit 

ovat Israelissa laajentaneet toimintaansa perinteisestä uudisasuttamisesta ja 

maatalouden harjoittamisesta teollisuuteen, jopa ulkomaankauppaan (ks. 

tarkempi kuvaus kibbutsien luonteesta esim. Kubon-Gilke & Laurinkari 

2022).  

 

Yhteisöllinen osuustoimintaperinne 

 

Yhteisöllistä osuustoimintaperinnettä on pidetty muihin perinteisiin verrat-

tuna utopistisena. Kyse on useimmiten vapaaehtoisista, pienistä, vapaa-

muotoisista yhteisöistä, joissa yhteistoiminta, osuustoiminta on kaiken toi-

minnan sisäänsä sulkevaa. Toiminnassa ovat kansanvaltaiset arvot ja käy-

tännöt keskeisiä. Yhteisomistus on yleistä. 

 Yhteisölliselle osuustoiminnalle on tyypillistä (Melnyk 1987, 79–105), 

että: 

 

1. Toiminta on eristäytyvää. Ilmenee halua vetäytyä/eristäytyä 

muusta yhteiskunnasta. Pyrkimys yhteiskunnasta vetäytymiseen 

seuraa näkemyksestä, jonka mukaan selkeät tavoitteet ja arvot eivät 

yleensä säily yhteisössä, ellei se voi irrottautua laajemmasta koko-

naisuudesta. Vetäytymällä jäsenet voivat kehittää yhteisöään en-

tistä voimakkaammin ja voivat elää ”sovussa ja rauhassa”. Irrottau-

tuminen ympäröivästä yhteisöstä voi olla osittaista tai täydellistä. 

Osittainen irtautuminen voi olla väliaikaista tai pysyvää. 

 

2. Yhteisöllisyydelle on usein ominaista karismaattinen johtajuus. 

Yhteisöt ovat yleensä jonkun voimakkaan henkilön perustamia ja 

johtamia. Tämä lienee tyypillistä monille muillekin pienyhteisöille 

– ei vain yhteisölliselle osuustoiminnalle. Vaikka johtaja onkin 

kansanvaltaisesti valittu, useimmiten hänen toimintansa yhteisön 
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johdossa on pitkäaikaista, jopa eliniän kestävää. Yhteisöt on usein 

mahdollista luokitella johtajiensa ominaispiirteiden mukaan. Yh-

teisöt ovat kansanvaltaisuuden korostamisesta huolimatta hyvin 

hierarkkisia. Johtaja on tyypillisesti aloitteentekijänä kaikissa toi-

minnoissa. Uuden johtajan löytäminen on usein vaikea tehtävä, 

joka voi joskus saattaa koko yhteisön jatkuvuuden uhanalaiseksi. 

Jäsenten oma-aloitteisuutta ei suosita. 

 

3. Yhteisöt ovat useimmiten kooltaan pieniä. Jäsenet todella tuntevat 

toisensa. Tässä yhteydessä on myös puhuttu vastavuoroisesta alt-

ruismista. Voimakas keskinäinen yhteys mahdollistaa ulkoisten 

voimien tuloksellisen vastustamisen. Tavoitteena on usein omis-

tuksen, tuotannon ja kulutuksen täydellinen yhteys. Tässä edetään 

vielä pidemmälle kuin marxilaisessa ja sosialistisessa osuustoimin-

taperinteessä. 

 

Markkinatalousmaissa julkinen valta on käyttänyt yhteisöllisen osuustoi-

minnan ideaa hyväkseen pyrkiessään voimistamaan taantuvien paikkakun-

tien kehitystä. Konkreettisina keinoina on ilmennyt mm. sitä, että julkinen 

valta yrittää löytää yhteisölle voimakkaan johtajan elvyttämään kylän, saa-

ren tai eristyneissä oloissa elävien ihmisten elinalueen elämää yrittääkseen 

kohottaa ihmisten elintasoa ja elinoloja sellaisiksi, että eristyneilläkin seu-

duilla olisi mahdollista elää (Melnyk 1987; vrt. Uusitalo 1988). 

 Esimerkin kansanliikkeenomaisesta kiinnostuksesta osuustoiminnan 

kaltaiseen taloudelliseen yhteistyöhön tarjoaa Ranskan, Sveitsin ja Italian 

alppiseuduilla toimiva Longo Maï- osuuskuntien yhteenliittymä, joka on 

tosiasiallisesti maatalousosuuskuntien verkosto, jolla on toiminnassaan ko-

vin antikapitalistinen ideologinen painotus. Vuonna 1973 Limansissa, 

Ranskassa perustettu verkosto on sittemmin levittäytynyt Euroopassa ja 

Keski-Amerikassa. Liikkeen tarkoituksena oli alun perin osuustoiminnan 

keinoin virkistää ja ylläpitää taloudellista ja sosiaalista toimintaa tyhjene-

vissä alppikylissä. Toiminnan kannustavana voimana olivat lähtökohtai-

sesti julkisen vallan kokoamat ja rahastoimat varat. Espanjan Baskimaassa 

on toiminut 1940-luvulta lähtien ns. Mondragon-osuustoimintaliike, jonka 

kantavana voimana oli baskien nationalismi (ks. tarkemmin Kubon-Gilke 

& Laurinkari 2022, 58, 127, 131, 147–149), 
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1.2.2 Osuustoiminnan kaksoisluonne 

 

Osuustoiminnan erityisleimaisuus on pitkälti seurausta sen kaksoisluon-

teesta (ks. määrittelystä esim. klassikot Draheim (1955, 16) ja Henzler 

(1957, 15). Osuustoiminnallinen yritys, osuuskunta, on toisaalta liiketalou-

dellinen yhteisö, mutta toisaalta jäsentensä hyvinvointia tavoitteleva yh-

teisö. Osuustoiminta perustuu näihin kahteen erilaiseen lähtökohtaan. Vii-

meksi mainitussa keskeinen sosiaalipoliittinen piirre on toiminnan turvalli-

suus, jatkuvuus ja varmuus. 

 Osuuskunnan jäsenet määräävät ja ohjaavat organisaationsa tavoitteita. 

Jäsenilläkin on osuustoiminnassa kaksoisrooli. He ovat sekä omistajia että 

asiakkaita. Tämä voi johtaa rooliristiriitaankin. Periaatteessa osuustoimin-

nan tarkoituksena on kuitenkin taata, että jäsenten hyvinvointi – eivätkä 

muut intressit – hallitsisi toiminnan tavoitteita. Yksityinen jäsen ei yksin 

pysty samassa määrin huolehtimaan omasta edustaan ja hyvinvoinnistaan 

kuin yhteisö, osuuskunta.  

 Osuustoiminnan kaksoisluonnetta määriteltäessä viitataan usein myös 

siihen, että taloudellisten arvojen ohella osuustoiminta toteuttaa myös ide-

aalisia, yhteisöllisiä sosiaalisia arvoja (Draheim 1955). Tällaista jaottelua 

on toisinaan arvosteltu mm. liian yksinkertaiseksi . Osuustoiminnalla on 

järjestelmänä ja toimintatapana kuitenkin sellaisia julkilausuttuja periaat-

teita, joista voidaan puhua osuustoiminnan ihanteellistavoitteellisina piir-

teinä. Puhtaasti liiketaloudellisella yritystoiminnalla ei sellaisia välttämättä 

ole. Tässäkin mielessä osuustoiminnalla voidaan sanoa olevan, kaksois-

luonne, olkoonkin, että se ei ole selkeästi määritelty. Ongelmaksi nimittäin 

jää, voidaanko yritystoiminnan joukko- ja ryhmäluonteisuudesta (yrittäjien 

yhteenliittymä; vrt. vähittäiskauppiaiden osuuskunnat) tehdä johtopäätös, 

että toiminta olisi laadultaan erilaista kuin yritystoiminnan yksityisluontei-

suus, so. yksityisyrittäjyys. 

 

 

1.2.3 Yhteisöllisen itseavun periaate osuustoiminnassa 

 

Toistuvasti on viitattu myös osuustoiminnan piirissä vallitsevaan solidaari-

suuteen, yhteisvastuuseen. Solidaarisuuden filosofiassa on keskeisenä läh-

tökohtana juuri kollektiivinen, ei-yksilöllinen toiminta (ks. esim. Amann 
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1986, 465–481). Karkeistaen tämä kiteytyy sanontaan ”yksi kaikkien ja 

kaikki yhden puolesta” -sanontaan. Yhteisvastuun periaate ilmenee dra-

heimilaisessa jäsentelyssä käsitteenä Homo co-operativus, yhteistoiminnal-

linen ihminen. Tämä ihmiskuva on asetettu vastakohdaksi käsitteelle Homo 

economicus (Weuster 1986, 491–512). Teoriatasolla on kyse tunnetusta 

konflikti- vs. harmoniateoriasta. Konflikti- eli ristiriitateoria rakentuu 

Homo economicuksen ja harmoniateoria Homo co-operativuksen välille. 

Olennaista erottelussa on se, että Homo co-operativus liittyy, mitä lähei-

simmin, idealismiin ja Homo economicus vastaavasti materialismiin.5 

 Pitkään vielä toisen maailmansodan jälkeenkin osuustoimintaliikkeen 

parissa vallitsevana ollut harmoniahypoteesi tarkoitti sitä, että kaikki orga-

nisaation jäsenet toimivat organisaation, ts. osuustoiminnan kyseessä ollen, 

yhteisen edun mukaisesti (Eschenburg 1972, 52). Osuustoiminnassa jäsen-

ten ja johtajien välillä väitetään vallitsevan etujen harmonian (Brazda 1988, 

31). Väite ei ole ongelmaton. 

 Münsterissä kehitettiinkin 1970-luvulla nk. konflikti- eli ristiriitateoria . 

Sen mukaan oman etunsa mukaisesti toimivien taloussubjektien vaihto-

kauppa syntyy ainoastaan, mikäli molemmat osapuolet hyötyvät vaihdosta 

(Brazda 1988, 34). Teorian mukaan osuuskunnassa esiintyy ristiriitaa eli 

intressien vastakohtaisuutta, etenkin eri hallintoelinten välillä, ja osuustoi-

mintaa harjoitetaan ainoastaan oman hyödyn takia. Näin syntyy vaakasuora 

intressien vastakohtaisuus eri ryhmien sisälle (ks. mm. Eschenburg 1972, 

63). 

 Weusterin (1986, 510) mukaan Homo co-operativus ei sinällään ole riit-

tävän analyyttinen erottelemaan ja selittämään ilmiöitä ihmiskuvatasolla. 

Samoin myöskään hänen väitteensä siitä, että harmoniateoria olisi yhteis-

kuntatieteissä alustavan teorian asemassa, ei ole tiukasti tulkiten teoriape-

rustainen. Onkin aiheellista kysyä, miksi Homo economicuksen vaihtoeh-

doksi ei ole asetettu – eikä laajemmin esitettykään – käsitettä Homo homini 

sociusta, joka kuitenkin jo klassisessa filosofiassa (esim. Aristoteles) ilmeni 

käsitteenä Homo politicus. Tämä ihmiskuva toki sai sittemmin kielteisiä 

arvomerkityksiä valtakeskeisyytensä takia.  

 

 

 
5 Perehdymme Homo co-operativukseen, Homo ecomiukseen ja muihin ihmisku-

viin tarkemmin tuonnempana. 
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 Edellä pelkistetty Weusterin kritiikki siitä, että Homo co-operativus ei 

olisi riittävän analyyttinen ihmiskuvatasolla, on eräässä suhteessa perus-

teltu. Ihmiskuvan syvempi ymmärtäminen edellyttääkin sen purkamista 

osiin. Tähänkin syvennytään tarkemmin myöhemmin, mutta jo tässä vai-

heessa todettakoon, että Homo co-operativus voidaan – ja on perusteltuakin 

– nähdä pikemminkin lisämääreeksi toimintaa kuvastavalle käsitteelle 

Homo economicus kuin sille vastakkaisena tai päinvastaisena käsiteenä. 

Tuolla lisämääreisyydellä voidaan tarkoittaa ja tavoitella tai korostaa näke-

mystä tai tulkintaa siitä, että osuustoiminnallinen yritystoiminta on yhteistä, 

ei yksityistä. Tämä on merkittävä ero. Useat toimijat liittyvät yhteen tarkoi-

tuksenaan turvata etunsa toteutuminen sananmukaisesti yhteistyöllä. Täl-

löin yhteistyö on keino, aito taloudellisen toiminnan väline eikä itsenäinen 

toimintamuodon organisoitumisen itseisarvoinen periaate. 

 Tämän kaltaiseen näkemykseen soveltuu mainiosti myös solidaarisuu-

den filosofia. Yhteen liitytään ja solidaarisia ollaan yhteisön (yhteisyrityk-

sen eli osuuskunnan) muita jäseniä kohtaan, mutta solidaarisuus ei kuiten-

kaan ulotu tämän pitemmälle. Yhteisvastuu, solidaarisuuden filosofia, kos-

keekin  tässä tapauksessa vain osuuskuntaa6, ei koko yhdyskuntaa – yhteis-

kunnasta puhumattakaan. Kokonaisyhteiskunnallisesti osuuskunnat ovat – 

tässä suhteessa – kuin mitä tahansa liikeyrityksiä avoimilla markkinoilla. 

Olennaista on se, toimiiko osuuskunta muihin yrityksiin verrattuna ikään 

kuin suljetun periaatteen mukaisesti, jolloin osuustoiminta ei pyri toimi-

maan kilpailutaloudellisen periaatteen vaan yhteistyötaloudellisen periaat-

teen mukaisesti. Nykyään tällainen toteuttamistapa on kovin harvinaista 

markkinoiden avauduttua yhä enemmän ja eri puolille maailmaa. 

 Solidaarisuudella sinänsä voidaan tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita . 

Ensinnäkin se yhdistetään työväenliikkeen yhteisölliseen solidaarisuusvaa-

teeseen, so. yhteiseen luokkatietoisuuteen, ja muihin vastaaviin seikkoihin. 

Toiseksi solidaarisuutta on tarkasteltu sosiaalipsykologisesti ryhmäkiin-

teysilmiönä tai koheesioilmiönä, Tällöin ryhmäsidonnaisuus voi ilmetä esi-

merkiksi spontaanina solidaarisuutena (yhteinen kieli/murre, ajattelutapa, 

 

 

 
6 Vrt. osuuskuntien keskinäiset takuurenkaat, takuuvakuutukset ja kehittyneiden 

osuus-toimintaliikkeiden solidaarinen vastuu kehitysmaiden osuustoimintaliik-

keistä (neuvonta, opastus, taloudellinen tuki). 
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arvomaailma. ideologinen suuntautuminen yms.). Kolmas tapa lähestyä so-

lidaarisuutta on nähdä se eräänlaisena ryhmän sisäisenä itseapuna, joka jos-

kus saattaa saada jopa anarkistisia(kin) piirteitä. Neljänneksi solidaarisuus 

on ymmärretty eräänlaisena symbioosin, keskinäisen tiukan riippuvuussuh-

teen, vaihtoehtokäsitteenä. Viidentenä solidaarisuuden muotona on vielä 

mainittava aristoteelinen ajatus ihmisestä eräänlaisena synnynnäisenä yh-

teisöolentona, yhteiskuntaolentonakin (zoon politikon).  

 Monitulkinnallisuuden vuoksi on, kun osuustoiminnasta puhutaan soli-

daarisuutena, tarkasti ilmaistava, missä merkityksessä käsitettä käytetään. 

Ilmeisesti tällöin voitaneen puhua osuustoiminnasta ainakin yhteisöllisenä 

itseapuna; so. tietoisena yhteenliittymänä taloudellisen tuloksen varmista-

miseksi, tai osuuskunnan jäsenten tilanteen auttamiseksi. Tämä osuustoi-

minnan yhteisöllisen itseavun solidaarisuusperiaate ei ole altis kritiikille, 

koska tällöin avoimesti tunnustetaan yhteistyö keinoksi – eikä tavoitteeksi 

tai arvoksi sinänsä. On siis edelleen kyse taloudellisesta toiminnasta, mutta 

samalla funktionaalisesta, toiminnallisesta, solidaarisuudesta. 

 

 

1.3 Osuustoiminnan tavoitteet 

 

1.3.1 Osuuskunta jäsentensä taloudellisen toimeentulon turvaajana 

ja hyvinvoinnin tuottajana 

 

Lähtökohtaisesti osuuskunnan perustehtävä oli turvata jäsenilleen näiden 

tarvitsemien hyödykkeiden, palvelusten ja tavaroiden saanti mahdollisim-

man edullisesti ja kattavasti. Tästä syystä hyödykkeiden tarjonnan yltäkyl-

läisyyden vallitessa osuuskunnan jäsenten voi olla vaikeaa mieltää osuus-

kunnan merkitystä itselleen. 

 Hyödykkeiden tarjonnan tai saannin turvaamisen jälkeen osuustoimin-

taliike on lähinnä kiinnostunut niistä ehdoista, joilla tämä tapahtuu. Turva-

takseen jäsenilleen mahdollisimman suuren hyödyn osuuskunnat ovat ryh-

tyneet välittämään jäsenilleen ja asiakkailleen palveluksia esimerkiksi ke-

räämällä maataloustuotteita niitä tuottavilta jäseniltään. Osuustoimintaliik-

keen historia tuntee monia esimerkkejä siitä, miten osuuskunnan perusta-

minen on ratkaisevasti parantanut jäsenten mahdollisuuksia saada tarvitse-

miaan hyödykkeitä edullisesti (esim. Suomen osuuskauppaliikkeen alku-
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vuosina toiminta tiettyjen teollisten tuotteiden, kuten tulitikkujen, Suomen 

Osuuskauppojen keskuskunta r.l.:n kohdalla). Tämä liittyy osuustoiminnan 

sosiaali- ja hyvinvointipoliittiseen luonteeseen. 

 Sosiaalipolitiikkahan on määritelty mm. siten, että se pyrkii tasa-arvoi-

suuden periaatteeseen nojautuen turvaamaan kohtuullisen elintason kaikille 

kansakunnille, yhteiskuntaryhmille, perheille ja yksilöille, erityisesti vähä-

varaisten asemaa ja turvaa parantamalla (Waris 1980, 186–194). Elintasoon 

luetaan tällöin myös kansalaisten mahdollisuus muidenkin kuin vain aineel-

listen tarpeidensa tyydyttämiseen. Myös osuustoiminnan tavoitteena on 

saada jäsenet luottamaan yrittämiseen ja omiin voimiinsa sekä luoda talou-

delliset edellytykset elinolojen parantamiseksi, ja myös osuustoiminta voi 

auttaa sopeutumaan muuttuneisiin oloihin7. 

 Osuustoiminnalliset yritykset ovat monissa maissa tekijä, jonka samoja 

palveluksia tarjoavat liikeyritykset joutuvat ottamaan huomioon suunnitel-

lessaan markkinointi-, tuotanto- ja hintapolitiikkaansa. On arvioitu, että, jos 

jollakin osapuolella, esimerkiksi osuustoimintaliikkeellä, on noin viidennes 

markkinoista, kilpailijoiden on palvelustensa käyttämisen ehtoja asettaes-

saan välttämättä otettava tämä huomioon (Co-operative Independent Co-

mission Report 1958).  

 Osuustoiminta on ideologisesti (perusajatukseltaan) lähellä myös alue-

politiikan ideologiaa. Kummankin tarkoituksena on alkuaan ollut heikom-

piosaisten tukeminen: aluepolitiikassa alueellisin keinoin ja osuustoimin-

nassa yksityisten, tietyissä olosuhteissa elävien ihmisten ja heidän per-

heidensä yhteisin ponnisteluin. Osuustoiminta on pyrkinyt toteuttamaan 

käytännössä tasaustavoitteista aluepolitiikkaa jo ennen nimenomaisen alue-

politiikan syntyä (ks. esim. Köppä 1981, 31). 1980-luvulta lähtien Suo-

messa on uutta laaja-alainen omatoimisuus uusien työpaikkojen luomiseksi. 

Tällä on keskeinen työllisyys- ja aluepoliittinen merkitys. Uusien pienyri-

 

 

 
7 Suomessa voidaan mainita esimerkiksi siirtoväen, rintamamiesten, sotaorpojen ja 

sotaleskien sekä kehitysmaiden asukkaiden tukeminen. Osuustoiminnan panos ra-

joittui aiemmin osin lähinnä osuuskassajärjestön hoitamaan, valtion varoista tapah-

tuneeseen asuttamislainoitukseen (maanhankintalain toimeenpanoon), kun maan 

muut rahalaitosryhmät eivät suostuneet tehtävään samoilla ehdoilla. Tähän katso-

taan ainakin osittain perustuvan osuuspankkijärjestön menestys Suomessa toisen 

maailmansodan jälkeen. 
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tysten joukossa on myös osuuskuntamuodon yritysmuodokseen valinneita. 

Myös harvaanasuttujen alueiden kehityksessä saattaa uudella, työtä luo-

valla osuustoimisuudella olla lähivuosina suurikin merkitys. 

 

 

1.3.2 Liiketaloudellinen tehokkuustavoite ja sosiaalinen vastuu 

osuustoiminnan tavoitteina 

 

Vaikka osuuskunnan toiminta osoittautuisi liiketaloudellisesti kannattamat-

tomaksi, voi se silti olla jäsenille hyvinkin merkityksellistä, jos se tarjoaa 

heille palveluksia, joita he eivät muuten voi saada lainkaan tai joiden saa-

minen olisi heille muuta kautta vielä kalliimpaa tai enemmän aikaa viepää. 

Osuuskunta itse ei voi kuitenkaan jatkaa toimintaansa, jos sen kulut ovat 

jatkuvasti tuottoja suuremmat. Periaatteessa osuuskunnan toiminnan tulosta 

arvioitaessa olisi tarkasteluun otettava myös jäsenen oman talouden tulok-

sellisuus.  

 Kuluttajien osuuskunta oli aikanaan yksipuolisessa suhteessa avoimiin 

markkinoihin. Tällöin sillä oli ainoastaan jakeluriski. Osuuskunta oli – ai-

nakin periaatteessa – myynyt jo etukäteen hankkimansa hyödykkeet jäse-

nilleen. Ongelmana oli vain se, mistä löytää nämä mahdollisimman edulli-

sesti ja miten se järjestää jakelun mahdollisimman pienin kustannuksin. 

Tällöin osuuskunta joutui kantamaan koko markkinariskin; se osti avoi-

milta markkinoilta välitettäväkseen hyödykkeitä, joita se olettaa jäsentensä 

ja muiden asiakkaidensa tarvitsevan, ja markkinoi niitä näille. 

 Osuuskuntien liiketaloudellisten ongelmien yhdeksi perussyyksi on jo 

1980-luvulta lähtien yhä useammin nähty se, että palveluja ja liiketoimintaa 

on kehitetty irrallaan jäsenten (ja asiakkaiden) taloudellisista tarpeista ja 

odotuksista ja niissä tapahtuneista muutoksista. Palvelujen ja toiminnan 

suuntaaminen tiukasti jäsenten tarpeiden tyydyttämiseen on nähty yhdeksi 

keinoksi ratkaista osuuskuntien liiketaloudellisia ongelmia. 

 Osuustoiminnan tarjoamien palvelujen käyttö on ollut suhteellisen va-

kaata, ts. se ei ole muuttunut nopeasti tai kasvanut taloudellisen tilanteen 

parantuessa tai taantunut sen huonontuessa. Osuuskunnan palvelujen tar-

jonta on tähdännyt lähinnä niin sanottujen perustarpeiden tyydyttämiseen. 

Tässäkin kohdin on kuitenkin jälleen korostettava, ettei osuustoimintaliike 

ollut aiemminkaan, kuten se ei ole nytkään, suinkaan yhtenäinen kokonai-
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suus, vaan eri osuustoimintasektorien (esim. kuluttajien- ja maataloustuot-

tajien osuuskunnat tai osuustoiminnalliset rahalaitokset) tavoitteet, mahdol-

lisuudet ja keinot ovat olleet ja ovat erilaiset. 

 Yhteiskunnissa tapahtuneet muutokset heijastuvat myös osuustoimin-

taan. Arvojen kovetessa on tapahtunut mm. voimakasta teknokratisoitu-

mista. Myös taloudessa on tapahtunut muutos: tehokkuus- ja järkiperäistä-

mispyrkimykset ovat muuttaneet yhteistoiminnan yleistä luonnetta. Se on 

ollut monien osuuskuntien säilymisen ehto. Yhä avoimempien markkinoi-

den synty on heikentänyt suljetulle ja omavaraiselle taloudelle rakentuvan 

osuustoiminnan kulttuurista perustaa. 

 Käynnissä oleva yleinen ja monitasoinen yhteiskunnallinen muutos on 

saattanut osuustoiminta-aatteen – kuten monen muunkin ideologian – käy-

mistilaan. Vanhat arvot ja periaatteet eivät enää tahdo toimia, mutta uusia-

kaan ei ole juurikaan vielä täsmennetty. Taloudellisen kannattavuuden ko-

rostaminen on merkinnyt samalla muiden taloudellisten realiteettien käyt-

töönottoa. Tästä ovat osoituksena saneeraukset monissa osuuskunnissa. 

 Pohdittaessa osuustoimintaliikkeen sosiaalista vastuuta tulisi pyrkiä 

määrittämään tällaisen toiminnan osuuskunnalle aiheuttamat kustannukset 

ja hyödyt. Laskelmat voivat johtaa keskusteluun siitä, olisiko julkisen val-

lan sittenkin tuettava osuuskuntia taloudellisesti niiden hoitaessa yhteiskun-

nallista vastuualuettaan. Osuuskuntien ensisijainen tarkoitushan on sinänsä, 

kuten mainittua, kaksijakoinen. Samalla olisi mahdollista hahmottaa ti-

lanne, jossa osuustoiminta rajaisi roolinsa yksinomaan yritystaloudellisiin 

tehtäviin. (Tauriainen 1982, 37.) 

 Osuustoiminnassa jäsen ja jäsenkunta ovat ne, jotka on ensisijaisesti 

otettava huomioon harkittaessa ja arvioitaessa toimenpiteiden merkitystä. 

Pulmana on kuitenkin se, että jäsenet sekä heidän ongelmansa ja tarpeensa 

ovat kovin erilaisia. 

 Edellä sanottuun liittyy myös kysymys jäsenten palvelun tasosta. Ns. tu-

kitaseinformoinnilla (termi alkujaan, ks. Patera 1983) tarkoitetaan osuus-

kunnan antamaa selvitystä, johon kootaan mahdollisimman tarkat tiedot 

siitä, mitä palveluksia ja kuinka paljon kukin osuuskunnan jäsen on omalta 

osuuskunnaltaan saanut. Nämä tiedot yhdistetään tietoon siitä, miten paljon 

kukin jäsen ko. hyödykkeitä ja palveluksia todella tarvitsee/käyttää. Tavoit-

teena on kohottaa osuuskunnan jäsenistölleen välittämien hyödykkeiden ja 

palvelusten määrä niin lähelle jäsenten tarvitsemien hyödykkeiden ja pal-

velusten kokonaismäärää kuin mahdollista.  
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 Järjestelmä edellyttää osuuskunnan johdon tiivistä yhteyttä jäsenistöön. 

Samalla se merkitsee myös tarvetta ottaa selvää jäsenistön tarpeista. Osuus-

kunnan on mahdollista näin menetellen keskittyä niiden palvelusten tarjon-

taan, joita jäsenten enemmistö tarvitsee (Laakkonen 1983, 39). 

 Eräissä Euroopan maissa osuuskunnat ovatkin nähneet välttämättö-

mäksi informoida jäseniään ja hallintohenkilöitään yksityiskohtaisemmin 

kuin pelkän tilikertomuksen välityksellä. Etenkin S-ryhmän jäsenilleen 

suuntaamissa palveluissa informaatio on nykyisin huomattavan yksityis-

kohtaista. Italiassa Co-op Emilia-Veneto -niminen osuuskunta Bolognan 

alueella julkaisi jo ensimmäisen ’Bilancio Socialen’ vuonna 1987. Siihen 

sisältyy Co-op Veneton esittely sen jäsenille, kuluttajille ja työntekijöille. 

Tiedotus on tietotekniikan kehittymisen myötä kehittynyt paljolti tästä, 

vaikka jo tuon aikainen julkaisukin antoi tietoja markkinaosuuksista, myyn-

nin kehityksestä osuuskunnan investoinneista ja kehityssuunnitelmista. 

Tietoja välitettiin myös työntekijöistä ja koulutuksesta, osuuskunnan yh-

teiskunnallisesta perustasta, sen kansanvaltaisista toiminnoista sekä kulut-

tajapoliittisista toimista omien jäsenten hyväksi. (Pestoff 1988, 12.) 

 Ranskassa on eräissä osuuskunnissa otettu jo varhain käyttöön erityinen 

yhteiskunnallinen tase, jonka käyttö sittemmin on laajentunut etenkin Eu-

roopassa laajemminkin ja jonka ilmaisee osuuskuntien yhteiskunnallisia 

pyrkimyksiä. Sveitsissä ovat myös Migros-osuuskunnat käyttäneet tällaista 

sosiaalista tasetta jo usean vuoden ajan. (Pestoff 1988, 11–12).  

 Tukitaseen parantamisen avulla on mahdollista luoda jäsenistöön ryh-

mähenkeä. Jäsenet kokevat havainnollisesti, kuinka osuuskunta pyrkii pal-

vele-maan juuri heitä sekä huomaavat, miten he voivat muuttaa osuuskun-

nan toimintapolitiikkaa. Osuuskunta voi näin myös kohottaa markkina-

osuuttaan ja saada toiminnassaan aikaan säästöjä (Laakkonen 1983, 39; vrt. 

esim. Hankkijan kasvinjalostustoiminnan merkitys jäsenille ja yleensäkin 

Suomen maanviljelijöille). 

 Osuustoimintaa tulisi kuitenkin arvioida muutenkin kuin vain liiketalou-

dellisesta näkökulmasta. Vaikka osuustoimintaliikkeen ensisijainen tehtävä 

ja toimiala on epäilemättä taloudellinen, vaikuttaa osuustoiminta olemuk-

sellaan myös yhteisöjen yleisiin olosuhteisiin (vrt. osuustoiminnan merki-

tys Suomessa vuosina 1918–1939 kansallisena eheyttäjänä). On jo mainittu, 

että osuustoiminta on osuuskunnaksi yhteen liittyneiden jäsenten keino pyr-

kiä turvaamaan omien taloudellisten – tuotannollisten tai kulutuksellisten – 

tarpeittensa tyydyttäminen. Osuustoiminta on taloudellista yhteistoimintaa. 
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Se on siis yksi sosiaalistaloudellisen toiminnan muoto; osuuskunta on ideal-

taan yritys, yhteistoimintayritys. 

 Edellä osuuskunta on myös määritelty yhteisöksi, jonka jäsenmäärä ja 

pääoma ovat ennalta määräämättömät sekä jäsentensä panostuksista riippu-

vat. Samoin se on määritelty yhteisöksi, jonka tarkoituksena on taloudelli-

sen toiminnan harjoittaminen yhdessä, so. jäsenten osallistumisen periaat-

teella. Tämä periaate tekee osuustoiminnasta sosiaalisen yrityksen, jonka 

tunnuspiirre on sen henkilöyhteisöluonne.  

 Osuustoiminta on ollut usein heikompiosaisen ja keskiluokkaisen väes-

tönosan keino organisoida talouttaan (tuotantoa ja kulutusta). Osuustoimin-

nan avoin jäsenyys ilmentää myös sen sosiaalista olemusta. Vastaavasti 

osuustoiminnan yrityksellinen puoli ilmentää sen taloudellista luonnetta. 

Näin ollen osuustoiminnan edellä mainittu kaksoisluonne perustuu yhtäältä 

sen taloudelliseen ja toisaalta sen sosiaaliseen olemukseen. Jotkut puhuvat 

tällöin liiketoiminnallisesta (talous) ja aatteellisesta (sosiaalisuus) puolesta 

(Laidlaw jo  1980, 42). Mikäli halutaan Laidlaw’n tavoin nähdä yhteistoi-

minnallisuus/sosiaalisuus aatetta edustavana, on osuustoiminnassa kysy-

mys arvojen syvästä murroksesta. 

 



 

 

2 Osuustoiminan periaatteet ja arvotausta 
 

 

2.1 Osuustoiminnan periaatteet 

 

Grünfeldtin (1928) esittämän osuuskuntien yleisen määritelmän mukaan 

osuuskunnat ovat pieniä ja keskisuuria taloudellisten toimijoiden – yksit-

täisten yritysten tai yksityishenkilöiden – muodostamia vapaaehtoisia yh-

distyksiä, jotka pyrkivät sosiaalipoliittisiin tavoitteisiin tavoittelemalla 

omia taloudellisia etujaan ja poistavat siten alueillaan vapaan markkinata-

louden. Tuoreemman määritelmän (Berwanger et al. 2018) mukaan osuus-

kunta on yhtiö, jolla on (useimmissa osuuskuntamuodoissa yleensä suhteel-

lisen) kiinteä jäsenmäärä ja jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä hyö-

tyä tai taloudellista asemaa tai heidän sosiaalisia tai kulttuurisia etujaan yh-

teisen liiketoiminnan avulla.  

 Kaikki osuuskunnat noudattavat periaatetta, jonka mukaan jäsenet ovat 

myös osuuskunnan omistajia ja asiakkaita tai työntekijöitä (tilanteessa on 

vaihtelua, ks. käytännöistä tarkemmin Kubon-Gilke & Laurinkari 2022). 

Tämä niin kutsuttu identiteettiperiaate erottaa osuuskunnat kaikista muista 

osuustoiminnallisista yhteistyön muodoista. Muotoilulla, jonka mukaan 

osuuskuntien keskeinen tavoite on edistää jäsentensä taloudellista asemaa, 

halutaan korostaa, että osuuskuntien toiminnassa ei ole kyse vain puhtaasta 

voitontavoittelusta, vaikka markkinajärjestelmän sisällä toimivat osuus-

kunnat kilpailevatkin (yleensä perinteisten kapitalististen yritysten kanssa, 

mutta toisinaan myös keskenään) turvatakseen toimintansa jatkumisen ta-

loudelliset edellytykset ja joutuvat myös puolustautumaan kilpailutilan-

teissa, eli voitontavoittelun merkitystä ei tältä osin voida täysin kiistää. 

Osuuskuntia johtavat henkilöt, jotka itsekin kuuluvat osuuskuntaan. 

 Ensimmäinen moderni määritelmä osuuskunnasta ja sen hallintotavoista 

on peräisin ranskalaiselta varhaissosialistilta Philippe Buchez’lta (1796–

1865), joka käsitteli kirjoituksissaan useita institutionaalisia ongelmia, 

joilla oli merkitystä myöhemmissä keskusteluissa osuuskuntien olemassa-

olon edellytyksistä. Buchez kannatti tulojen eriyttämistä pätevyyden mu-

kaan ja pohti pääoman muodostumista tällaisissa yrityksissä. Periaatteis-

saan jo hän salli myös sen, että puhdasta palkkatyötä voidaan käyttää 
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ainakin jonkin aikaa osuuskunnissa tarvittavan työpanoksen täydentämi-

seen. Vasta tietyn ajan kuluttua tällaiset työntekijäjäsenet olisi hyväksyt-

tävä yhteisön täysvaltaisiksi jäseniksi. Toinen merkittävä tienraivaaja oli 

Louis Blanc, joka muun muassa käsitteli pääomaongelmaa vaatimalla val-

tion tukea osuuskunnille (Flieger 1997, 42–).  

 Yleistäen osuustoiminnan periaatteista on keskusteltu koko osuustoi-

mintaliikkeen olemassaolon ajan. Niitä on tarkistettu ja täydennetty ja 

eräistä on luovuttukin. Periaatteet ovat (olleet) paikkaan ja aikaan sidottuja. 

Päätavoitteena on silti säilynyt jäsenten palveleminen. Keinot heidän talou-

denpitonsa tukemiseksi ovat kuitenkin vaihdelleet eri aikoina ja osuuskun-

nittain. Nykyisin ne ovat osin kovin uusiakin. Kaikkien osuustoiminnan pe-

riaatteiden noudattaminen käytännön liike-elämässä on kuitenkin, kuten 

jatkossa huomataan, ongelmallista; osuuskunnan kaikkien jäsenten edut ei-

vät yhdy muiden jäsenten tai itse osuuskunnan etuihin.  

 

 

2.1.1 Periaatteiden muotoutuminen 

 

Organisaatiot pukevat tavoitteensa erilaisten päämäärien, johtoajatusten, 

toimintaohjelmien ja periaatteiden muotoon. Nämä muodostavat vuoros-

taan – tyypillisimmin – hierarkkisen järjestelmän, jossa tietystä tavoitteesta 

tulee väliporras pyrittäessä seuraavaan tavoitteeseen, joka myös voi olla vä-

litavoite. 

 Osuustoimintaa on sanottu ”hädän ja puutteen lapseksi”, joka on synty-

nyt aineellisen ja usein myös henkisen ahdingon paineessa. Pyrkiessään 

pääsemään pois hädästä ja puutteesta ihmiset ovat joutuneet etsimään ja 

punnitsemaan erilaisia keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Osuustoi-

minta ei kuitenkaan enää ole samaa kuin ennen – ainakaan teollistuneissa 

maissa. Sen tarkoituksena on toki osittain edelleenkin siihen osallistuvien 

vähempiosaisten elintason kohottaminen ja laskun ehkäiseminen. Ensisi-

jassa osuustoiminta on kuitenkin taloudellista toimintaa, joka rakentuu sii-

hen osallistuvien toimiin tiettyjen yhteisesti nimettyjen tavoitteiden saavut-

tamiseksi. Edellä on käsitelty syitä tähän painotukseen. 

 Osuustoimintaliikkeessä osuuskunnat ja niiden keskusjärjestöt suoritta-

vat erilaisia tehtäviä. Nämä tehtävät ovat yleensä taloudellisia, kuten kulu-

tus- ja/tai tuotantohyödykkeiden hankinta jäsenille, jäsenten tuottamien 

tuotteiden keruu, jalostus ja markkinointi, luotonanto, koneiden ja laitteiden 
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yhteiskäyttö yms. Osuustoimintaan kuuluvat olennaisesti jäsenten osallis-

tuminen tavoitteiden asettamiseen, päätösten tekoon ja toiminnan tulosten 

tarkastamiseen sekä toimintaperiaatteista sopimiseen. Osuustoiminnan pää-

periaate – jäsenten palvelu –  on jaoteltu osuustoiminnan periaatteiksi, joista 

on käyty ja käydään kriittistä keskustelua. ICA:n kongressi Pariisissa 

vuonna 1937 vahvisti osuustoiminnan periaatteiksi ja jäseneksi hyväksymi-

sen ehdoiksi seitsemän periaatetta: 

 

1. avoin jäsenyys, joka vuonna 1948 muutettiin vapaaehtoiseksi jäse-

nyydeksi,  

2. kansanvaltainen hallinto, 

3. ylijäämän jako jäsenille siinä suhteessa kuin he ovat käyttäneet hy-

väkseen osuuskunnan tarjoamia palveluksia, 

4. rajoitettu pääoman korko, 

5. poliittinen ja uskonnollinen puolueettomuus, 

6. käteiskauppa ja 

7. tietyn ylijäämäosan käyttö valistustarkoituksiin. 

 

Koska vain osa periaatteista hyväksyttiin yleisesti, periaatteet ryhmiteltiin 

kahteen ryhmään. Periaatteita 1–4 pidettiin ehdottomina eli välttämättä 

noudatettavina, kun taas periaatteita 5–7 pidettiin ehdollisina eli periaat-

teina, joiden noudattamista ei pidetty välttämättömänä ICA:n jäsenyyden 

ehtona. Jos tällaista sovitteluratkaisua ei olisi saatu, olisi järjestöä uhannut 

hajoaminen. Rajanveto periaatteita ryhmiteltäessä ei siis tapahtunut teoreet-

tisen pohdinnan tuloksena, vaan käytännön sanelemana ja järjestön yhte-

näisyyden säilyttämiseksi. Tämän jälkeenkin kysymys osuustoiminnan pe-

riaatteista on ollut ICA:n kongressissa usein käsiteltävänä, kuten tätä kir-

joitettaessakin.  

 

 

2.1.2 Nykyiset periaatteet 

 

Manchesterin kongressissa 1995 arvioitiin viimeksi osuustoiminnan peri-

aatteiden sisältöä ja yhdenmukaisuutta. Kongressin työntuloksena muotou-

tuivat osuustoiminnan nykyiset periaatteet. Käytettävissä olevan tiedon mu-

kaan ICA:n vuonna 2021 jälleen aloittaman uudistustyön arvioidaan val-

mistuvan vuonna 2023. 
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Avoin jäsenyys 

 

Osuuskunnan jäsenyyden tulee olla vapaaehtoinen ja jokaisella henkilöllä, 

joka käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita ja on valmis hyväksymään 

jäsenyyden asettamat vaatimukset, tulee olla mahdollisuus liittyä jäseneksi 

ilman keinotekoisia rajoituksia eikä myöskään yhteiskunnallista, poliittista, 

rodullista tai uskonnollista syrjintää. 

 Periaate lähtee yksilön tarpeiden tyydyttämisestä. Mikäli henkilö tarvit-

see ja haluaa käyttää osuuskunnan tarjoamia palveluksia, hänellä myös tu-

lee olla mahdollisuus päästä jäseneksi, jos hän hyväksyy osuuskunnan sään-

nöt ja mikäli jäsenet hyväksyvät hänen jäsenhakemuksensa. Tällöin on me-

neteltävä niin, ettei tapahdu mitään rodullista, uskonnollista, poliittista tai 

sukupuoleen liittyvää syrjintää. Tämä merkitsee myös sitä, että jäsen, joka 

ei enää katso tarvitsevansa osuuskunnan tarjoamia palveluksia, voi vapaasti 

erota osuuskunnasta. 

 Periaatteeseen sisältyy myös tärkeä osuuskunnan perusluonnetta ku-

vaava ajatus: osuuskunta on ensisijassa henkilöiden – tiettyjen palvelusten 

tarvitsijoiden – ei pääomien yhteenliittymä. Osuuskunta on palvelujen tar-

joaja, jäsenten palvelija. 

 Mahdollisuutta jäsenyyteen ei ratkaise se, onko asianomaisella heti tar-

vittava pääoma käytettävissään, vaan se, tarvitseeko hän välittömästi osuus-

kunnan tarjoamia palveluksia. Tässä ilmenee osuustoiminnan sosiaali- ja 

hyvinvointipoliittinen periaate. 

 Avoimen jäsenyyden periaatteen sanotaan edustavan ideatasolla osuus-

kunnan henkilösidonnaista) yhteisöluonnetta, sen sosiaalista olemusta. 

Osuuskunnan jäseneksi voi liittyä ja sen jäsenyydestä voi erota vapaasti. 

Osuuskunnan yhteisöllisenä periaatteena on pidetty juuri sen henkilöyhtei-

söluonnetta. Ongelmana tässä on se, missä määrin osuuskunta lopultakin 

täyttää aidon yhteisön tunnusmerkit. 

 Osuuskunnan yhteisöluonne on myös sikäli tärkeä asia, että nykyään 

osuuskunnat pyrkivät lähenemään liikeyrityksen luonnetta ja pyrkivät pe-

rustelemaan pyrkimyksiään ja päätöksiään kilpailun asettamalla paineella. 

Osuuskunnat katsovat olevansa pakotettuja muuttumaan yrityksenomai-

siksi, so. tavanomaisiksi liikeyrityksiksi, vaikka osuuskuntaa voidaankin 

kutsua yrittäjien (jäsenten) yhteenliittymiksi (Sukselainen 1938; vrt. S-ryh-

män jäsenomistajien asema), alkulähtökohdista on tultu kauas tilanteessa, 
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jossa toimintaa johtavat ja ohjaavat teknokraatit, kuten monissa suurissa 

osuuskunnissa, osuuskuntien yhteenliittymissä ja keskusosuuskunnissa. 

 Avoimen jäsenyyden periaatetta on pidetty myös (henkilö)yhteisöllisyy-

den periaatteena. Kysyä kyllä voi, onko tässä periaatteessa itse asiassa kyse 

vain yrittäjien yhteenliittymästä, tavallaan siis yhdistyksestä tai vastaa-

vasta? 

 Se, että osuustoiminnan ensimmäisessä periaatteessa korostetaan talou-

dellisen edun perusteella tapahtuvaa yhteenliittymistä, täsmentää osaltaan 

kuvaa osuuskunnan yrityksellisyydestä. Yhteen liitytään taloudellisen hyö-

dyn tavoittelun merkeissä. Osuuskunta on näin siis myös väline tämän ta-

voitteen saavuttamiseksi. 

 Lähtiessään perusajatukseltaan ihmisestä ja ihmisen olemuksesta osuus-

toiminta toteuttaa ns. tarpeenmukaisuusperiaatetta taloudellisena periaat-

teena. Voidaan puhua jopa periaatteena myös tarpeenmukaisesta talou-

desta. Tämä periaate lähtee ihmisen välttämättömyyksistä ja toimeentu-

losta. Toimeentulon (säilymisen) (tarve)periaate legitimoi talouden osuus-

toiminnallisessa katsannossa. Tavanomaisessa markkinataloudessa yritys-

toiminnan legitimoi kannattavuus, ts. saavutettavat voitot. Tavanomainen 

liiketoiminta pyrkii siis voittoon ja voittojen kasvattamiseen. Sille ei riitä 

taloudelliseksi periaatteeksi pelkkä säilyminen. Käytännössä osuustoimin-

taliike joutuu kuitenkin samojen vaateiden eteen kuin tavanomainen liike-

toiminta. Erityisesti tämä koskee suurosuuskuntia. 

 Monien asemansa – jopa olemassaolonsakin – menettäneiden osuuskun-

tien piirissä ei haluttu ajoissa tunnustaa sitä tosiasiaa, että myös osuuskun-

nan säilyminen edellyttää kilpailukykyä. Tähän tulkintaan sisältyy välttä-

mättä myös voittojen tuoma taloudellisesti vahva ja terve asema. Esimer-

kiksi S-ryhmän ja Osuuskunta Eka-yhtymän päätös yhdistää päivittäistava-

rakaupan tuotteiden hankinta, varastointi ja kuljetus vuoden 1991 alussa oli 

oire rationalisointi- ja yhdentymiskehityksestä. Tämä on sinänsä välttämä-

töntä, jos kuluttajien osuustoiminta pyrkii valtaamaan menettämiään mark-

kinaosuuksiaan takaisin parantamalla kilpailukykyään.  

Kansanvaltainen hallinto 

 

Osuuskunnat ovat kansanvaltaisia järjestöjä. Luottamushenkilöt on valit-

tava tai nimettävä jäsenten hyväksymällä tavalla, ja heidän pitää olla tili-

velvollisia jäsenille. Perusosuuskuntien jäsenillä tulee olla yhtäläinen ääni-
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oikeus (jäsen ja ääni) pääomapanoksesta riippumatta ja mahdollisuus osal-

listua osuuskuntaa koskevien päätösten tekoon. Muissa kuin perusosuus-

kunnissa hallinto tulee järjestää sopivalla kansanvaltaisella tavalla. 

 Tämä hallinnon järjestämisen periaate liittyy läheisesti edelliseen, avoi-

men jäsenyyden periaatteeseen. Siinä korostuvat osuuskunnan henkilöyh-

teisöluonne ja sen toiminnassa keskeinen kansanvaltaisuuden ja tasa-arvoi-

suuden idea. Jokaisella jäsenellä on yhtäläinen äänioikeus. Toimi- ja hallin-

tohenkilöt ovat vastuussa jäsenille. Jokaisella jäsenellä on samanlainen oi-

keus arvostella toimi- ja hallintohenkilöiden toimintaa sekä pyrkiä ehdok-

kaaksi valittaessa hallintoelimiin jäseniä. 

 Jokainen jäsen voi myös saattaa osuuskunnan korkeimman päättävän 

elimen, osuuskunnan edustajiston tai kokouksen, käsiteltäväksi asian, joka 

hänen mielestään on tärkeä osuuskunnan toiminnalle – kunhan hän on teh-

nyt ehdotuksensa ajoissa. Osuuskunnan päättävän elimen päätökseksi tulee 

yleensä enemmistön mielipide. Tietyissä tärkeissä kysymyksissä vähem-

mistön oikeussuoja on kuitenkin merkittävä. Tiettyjen päätösten toteutta-

minen edellyttää yleensä myös määräenemmistöä, jopa täyttä yksimieli-

syyttä, sekä jäsenen oikeutta välittömästi erota osuuskunnasta tai sitä, että 

merkittävät asiat on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Näin 

osuuskunnat pyrkivät antamaan jäsenilleen mahdollisuuden vaikuttaa heitä 

itseään koskevien päätösten tekoon ja osallistua henkilökohtaista talouden-

hoitoaan mittavampien asioiden käsittelyyn. 

Osuuspääomalle maksettava korko on etukäteen määrättävä – mikäli 

sitä lainkaan maksetaan 

 

Osuuskunta ei periaatteiltaan ole pääomayhteisö. Osuuskuntien jäseniltään 

perimät osuusmaksut ja muut mahdolliset maksut ovat perinteisesti melko 

pieniä – paitsi monissa maataloustuottajien osuuskunnissa, joissa osuus-

maksu on sidottu palvelujen käyttöön tai käyttömahdollisuuteen. Erotes-

saan osuuskunnasta jäsen tavallisesti saa maksamansa osuusmaksun takai-

sin. Toisin kuin monien järjestöjen jäsenmaksuja, jotka maksetaan vuosit-

tain, osuusmaksua ei tarvitse suorittaa kuin kerran, mikäli osuusmaksua ei 

koroteta tai jäsenen ei tarvitse ottaa lisäosuuksia osuuskunnan palvelujen 

käytön aiheuttaman liikevaihdon kasvun takia.  

 Osuusmaksun pienuuden takia myös osuusmaksulle suoritetun koron 

merkitys jää käytännössä vähäiseksi. Pääoma muodostaa kuitenkin osuus-
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toiminnassakin yhden tuotannontekijän, ja siitä on maksettava korvaus. 

Osuuspääoman koron tulee olla ennalta tarkasti määrätty – mikäli sitä lain-

kaan maksetaan.  

 Osuuspääoman korkoa selvemmin suhteellisen tasa-arvon periaate ilme-

nee osuuskunnan säästön tai ylijäämän jakamisessa. Osuuskunnan tuottama 

hyöty (tulos) kuuluu ensisijaisesti jäsenille. Se jaetaan heille sen mukai-

sesti, miten he ovat osuuskuntaa hyödyttäneet sen palveluja käyttämällä. 

Jäsen, joka käyttää ahkerasti osuuskunnan palveluja saa myös suhteellisen 

paljon säästö- tai ylijäämäetuja. Ideaali ei tosin aina toteudu käytännössä: 

säästö tai ylijäämä voidaan käyttää myös pelkästään osuuskunnan kehittä-

miseen. 

 Olennaista tämän periaatteen kohdalla on kuitenkin sen tiedostaminen, 

että osuustoiminnassa oikeudenmukaisuus arvioidaan perustavammaksi ar-

voksi kuin taloudellinen tehokkuus tai hyvinvointi. Osuustoiminnan kes-

keinen arvo on yhteistyö. Se ilmenee solidaarisuutena ja keskinäisapuna, 

jotka ovat osuustoiminnan tavoitteen asettelua ohjaavia keskeisiä arvoprin-

siippejä ja oikeudenmukaisuusperusteita. Osuustoiminnan periaatteista so-

lidaarisuuden astetta ilmentänevät ylijäämän jako palvelujen suhteessa, jat-

kuva kasvatus sekä koulutus ja yhteistoiminta.  

 Yhteistoiminnan periaate läpäisee koko osuustoiminnan ideologian ja 

organisaatiot. Perus- ja keskusosuuskunnat järjestäytyvät yhteistoimintape-

riaatteen mukaisesti. Paikallisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä areenoilla 

punnitaan, miten solidaarisuus käytännössä toteutuu. 

 Vapaus oikeudenmukaisuutena on osuustoiminnassa tärkeä arvo ja se 

toteutuu esimerkiksi avoimen jäsenyyden periaatteessa, mikä tarkoittaa jä-

senyyden vapaaehtoisuutta ilman keinotekoisia esteitä. Osuuskunnan jäse-

nyyden esteenä ei saa myöskään olla yhteiskunnallinen, poliittinen, rodul-

linen tai uskonnollinen syrjintä, koska kaikilla tulee olla mahdollisuus liit-

tyä osuuskuntaan ja myös erota siitä. Osuuskunta on siis vapaiden ihmisten 

harjoittamaa vapaata yhteistoimintaa. 

 Vapaudessa on olennaista myös se, ettei osuuskuntaan liittyminen edel-

lytä suuria pääomia. Toimintahalukkuuden lisäksi pikemminkin varatto-

muus kuin varallisuus on aiemmin ollut peruste vapaalle yhteistoiminnalle. 

Osuustoimintaan sisältyy vapauden idea: vapaus on positiivista vapautta eli 

vapautta johonkin. 

 Myös tasa-arvo on keskeinen osuustoiminnan arvo. Osuustoiminnan tut-

kijat ovat pohtineet, miten tasa-arvo liittyy oikeudenmukaisuuteen. Jo antii-
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kissa näillä käsitteillä arvioitiin olevan paljon yhtymäkohtia. Esimerkiksi 

Aristoteleen mukaan oikeudenmukaisuus muodostuu kahdesta pääkompo-

nentista: distributiivinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa etujen ja rasitusten 

– hyötyjen ja haittojen – jakoa kansalaisten kesken, ja korrektiivinen oikeu-

denmukaisuus kansalaisten keskinäisiä oikeussuhteita. Aristoteleen mie-

lestä jakokysymyksissä pitää noudattaa suhteellisen tasa-arvon periaatetta, 

ja kansalaisten keskinäisissä suhteissa absoluuttista tasa-arvoa. 

 Osuustoiminnan periaatteista etenkin demokraattinen hallinto ja rajoi-

tettu osuuspääoman koron periaate ilmentävät korrektiivista oikeudenmu-

kaisuutta ja siihen kuuluvaa absoluuttista tasa-arvoa. Osuuskunnan jäsenet 

ovat periaatteessa tasa-arvoisia osuuskunnan hallinnossa. Jokaisella jäse-

nellä on yksi ääni pääomapanoksesta riippumatta. Absoluuttisen tasa-arvon 

periaate on osuustoiminnan ainutlaatuinen erityispiirre. 

 Demokraattisen hallinnon periaate osuustoiminnassa ilmentää absoluut-

tista tasa-arvoa, demokratiaa ja korrektiivista oikeudenmukaisuutta. Perim-

miltään osuuskunnan luonne henkilöyhteisönä ilmentää absoluuttista tasa-

arvoa. Demokraattisuuden periaatteen toteutuminen on viime vuosina ky-

seenalaistettu käytännön osuustoiminnassa. Se on kuitenkin teoreettisesti 

osuustoiminnan keskeinen prinsiippi. Absoluuttisen tasa-arvon periaate il-

menee välillisesti myös osuustoiminnan avoimen jäsenyyden prinsiippinä. 

 Osuustoiminnan absoluuttista taloudellista tasa-arvoa osoittaa ennen 

muuta edellä mainittu periaate rajoitetusta osuuspääoman korosta. Pääoma 

ei ole osuustoimintaideologiassa keskeistä, eikä, kuten todettua, taloudelli-

seen toimintaan pääsee mukaan ilman suuria pääomia. Absoluuttisen tasa-

arvon periaate koskee siten osuustoimintaa taloudellisenakin yhteenliitty-

mänä. Absoluuttisen tasa-arvon prinsiippi on osoitus osuustoiminnan sosi-

aalipoliittisuudesta. Jäsenten hyvinvointi ja sitä kautta myös yhteiskunnan 

hyvinvointi ei riipu osuuskuntaideaalin mukaan ensisijaisesti pääomasta, 

vaan sosiaalisista seikoista. Osuustoiminnassa ei kuitenkaan ole kyse pas-

siivisesta etuuksien saamisesta sinänsä, vaan aktiivisesta sosiaalisen turval-

lisuuden tavoittelusta yhteistoiminnan avulla. 

 Suhteellisen tasa-arvon periaate ilmenee toisaalta rajoitettuna osuuspää-

oman korkona ja toisaalta säästön jakona palvelujen käytön suhteessa. Kyse 

on siitä, että osuuskunnan kautta jaettavat edut ovat rasitusten mukaisia. 

Tässäkin limittyy yhteen useita oikeudenmukaisuusprinsiippejä. 

 Ideologisesti osuuspääoman korko ja säästön tai ylijäämän jako ilmen-

tävät suhteellisen tasa-arvon distributiivista oikeudenmukaisuutta. Osuus-
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toiminnassa ei kuitenkaan tavallisesti noudateta suhteellisen tasa-arvon pe-

riaatetta mekaanisesti, vaan periaate yhdistetään solidaarisuuspyrkimyk-

siin, kun pyritään ottamaan huomioon laajemmat yhteistoiminnan arvot. 

Säästö on jaettava palvelujen käytön suhteessa 

 

Osuuskunnan toiminnasta mahdollisesti kertyvä tulos (ylijäämä tai säästö) 

kuuluu osuuskunnalle, ja se tulee jakaa tavalla, joka estää yhtä jäsentä hyö-

tymäistä toisen kustannuksella. Jäsenten päätöksellä tämä voi tapahtua esi-

merkiksi seuraavin tavoin: 

 

- käyttämällä varat osuuskunnan toiminnan kehittämiseen tai 

- käyttämällä varat yhteiskäyttöön tarkoitettuihin palveluksiin tai 

- jakamalla säästö jäsenille siinä suhteessa kuin he ovat käyttäneet 

hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluksia tai 

- jakamalla säästö jäsenille osuuspääoman korkona silloin, kun jäse-

nen on otettava osuuksia liikevaihtonsa mukaisessa suhteessa. 

 

Tämä täydentää edellistä periaatetta. Se on saman näkemyksen tuotetta. 

Osuuskunnan toiminnassa syntyvä tulos kuuluu osuuskunnalle. Se on jaet-

tava jäsenille niin, ettei kukaan hyödy toisten kustannuksella. Usein se jae-

taan jäsenten kesken siinä suhteessa kuin he ovat käyttäneet osuuskunnan 

palveluksia. Osa säästöstä voidaan käyttää ns. yleishyödyllisiin tarkoituk-

siin, jolloin sillä voi olla myös yleisiä väestön hyvinvointia kohottavia vai-

kutuksia. Jokainen jäsen voi käyttää osuuskunnan tarjoamia palveluksia hy-

väkseen niin paljon kuin hän niitä tarvitsee. 

Jatkuvaa kasvatusta ja koulutusta 

 

Kaikkien osuuskuntien tulisi myöntää varoja jäsentensä, toimihenki-

löidensä, työtekijöidensä ja yleisön valistamiseksi osuustoiminnan periaat-

teista sekä osuustoimintaliikkeen niin taloudellisesta kuin kansanvaltaisesta 

toiminnastakin. 

 On todettu, että osuuskunnan jäsenet eivät pysty osuuskunnassaan toi-

mimaan tehokkaasti tai käyttämään osuuskunnan tarjoamia palveluksia, 

ellei heillä ole riittävää tiedon tasoa. Kun nykymuotoiset osuuskunnat aloit-
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tivat toimintansa Euroopassa 1800-luvulla, oli niiden yleensä ensin opetet-

tava jäsenille luku-, kirjoitus- ja laskutaito, koska julkinen valta ei huoleh-

tinut kansalaistensa peruskoulutuksesta. Moni kehitysyhteistyöhanke on al-

kanut koulun perustamisella. Tästä on sitten voitu siirtyä osuustoiminnan 

erityispiirteiden ja ominaisuuksien opettamiseen: mitä osuustoiminta on ja 

millä tavalla se toimii jäsentensä hyväksi, kuinka jäsenet pystyvät käyttä-

mään hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluksia. 

 Osuuskuntien jäsenistöönsä kohdistama valistustyö on kehittyneissä 

maissa ollut kahdentyyppistä. Osuuskunnat ovat levittäneet ensi sijassa 

osuustoimintaa koskevaa tietoutta erityisesti hallintohenkilöille. Toisaalta 

monet – varsinkin tuottajien osuuskunnat – opastavat jäseniään elinkeinon 

ja ammatin harjoittamisessa, esimerkiksi uusien tai entistä parempien tuot-

teiden valmistamisessa ja entistä taloudellisempien tuotantomenetelmien 

käyttämisessä. Kuluttajien osuuskunnat ovat puolestaan neuvoneet ns. ku-

lutushyödykkeiden käyttöä ja edistäneet kuluttajansuojasäännösten vahvis-

tamista. 

 Osuustoimintajärjestöt ovat tarjonneet monille henkilöille koulutus-

väylän, mahdollisuuden päästä yhä vaativampiin tehtäviin sekä osuustoi-

mintaliikkeessä että yhteiskunnassa yleensä. Osuustoimintaliikkeen koulu-

tustoiminnan yksi merkittävä ja nimenomaan viime vuosina voimistunut 

koulutusmuoto on kehitysmaihin lähetettävien asiantuntijoiden ja sieltä 

saapuvien henkilöiden kouluttaminen. 

Yhteistoimintaa osuustoiminnan eri tasoilla 

 

Voidakseen parhaalla mahdollisella tavalla toimia jäsentensä ja koko yh-

teiskunnan hyödyksi kaikkien osuustoiminnallisten järjestöjen tulisi olla 

yhteistoiminnassa muiden osuuskuntien kanssa sekä paikallisesti, kansalli-

sesti että kansainvälisesti. 

 Osuustoiminta on yhteistoimintaa monella tasolla. Perusosuuskunnissa 

yhteistoiminnan tarkoitus on antaa jäsenille, varsinkin heikossa tai uhan-

alaisessa asemassa oleville, mahdollisuus omin ponnistuksin mutta yhdessä 

muiden jäsenten kanssa pyrkiä elintasonsa säilyttämiseen tai kohottami-

seen. Perusosuuskunnat ovat perustaneet tukijoikseen keskusosuuskuntia ja 

nämä taas laajoja yhteenliittymiä aina Kansainvälistä Osuustoimintaliittoa 

myöten. Kansainväliset yhteenliittymät taas ovat olleet järjestämässä muuta 
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yhteistoimintaa, mm. osuuskuntien kesken tapahtuvaa kansainvälistä kaup-

paa. 

 Kansainvälisen yhteistoiminnan tarkoituksena on tietojen keruu ja 

vaihto eri maiden osuustoimintajärjestöjen kesken. Näin tieto siitä, kuinka 

osuuskuntia on johdettava, jotta ne voisivat palvella jäseniään mahdollisim-

man tehokkaasti, leviää osuuskunnasta, maasta ja maanosasta toiseen. 

 

 

2.1.3 Periaatteiden arvostelua 

 

Edeltä on kuvattu, miten eri olosuhteissa ja eri aikoina eläneet henkilöt ovat 

nähneet osuustoiminnan periaatteet. Periaatteiden määrittely on ollut sidok-

sissa siihen ympäristöön, jossa se on tehty. Tämä ilmenee seurattaessa 

ICA:n piirissä eri aikoina nimettyjen osuustoiminnan periaatteiden muuttu-

mista. Käytännössä on mahdotonta kuvata kaikkia niitä toimenpiteitä, joita 

eri puolilla maailmaa toimivissa osuuskunnissa on kehitetty osuustoimin-

nan periaatteiden toteuttamiseksi. Osuustoiminnan periaatteiden mukaan 

toimittaessa saatetaan sekä päämäärät että keinot valita hyvinkin eri tavoin. 

Ratkaisevaa on se, mitä pidetään ensisijaisena ja tavoiteltavana ja mitä häi-

riövaikutuksena. Ei voitane myöskään väittää, että tiettyyn päämäärään voi-

daan päästä vain yhtä keinoa käyttäen, vaan keinoja on monia. 

 Osuustoimintaliikkeessä on jo 1960-luvulta lähtien ollut havaittavissa 

pyrkimystä välttää teoretisointia ja ideologiaa ja sen sijaan keskittymistä 

taloudellisiin kysymyksiin. Jokainen organisaatio ja instituutio pohjaa kui-

tenkin toimintansa nimenomaan niille arvoille ja aatteille, joihin jäsenet us-

kovat ja jotka he hyväksyvät. Osuustoimintaliikkeenkin on miellettävä toi-

mintansa lähtökohtana olevat perusajatukset ja jatkuvasti suhteutettava rat-

kaisunsa niihin. (Laidlaw 1980, 34.) 

 Osuustoiminnan periaatteita on jo pitkään arvosteltu lähinnä kahdesta 

syystä: esim. joko siksi, että periaatteissa on pyritty nostamaan vallitseva 

käytäntö periaatetasolle, tai siksi, että periaatteet rakentuvat liialti kulutta-

jien osuustoiminnan lähtökohtiin eivätkä ne tämän vuoksi sovellu yhtä hy-

vin muun tyyppiseen osuustoimintaan (esim. maatalous-, työ- ja asunto-

osuustoiminta). 

 Etenkin viimeksi mainittuun liittyen on muistettava, että käytännön 

osuustoiminta on monimuotoista ja osuuskuntien on siksi valittava omat 

toimintatapansa sekä oma erikoistehtävänsä voimavarojensa ja ympäristön 
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suomien mahdollisuuksien mukaisesti. Osuustoiminnan periaatteiden muo-

toilijalla ei myöskään ole sellaista normilähdettä, johon vedoten hän voisi 

määrittää, mikä on oikein ja mikä väärin. Perusajatuksena osuustoimintaa 

määriteltäessä on kuitenkin, että se on yhteistoimintaa, jonka sisällöstä ja 

muodoista jäsenet päättävät. 

 Jos jäsenet voivat saada tarvitsemiaan palveluksia ainoastaan osuuskun-

tansa avulla, toiminta on heille tarpeellista ja tehokasta ja heillä on myös 

motivaatio käyttää osuuskuntaa hyväkseen. On myös mahdollista, että jä-

senet voisivat omatoimisesti, kukin erikseen, saada tarvitsemiaan palveluk-

sia, mutta yhteistoimin tämä käy tehokkaammin. Jokaisen jäsenen henkilö-

kohtainen panos jää pienemmäksi hankittaessa palveluksia osuuskunnan 

avulla kuin yksin toimien. Osuustoiminta on siis työnjaon tulosta. Silloin, 

kun jäsenillä on mahdollisuus muillakin tavoin kuin yhdessä toimien pyrkiä 

turvaamaan tarpeellisten hyödykkeiden saanti, tulevat arviointeihin mu-

kaan muut (tehokkuuden) kriteerit. 

 Kaikki osuuskuntamuodon valinneet yritykset eivät ole edes aikoneet 

osaksi osuustoimintaliikettä. Esimerkiksi monet Suomessa nykyisin toimi-

vat osuustoiminnalliset yritykset eivät kaikin kohdin noudata edellä selos-

tettuja periaatteita, eivätkä ole yritysmuodoltaankaan osuuskuntia. Perus-

tellusti voi myös kysyä, miten esimerkiksi Kesko eroaa osuuskunnasta? Ää-

nivallan enemmistönhän pitävät hallussaan kauppiaat, jotka tarvitsevat kes-

kusliikettään juuri niihin asioihin, joita kuvataan osuustoiminnan periaat-

teissa. Myös Keskon hallinto on järjestetty lähes samoin kuin keskusosuus-

kuntien hallinto. (Saksassa vastaava kauppiasjärjestö EDEKA-Verbund lu-

keutuu osuustoimintaliikkeeseen). 

 Osuustoiminnan periaatteita ei koskaan saatane niin selkeiksi, että nii-

den avulla voitaisiin määrittää, mitkä yritykset ovat osuustoiminnallisia ja 

mitkä eivät. Tältä osin näyttäisi olevan perusteita yhtyä niihin jo varhain 

esitettyihin näkemyksiin, joiden mukaan täyttä yksimielisyyttä periaatteista 

ei tulla koskaan saavuttamaankaan.  

 Keskeinen kysymys on myös se, pätevätkö – edes yleisimmin hyväksy-

tyt – osuustoiminnan periaatteet vielä nykyisin? Tämä kysymys sisältyy li-

kimain jokaiseen osuustoiminnan tilaa arvioivaan esitykseen. Sitä voidaan 

täsmentää kysymällä, onko osuustoiminnan käytäntö poikennut liikaa alku-

peräisistä periaatteista, ja vastaavatko osuustoiminnan periaatteet ihmisten 

käsityksiä osuustoiminnasta ja heidän sille asettamia odotuksia? (Ramae-
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kers 1983, 440). Tässä yksi syy käynnistää uudistusta ennakoiva keskustelu 

ICA:n sisällä alkaneella vuosikymmenellä. 

 

 

2.2 Osuustoiminnan arvotausta 

 

Tavoitemerkityksessä arvoja pidetään yleensä asenteita yleisempinä. Arvo-

jen kokonaisuutta (ohjelmaa) kutsutaan usein aatteeksi. Osuustoiminnan ta-

voitteiden analyysi on siis syvemmässä mielessä osuustoiminnan arvo- ja 

aateanalyysia. 

 Arvot liittyvät inhimillisen toiminnan päämääräsuuntautuneisuuteen. 

Aatteellisessa mielessä arvo on kannanotto siitä, mikä on hyvää ja tavoitel-

tavaa eli ideaalista. Edellä osoitettiin, että osuustoiminnalla on suhteellisen 

vankka, joskin keskustelua herättävä periaatesisältö. Voidaanko samaa sa-

noa myös sen arvoista? Osuustoiminnan arvot ilmenevät osuustoiminnan 

julkilausutuista periaatteista (ohjelmista). Voidaan puhua Raiffeisen-, 

Rochdale- ja yleisperiaatteista (ks. esim. Dülfer 1984, 122–125). Ydinky-

symykseksi noussee se, ovatko periaatteet vain käytännön teoretisointia 

(idealisointia), vai onko periaatteiden taustalla tietty sosiaalifilosofia. 

 Osuustoiminta on yhteiskunnallinen liike, jolla on tietty sosiaalifiloso-

fia. Ajan mittaan osuustoimintaliikkeen tulee uudistua määrittämällä uudes-

taan arvojaan ja normejaan voidakseen pysyä yhteiskunnallisten muutosten 

tasalla ja pystyäkseen tyydyttämään jäsentensä ja jäseniksi pyrkivien muut-

tuvia tarpeita. Craig (1980) esitti jo kolme osuustoiminnan periaatteisiin 

perustuvaa perusarvoa osuustoiminnan sosiaalifilosofian pohjaksi: 

 

- oikeudenmukaisuuden, 

- tasa-arvon ja 

- keskinäisen avun (solidaarisuuden). 

 

Oikeudenmukaisuuden arvo kuvastuu osuustoiminnan ensimmäisissä kes-

keisissä periaatteissa: avoimessa jäsenyydessä ja kansanvaltaisessa hallin-

nossa. Yhteiskuntateoriassa oikeudenmukaisuus on keskeinen filosofinen 

ongelma (esim. Rawls 1972). Filosofisesti oikeudenmukaisuus on itsessään 

arvokasta. Etujen ja rasitusten sekä ihmisten oikeussuhteiden tarkastelu on 
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siis arvofilosofisesti tärkeää. Toisaalta esimerkiksi utilitarismin mukaan 

vain hyödyn lisäämisellä on arvoa. 

 Tasa-arvo, sellaisena kuin se mainitaan osuustoiminnan periaatteissa, 

suo ihmisille mahdollisuuden – periaatteessa tasa-arvoisina – vaikuttaa nii-

hin voimiin, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä. Yksilöt voivat liittyä 

osuuskuntiin ilman syrjiviä rajoituksia ja heillä on tasavertainen sananvalta 

osuuskunnassaan. Sosiaalifilosofisesti tasa-arvon käsite on keskeisiä ar-

voja. Se liittyy läheisesti oikeudenmukaisuuteen. Esimerkiksi Aristoteleen 

ajattelussa niillä on läheinen suhde. Aristoteleen mukaanhan oikeudenmu-

kaisuudella on kaksi piirrettä. Ns. distributiivinen oikeudenmukaisuus tar-

koittaa etujen ja rasitusten – hyötyjen ja haittojen – oikeudenmukaista jakoa 

kansalaisten kesken, sekä ns. korrektiivinen oikeudenmukaisuus puolestaan 

tarkoittaa kansalaisten välisiä oikeussuhteita. Aristoteleen mielestä edelli-

sessä tulisi noudattaa suhteellisen tasa-arvon periaatetta ja jälkimmäisessä 

vastaavasti ehdottoman tasa-arvon periaatetta. 

 Osuustoiminnan periaatteista etenkin kansanvaltaisen hallinnon ja 

osuuspääoman rajoitetun koron periaatteet ilmentävät korrektiivista oikeu-

denmukaisuutta, jossa edellytetään ehdotonta tasa-arvoa. Osuuskunnan jä-

senet ovat periaatteessa tasa-arvoisia osuuskunnan hallinnossa. Jokaisella 

jäsenellä on yksi ääni pääomapanoksesta riippumatta. Tämä ehdottoman 

tasa-arvon periaate on osuustoiminnan ainutlaatuinen erityispiirre . 

 Osuustoiminnan kansanvaltaisen hallinnon periaate viittaa siis ehdotto-

man tasa-arvon demokratiaan, korrektiiviseen oikeudenmukaisuuteen eli 

ihmisten välillä tapahtuneiden vääryyksien oikaisemiseen. Osuuskunnan 

henkilöyhteisöluonne ilmentää perimmiltään ehdotonta tasa-arvoa. Tämä 

kansanvaltaisuuden periaate on nyttemmin asetettu kyseenalaiseksi osuus-

toiminnan käytännössä. Näyttää mahdolliselta, että teknokraattien toteut-

tama käytäntö luo omat periaatteensa, jolloin ihanteet ”unohtuvat”. 

 Ehdottoman tasa-arvon periaate ilmenee välillisesti myös osuustoimin-

nan avoimen jäsenyyden periaatteessa. Jäsenyyden yhtäläinen vapaaehtoi-

suus voidaan tulkita tällä tavalla. 

 Osuustoiminnan jäsenten ehdotonta taloudellista tasa-arvoa osoittaa 

myös se, että osuuskunnan taloudelliseen toimintaan pääsee mukaan ilman 

suuria pääomia. Pääoma ei ole osuustoiminnassa ideologisella tasolla kes-

keistä – pikemminkin päinvastoin. Vaikka osuuspääomalle onkin makset-

tava ns. kohtuullinen korvaus, jää sen merkitys käytännössä vähäiseksi, 

koska jäsenen osuuspääomapanos (osuusmaksu) on yleensä melko pieni. 
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Osuuskunta ei siis periaatteessa ole ”pääomayhteisö” sanan varsinaisessa 

merkityksessä. Ehdottoman tasa-arvon periaate koskee näin ollen ideaalita-

solla osuustoimintaa taloudellisenakin yhteenliittymänä. Tämä on liiketa-

loudellisten näkökohtien vastaista. Periaate ilmentää ennen muuta osuus-

toiminnan sosiaalipoliittista luonnetta. Jäsenten hyvinvointi riippuu myös 

sosiaalisista näkökohdista, osallistumisesta yhteistoimintaan sekä tiedosta 

ja taidosta. 

 Edellä mainitun lisäksi osuustoiminta-aatteessa ehdottoman tasa-arvon 

periaate ilmentää ylipäänsä toiminnan sosiaalipoliittista ideologiaa. Ei ole 

kyse passiivisesta etuuksien saamisesta, vaan aktiivisesta etuuksien luomi-

sesta yhdessä, sosiaalisesti. Tästä näkökulmasta osuustoiminta on osa sosi-

aalipolitiikkaa. 

 Suhteellisen tasa-arvon eli ns. distributiivisen oikeudenmukaisuuden pe-

riaatetta ilmentävät ne periaatteet, jotka koskevat toisaalta rajoitettua osuus-

pääoman korkoa ja toisaalta säästön jakoa palvelujen käytön suhteessa. 

Näissä periaatteissa pyritään siihen, että ”edut ovat rasitusten mukaisia”. 

Aatteellisella tasolla kuitenkin sekä osuuspääoman korko että säästön tai 

ylijäämän jako (näkyvästi) ovat suhteellisen tasa-arvon ilmentymiä. Osuus-

toiminnassa ei periaatteessa noudateta mekaanista suhteellisen tasa-arvon 

periaatetta, vaan tasa-arvon periaatetta sovelletaan solidaarisuuteen yhdis-

täen.  

 Osuuspääoman korkoa selvemmin suhteellisen tasa-arvon periaatetta 

noudatetaan osuuskunnan toiminnassa syntyneen säästön tai ylijäämän ja-

ossa. Osuuskunnan saama hyöty (tulos) kuuluu osuuskunnalle, joka jakaa 

sitä jäsenille siinä suhteessa kuin he ovat työllistäneet ja hyödyttäneet 

osuuskuntaa palveluja käyttämällä. Niinpä jäsen, joka käyttää paljon osuus-

kunnan palveluja, saa myös yleensä verraten paljon säästö- tai ylijäämä-

etuja. Tosin tämä ei toteudu kovin selvästi käytännössä, koska säästö käy-

tetään usein pääosin osuuskunnan kehittämiseen, mikä taas ilmentää soli-

daarisuusperiaatetta. 

 Keskinäinen apu ja vastuu, solidaarisuus, liittyy siihen, että ihmiset voi-

vat toimimalla ja työskentelemällä yhdessä vaikuttaa omaan tulevaisuu-

teensa. Keskinäisellä avulla on merkittävä asema osuustoiminnan periaat-

teissa. Se korostaa osuustoiminnan edellä listatuissa periaatteissa mainitun 

koulutuksen ja osuuskuntien välisen yhteistoiminnan tärkeyttä. 

 Osuustoiminnan periaatteista ennen muuta kaksi viimeistä periaatetta 

kuvastavat solidaarisuuden aatetta, osin ehkä myös periaatteet 'säästön jako 
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palvelujen käytön suhteessa', 'jatkuva kasvatus ja koulutus' sekä 'yhteistoi-

minta osuustoiminnan eri tasoilla'. Periaate, että säästö tai ylijäämä tulee 

jakaa suhteessa palvelujen käyttöön, estää jäseniä hyötymästä toisten kus-

tannuksella. Toisaalta myöskään ketään ei suosita, koska säästön määrä 

riippuu jäsenestä itsestään. Kun osuuskunnan toiminnasta kertynyt säästö 

käytetään osuuskunnan toiminnan kehittämiseen tai yhteiskäyttöön tarkoi-

tettuihin palveluihin, on kyse varsinaisesta solidaarisuudesta. 

 Kasvatuksen ja koulutuksen periaate ilmentää sitä, että pyritään otta-

maan vastuuta kanssaihmisistä sekä lähellä että kaukana. Niinpä osuustoi-

minta pyrkiikin mm. edistämään kehitysmaissa väestön toimintakykyä li-

säämällä tietoa. Opastus ja valistus ovat alun alkaen kuuluneet osuustoi-

mintaan. Ne ovat käytännöllistä keskinäisapua, solidaarisuutta. 

 Osuustoiminnassa yhteistoiminnan periaate läpäisee koko aatteen ja eri 

osuuskuntamuodot. Perusosuuskunta- ja keskusosuuskuntatasot järjestäy-

tyivät yhteistoimintaperiaatteen mukaan. Monissa osuustoiminnan periaat-

teita ja erityisluonnetta koskevissa tutkimuksissa ja puheenvuoroissa on 

vuosia käsitelty osuustoiminnan aateperintöä ja sen keskeisiä arvoja (ks. 

esim. Henzler 1960; Craig 1980; Blümle 1981; Aksnes 1982; Engelhardt 

1983; Dülfer 1984; Røkholt 1985; Laurinkari 1986 ja Marcus 1988). 

 ICA:n entinen johtaja Watkins (1990, 29) on esittänyt kuuden arvon (yh-

teisöllisyys, taloudellisuus, kansanvaltaisuus, tasa-arvo, vapaus ja vastuul-

lisuus) olevan osuustoiminnassa muita keskeisimpiä. Ruotsalainen Sven 

Åke Böök (1988) puolestaan nimeää keskeisimmiksi oman avun, keskinäi-

sen avun, tarpeiden mukaisen talouden, demokratian, vapaaehtoisuuden ja 

moniarvoisuuden, yhteiskunnan osuustoiminnallistamisen, universaalisuu-

den ja hyödyllisyyden. Ilmonen (1988, 6) päätyy tulkintaan, jonka mukaan 

keskustelussa vallitsee jonkinasteinen yksimielisyys osuustoiminnan ydin-

arvoista (demokratia, yhteisöllisyys, hyödyllisyys/taloudellisuus). Niiden 

ympärille ryhmittyvistä arvoista sen sijaan keskustellaan. 

 Ilmosen (1988, 6) näkemys siitä, että osuustoiminnan, pyrkiessään ole-

maan arvorationaalinen toimissaan, tulisi suunnata toimintansa ainakin 

ydinarvojensa mukaisesti, on perusteltu. Jos osuustoiminta ei näin tee, tulisi 

sen muuttaa identiteettiään – tai ainakin tuoda julki toimintansa perustana 

olevat uudet arvonsa. 

 Puhuttaessa osuustoiminnan kehityksestä voidaan kärjistäen painottaa, 

ettei osuustoiminnan tulisi tarrautua vain taloudellisiin arvoihin. Parhaim-

millaan taloudelliset ratkaisut tulisi nähdä keinoina eikä itseisarvona. 
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Tällöin osuustoiminnan todellisen arvomaailman selvittäminen olisi liik-

keelle itselleen erityisen ajankohtainen tehtävä. Osuustoimintahan on eri-

koislaatuinen sekä taloudellisten että sosiaalisten arvojen (ja tavoitteiden) 

yhdistelmä. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat osuustoimin-

taan.  

 Osuustoiminnan aatesisällön selkiyttäminen liittyy pitkälti sen pohdin-

taan, mihin tavoitteisiin ja arvopäämääriin käytännön toiminnassa todella 

pyritään.  

 Keskustelua kaipaa myös se, mihin arvopäämääriin toiminnan tulisi no-

jata ja mille arvoille rakentuvan yhteiskunnan hyväksi osuustoiminnallisen 

yrittämisen kautta tulisi yrittää vaikuttaa. 

 Tilannetta on muuttanut se, että ns. vaihtoehtoliikkeet ovat jo 1970-lu-

vun lopulta tähtien pyrkineet etsimään uudenlaisia ratkaisuja taloudelliseen 

toimintaan. Vaihtoehtoliikkeiden toiminnassa on yhtymäkohtia osuustoi-

minnan perinteisiin ajatuksiin . Onkin oletettavissa, että keskustelu osuus-

toiminnan aatesisällöstä voimistuu nykyisen nopean yhteiskunnallisen ra-

kennemuutoksen myötä. Osuustoiminta-aatteen tulisi olla joustava ja muut-

tuva. Sen mukaisesti toimittaessa on otettava huomioon tekninen kehitys, 

väestön elinkeinorakenne sekä kotitaloudessa tarvittavat hyödykkeet ja pal-

velut. 

 Osuustoiminnassa arvosiirtymä on merkinnyt samalla siirtymää osuus-

toiminnan perusteissa. Osuuskuntien tarpeellisuutta perustellaan kannatta-

vuudella osuuskunnille itselleen – ei niinkään jäsenistölle: osuuskunnan on 

oltava kannattava. Tämähän ei ollut alkuperäisen ideaalisen osuustoimin-

nan ensisijainen tavoite. Aiemmin katsottiin tärkeäksi nimenomaan se, että 

osuustoiminta tuki jäsenten taloudenhoitoa (ks. esim. Henzler 1957). 

 Osuustoiminnan arvoissa on tapahtunut sellaisia muutoksia, että voi-

daan aidosti puhua osuustoiminta-aatteen kriisistä taloudellisesti kehitty-

neissä maissa. tuon kriisin voi ylittää ilmeisesti vain uudenlaisten osuustoi-

mintamuotojen ja kytkentöjen löytyminen, mihin jo viittaakin esim. ns. 

eko-pankkien syntyminen (mm. Saksassa) ja pyrkimys luonnonmukaiseen 

talouteen. 



 

 



 

 

3 Osuustoiminnan arvot ja eettiset periaatteet 
 

 

3.1 Arvot 

 

Osuustoiminnan toimintajärjestelmään kuuluvat aina määrätyt arvot ja eet-

tiset periaatteet, joiden mukaan toiminnan tavoitteet, keinot ja tulokset on 

määritelty. Arvo kuvaa käsitteenä mm. ihmisten ja organisaatioiden pää-

määriä. Tavoitteena on saada aikaan tärkeänä pidetty asia. Keskeiset arvot 

ovat yhteiskunnassa yleensä suhteellisen pysyviä. Arvoteorioista kansain-

välisesti tunnettuja ovat muiden muassa Rescherin (1969), Rokeachin 

(1973) ja sittemmin Schwartzin (1992) kehittämät arvoluokitukset. Suo-

messa tunnetuin on perinteisesti Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakou-

lun filosofian ja teoreettisen kasvatusopin professorin Erik Ahlmanin 

(1939) kehittämä arvoluokitus.  

 Arvot liittyvät ihmisen ja eri organisaatioiden tärkeinä ja tavoiteltavina 

pitämiin seikkoihin samoin kuin toiminnan oikein, hyvin ja tuloksekkaasti 

toteuttamiseen. Viimeksi mainitussa tapauksessa puhutaan toiminta- tai vä-

linearvoista. Nämä arvot liittyvät keinoihin toteuttaa toimintaa. Esimerkiksi 

rehellisyyttä on pidetty toisinaan päämäärä-, toisinaan välinearvona. sama-

ten oikeudenmukaisuutta on pidetty toisinaan päämääräarvona ja toisinaan 

välinearvona. 

 Verkostoituneessa yhteiskunnassa on samoja piirteitä kuin vanhassa 

osuustoimintaliikkeessä. Osuuskuntamalli edustaa kestävää yrityskulttuu-

ria, joka on pystynyt ja pystyy elämään paikallisuuden ja maailmantalouden 

välissä. Taloudelliset ja sosiaaliseettiset arvot yhdistävälle toiminnalle on 

tilaa ja sen pitkälle elinkaarelle on tällä hetkellä hyvät edellytykset. 

 Kansainvälisen osuustoimintaliikkeen arvokeskusteluun ovat merkittä-

västi vaikuttaneet 1990-luvulla aiemmin jo mainittu ICA:n entinen johtaja 

Watkins (1990, 29) ja ICA:n Research, Planning and Development -työ-

ryhmä, erityisesti Sven Åke Böökin puheenjohtajakaudella 1985–1994. 

Böök ryhmittää osuustoiminnan perusarvot kolmeen kategoriaan: 1) osuus-

toiminnan perustavat ideat, 2) etiikka ja 3) periaatteet. (Böök 1992.) 

 Osuustoiminnan perustavana ideana Böök (1992) pitää osuustoiminnal-

lista tietä, jonka arvioidaan johtavan parempaan ja oikeudenmukaisempaan 
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yhteiskuntaan. Keskeisiksi Böök nostaa tässä mielessä a) talouden järjestä-

misen tyydyttämään ihmisten tarpeita, b) tasa-arvon, demokratian ja oikeu-

denmukaisuuden (käsitteen equity merkityksessä) sekä c) ihmisten vapaa-

ehtoisessa yhteistyössä toteutuvan omatoimisuuden, taloudellisen ja yhteis-

kunnallisen edistyksen ja emansipaation (heikompiosaisten voimavarojen 

kasvuna ja tasa-arvoistumisena) (Suomela 1992,13). 

 Böök (1992, 13) pitää osuustoiminnan perusideoiden kaltaisena näkö-

kohtana osuustoiminnan etiikkaa. Siitä ei ole kuitenkaan keskusteltu osuus-

toimintaliikkeessä yhtä paljon kuin liikkeen perusideoista (ks. myös Laak-

konen & Laurinkari 1995). Useimmat osuustoiminnan pohjoismaiset ar-

vioijat ovat pitäneet osuustoimintaa kuitenkin korostuneesti eettisenä toi-

mintana. 

 Yhteistoimintaperiaate läpäisee osuustoiminta-aatteen mukaan toimivat 

osuuskunnat. Perus- ja keskusosuuskunnat järjestäytyvät sen mukaan. 

Osuustoiminnan aateperintöä ja arvoja on käsitelty lähemmin monissa 

osuustoiminnan erityisluonnetta koskevissa tutkimuksissa ja puheenvuo-

roissa. 

 Arvokeskustelussa on vuosikymmeniä vallinnut yksimielisyys osuustoi-

minnan ydinarvoista (demokratia, yhteisöllisyys, hyödyllisyys ja taloudel-

lisuus), mutta niiden konkreettisesta sisällöstä keskustellaan. Osuustoimin-

nan arvomaailman selvittäminen on ajankohtainen tehtävä, sillä toiminnan 

aatesisällön selkiyttäminen edellyttää pohdintaa siitä, mihin tavoitteisiin ja 

arvopäämääriin käytännön toiminnassa todella pyritään. 

 Manchesterin kongressi vahvisti vuonna 1995 viimeksi osuustoiminnan 

perusarvoiksi omatoimisuuden, omavastuisuuden, demokratian, tasa-arvon 

ja oikeudenmukaisuuden. Vastaavasti toiminnassa toteutettaviksi eettisiksi 

arvoiksi kongressi vahvisti rehellisyyden, avoimuuden, yhteiskunnallisen 

vastuun ja muista ihmisistä välittämisen. (ICA 1995, ks. myös Graig 1995.) 

 

 
 

Kuvio 1: Osuustoiminnan arvot ja eettiset periaatteet 
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Seuraavassa systeemiteoreettisessa analyysissä hahmotan osuustoiminnan 

toimintajärjestelmän arvoja, eettisiä normeja ja hyötyjä suhteessa toisiinsa. 

Tavoitteet ja päämäärät ilmentävät toiminnan arvoja eli arvoperiaatteita. 

Vastaavasti keinojen ja resurssien kategoriaan liittyvät yleensä ne eettiset 

ja juridiset normit, joiden avulla tavoitteiden saavuttamista ohjataan, nor-

mitetaan. Tulosten kategoriaan kuuluvat ne odotetut hyödyt, joiden vuoksi 

toimitaan.  

 

 

3.2 Eettiset periaatteet 

 

Osuustoiminnan arvot ja eettiset toimintaperiaatteet ovat moninaisia. Näistä 

periaatteista keskeisimpiä on osuuskunnan avoimuus. Tämä mahdollisuus 

liittyä vapaasti jäseneksi, on yleisperiaate, mutta yksittäiset osuuskunnat 

voivat säännöillään rajata jäseneksi liittymistä ja asettaa ehtoja. Esimerkiksi 

tuottajaosuuskunnissa pitää olla jäsentuottaja, pankkiosuuskunnissa jäse-

neksi hyväksymismenettelystä eli jäsenyyden ehdoista päättää hallitus jne. 

Muutoin halukkaat voivat liittyä vapaasti osuuskunnan jäseniksi. Kyseessä 

on siis kaikille avoin, tahtoperustainen yhteistoiminta ja yhteisöllisyys, 

mikä on ainutkertaista taloudellisessa toiminnassa. Osuuskunta on myös 

autonominen toimija. Niin ikään osuustoiminnassa vallitsevat omatoimi-

suuden sekä oma- ja yhteisvastuullisuuden periaatteet. 

 Osuustoiminnassa solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta kuvastaa 

muun muassa se, että yhteen liittymällä jäsenet tukevat toisiaan. Oikeuden-

mukaisuus on molemminpuolista sitoutumista, kumppanuutta. Jäsenet eivät 

voi kokea osuuskunnan kohtelevan heitä oikeudenmukaisesti, mikäli koh-

telu ei perustu yhteisiin arvoihin, hyväksyttyihin yhteisiin pelisääntöihin ja 

ongelmatilanteissakin molemminpuolisen kohtuullisen ratkaisun etsimi-

seen, molemminpuoliseen lojaliteettiin ja jäsenten keskinäiseen solidaari-

suuteen. Voimakas sitoutuminen, vastavuoroisuus on kumppanuutta, jonka 

vahva side on kokemus oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. 

 Oikeudenmukaisuutta pidetään joko itseisarvona tai utilitaristien tavoin 

arvona, joka lisää yhteiskunnan kokonaishyötyä. Oikeudenmukaisuuden 

tarkasteleminen liittyy sosiaalipolitiikassa ennen muuta etujen (oikeuksien) 

ja rasitusten (velvollisuuksien) jakoon yhteiskunnassa. Myös ihmisten 
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oikeussuhteita tarkastellaan usein oikeudenmukaisuuskysymyksenä. 8 

Näissä tarkasteluissa hahmotetuista oikeudenmukaisuusperiaatteista (esim. 

Rawls 1972) on johdettu ratkaisuja etujen ja rasitusten jako-ongelmiin. 

Osuustoiminnassa oikeudenmukaisuutta voidaan pitää taloudellista tehok-

kuutta ja hyvinvointiakin keskeisempänä käsitteenä, koska toiminnan pää-

arvo on toimijoiden keskinäiseen solidaarisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen 

perustuva yhteistyö. 

 Yhteistyö ilmenee solidaarisuutena ja keskinäisapuna, jotka ovat osuus-

toiminnan tavoitteen asettelua ohjaavia keskeisiä arvoja ja samalla oikeu-

denmukaisuusperusteita. Osuustoiminnassa on tärkeämpää toteuttaa oikeu-

denmukaisuutta kuin pyrkiä mahdollisimman suuriin voittoihin. Kaksi vii-

meksi mainittua ja myös neljäs periaate; säästön jako palvelujen käytön 

suhteessa, jatkuva kasvatus ja koulutus sekä yhteistoiminta osuustoimin-

nassa ilmentävät solidaarisuutta. Samaan merkityskategoriaan voidaan lu-

kea myös periaate, jonka mukaan säästö ja ylijäämä jaetaan suhteessa pal-

velujen käyttöön. Periaate estää jäseniä hyötymästä toisten kustannuksella. 

Ketään ei myöskään tule suosia osuustoiminnassa.  

 Solidaarisuudesta on kyse myös silloin, kun osuuskunnan toiminnasta 

kertynyt säästö (tai ylijäämä) käytetään osuuskunnan toiminnan kehittämi-

seen tai yhteiskäyttöisiin palveluihin. Osuustoiminnalla voi siis olla myös 

väestön yleistä hyvinvointia kohottava vaikutus. Ennen kaikkea edellä mai-

nittu menettely on osuuskunnan jäseniä yhdistävä tekijä. 

 Kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen korostaminen osoittaa, että 

osuustoiminnassa pyritään ottamaan vastuuta kanssaihmisistä ja koko yh-

teiskunnasta. Osuustoiminta voi pyrkiä edistämään esimerkiksi kehitysmai-

den väestön toimintakykyä tietoa lisäämällä. Opastus ja valistus ovat kes-

kinäisapua ja solidaarisuutta konkreettisimmillaan, ja ne ovat tässä merki-

tyksessä kuuluneet aina osuustoimintaan. 

 Rawlsin (1972) oikeudenmukaisuusteorian mukaan yksilön vapaus on 

oikeudenmukaisuuden perusedellytys. Osuustoiminnassa vapaus on toi-

mintamahdollisuuksien vapautta. Se toteutuu esimerkiksi avoimen jäsenyy-

den periaatteessa, joka tarkoittaa jäsenyyden vapaaehtoisuutta. Osuus-

 

 

 
8 Jokaisella ihmisellä on oltava tasavertainen oikeus mahdollisimman laaja-alaisiin 

ja kaikkia tasavertaisesti koskeviin perusvapauksiin. 
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toiminnan jäsenyydelle ei tule periaatteen mukaan asettaa keinotekoisia es-

teitä, eikä jäsenyyden esteenä saa myöskään olla yhteiskunnallinen, poliit-

tinen, rodullinen tai uskonnollinen syrjintä. Periaatteeseen kuuluu, että kai-

killa tulee olla mahdollisuus liittyä osuuskuntaan ja myös erota siitä. Osuus-

kunta on siis vapaiden ihmisten yhteistoimintaa. 

 Liittymisvapaudessa on olennaista myös se, ettei liittyminen osuuskun-

taan edellytä suuria pääomia. Osuustoiminnassa pikemminkin varattomuus 

kuin varallisuus on peruste vapaalle yhteistoiminnalle toimintahalukkuu-

den lisäksi. Osuustoiminta avaa mahdollisuuksia organisoida kollektiivista 

toimintaa yksilövapauden perustalta. Osuustoimintaan sisältyy vapauden 

idea ja vapaus on tällöin positiivista vapautta eli vapautta johonkin. 

 Oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden ohella tasa-arvo ja yhdenver-

taisuus ovat keskeisiä periaatteita osuustoiminnassa (Böök 1992). Tätä 

osoittaa esimerkiksi periaate ”jäsen ja ääni”. Osuuskuntalain uudistus siten, 

että myös perusosuuskunnissa jäsenten äänimäärä voi poiketa toisistaan, 

hämärtää tätä keskeistä periaatetta. Se ilmenee muun muassa yhdenvertai-

sena kohteluna, osuuspääoman sijoittamisena sekä panosten tai käytön suh-

teen edun saamisena. Niinpä osuustoiminnan yhtenä keskeisimpänä arvona 

voidaan pitää oikeudenmukaisuutta, joka ilmenee muun muassa vastavuo-

roisuuden tyyppisenä oikeudenmukaisuutena. Ylijäämää tuloutetaan suh-

teessa panoksiin tai ostoksiin. 

 Useat osuustoiminnan tutkijat ovat pohtineet, miten tasa-arvo voidaan 

liittää oikeudenmukaisuuteen. Jo antiikissa niillä arvioitiin olevan käsit-

teinä paljon yhtymäkohtia. Esimerkiksi Aristoteleen (1983, 75–78) mukaan 

oikeudenmukaisuus muodostuu kahdesta pääkomponentista: distributiivi-

nen oikeudenmukaisuus tarkoittaa etujen ja rasitusten – hyötyjen ja haitto-

jen – jakoa kansalaisten kesken ja korrektiivinen oikeudenmukaisuus kan-

salaisten keskinäisiä oikeussuhteita. Aristoteleen mielestä jakokysymyk-

sissä pitää noudattaa suhteellisen tasa-arvon periaatetta ja kansalaisten kes-

kinäisissä suhteissa absoluuttista tasa-arvoa. 

 Osuustoiminnan periaatteista demokraattinen hallinto ja rajoitettu 

osuuspääoman koron periaate ilmentävät korrektiivista oikeudenmukai-

suutta ja siihen kuuluvaa absoluuttista tasa-arvoa. Osuuskunnan jäsenet 

ovat periaatteessa tasa-arvoisia osuuskunnan hallinnossa. Jokaisella on yksi 

ääni pääomapanoksesta riippumatta. Absoluuttisen tasa-arvon periaate on 

osuustoiminnan erityispiirre. 
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 Demokraattisen hallinnon periaate osuustoiminnassa ilmentää absoluut-

tista tasa-arvoa, demokratiaa ja korrektiivista oikeudenmukaisuutta. Perim-

miltään nimenomaan osuuskunnan henkilöyhteisöluonne ilmentää abso-

luuttista tasa-arvoa. Demokraattisuuden periaatteen toteutumista on viime 

vuosina kyseenalaistettu osuustoiminnan käytännöissä. Teoreettisesti se on 

yhä osuustoiminnan keskeinen peruspiirre. Absoluuttisena tasa-arvon peri-

aate ilmenee epäsuorasti myös osuustoiminnan avoimessa jäsenyydessä. 

 Osuustoiminnan absoluuttista taloudellista tasa-arvoa osoittaa ennen 

muuta rajoitetun osuuspääoman koron periaate. Toimintaan voi tulla mu-

kaan ilman suuria pääomia. Vaikka osuuspääomalle maksettaisiin kohtuul-

lista korkoa, jää sen merkitys lähes olemattomaksi, koska osuuspääoma on 

yleensä verrattain pieni. Osuuskunta ei ole periaatteiltaan pääomayhteisö. 

 Absoluuttisen tasa-arvon periaate koskee siten osuustoimintaa taloudel-

lisenakin yhteenliittymänä, mikä on liiketaloudellisten arvojen vastaista. 

Absoluuttisen tasa-arvon prinsiippi on osoitus osuustoiminnan sosiaalisesta 

luonteesta. Jäsenten hyvinvointi (ja sitä kautta myös yhteiskunnan hyvin-

vointi) ei riipu osuuskuntaideaalin mukaan ensisijaisesti pääomasta, vaan 

sosiaalisista seikoista. Osuustoiminnassa ei ole kyse passiivisesta etuuksien 

saamisesta, vaan aktiivisesta sosiaalisen turvallisuuden tavoittelusta yhteis-

toiminnan avulla. 

 Suhteellisen tasa-arvon (distributiivisen oikeudenmukaisuuden) peri-

aate ilmenee taas niissä periaatteissa, jotka koskevat toisaalta rajoitettua 

osuuspääoman korkoa ja toisaalta säästön jakoa palvelujen käytön suh-

teessa. Niissä on kyse siitä, että osuuskunnan kautta jaettavat edut ovat ra-

situsten mukaisia. Tässä limittyy yhteen useita oikeudenmukaisuusprinsiip-

pejä. 

 Osuuspääoman korko (lievästi) ja säästön tai ylijäämän jako (näkyvästi) 

ovat suhteellisen tasa-arvon ilmentymää (distributiivista oikeudenmukai-

suutta). Osuuspääoman korkoon suhtautumista näkyvämmin suhteellisen 

tasa-arvon periaate ilmenee osuuskunnan säästön tai ylijäämän jakami-

sessa. Osuuskunnan tuottama hyöty (tulos) kuuluu ensisijaisesti jäsenille. 

Se jaetaan heille sen mukaisesti, miten he ovat osuuskuntaa hyödyttäneet 

sen palveluja käyttämällä. Jäsen, joka käyttää ahkerasti osuuskunnan pal-

veluja saa myös säästö- tai ylijäämäetuja, ellei niitä suunnata osuuskunnan 

kehittämiseen. Osuustoiminnassa ei tavallisesti noudateta mekaanisesti 

suhteellisen tasa-arvon periaatetta, vaan se yhdistetään solidaarisuuspyrki-

myksiin. Menettely on osa osuustoiminnan erityisluonnetta taloudellisena 
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toimintana, jossa pyritään ottamaan huomioon laajemmat yhteistoiminnan 

arvot. 

 Osuustoiminnan käytännössä ilmenevien tavoitearvojen analyysi on 

usein ristiriidassa osuustoiminnan sosiaalifilosofisten arvojen analyysin 

kanssa. Craig ei pidä tarpeellisena tulkita osuustoiminnan ensimmäistä pe-

riaatetta vapauden prinsiipin ilmentymäksi. Hän puhuu vain yleisesti oikeu-

denmukaisuudesta. Craig erottaa tasa-arvotavoitteen oikeudenmukaisuus-

pyrkimyksistä. Oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon lisäksi Graig (1980; 

ks. myös 1993, 44) johtaa osuustoiminnan perusarvoksi myös keskinäisen 

avun, solidaarisuuden. 

 Osuustoiminnan normit kuvastavat sekä toiminnan eettisiä periaatteita 

että juridisia normeja. Eettisistä periaatteista keskeisimpiä ovat toiminnan 

rehellisyys, avoimuus, yhteisvastuullisuus, kanssaihmisistä välittäminen eli 

solidaarisuus, moniarvoisuuden ja erilaisuuden kunnioittaminen sekä sitou-

tuminen eettisiin periaatteisiin. Eettisissä normeissa olennaista on jäsenten 

keskinäiseen kohteluun liittyvät periaatteet, niin sanotut jäsenen hyveet. 

Niitä ovat juuri rehellisyys, toisesta jäsenestä välittäminen, sitoutuminen 

noudattamaan yhteistoiminnan periaatteita ja moniarvoisuuden kunnioitta-

minen. 

 Arvoina eettiset normit, kuten rehellisyys ovat välinearvoja, yhteiselä-

män menettelytapoja ja keinoja. Ne tarkoittavat toimintaprosesseja ja hyviä 

tapoja tavoitella ja saavuttaa osuuskunnan tavoitteita. Osuustoiminnan mo-

nimuotoisuus hankaloittaa strategisia valintoja. Se, mikä toimii kuluttaja-

osuuskunnissa, ei välttämättä toimi tuotanto-osuuskunnissa. Useiden tutki-

joiden mukaan juuri keinojen ja menettelytapojen valinnassa on selvimmin 

etäännytty osuustoiminnan lähtökohdista, joskin tilanne vaihtelee maittain. 

Kriittisimmät osuustoimintatutkijat väittävät, ettei liikkeen kaksoisluonne 

enää käytännössä toteudu lainkaan, vaan osuustoiminta muistuttaa yhä 

enemmän muuta liiketoimintaa. 

 Välinearvot määrittelevät osuustoiminnan keinovalintoja ja ohjaavat 

pitkälti toiminnan organisoimista, jolloin arvokeskustelu koskee usein lä-

hinnä sitä, millaiset keinot ovat tehokkaimpia. Keinot riippuvat aina yhteis-

kunnan ideologisesta ja talouspoliittisesta ilmapiiristä. Osuustoimintaa or-

ganisoidaan toimintaympäristön mukaan. 

 Osuustoimintaorganisaatioissa vastaus edeltävään kysymykseen on il-

meinen. Osuuskunnista tulee ennen pitkää liikeyrityksiä. Nykyisissä pää-

oma- ja rahatalousmaissa osuustoiminnan on vaikea toteuttaa yksinomaan 
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ideaalisia arvoja, koska osuuskunnat kilpailevat muiden yritysten kanssa. 

Osuustoiminnan ideaalia uhkaakin vesittyminen ja osuuskunnat voivat 

muuttua täysin muiden yritysten kaltaisiksi. 

 Suureksi kasvanut osuuskunta on pakotettu käyttämään liiketalouden 

menettelytapoja ja keinoja markkinakilpailussa. Sen henkilöyhteisö- sekä 

kaksoisluonne on vaarassa hämärtyä. Valittujen keinojen toimivuus ratkai-

see osuustoiminnallisuuden esiin pääsyn. Tärkeää on se, miten hyvin ihan-

teita onnistutaan toteuttamaan käytännössä. Ensisijaista on keinojen lailli-

suus. Yhtä lailla tärkeää on, että tavoitteiden saavuttamiseksi valitut keinot 

ovat sosiaalisesti ja eettisesti kestäviä. Keinojen tulee olla inhimillisiä ja 

ihmisarvoa kunnioittavia, jotta niitä voidaan arvostaa.  

 Osuustoiminnan strategioissa nousevat esiin samat tehokkuusarvot kuin 

muussakin liiketoiminnassa. Avoimessa taloudessa tehokkuuden tavoittelu 

korostuu kaikessa yritystoiminnassa. Tehokkuusarvoista kilpailun ja tulok-

sellisuuden arvostaminen on keskeistä myös käytännön osuustoiminnassa. 

Osuustoiminnassa on silti mahdollista yltää pelkästä lakien noudattamisesta 

sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävään toimintaan, vaikkei sitä juridi-

sesti pidettäisikään pakottavana. Jos tällaiseen eettisesti korkeatasoiseen 

toimintaan onnistutaan vielä yhdistämään ihmisarvoa kunnioittava ja vaa-

liva toimintakäytäntö, voi osuustoiminnan olettaa säilyvän ja jatkuvan su-

kupolvelta toiselle yhteistoiminnan muotona, joka on eri väestöryhmissä 

helppo hyväksyä. 

 Juridisesti osuuskunta on siis yritys, jota koskevat samat normit kuin 

mitä tahansa taloudellista toimijaa. Toki osuuskunnilla on myös erityiset 

sääntönsä, jotka on kirjattu osuuskuntalakiin (ks. Osuuskuntalaki 

421/2013). Tavallaan eettiset periaatteet ovat kuitenkin syvällisempiä 

osuustoiminnan ohjaajia kuin juridiset normit, jotka vaihtelevat maittain ja 

toimialoittainkin. Esimerkiksi pankkitoimintaa koskee sääntely ja tuotantoa 

koskevat erilaiset rajoitteet.  

 Juridiset normit ovat vapaaehtoisen yhteenliittymän toiminnan järjestä-

misen ja ohjauksen kannalta – ja yhteiskunnan kannalta välttämättömiä – 

mutta eettiset periaatteet sekä niiden hyväksyminen ja sisäistäminen ovat 

välttämätön edellytys sille, että osuuskunta voi yhteisönä ylipäätäänkään 

olla olemassa. 

 Osuustoiminnan hyödyt on määritelty eri tavoin. Edellä on jo ollut puhe 

elintason paranemisesta ja hyvinvoinnin lisääntymisestä. Myös omatoimi-

suuden paraneminen ja omavastuisuuden toteutuminen ovat keskeisiä 
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hyötyjä. Keskeinen hyöty on pääoman karttuminen ja jäsenen saama talou-

dellinen hyöty. Muita kuin taloudellisia hyötyjä ovat omatoimisuuden ja 

omavastuisuuden toteutuminen tai lisääminen, demokraattisen yhteisön 

luoma malli yhteisvastuusta, yhteisöllisyyden kokeminen ja kaikki se hen-

kinen sitoutuminen sosiaalisen yhteisön yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin, 

joka on osuustoiminnan yksikköä – osuuskuntaa – koossa pitävä voima. 

 

 

3.3 Osuustoiminnan toimintajärjestelmän ihmiskuvat 

 

Osuustoimintaa voidaan toimintajärjestelmänä hahmottaa vielä sen perus-

teella, millaisia ihmiskuvia sen toimintaan liittyy. Ihmiskuvia voidaan jä-

sentää muun muassa sen mukaan, onko ihmiskuvassa olennaista päämäärä 

egoistinen vai altruistis-solidaristinen ja toisaalta, onko kyseessä invidua-

listinen vai kollektiivinen toiminta (Hettlage 1990, 41.; Köppä 2007, 136). 

 Tässä käytän käsitettä 'ihmiskuva', koska 'ihmiskäsitys' on perinteisesti 

sisällöltään laaja-alaisempi. Se käsittää ensiksikin hyvin tunnettuja, lähes 

maailman katsomuksellisia ihmiskäsityksiä, kuten naturalistinen, humanis-

tinen, kristillinen tai marxilainen ihmiskäsitys. Toiseksi se voi käsittää ih-

misen tarkastelun tieteellisen neutraalisti. Tällöin ihmistä voidaan jäsentää 

mm. holistisena kokonaisuutena, jolloin puhutaan systemaattisesta ihmis-

käsityksestä (Niemelä 2014). Joskus näitä käsitteitä kuitenkin käytetään lä-

hes synonyymeina. 

 Koska osuustoiminta toimintajärjestelmänä on keskeisesti yhteisöllinen, 

liittyy siihen aina käsitys/tulkinta ihmisestä yhteisöllisesti, kollektiivisesti 

toimivana olentona. Osuustoiminnallista ihmiskuvaa, Homo co-operativus, 

jota käsiteltiin lyhyesti jo edellä, voidaan, kuten todettua, luonnehtia myös 

osin solidaristisena ja osin egoistisena. Onhan jokaisella osuustoiminnassa 

mukana olevalla jäsenellä kuitenkin olemassa yhtenä toimintansa motiivi-

tekijänä myös omat, henkilökohtaiset ja/läheistensä taloudelliset edut, joita 

sitten hoidetaan yhteisin ja jäsenten kesken edellä kuvatulla tavalla toteu-

tettavin järjestelyin. Osuustoiminnan kaksoisluonne on konkreettinen osoi-

tus tästä. 

 Seuraavassa systeemiteoreettisessa analyysissä keskitytään vain pää-

kohdittain osuustoiminnan toiminnallisista periaatteista johdettuihin ihmis-

kuviin. Pelkistetyt osuustoiminnan ihmiskuvat voidaan näet johtaa osuus-
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toiminnan toiminnan tasoista (tavoitteet, keinot ja tulokset) ja niihin liitty-

vistä arvo-, normi- ja hyötyperiaatteista. Toimintapoliittisesti kysymys on 

sosiaalisesta – tai niin kuin klassisempi määrittely käsite kuuluu – Homo 

politicus ihmiskuvasta. Tavoite- ja arvomäärittely ovat aina toimintapoliit-

tisia ja niiden toteutuminen nojautuu ideologisiin, aatteellisiin, maailman-

katsomuksellisiin perusteisiin, jotka yhä harvemmin ovat julkilausuttuja – 

tai edes tiedostettuja – ja enenevässä määrin implisiittisesti koettuja. Edellä 

mainittu ongelma määritellä osuustoiminnan periaatteita eriytyvässä maa-

ilmassa, ei ole kaukana tästä asetelmasta. 

 Vastaavasti eettisjuridisella tasolla kyse on eettisesti toimivasta Homo 

ethicus ihmiskuvasta, joka valitsee menettelytapoja ja keinoja eettisesti, so. 

yhteisössä hyväksyttävällä tavalla. ja vielä taloudellisella tasolla on kyse 

hyötyjä tavoittelevasta ihmiskuvasta, Homo economicus. Tällöin on kyse 

rationaalisesta toiminnan tasosta. Kaikki nämä ihmiskuvan piirteet yhdis-

tyvät tavallaan käsitteessä Homo co-operativus. Tämän vuoksi kyseinen kä-

site on hyvin kiinnostava moniulotteisuudessaan. Se myös kuvastaa hyvin 

osuustoiminnan moniulotteisuutta toimintajärjestelmänä. 

 

 
 

Kuvio 2: Osuustoiminnan toimintajärjestelmän erilaiset ihmiskuvat 

 

Kuvio 2 osoittaa, miten osuustoiminnassa kaikki kolme mainittua ihmisku-

vaa (Homo politicus, Homo ethicus ja Homo economicus) liittyvät toisiinsa 

taustalla olevien osuustoiminnan ulottuvuuksien näkökulmasta. Ennen siir-

tymistä Homo co-operativus ihmiskuvan tarkasteluun, perehdytään siihen, 

miten osuustoiminnan ulottuvuudet eli osajärjestelmät liittyvät näihin kol-

meen ihmiskuvaan. Ihmiskuvat siis sinänsä jäsentyvät toimintajärjestelmän 

eri osajärjestelmistä ja ilmentävät niiden toteuttamista arvo-, normi- ja hyö-

tynäkökohdista käsin. Näin myös osuustoiminnan sisään siirtyy yhteiskun-

nallinen valtavirta paineineen jakaa hyvinvointia kestävästi tai kestämättö-

mästi. Tämän tarkastelun takana on keskeisiä kysymyksiä kestävästä talou-

desta ja uushumanismista (Köppä 2011), 
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 Osuustoiminnassa Homo politicus ihmiskuva ilmenee siinä, että organi-

saatiossa korostuu yhteiskunnallispoliittinen arvomaailma eli jäsenten ar-

vottamat periaatteet ja tavoitteet. Homo politicus on keskeinen siksi, että 

(osuustoiminnakin) tavoitteet ovat poliittisen tason kysymyksiä. Tästä ih-

miskuvasta voitaisiin puhua myös sosiaalisen käsitteellä, mutta tässä käy-

tetään käsitettä politicus, koska kyse on niin vahvasti koko osuustoiminnal-

lisen toimintajärjestelmän poliittisesta luonteesta. Osuustoiminnallisesti 

kyse on keskeisestä sosiaalisesta ja solidaarisesta ihmiskuvasta, joka on val-

mis ja halukas liittymään yhteen muiden ihmisten kanssa sekä toteuttamaan 

yhteistoimintaa. Tässä olennaista on tahtokysymys. Turhaan ei sanota: ”Po-

litiikka on tahdon asia!”. Näin se on myös osuustoiminnassa. Hyvää ja so-

siaalista toimintaa tahtovat luovat edellytykset osuustoiminnalle ja sen to-

teuttamiselle kaikkien hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Avainasia on silti 

tahto yhteistoimintaan ja yhteiseen menestykseen (yhteishyvään). 

 Evoluutiossa lajin säilymisen kannalta keskeistä on valintojen kestä-

vyys. Sitä voidaan arvioida yksityisen vs. kollektiivisen edun kannalta. Niin 

muodoin myös erilaisia organisaatioita voidaan tyypitellä ja asettaa keske-

nään suhteeseen tuottomotiivin asteen vs. yhteisöosallisuuden asteen suh-

teen (Köppä 2007, 136). Tällainen malli tunnistaa hyvin erilaisia kombi-

naatioita aina äärivaihtoehtoja myöten. Sosiaalisesti ja ekologisesti kestä-

vän kehityksen kannalta on kriittistä, että todellisuudessa säilyy sellainen 

valinnan mahdollisuus, ettei esimerkiksi ns. vulgaaridarwinistinen, vah-

vemman ehdoilla tapahtuva vapaa kilpailu, johda yksipuoliseen talouteen, 

joka vie resurssit vapaalta yhteistoiminnalta. 

 Osuustoiminnassa Homo ethicus ilmenee toiminnan oikeutettujen kei-

nojen ja menettelytapojen puitteissa. Osuustoiminnassa Homo ethicus ih-

miskuva on keskeinen, koska toiminnalla on eettissosiaaliset perusteet. 

Osuustoiminnallisesti ajatellen tässä ihmiskuvassa on siis kyse siitä, että 

Homo co-operativus toimii luvallisia ja suositeltavia toimintatapoja käyt-

täen, rehellisesti ja muita osuuskunnan jäseniä arvostaen. Yhteistoiminnal-

lisen ihmiskuvan eettinen osa-alue merkitsee myös sitä, että Homo co-ope-

rativus toimii solidaarisesti, muiden etuja samalla tavalla kunnioittaen kuin 

omiaan. 

 Osin tässä yhteydessä voidaan jopa puhua altruistisesta ihmiskuvasta, 

koska yhteistoiminnassa vallitsevaa yhteistä hyvää saatetaan toteuttaa jopa 

oman edun vastaisesti. Tämän kaltainen malli toimia on löydettävissä muun 

muassa evoluutiosta, jossa jälkeläisten eteen tehdään kaikki mahdollinen, 
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jopa oma etu ja henki vaarantaen. Näin yhteisön ja lajin selviytyminen nou-

see keskeiseksi toimintaperiaatteeksi. Kyse on toimimisesta tavalla, jolla 

saadaan yhteisesti aikaan yhteistä ja yhteisöllistä menestystä. Osuustoimin-

nassa tätä voisi tarkoittaa esimerkiksi vararahasto, joka huolehtii toiminnan 

kestävyydestä, jopa ylisukupolvisesti. Osuustoiminnassa, kuten kaikissa 

muissakin taloudellisissa organisaatioissa, Homo economicus -ihmisku-

valla on keskeinen merkitys, 

 Neljänteen ihmiskuvaan, Kuviossa 2 esittelemättömään ihmiskuvaan, 

Homo co-operativukseen, liittyy myös aina ajatus taloudellisesta menestyk-

sestä. Osuustoiminta on tavoitteisiin ja tuloksiin tähtäävää toimintaa. Se tar-

koittaa rationaalista ihmiskuvapiirrettä. Ellei Homo co-operativus sisältäisi 

myös Homo economicus piirrettä, ei olisi kyse taloudellisesta toiminnasta; 

onhan osuustoiminta viime kädessä jäsentensä hyvinvoinnin vuoksi raken-

nettu taloudellinen organisoituma. Osuustoiminta – ja Homo co-operativus 

sen ihmiskuvan kiteyttäjänä – on todella omintakeinen esiteltyjen kolmen 

ihmiskuvan yhdistelmän varaan rakentunut yhteistoiminnallinen toiminta-

järjestelmä. 

 Ehkä eniten kritiikkiä on saanut osakseen Homo economicus -ihmis-

kuva, suorastaan jopa (yleisenä) ihmiskäsityksenä markkinoitu ihmiskuva. 

Tämä johtuu siitä, että oman edun rationaalisuus taloussubjektina nähdään 

ja markkinoidaan sen ytimenä. Käsitys on kyseenalaistettu valtavirran ta-

loustieteen ulkopuolella jo kauan, mutta yhä vahvemmin myös sen sisällä. 

Esimerkiksi Akerlofin ja Schillerin (2009, 214) mukaan ongelmien ydin on 

makrotaloustieteilijöiden ja rahoitusalan ammattilaisten vakiintunut usko 

rationaalisiin ja tehokkaisiin markkinoihin. Tällöin he eivät ota ottaa huo-

mioon talouskriisien alkamisen kannalta olennaisinta dynamiikkaa, Perus-

vaistojen merkitystä. Muun muassa taloudellisten kriisien suhdannekään-

teiden synnyssä vallitsee aluksi liiallinen luottamus, jopa euforia, talouden 

nousuun, joka vaihtuu kriisin syvetessä luottamusvajeeseen, jopa lamaan-

nukseen (Akerlof & Shiller 2009, 218–219). 

 Silti Homo economicus oletuksia pidetään yhä kyseenalaistamattomina 

käytännön toimintapolitiikoissa ja ne ovat talouspolitiikan eliittien hyväk-

symiä. Muutoksen aikaansaamiseksi on tavoiteltu jopa tarveteorioista läh-

tien lähestyen ihmiskäsitystä, joka ottaisi huomioon kestävän kehityksen 

globaalit ehdot (esimerkiksi degrowth-filosofiat, kriittiset tutkijat ja ns. 

eräät kantaa ottavat kirjoittajat). Kriittisiä kirjoituksia talouden tuhokombi-

naatiosta löytyy muun muassa Felix Guattarilta, hänen pamfletinomaisesta 
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teoksestaan ”Kolme ekologiaa”. Teoksessaan Guattari jäsentelee luonnon, 

yhteiskunnan ja mielen ympäristöjä. Guattarin (2008, 10–11) mukaan vain 

eettispoliittinen näkökulma, ekosofia, kykenee artikuloimaan asiallisesti 

sitä muutosta, joka tapahtuu näiden ympäristöjen myllerryksessä. Guattari 

tavoittelee yleistä ekologiaa, jonka luonnostelun on aloittanut luonnon eko-

loginen tarkastelu. Nämä kolme ekologiaa on peräisin yhteisestä eettises-

teettisestä opista, vaikka ne ovatkin toisistaan erillisiä (Guattari 2008, 81). 

 Osuustoiminnan ihmiskuvia voidaan jäsentää monesta kriteeristöstä läh-

tien, esimerkiksi sen mukaan, onko toiminnan päämäärä egoistinen vai so-

lidaristinen ja onko kyseessä invidualistinen vai kollektiivinen toiminta. 

Osuustoimintaan ja yleisesti koko yhteisötalouteen toimintajärjestelmänä 

liittyy yllätyksettömästi ajatus ihmisestä yhteisöllisesti, kollektiivisesti toi-

mivana olentona. Laaja-alaista osuustoiminnallista ihmiskuvaa, Homo co-

operativus, voidaan kuitenkin luonnehtia sekä egoistiseksi että solidaris-

tiseksi. Myös osuustoiminnassa toimijoilla on taloudellisia etuja, vaikka 

niitä hoidetaankin yhteisin järjestelyin. Osuustoiminnan kaksoisluonne ku-

vaa tätä dualismia. 

 Osuustoiminnan ihmiskuvia on myös analysoitu systemaattisesti, sys-

teemiteorian avulla. Tällä tavalla on edelläkin pyritty jäsentämään kaikkien 

niiden keskeisten ihmiskuvien roolia, joita osuustoiminnassa ilmenee. Sys-

teemiteoreettisessa analyysissani osuustoiminnan ihmiskuvat johdetaan eri-

laisista toiminnan merkityksistä, kuten tavoitteet, keinot ja tulokset ja niihin 

liittyvistä periaatteista, kuten arvo-, normi- ja hyötyperiaate. 

 Toiminta voidaan analyyttisesti jakaa useisiin systeemisiin ulottuvuuk-

siin erityisine merkityksineen. Poliittisella ulottuvuudella on kysymys toi-

minnan sosiaalisesta tai niin kuin perinteinen käsite kuuluu, Homo politicus 

ihmiskuvasta. Tavoite- ja arvomäärittelyhän on organisaatiossa aina toi-

mintapoliittista ja ideologista. Vastaavasti eettisjuridisella ulottuvuudella 

on kyse eettisesti toimivasta Homo ethicus -ihmiskuvasta. 

 Tällainen yksilö valitsee tyypillisesti menettelytapoja ja keinoja eetti-

sesti, yhteisössä hyväksyttävällä tavalla. Taloudellisella ulottuvuudella on 

kyse hyötyjä tavoittelevasta ihmisestä, Homo economicus -ihmiskuvan 

mielessä. Tällöin on kysymys rationaalisesta toiminnan merkityksestä. 

Osuustoiminnan Homo politicus ihmiskuva ilmenee siinä, että organisaa-

tiossa korostuu yhteiskunnallispoliittinen arvo-maailma, jäsenten arvotta-

mat periaatteet ja tavoitteet. Hyvään ja sosiaalisesti kestävään toimintaan 

pyrkiessään osuuskunnan jäsenet luovat edellytykset osuustoiminnalle ia 
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sen toteuttamiselle kaikkien hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Olennainen 

edellytys on tahto yhteistoimintaan )a yhteiseen menestykseen eli yhteiseen 

hyvään. 

 Osuustoiminnassa Homo ethicus ilmenee, paitsi osuustoiminnan periaa-

tetasolla, niin myös toiminnan oikeutettujen keinojen ja menettelytapojen 

puitteissa. Osuustoiminnassa Homo ethicus ihmiskuva on aivan keskeinen, 

koska osuustoiminnalla on vahvat eettissosiaaliset perusteet ja perinteet. 

Osuustoiminnallisesti ajatellen näin painottuneessa ihmiskuvassa on kyse 

siitä, että Homo co-operativus toimii yhteisössä määriteltyjä luvallisia ja 

suositeltavia toimintatapoja käyttäen rehellisesti ja muita osuuskunnan jä-

seniä arvostaen. Yhteistoiminnallisen ihmiskuvan eettisyys merkitsee sitä, 

että Homo co-operativus toimii solidaarisesti, omia ja muiden etuja samalla 

tavalla kunnioittaen. 

 Niin osuustoiminnassa kuin muissakin taloudellisissa organisaatioissa, 

Homo economicus ihmiskuvalla on merkitystä. Homo co-operativukseen 

liittyy myös ajatus taloudellisesta menestyksestä, etujen ajamisesta ja jär-

kevästä toiminnasta. Se tarkoittaa järkeilevää ihmiskuvapiirrettä. Mikäli 

homo co-operativus ei sisältäisi myös Homo economicus piirrettä, ei olisi 

kyse taloudellisesta toiminnasta. Osuustoiminta on kuitenkin viime kädessä 

jäsentensä hyvinvoinnin vuoksi rakennettu taloudellinen organisoituma. 

 Osuustoiminta on erityinen kolmen ihmiskuvan yhdistelmä. Näin ajatel-

len, osuustoiminnalla ei olekaan ainoastaan aiemmin perusteltua kaksois-

luonnetta, vaan itseasiassa jopa kolmoisluonne. Kaikki nämä ihmiskuvan-

piirteet yhdistyvät käsitteessä Homo co-operativus. Se siis voidaan ymmär-

tää kattokäsitteeksi näille kolmelle ihmiskuvalle (Homo politicus, ethicus 

ja economicus). 

 UNESCOn piirissä käyty uushumanistista ihmiskäsitystä koskeva kes-

kustelu osoittaa erityisesti eettisen, humaanisen ihmiskäsitys-näkökulman, 

tärkeyttä myös taloudellisen yhteistoiminnan ihmiskäsityksessä. 

 Kuten todettua, osuustoimintaa, ja laajempaa yhteisötalouttakin, voi-

daan tarkastella monesta näkökulmasta; uusimmissa kirjoituksissa painot-

tuu juuri eritoten osuustoiminnan ekologinen ja yhteisöllinen puoli. Myös 

osuustoiminnan tarkastelu järjestelmänä on sinänsä edelleen hedelmällistä, 

sillä osuustoiminta on organisaationa järjestäytynyt lähtökohtaisesti tavoit-

teelliseksi toiminnaksi. Tätä näkökohtaa on esimerkiksi Dülfer (mm. 1984) 

korostanut, tarkastellessaan osuustoimintaa sosio-teknisenä organisaationa. 
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 Organisaationa osuustoiminta on erikoislaatuinen organisoituma moni-

naisine yhteisöllisine perustoineen. Sillä on toimintajärjestelmänä omat 

keskeiset toiminnalliset ulottuvuutensa, joita kuvaan tässä julkaisussa kä-

sitteillä poliittisideologinen, juridis-hallinnollinen ja taloudellis–tuotannol-

linen. Niiden puitteissa tehdään päätöksiä sekä ohjataan ja toimeenpannaan 

niitä. Nämä ulottuvuudet ovat näin ollen toiminnan funktioita. Ne perustu-

vat tahdonmuodostukseen, menettelytapojen laadintaan ja tulostoiminnan 

eli toimialan valintaan. Niitä voi toimintajärjestelmän tekijöinä jäsentää toi-

minnan tavoitteina, keinoina ja tuloksina, kuten edellä ihmiskuva-analyy-

sissä on esitetty. 

 Osuustoiminnallisen yrittäjyyden voimistumisen ja kasvun suurimpina 

esteinä ovat edelleenkin täsmällisen tiedon puute ja ristiriita sen vanhahta-

van maineen ja nykyaikaisen liiketoiminnallisuuden välillä. Olisi tarkoituk-

senmukaista pohtia jännitettä, joka vallitsee osuustoimintaa koskevan ta-

loudellisen yhteistoiminnan legitimaation (eri maiden osuustoimintalait) ja 

tavanomaisen yrityselämän kilpailua koskevan periaatteen (yleiset kilpai-

lulait) välillä. Tämä jännite kulminoituu Suomessa erityisesti kilpailuviras-

ton vaatimuksiin yhtenäistää kaikenlainen yritystoiminta kilpailulain pii-

riin. 

 Kilpailuviranomainen lähtee yritystoiminnan osakeyhtiömuotoisesta 

tarkastelusta ja erityisesti sijoittajakapitalismia suosivista lähtökohdista. 

Se, että julkinen osakeyhtiö, oyj, menestyy markkinoilla, tuottaa hyvän 

vuosituloksen ja jakaa hyviä osinkoja osakesijoittajille sekä turvaa sijoituk-

sen pitkän aikavälin arvonnousun, on kilpailuviranomaisen ja kilpailulain-

säädännön ajattelun lähtökohta. 

 Osuustoiminnallinen yritys voi kuitenkin myös toimia tehokkaasti ja voi 

tuottaa hyvää liikevoittoa, jonka se voi myös joko a) antaa palveluja käyt-

täville jäsenille hinnanalennuksina takaisin, erilaisina bonuksina tai ylijää-

män palautuksina (vrt. osinko) tai b) alentaa hintojaan. Se, että oyj ei pysty 

osuuskuntamuotoisten yritysten toiminnan ansiosta maksimoimaan omista-

jan arvon kehittymistä sijoittajien intressin mukaisesti ei sinällään ole kil-

pailun vastaista ja kilpailun rajoittamista. Se pikemminkin osoittaa, että kil-

pailu toimii, kun oyj ei saa ilman toisenlaisella konseptilla toimivia kilpai-

lijoita – osuuskuntia – määrätä hinnan muodostusta markkinoilla. (Niska-

nen 2014.) 

 Tällä hetkellä osuustoimintayritysten taloudellinen yhteistoiminta jou-

tuu yhä useammin altavastaajaksi, koska sen noudattamia periaatteita ja 
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käytäntöjä pidetään kilpailun vääristämisenä. Tämä näkyy mm. RAY:n ra-

hoituksen loppumisena järjestöjen ja yhdistysten tuottamille palveluille. 

 Kysymyksessä ei kuitenkaan ole pelkästään osuustoiminnan legitimaa-

tion horjuttaminen, saati horjuminen. Näkökulmaa laajentaen voidaan ky-

syä, ovatko ylipäänsä kansalaisyhteiskunnan yhteistoiminnalliset organi-

saatiot, osuustoiminnan lisäksi järjestöt, keskinäiset yritykset, yhdistykset 

yms., oikeutettuja järjestämään omintakeista yhteistoimintaa, esimerkiksi 

taloudellista yhteistoimintaa tai tuettua sosiaalistaloudellista avustustoi-

mintaa. Voiko yksi markkinataloudellinen periaate olla kaikkea taloudel-

lista toimintaa kantava voima yhteiskunnassa? Toivottavaa olisi monien 

sellaisten kysymysten käsittely, jotka nousevat muun muassa siitä funda-

mentaalisesta kysymyksestä, ovatko kansalaisoikeudet, kuten vapaus ko-

koontua, liittyä yhteen ia luoda toiminnallisia organisoitumisia, myös ta-

loudellisia, yhtä tärkeä peruste sosiaaliselle ja taloudelliselle toiminnalle 

kuin vapaa kilpailu? Ovatko esimerkiksi sijoittajien intressit tärkeämpiä 

kuin kansalaisten intressit? Missä ovat yksityistämisen rajat ja missä yhteis-

toiminnan? 

 Suomessa on markkinataloutta edustava kilpailuvirasto, joka puuttuu 

kaikenlaisiin kilpailua rajoittaviin esteisiin. Tällöin kaikkea taloudellista 

toimintaa pidetään kilpailuna. Missä on vastaava yhteistoimintavirasto, 

joka puuttuisi kansalaisyhteiskunnan toiminnan esteisiin ja loisi sille ny-

kyistä paremmat edellytykset? Muun muassa näitä kysymyksiä olisi perus-

teltua käsitellä yhteistoimintapoliittisten kysymysten ja niiden rajojen tar-

kastelun yhteydessä. 

 Osuustoiminnan itsearviointi on lisännyt Suomessa 2000-luvulla tietoi-

suutta sen erityisluonteesta ja identiteetistä. Tähän kehitykseen on liittynyt 

esimerkiksi osuustoiminnan neuvottelukunnan kokoama yhteisrintama ta-

loudellisten panostusten osoittamiseksi osuustoiminnan tutkimukselle. 

Osuustoiminnan yliopisto-opetus on puolestaan vaikuttanut osuustoimin-

taan liittyvien mielikuvien monipuolistumiseen ja uudenaikaistumiseen, 

paitsi yliopistoissa, myös yrittäjyyden kehittämisessä. Kriittinen ja ulko-

puolinen osuustoiminnan arviointi on saanut jatkokseen myös aktiivista ja 

ennakkoluulotonta muutosta niin uusosuuskuntien toiminnassa kuin yleistä 

keskustelua ja toimintaa virittävänä verkostoitumisena. 



 

 

4 Osuustoiminnan arvot, sisältö, tavoitteet ja 

keinot 
 

 

4.1 Osuustoiminnan arvoanalyysin moniulotteisuus 

 

Taloudellisilta ulottuvuuksiltaan osuustoiminta näyttäytyy erilaisena kuin 

esimerkiksi sosiaalisilta ulottuvuuksiltaan. Liiketaloustieteen näkökul-

masta osuustoiminta on hahmoteltavissa jäsentensä tueksi organisoiduksi 

taloudellisen yhteistoiminnan muodoksi, sosiologisesta näkökulmasta 

osuustoimintaa voidaan tarkastella mm. yhteiskunnan (tuotanto)funktioita 

palvelevana organisaationa. Oikeustieteen näkökulmasta osuustoiminta 

näyttäytyy juridisena henkilönä (osuuskunta), jolla on oikeuksia ja velvol-

lisuuksia. 

 Lisäksi voitaisiin tarkastella osuustoimintaa monen muunkin tieteenalan 

kannalta. Niinpä esimerkiksi antropologiselta kannalta osuustoiminta viit-

taa yhteisöä ja sen jäseniä ylläpitävään toimintaan. Primitiivisessä muodos-

saanhan osuustoimintaa on edeltänyt melkoinen joukko erilaisia yhteistoi-

minnallisia muotoja, joille on ollut ominaista yhteisön jäsenten tukeminen 

selviytymään elämässään. Tässä mielessä osuustoiminnalla on vanhat, po-

litiikka-, toiminta- ja jopa etiikkatieteelliset juuret. Osuustoimintaahan ei 

ole synnytetty voiton tavoittelun, vaan elämässä selviytymisen vuoksi. 

 Osuustoiminnan nykymuotoinen moniulotteisuus sisältää siis monia 

historiallisesti painottuneita elementtejä, ja lienee lähes mahdottomuus ym-

märtää osuustoimintaa ilman sen arvoanalyysiä. Syväanalyysissä pyritään 

paljastamaan kulloinkin kyseessä olevan ilmiön perusrakenne eli ne erilai-

set arvot, joihin tarkasteltavana oleva ilmiö perustuu. Syväanalyysi olisi, 

siis keino tarkastella niitä perusjuuria, joista käsin ilmiön mieltä olisi mah-

dollista ymmärtää entistä monipuolisemmin. Tämä analyysin muoto ei tar-

koita. että tutkimus voisi tuoda välttämättä esiin jotain uutta tai mullistavaa. 

 Työnarvoteoria pitää tarvikkeen/tavaran arvon (vaihtoarvon) mittana 

sen valmistamiseen tarvittavaa työtä. Työtä voidaan mitata työajalla, so. 

tarkastelemalla hyödykkeiden tuottamiseen käytettyä työaikaa. Eritoten 

marxilaisessa traditiossa on korostettu työnarvoteoriaa (Marx 1957). Työn-
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arvoteorian perusteet luotiin kuitenkin jo ns. klassisen taloustieteen piirissä 

1600-luvulla. 

 Työn arvo teoriassa keskeistä on käsitteellinen jako käyttö- ja vaihtoar-

voon (’value in use' ja ’value in exchange’). Tämä käsite jaottelu on peräisin 

jo Adam Smithiltä (1961). Esimerkiksi luonnosta suoraan saatavilla tarvik-

keilla (vesi, ilma, auringonvalo jne.) on suuri käyttöarvo, mutta vain ole-

maton vaihtoarvo. Sitä vastoin esimerkiksi jalokivellä voi olla suuri vaih-

toarvo, mutta vähäisempi (suoranainen) käyttöarvo. 

 Perimmiltään käsitejaottelu viittaakin mm. siihen, miten hyödyllinen 

tarvike/tavara on. Osuustoiminnassa olennaista on se, miten hyödyllinen 

tarvike/tavara on käyttäjälle hänen jokapäiväisessä elämässään. Tämä joh-

taa kriittiseen kysymykseen elämän tarpeista. 

 Filosofisesti arvioiden kysymys työn arvosta on esiintynyt jo Aristote-

leella. Toki hänen kysymyksenasettelunsa on etäinen verrattuna esimer-

kiksi marxilaiseen työnarvoteoriaan. Arvoproblematiikka kytkeytyi mm. 

stoalaisessa filosofiassa käsityksiin ihmisen oikeista ja vääristä tarpeista 

(Riihinen 1983). 

 Kysymys käyttö- ja vaihtoarvosta kiteytyy osuustoiminnan kannalta 

kiinnostavaksi kysymykseksi osuuskunnan markkinaluonteesta. Osuuskun-

nan tuotteilla ei periaatteessa tarvitse olla vaihtoarvoluonnetta. Sen sijaan 

niillä on aina käyttöarvoluonne. Osuuskunnan tuottamat/välittämät hyö-

dykkeet ja palvelukset ovat yleensä jäsenten tarpeentyydytyksen tarvik-

keita, so. käyttöarvotarvikkeita. 

 Osuustoiminnan alkuvaiheissa käyttöarvo oli läpitunkeva teema osuus-

kunnissa. Niinpä kuluttajain yhteistyötä elintarvikkeiden hankkimiseksi to-

teutettiin mm. mylly- ja leipomoalalla- Samoin ns. työosuuskunnat eli 

oman avun järjestöt olivat lähellä käyttöarvoperiaatteen toteuttamista. Eten-

kin ns. esiosuustoiminnalliset yhteistyömuodot toteuttivat käyttöarvoperi-

aatetta (SOU 1979). 

 Ajan mittaan yhä selvemmin osuuskunnat ovat alkaneet toteuttaa vaih-

toarvoperiaatetta. Osuuskunnista on tullut yhä suuremmassa määrin liike-

taloudellisia yrityksiä, Tällöin taloudellinen markkinamekanismi määritte-

lee tuotteille vaihtoarvon. Toki ko. hyödykkeillä on samalla myös käyttö-

arvo. 

 Joka tapauksessa vaihtoarvoperiaatteen yleistymisen myötä osuustoi-

minnan keskeiskysymykseksi on muodostunut toiminnan liiketaloudellinen 

kannattavuus. On siis siirrytty yhä selvemmin yhteistyöprinsiipistä kilpailu-
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prinsiipin piiriin. Tämä muutos on ollut johdonmukainen seuraus ns. läpi-

kapitalisoitumisesta, jota markkinatalous on viime vuosikymmeninä läpi-

käynyt. 

  Osuustoiminnallisista tuotteista (hyödykkeistä ja palveluista) on siis 

ajan mittaan muodostunut vaihtoarvolain alaisia, kuten, muustakin hyö-

dyke- ja palvelutuotannosta. Sikäli se olisi sekularisoitunut perusprinsii-

peiltään. Historiallisessa mielessä jotkut jopa näkevät niiden täyttäneen teh-

tävänsä kyseessä olevan ajan osalta. Nykyhetki avaisi myös aivan uuden-

laisia yhteistyömahdollisuuksia (ns. pehmeä teknologia, uudet yhteistyöta-

vat jne.). 

 (Raja)hyötyteorian näkemys tarvikkeen/tavaran arvosta lienee luonneh-

dittavissa luonteeltaan utilitaristiseksi. (Raja)hyötyteoriaan liittyy läheisesti 

myös hedomistinen piirre. Niinpä kansantaloustieteestä on puhuttu mm. 

nautinto-oppina (Genusslehre) (Gossen 1889). (Raja)hyöty teorian juuret 

palautunevat aina epikuurolaiseen filosofiaan mielihyvästä (pleasure) ja 

tuskan (pain) välttämisestä (Riihinen 1983). Niinpä taloustieteen tavoit-

teeksi on nähty mielihyvän maksimointi (Jevons 1911). 

 (Raja)hyötyteorian perusfilosofina voinee pitää Jeremy Benthamia ja 

John Stuart Milliä. Tältä perustalta luotu taloustiede näkee ihmisen olemuk-

sen Homo economicus -tyyppisesti. Tämänkaltainen ihmiskuva johtaa ta-

loudelliseen rationaliteettiin. Ihminen valitsisi sellaisen tarvike- ja hyödy-

keyhdistelmän, jonka hän itse asettaisi – preferoisi – korkeimmalle omassa 

arvoasteikossaan. Näin ihminen pyrkisi toteuttamaan preferenssejään (ta-

voitteitaan) ja utiliteettejaan (elämyksellisiä hyötyjään) suvereenisti.  

 (Raja)hyötyteoriassa keskeiseksi on noussut ns. niukkuuden/harvinai-

suuden käsite. Tämä ilmenee mm. käsityksenä, jonka mukaan varaston suu-

ruus on suhteessa maksuhalukkuuteen (Galbraith 1969). (Raja)hyötyteoria 

on myös käyttänyt käsitettä ’tarve’ tarkoittaen ilmeisesti kuitenkin enem-

män käsitettä ’halu’ (vrt. Niemelä & Ruotsalainen 1983). (Raja)hyötyteori-

assa tarvikkeen/ tavaran arvon mitaksi nähdään kysynnän voimakkuus. Kä-

site ’kysyntä’ ei kuitenkaan implikoi käsitteen ’tarve’ kanssa. Pikemminkin 

se implikoi käsitteen ’halu’ kanssa, jonka taustalla toki voi olla ns. tosi tai 

epätosi tarve.  Näin ollen sekä (raja)hyötyteorian että (edellä esitetyn) 

työnarvoteorian keskeiseksi ongelmaksi nousee kysymys tarpeesta. Arvo 

sisällöllisessä merkityksessä koskettelee siis kysymystä tarpeesta ja tarpeen 

tyydytyksestä sekä niiden universaalisuudesta. Arvo sisällöllisessä 
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merkityksessä päätynee siis tavalla tai toisella kysymykseen ihmisen tar-

peista ja tarpeen tyydytyksestä. 

 Niin kutsutussa hyvinvoinnin taloustieteessä on aikaisempaa selvemmin 

pyritty teoreettisempaan kysymyksenasetteluun. Tässä yhteydessä on alettu 

arvostella myös edellä kuvattua Homo economicus -ihmiskäsitystä (esim. 

Ng & Tseng 2008; Riihinen 1983). Tämä on merkinnyt käytännössä mm 

sitä, että hyvinvointiproblematiikka on lähentynyt perinteistä kansantalous-

tieteen problematiikkaa. Silti tuore tapa problematisoida hyvinvoinnin kä-

sitettä on johtanut vielä syvempään analyysiin arvon olemuksesta ihmiselle. 

YK:ssa esitetty idea elintasosta moniulotteisena ilmiönä oli alkua uudelle 

tavalle ymmärtää hyvinvointi. Elintason osatekijöiden luettelointi on osoit-

tanut mm. sen, että hyvinvointi ihmisen hyvänä ei ole kuvattavissa yksin-

omaan makrotason käsitteillä. 

 Elintason käsitteen myötä kiinnostuksen kohteeksi on noussut kysymys 

elämisen laadusta. Alettiin oivaltaa myös subjektiivisten tekijöiden merki-

tys hyvinvoinnille. Elämisen laatua koskeva problematiikka on toisaalta 

saattanut olla keino siirtää huomiota pois elintasossa vallitsevista suurista 

eroista – niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Näkökulmansa hyvin-

voinnin tarkasteluun tarjoaa myös ns. elämäntapatarkastelu. Se on pyrkinyt 

saattamaan tarkastelun kohteeksi ihmisen elämänkerran kokonaisuudes-

saan.  

 Tärkeää on oivaltaa, että käsitteenä hyvinvointi on monimerkityksinen. 

Arvoteorian kannalta käsite ’tarve’ on, kuten todettua, perustavampi, minkä 

seurauksena käsitteet ’käyttöarvo’ ja ’tarve’ (’tarpeentyydytys') olisivat lä-

hellä toisiaan. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna myös osuustoimintaprob-

lematiikassa keskeistä olisi osaltaan tarveproblematiikan käsittely. Tämä on 

samalla (epäsuoraa) käyttöarvoanalyysiä. Koska ’käyttöarvo’ on osuustoi-

minnallisesti perustavampi – ainakin alkuperäisempi – käsite kuin ’vaihto-

arvo’ paneudutaan seuraavassa suhteellisen seikkaperäisesti tarveteoriaan. 

Siinä ikään kuin kiteytyy sisällöllisen arvon problematiikka syvätasolla. 

 

 

4.2 Osuustoiminta, hyvinvointi ja tarve 

 

Osuustoiminta on useimmiten määritelty yhteistoiminnaksi, jonka tavoit-

teena on hyvinvointi eli jäsenten tarpeidentyydytykseen tarvittavien tarvik-
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keiden/hyödykkeiden tuottaminen, jakelu jne. Mm. pohjoismaisessa osuus-

toimintakirjallisuudessa käsite ’tarve' on ollut osuustoiminnan keskeinen 

käsite (Moback 1985). 

 Arvoproblematiikan kannalta tarveteoriassa olisi kyse mm. siitä, mitä 

tarpeita arvo sisällöllisessä merkityksessä tyydyttää sekä myös siitä, mitä 

arvoja tarpeentyydytys edellyttää. Tarveteorian kannalta arvo on arvo(kas) 

vasta sitten, kun se tyydyttää ihmisen elämän kannalta välttämätöntä tar-

vetta. Arvo olisi siis tarpeeseen nähden tässä mielessä toissijaisempi. Si-

nänsä arvon ja tarpeen järjestykseen asettamisessa ei liene mieltä. Ne ovat 

merkityksellisiä vasta suhteessa toisiinsa. 

 Jos osuustoiminta määritellään jäsentensä tueksi organisoiduksi yhteis-

toiminnaksi, niin määritelmässä on itse asiassa lausuttu osuustoiminnan 

funktio – tosin hyvin yleisellä tasolla – sellaisten arvojen tuottamiseen/vä-

littämiseen/jakeluun tms., jotka tyydyttävät jäsenten elämisen tarpeita. 

Tässä mielessä osuustoiminta on ollut ns. hyvinvointipolitiikkaa jo ennen 

varsinaisen hyvinvointipolitiikan ilmenemistä. 

 Osuustoiminnallisesti relevantti näkökulma ihmiseen on ajatus ihmi-

sestä toimivana olentona. Ihminen toimii ns. motiiviensa ohjaamana. Mo-

tiivit taas selittynevät paljolti tarpeilla. Toki kaikki motiivit eivät selity tar-

peilla, vaan osin myös erilaisilla mielihaluilla, tarkoituksilla, toiveilla jne. 

 Tarpeen käsitteestä on pidettävä erillään käsite ’tarkoitus’, vaikka ne 

usein samaistetaankin. Se. että henkilö kokee tarvitsevansa jotakin ei vielä 

takaa, että hänellä olisi ko. tarvitsemisen taustalla jokin relevantti tarve. 

Tarpeesta saatetaan puhua hyvin yleisessä merkityksessä, jolloin käsite sa-

maistuu käsitteen ’tarkoitus’ kanssa. On siis varottava samaistamasta käsit-

teitä ’tarvita’ ja ’tarve’. Tämänkaltaiseen samaistukseen on ollut pyrki-

mystä osuustoimintatutkijoiden keskuudessa (esim. Moback 1985). Niihin 

on kuitenkin suhtauduttava kriittisesti. 

 Käsitteen aidossa merkityksessä ’tarve’ viittaa siihen, miten hyvin tai 

huonosti ihminen voi. Georg Henrik von Wrightin (1972) mukaan vain 

elolliset olennot voivat voida hyvin tai huonosti. Täten siis vain elävillä 

olennoilla voi olla tarpeita (Alderfer 1972). Filosofisesti tarkastellen tar-

peen käsite on deskriptiivinen käsite. Elollisista olennoista näkyy, miten 

hyvin tai huonosti ne voivat; so. voivatko ne tyydyttää tarpeitaan- Tarpeen-

tyydytys merkitsisi siis hyvin voimista. Vastaavasti tarpeen tyydyttämättö-

myys merkitsisi ei-hyvin voimista.  
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 Perustavaa laatua oleva kysymys on se, missä määrin käsite ’tarve’ on 

kausaaliyhteyttä, syy-seuraus-suhdetta osoittava käsite, koska olennon hy-

vin voimisen tilan ja hyvin voimisen edellytysten välillä vallitsee syy-seu-

raus-suhde. Sen tutkiminen saattaa usein olla vaikeata, mutta periaatteessa 

se on aina jollakin tavalla kuvattavissa oleva fysiologinen asiantila.  

 Toimintatieteen, joksi osuustoimintaa voisi yhdessä merkityksessä luon-

nehtia, kannalta tarpeet ilmenevät nälkänä, janona, suojautumisena, liikku-

misena jne. Erilaisilla orgaanisilla aistimuksilla kuten esimerkiksi nälällä ja 

janolla, on välittävä rooli tarpeen ja sitä ilmentävän toimintahalun välillä. 

 Osuustoiminnallisesti relevantti on kysymys ns. tosista ja epätosista tar-

peista. Osuustoimintaa – sanan alkuperäisessä merkityksessä – lienee pidet-

tävä sellaisena organisointi muotona, jonka taustalla ovat (olleet) eittämättä 

ns. todet tarpeet. Vähempiosaiset ovat organisoituneet, jotta voisivat saada 

todet tarpeensa tyydytettyä. Tähän viittaa mm. se, että osuuskunta ei – pe-

riaatteessa – pyri olennaiseen liikevoittoon. Tässä mielessä osuustoimin-

nalla sen perinteisessä merkityksessä on toimintatieteellinen perusta. 

Osuuskunta on (vain) väline jäsenten tarpeentyydytystä varten. Osuuskun-

nalla itsellään – liikeyrityksenä – ei ole tarpeita, so. voiton tarkoitusta. Riit-

tää, kunhan se toimii. Näin on siis periaatteessa. 

 Tarpeen käsitystä pitemmälle eriteltäessä kausaalisuuden ohella kes-

keiseksi nousee kysymys tarpeen käsitteen perusluonteesta. Kun käsite ’tar-

koitus’ on instrumentaalinen käsite, on käsite ’tarve’ normatiivinen käsite. 

Se ei kuitenkaan tarkoita arvoarvostelmaa, vaan sitä, että tarpeen ja sen tyy-

dytyksen tilan välinen suhde on normatiivinen. Ellei tosi tarve tule tyydy-

tetyksi, olento voi pahoin ja lopulta kuolee. Tässä mielessä tarpeen käsite 

on normatiivinen. Näin ollen käsite ’tarve’ avautuu parhaiten, kun analy-

soidaan ihmisen välttämättömät tarpeet. Niistä terveys on ensisijainen (von 

Wright 1972). 

 Terveys on luonnehdittavissa ihmisen luonnolliseksi tilaksi. Vastaavasti 

sairaus on tämän normaalin tilan häiriintymistä. Luonnonolentoina ihmis-

ten tarpeet ovat lähtökohtaisesti yhtäläisiä, so. tosi tarpeita. Niistä ei voi 

perimmiltään juurikaan tinkiä. Niiden tyydytys ylläpitää hyvin voimista, 

joka merkitsee – omalta osaltaan – terveyden säilymistä. 

 Käsite ’tarve’ on monesti haluttu ymmärtää väljästi, hyvin laajan mää-

rittelyn sijaan kuvaa, miten tarve on ymmärretty mm. ”päämäärärationaa-

liseksi” käsitteeksi. Näinhän tapahtuu paljolti ns. (raja)hyötyteoriassa. On 

kuitenkin olennaista analysoida, onko tarkoitus (=päämäärärationaalisuus) 
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ihmisen hyvän kannalta olennainen. Tyydyttääkö se toisin sanoen jotakin 

tosi tarvetta? Halu ei ole vielä kriteeri tosi tarpeelle. Päinvastoin usein 

(mieli)halut ovat jotakin muuta kuin ilmausta tosi tarpeista. Kun voitonta-

voittelusta itsessään tulee päämäärä, ei enää ole kyse tosi tarpeesta, vaan 

kilpailusta. 

 Edellä on käyty läpi  tarvekäsitettä, koska kyseinen käsite on osuustoi-

minnan arvojen analysoinnin kannalta erityisen merkityksellinen filosofi-

nenkin kysymys. Osuustoimintahan ei lähde aksiomaattisesti käsitteestä 

Homo economicus vaan toiminnallisuudesta (Homo activus). Tällöin 

osuustoimintaa ei voi analysoida yksinomaan taloudellisena ilmiönä. Se te-

kisi väkivaltaa osuustoiminnan perusluonteelle. 

 Osuustoimintaan ei siis itse asiassa – periaatetasolla – sopisi yleinen kä-

site ’tarvita’, ellei se nimenomaan perustu ihmisen normatiiviseen hyvään. 

on siis suhtauduttava hyvin kriittisesti niihin moniin kannanottoihin tämän 

hetken osuustoimintatutkijoiden keskuudessa, jotka tutkijat pyrkivät yhdis-

tämään teoreettisen käsitteen ’tarve’ ja käytännöllisen käsitteen ’tarvita’. 

 Tarpeen ja arvon käsitteiden yhdyssiteenä voidaan pitää käsitettä 

’luonto’. Tämä käsite oli jo antiikin Kreikassa keskeinen käsite ajattelijoi-

den keskuudessa. Käsitteellä ’luonto’ haluttiin ilmentää jotakin hyvin olen-

naista ihmisen olemuksesta (Riihinen 1983). Käsitteeseen ’luonto’ yhdis-

tettiin näkemykset ihmisestä terveenä ykseytenä. Siihen liitettiin mm. oi-

keamielisyyden, voiman ja rohkeuden tunnusmerkkejä. 

 Sittemmin länsimainen humanismi on nostanut esiin samoja piirteitä. 

Humanismi on korostanut ihmistä kehittyvänä olentona, joka olisi autono-

minen. Tähän autonomisuuteen liittyy läheisesti toiminta- ja tahdonvapaus. 

Ajatus ihmisestä luontoaan toteuttavana alati kehittyvänä olentona nostaa 

esiin käsitteen ’ihmisarvo’. Ihmisarvoinen elämä olisi sitä, että voisi toteut-

taa omaa ’luontoaan’, kehittyä edelleen niiden mahdollisuuksien varassa, 

joita yksilöllä on.  

 

 

4.3 Tarveturva 

 

Osuustoiminta voi siis olla: 

a) keino organisoida niiden materiaalisten arvojen (hyödykkeiden) luo-

minen/jakelu yms., jotka ovat välttämättömiä olemassaolon eli fysio-
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logisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Organisoituessaan osuustoiminta 

voi samalla olla esimerkiksi 

 

b) ihmisten yhteisyyden tarpeiden tyydyttäjä. Osuustoiminta ei toki ole 

sitä primääritasolla (perhe), vaan sekundaaritasolla (yhteisö), ja  

 

c) osuustoiminta voi olla jopa kanava toteuttaa itseään, kun samoin ajat-

televat/tuntevat pyrkivät yhdessä luomaan jotakin, jonka he kokevat 

tärkeäksi ja arvokkaaksi. Näin siis osuustoiminnalla on monella ta-

valla ”tarveperustansa”. Se olisi siis perustaltaan ennen muuta sosi-

aali- ja hyvinvointiteoreettinen, 

 

Jos haluaisi ilmaista edellä esitetyn problematiikan ytimen yhdellä käsit-

teellä, se on lähinnä käsite ’toimeentuloturva’ eli ’tarveturva’. Sisällölli-

sessä mielessä osuustoiminta on ennen muuta jäsenten toimeentuloturvan 

organisointia. Osuustoiminta on siis ennen muuta turvaorganisaatio tarpei-

den tyydyttämiseksi. Se on siis sisältöarvoluonteeltaan sosiaalipoliittis-hy-

vinvointiproblematiikkaa eli politiikkatieteellistä orientoitumista (policy). 

 Osuustoiminnan syvin perusta on siis jopa eettinen. Näkökohta on pe-

rusteltu mm. sen vuoksi, että osuustoiminnassa politiikka koskee yhteistoi-

minnan organisointia jäsenten jokapäiväisen elämisen hyväksi – ei esimer-

kiksi etujen hankkimista toisten kustannuksella. Se on siis ihmisarvoista 

toimintaa. 

 

 

4.4 Arvo tavoitekysymyksenä osuustoiminnassa 

 

Tavoite merkityksessä arvot ymmärretään asenteita laajemmiksi kokonai-

suuksiksi, jonkinlaisiksi ideologioksi. Intentioita eli pyrkimyksiä koskeva 

osuustoiminnan arvoanalyysi on siis syvimmässä mielessä osuustoiminnan 

ideologia-analyysia. Tässä tavoite on toki vaatimattomampi. Pyritään tar-

kastelemaan niitä arvoja, joiden toteuttamiseen osuustoiminta ideologiana 

tähtää. Pyritään toisin sanoen etsimään niitä arvoja, jotka ovat joko ilmisa-

nottuina tai ilmisanomattomina osuustoiminnan ideologiassa, ohjelmassa.  

 Tavoitearvot liittyvät ihmistoiminnan päämääräsuuntautuneisuuteen. 

Ideologisessa mielessä arvo on kannanotto siitä, mikä on hyvää ja tavoitel-

tavaa eli ideaalista. Onko osuustoiminnassa havaittavissa tämänkaltaisia 
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arvoja? Voidaanko osoittaa osuustoiminnan arvoideaalit? Edellähän on py-

ritty osoittamaan, että osuustoiminnalla olisi suhteellisen vankka arvosub-

stanssi. Voidaanko samaa sanoa myös arvointentioista? 

 Osuustoiminnan tavoitearvot ilmenevät – välillisesti – osuustoiminnan 

julkilausutuista periaatteista. Ydinkysymykseksi noussee se, ovatko peri-

aatteet vain käytännön teoretisointia (idealisointia), vai onko niiden taus-

talla jokin julkilausumaton sosiaalifilosofia. Tätä pyritään seuraavassa sel-

vittämään. Analyysi edellyttää arvofilosofista analyysiä osuustoiminnan 

ideologiasta. Ovatko jotkin hyvin yleiset arvofilosofiset prinsiipit yhteen-

sovitettavissa osuustoiminnan kanssa? Mikä on osuustoiminnan sosiaalifi-

losofia? 

 

 

4.4.1 Solidaarisuus oikeudenmukaisuutena 

 

Yhteiskuntateoriassa oikeudenmukaisuus on keskeinen filosofinen kysy-

mys (esim. Rawls 1972) . Filosofisesti arvioiden oikeudenmukaisuus olisi 

itsessään arvokasta. Etujen jakoa ja rasitusta sekä ihmisten oikeussuhteita 

koskeva problematisointi olisi arvofilosofisesti ensisijaista. Toisaalta eräät 

filosofiset suuntaukset, etenkään utilitarismi, eivät pidä oikeudenmukai-

suutta arvossa sinänsä. Suuntauksen mukaan vain sillä on arvoa, mikä 1isää 

(yhteiskunnan) hyötyä. 

 Rawlsin (mt.) oikeudenmukaisuusperiaatteista voidaan johtaa eräitä 

prioriteetteja: (1) oikeudenmukaisuus olisi perustavampi arvo kuin tehok-

kuus tai taloudellinen hyvinvointi, ja (2) oikeudenmukaisuus olisi filosofi-

sesti arvioiden tärkeämpää kuin pyrkimys voittojen mahdollisimman suu-

reen maarään, Tästä puolestaan voidaan johtaa prinsiippi, että (3) ihmisten 

välillä taloudellinen yhteistyö ja solidaarisuus olisi perustavampaa laatua 

kuin kilpailu. Käsite ’solidaarisuus’ on täten lähellä käsitettä ’veljeys’.  

 Tämä johtaa eittämättä siihen näkökohtaan, että osuustoiminnan keskei-

nen arvo olisi ’veljellinen’ yhteistyö. Se ilmenee arvotasolla solidaarisuu-

tena, eräänlaisena keskinäisapuna. Yhteistyö ja keskinäisapu (solidaari-

suus) ilmentäisivät siis osuustoiminnan keskeistä arvoprinsiippiä intentio-

tasolla. 

 Jos tämä prinsiippi on pätevä universaalisesti, se merkitsisi jopa sitä, että 

filosofisesti ajatellen muunlaista kuin solidaarisuuteen perustuvaa taloudel-

lista toimintaa ei olisi perusajatukseltaan perusteltu, vaan solidaarisuuteen 
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perustuva yhteistoiminta olisi oikeudenmukainen tapa hoitaa taloutta. Ta-

loudenhoidossa kollektivismi olisi individualismia ensisijaisempi eli filo-

sofinen prinsiippi. 

 Osuustoiminnan periaatteista solidaarisuuden aatetta ilmentänevät en-

nen muuta kaksi viimeistä periaatetta, osin myös neljäs periaate eli ”voiton 

jako palvelujen käytön suhteessa, jatkuva kasvatus ja ’koulutus ja yhteis-

toiminta osuustoiminnan eri tasoilla”. Periaate, että säästö/tuotto tai yli-

jäämä tulee jakaa suhteessa palvelujen käyttöön, estää jäseniä hyötymästä 

toisten kustannuksella, Toisaalta myöskään ketään ei suosita, koska peri-

aatteen toteuttaminen riippuu henkilöstä itsestään. Kun osuuskunnan toi-

minnasta kertynyt säästö (tai ylijäämä) käytetään osuuskunnan toiminnan 

kehittämiseen tai yhteiskäyttöön tarkoitettuihin palveluihin, on kyse varsi-

naisesta solidaarisuudesta. Toiminnalla voi siis olla väestön yleistäkin hy-

vinvointia kohottava vaikutus. Ennen kaikkea sillä on osuuskunnan jäseniä 

integroiva vaikutus. 

 Kasvatuksen ja koulutuksen periaate viittaa siihen, että pyritään otta-

maan vastuuta kanssaihmisistä sekä lähellä että kaukana. Niinpä osuustoi-

minta pyrkii edistämään kehitysmaissa mm. väestön toimintakykyä lisää-

mällä tietoa, Opastus ja valistus ovat alun alkaen kuuluneet osuustoiminnan 

prinsiippeihin. Ne ovat konkreettista keskinäisapua, solidaarisuutta.  

 Osuustoiminnassa yhteistoiminnan periaate läpäisee koko ideologiaa ja 

organisaatiota. Perusosuuskunta- ja keskusosuuskuntatasot organisoituvat 

yhteistoiminta prinsiipin mukaan. Merkittävää lienee yhteistoiminta niin 

paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Niillä tasoilla 

solidaarisuuden toteutuminen punnitaan käytännössä. 

 

 

4.4.2 Vapaus oikeudenmukaisuutena 

 

Rawlsin (1972) oikeudenmukaisuusteorian mukaan vapaus olisi primääri-

sin oikeudenmukaisuutta säätelevä arvo. Olennaiseksi nousee tällöin se, 

mistä vapaudenlajista on kyse. Rawlsin teoriassa vapaus on läpitunkeva 

prinsiippi. On kyse mahdollisuuksien vapaudesta. Tämä näkökohta johtaa 

eittämättä suoraan osuustoiminnan ensimmäiseen periaatteeseen. 

 Avoimen jäsenyyden periaate tarkoittaa jäsenyyden vapaaehtoisuutta. 

Osuustoiminnan jäsenyydelle ei tulisi asettaa keinotekoisia esteitä. Jäse-
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nyyden esteenä ei saisi olla yhteiskunnallinen, poliittinen, rodullinen tai us-

konnollinen syrjintä. 

 Paitsi että henkilöllä tulisi olla mahdollisuus liittyä osuuskunnan jäse-

neksi tulisi hänellä olla myös avoin mahdollisuus erota osuuskunnasta. 

Osuuskunta on siis ”vapaiden ihmisten vapaata yhteistoimintaa”. Tässä 

mielessä osuustoiminnassakin keskeinen sija. 

 Olennaista tässä vapaudessa on myös se, että liittyminen ei edellytä 

(suuria) pääomia. Varallisuus ei ts. ole edellytys vapaalle (yhteis)toimin-

nalle. Pikemminkin vapaalle (yhteis)toiminnalle lienee useimmin peruste 

juuri varattomuus mutta toiminnanhaluisuus. Osuustoiminta tarjoaa mah-

dollisuuden organisoida toiminta vapaalta kollektiiviselta perustalta. 

Osuustoiminnan perusperiaate siis sisältää keskeisen vapauden idean, posi-

tiivisen vapauden eli vapauden johonkin; vapauden yhteistyöhön ilman 

(suuria) pääomia. 

 

 

4.4.3 Tasa-arvo oikeudenmukaisuutena 

 

Sosiaalifilosofisesti arvioiden tasa-arvon käsite on keskeisimpiä. Ongel-

malliseksi on kuitenkin osoittautunut se, miten tasa-arvo liittyy oikeuden-

mukaisuuteen. Aristoteleen ajattelun mukaan niillä on läheinen suhde. Hä-

nen mukaansa oikeudenmukaisuudella on kaksi piirrettä. Ns. distributiivi-

nen oikeudenmukaisuus tarkoittaa etujen ja rasitusten – hyötyjen ja haitto-

jen – jakoa kansalaisten kesken. Sitä vastoin ns. korrektiivinen oikeuden-

mukaisuus tarkoittaa kansalaisten välisiä oikeussuhteita. Aristoteleen mie-

lestä edellisessä tulisi noudattaa suhteellisen tasa-arvon periaatetta ja jäl-

kimmäisessä absoluuttisen tasa-arvon periaatetta. 

 Oikeudenmukaisuuden käsite olisi siis teoreettinen yleiskäsite. Tasa-ar-

von käsite on kuitenkin ilmeisesti syvempi käsite. Nyt tehtävässä analyy-

sissä oikeudenmukaisuutta pidetään yleiskäsitteenä. Sen osatekijöitä olisi-

vat solidaarisuus, vapaus ja tasa-arvo. 

 Osuustoiminnan periaatteista etenkin kansanvaltaisen hallinnon ja rajoi-

tetun osuuspääoman koron periaatteet ilmentävät ns. korrektiivista oikeu-

denmukaisuutta, jossa edellytetään absoluuttista tasa-arvoa. Osuuskunnan 

jäsenet ovat periaatteessa tasa-arvoisia osuuskunnan hallinnossa. Jokaisella 

jäsenellä on yksi ääni pääomapanoksesta riippumatta. Tämä absoluuttisen 
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tasa-arvon periaate lienee osuustoiminnan ainutlaatuinen taloustoiminnan 

erityispiirre.  

 Osuustoiminnan kansanvaltaisen hallinnon periaate viittaa siis absoluut-

tisen tasa-arvon demokratiaan, korrektiiviseen oikeudenmukaisuuteen. 

Osuuskunnan henkilöyhteisöluonne ilmentää perimmiltään absoluuttista 

tasa-arvoa, Tämä kansanvaltaisuuden periaate on nyttemmin asetettu kriit-

tisesti kyseenalaiseksi osuustoiminnan käytännön toteutuksessa, Silti se ei 

poista sitä, etteikö se olisi osuustoiminnan keskeinen prinsiippi teoriata-

solla. Onko siis pikemminkin niin, että käytäntö luo omat piirteensä, jolloin 

ideaalit unohtuvat? 

 Absoluuttisen tasa-arvon periaate ilmenee välillisesti myös osuustoi-

minnan avoimen jäsenyyden. prinsiippinä. Jäsenyyden yhtäläinen vapaaeh-

toisuus viestittää kyseistä ajatusta väestötasolla. 

 Osuustoiminnan absoluuttista taloudellista tasa-arvoa osoittaa ennen 

muuta rajoitetun osuuspääoman koron periaate. Taloudelliseen toimintaan 

pääsee mukaan ilman suuria pääomia. Pääoma ei myöskään ole osuustoi-

minnassa – ideologisella tasolla – keskeistä. Pikemminkin on päinvastoin. 

Vaikka osuuspääomalle onkin maksettava ns. kohtuullinen korko, jää sen 

merkitys käytännössä lähes olemattomaksi, koska osuuspääoma on yleensä 

verrattain pieni. Osuuskunta ei siis periaatteessa ole pääomayhteisö.  

 Absoluuttisen tasa-arvon periaate koskee näin osuustoimintaa taloudel-

lisenakin yhteenliittymänä. Tämä on ns. liiketaloudellisten näkökohtien 

vastaista. Tämä prinsiippi ilmentää ennen muuta osuustoiminnan sosiaali-

poliittista luonnetta. Hyvinvointi ei riippuisi kohtalokkaalla tavalla rahalli-

sesta pääomasta, vaan sosiaalisistakin näkökohdista. 

 Osuustoiminta-aatteessa absoluuttisen tasa-arvon prinsiippi ilmentää 

ylipäänsä toiminnan sosiaalipoliittista ideologiaa. Ei ole kyse passiivisesta 

etuuksien saamisesta sinänsä, vaan aktiivisesta etuuksien luomisesta yh-

dessä, sosiaalisesti. Osuustoiminta on siis syvässä mielessä sosiaalipolitiik-

kaa, 

 Suhteellisen tasa-arvon eli distributiivisen oikeudenmukaisuuden peri-

aate ilmenee niissä periaatteissa, jotka koskevat toisaalta rajoitettua osuus-

pääoman korkoa ja toisaalta säästön jakoa palvelujen käytön suhteessa. 

Näissä periaatteissa on kyse siitä kaavasta, että edut ovat rasitusten mukai-

sia. Olennaista on havaita, että tässäkin kaksi – jopa kolme – prinsiippiä 

limittyvät Edellä on jo ollut puhe solidaarisuuden ilmenemisestä säästön tai 
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ylijäämän jaossa ja absoluuttisen tasa-arvon ilmenemisestä rajoitutun 

osuuspääoman korossa. 

 Ideologisella tasolla kuitenkin sekä osuuspääoman korko (lievästi) että 

säästön tai ylijäämän jako (näkyvästi) ovat suhteellisen tasa-arvon ilmenty-

mää, ns. distributiivista oikeudenmukaisuutta. Osuustoiminnassa ei periaat-

teessa noudateta mekaanista suhteellisen tasa-arvon periaatetta distributii-

visessa oikeudenmukaisuudessa, vaan solidaarisuuteen yhdistäen. Tästä 

seuraa osuustoiminnan erityisluonne; vaikka se on taloudellista toimintaa, 

siinä pyritään periaatteessa ottamaan huomioon myös laajemmat sosiaaliset 

näkökohdat. Se on ennen muuta yhteistoimintaa.  

 Osuuskunnan osuusmaksu on yleensä pieni paitsi useissa tuottajain 

osuuskunnissa. Niissä se on sidottu selvemmin palvelusten käytön tai käyt-

tömahdollisuuden määrään. 

 Osuuskunnan osuuspääoman korkoa selvemmin suhteellisen tasa-arvon 

periaatetta noudatetaan osuuskunnan säästön tai ylijäämän jaossa. Osuus-

kunnan saama hyöty (tulos) kuuluu ensisijaisesti jäsenille – ja siinä suh-

teessa kuin ne ovat osuuskuntaa hyödyttäneet palveluja käyttämällä. Niinpä 

jäsen, joka käyttää paljon osuuskunnan palveluja saa myös suhteellisen pal-

jon säästö- tai ylijäämäetuja. Tosin tämä ei toteudu kovin selvästi käytän-

nössä, koska säästö tai ylijäämä käytetään usein osuuskunnan kehittämi-

seen. Tällöin kuvaan astuu solidaarisuusprinsiippi. 

 

Vertailua 

 

Osuustoiminnan intentioarvoja koskeva analyysi tuottaa lievästi erilaisen 

tuloksen kuin esimerkiksi aiemmin mainitsemani Craigin (1980) osuustoi-

minnan sosiaalifilosofiaa koskeva analyysi. Silti ydintulokset ovat lähellä 

toisiaan . Craig ei ole nähnyt tarpeelliseksi ymmärtää osuustoiminnan en-

simmäistä periaatetta vapauden prinsiipin perusteelle. Hän puhuu vain ylei-

sesti oikeudenmukaisuudesta. 

 Craig tulkitsee niin ikään tasa-arvon erillään oikeudenmukaisuudesta. 

Tässä suoritettu analyysi osoittaa, että tasa-arvon- ja oikeudenmukaisuuden 

yhteisanalyysi tuottaa kiintoisia tuloksia osuustoiminnasta. Osuustoiminta 

avautuu – ideologialtaan – pikemminkin sosiaalipoliittisena kuin liiketalou-

dellisena kysymyksenä – mutta siis vain ideologiatasolla.  
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4.5 Arvo keinokysymyksenä osuustoiminnassa 

 

Keino- eli ns. strategioita koskeva osuustoiminnan arvoanalyysi lienee pe-

riaatteessa ongelmattomin. Silti käytännössä osuustoiminnan keinojen ar-

voanalyysi ei ole yksinkertaista. Ongelmaksi muodostuu näet osuustoimin-

nan muotojen moninaisuus. Se, mikä pätee esim. kulutusosuustoiminta-

analyysissa, ei ehkä pädekään tuotanto-osuustoiminta-analyysissa. Osuus-

toiminnan keinot ovat varsin heterogeeniset ja juuri niiltä osin käynee sel-

vimmin ilmi osuustoiminnan alkuperäisluonteen muuttuminen. Niinpä 

kriittisimmät tutkijat ovat valmiita väittämään, että osuustoiminnan kak-

soisluonne ei toteutuisi paljonkaan käytännössä. Osuustoiminta olisi orga-

nisoitumiseltaan lähes kuin mikä tahansa liikeyritys. Useat tutkimukset 

osoittavatkin, osuustoiminnan keinot ovat lähentyneet liikeyritysten kei-

noja. Toisaalta eri maissa on selviä eroja havaittavissa. 

 Osuustoiminnan keinoja koskevat arvot ovat pitkälti organisoitumista 

koskevia arvoja. Perimmiltään on kyse siitä, millaiset keinot ovat tehok-

kaimpia osuustoiminnassa. Kysymys keinoista liittyy keskeisellä tavalla 

yhteiskunnan yleiseen ideologiseen ja talouspoliittiseen ilmapiiriin. Osuus-

toiminta organisoituu kulloisenkin tilanteen (ympäristön) puitteissa. Tässä 

mielessä vasta osuustoiminnan systeemiteoreettinen analyysi avannee tie-

dostamaan sen perusluonteen organisaatiossa (tästä ks. Dülfer 1984). 

 Keskeisin ongelmana on, onko osoitettavissa joitakin leimallisesti 

osuustoiminnan organisoitumista koskevia keinoarvoja, prinsiippejä. Käyt-

tääkö osuustoiminta joitakin tiettyjä toiminnallisesti vaikuttavia keinoja or-

ganisoitumisessaan? Mitkä arvot tällöin toteutuvat? 

 Dülferin  mukaan osuustoiminta voitaisiin määritellä ”ekonomiseksi 

päämäärään tähtääväksi avoimeksi sosio-tekniseksi systeemiksi” (ks. Dül-

fer 1984, 36). Dülferin mukaan myöskään käsite ’sosio-ekonominen sys-

teemi’ ei ole virheellinen. Se on vain kovin pelkistävä (vrt. teknisyys). 

 Dülferin näkemys osuustoiminnasta systeeminä tarjoaa mahdollisuuden 

tulkita, mitä keinoarvoja kyseinen systeemi toteuttaa, Se, että osuustoiminta 

systeeminä sisältää ekonomisen, sosiaalisen ja teknisen aspektin, osoittaa 

osuustoiminnan keinoarvojen monimuotoisuutta Olennaista lienee se, että 

osuustoiminta ei voine olla yhtaikaa samassa määrin sekä sosiaalinen että 

taloudellinen. Jompikumpi on alisteinen toiselle. 
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 Edellä suoritettu osuustoiminnan tavoitearvojen analyysi osoittaisi, että 

osuustoiminta olisi ensisijassa sosiaalipoliittinen systeemi. Kuitenkin 

osuustoiminnan organisoitumisen ja muuttumisen analyysi osoittaa, että 

osuustoiminta olisi – ainakin nyttemmin – yhä suuremmassa määrin eko-

nominen systeemi. Tekninen se voinee olla kummassakin tapauksessa. Toki 

teknisyys liittyy ennen muuta ekonomisuuteen. 

 Olennaiseksi ongelmaksi siis nousee se, kumpaa osuustoiminta nyky-

muodossaan on enemmän – ekonomisuutta vai sosiaalipoliittisuutta – ts. 

liikeyritys vai yhteistyöhän perustuva oma-apuorganisaatio. Organisaatio-

tasolla tarkasteltuna kyseinen kysymyksenasettelu avautuu ’raadollisella’ 

tavalla. Nykyisissä pääoma- ja rahatalousmaissa osuustoiminnan on vaikea 

toteuttaa ideaalisia tavoitearvojaan. Siitä muodostuu väkisinkin liikeyritys 

muiden joukossa. Se näet on joutunut paljolti samalle kilpailuareenalle mui-

den organisaatioiden joukossa. Osuustoiminnan ideaa vesittäisi siis sen 

muuttuminen yleisen liikeyritystalouden mukaiseksi. 

 Toki tämä ristiriita on ollut osuustoiminnassa alun alkaenkin piilevänä. 

Vaihtoarvoyhteiskunnissa osuustoiminta menettää ideologisuuttaan väistä-

mättä. Se realisoituu niissä muodoissa, jotka ovat yleisesti käytössä. Jotta 

osuustoiminnan prinsiipit toteutuisivat kokonaisuudessaan, se ilmeisesti 

edellyttäisi lähes suljettua taloutta. Siihenhän nykyisin on oikeastaan mah-

doton päästä – oli sitten kyse osuustoiminnasta tai jostakin muusta organi-

saatiosta.  

 Tässä mielessä osuustoiminta joutunee käyttämään niitä reaalisia kei-

noja (strategioita) , joita käyttää mikä tahansa yritys. Isoksi paisunut osuus-

kunta lienee siis ns. taloudellisten realiteettien vuoksi lähes determinoitu 

käyttämään liiketaloudellisia keinoja, kilpailu. Tällöin sen henkilöyhteisö-

luonne jää helposti vain ideatasolle. Kaksoisluonne ei tällöin toteutuisi. 

 Kysymystä osuustoiminnan keinoarvoista voidaan tarkastella myös toi-

sin. Osuuskunta on – silloin, kun se perustuu jäsenten omistukseen ja oma-

apuun – ns. yksityistaloutta. Silloin, kun on kyse yhteistaloudesta siten, että 

pääoma on jäsenten käsissä ja käytetään vierasapua, voidaan viitata mm. 

yhteistalouspankkeihin. Tällöin päämäärä ei koske suoraan jäseniä. Valtio 

on taas talousmuoto, joka ei lähde jäsenistään (kansalaisista) eikä kohdistu 

suoraan heihin. 

 Tiukasti arvioiden vain sellainen osuustoiminnan strategia, joka toteut-

taa yhteistyötä konkreettisella eli työn tasolla lienee puhdas alkuperäinen 

tyyppi; so. yhteistoimintaa sosiaalisessa mielessä. Tällöin työ itsessään 



78     4. Osuustoiminnan arvot, sisältö, tavoitteet ja keinot 

 

 

edustaisi tapaa luoda arvo (käyttöarvo). Koska tämän toteutuminen nyky-

ään on vaikeata, on osuustoiminta tavallaan determinoitu toimimaan lähes 

siten kuin mikä tahansa kilpailuperiaatetta toteuttava liikeyritys. 

 Koska näitä keinoanalyysejä on suoritettu useita ja koska niiden tulokset 

ovat pääosin yhdensuuntaisia, ei tässä edetä pitkälle keinoarvojen analyy-

sissa. 

 Yhteenvedonomaisesti voidaan todeta, että keskeiseksi keinoarvoksi 

osuustoiminnassa tulee liiketaloudellinen kilpailu. Avoimen rahatalouden 

yhteiskunnissa muu ei oikeastaan ole mahdollista. Esimerkiksi Suomessa 

osuustoimintaliike on viime aikoina osoittanut avoimesti pyrkimyksensä 

organisoitua yhä selvemmin kilpailuperiaatteen mukaan. Se on ollut siihen 

pakotettu yhteiskunnan rakenteen muutoksen myötä. 

 

 

4.6 Strategiaongelmien tiivistys 

 

Osuustoiminnan strategioiden ongelmaksi saattaa muodostua toiminnan 

moninaisuus: se, mikä pätee kuluttajaosuuskuntiin, ei välttämättä päde tuo-

tanto-osuuskuntaan. Useiden tutkijoiden mukaan juuri erilaisten keinojen 

valinnassa on selvimmin etäännytty osuustoiminnan lähtökohdista. Kriitti-

simmät osuustoimintatutkijat väittävät, ettei osuuskunnan kaksoisluonne 

enää käytännössä toteudu, koska organisoitumiseltaan osuustoiminta muis-

tuttaa yhä enemmän muuta liiketoimintaa. 

 Keinovalintoja määrittelevät arvot ohjaavat pitkälti osuustoiminnan or-

ganisoimista ja toiminnan arvokeskustelu koskee lähinnä sitä, millaiset kei-

not ovat organisoimisessa tehokkaimpia. Keinot riippuvat aina yhteiskun-

nan yleisestä ideologisesta ja talouspoliittisesta ilmapiiristä, ja osuustoimin-

taa organisoidaan kulloisenkin toimintaympäristön mukaan. Osuustoimin-

nan perusluonteen ymmärtämiseksi tarvitaankin osuuskuntien arvoanalyy-

sin lisäksi systeemiteoreettista tarkastelua osuustoiminnan ja muun yhteis-

kunnan vuorovaikutuksesta. 

 Tavoitearvojen analyysin perusteella osuustoiminta on ensisijaisesti so-

siaalipoliittinen järjestelmä. Sen organisaation ja historian analyysi kuiten-

kin osoittaa taloudellisten arvojen saaneen entistä keskeisemmän aseman. 

Osuuskunta on toki myös tekninen järjestelmä, jonka teknisyys liittyy en-

nen muuta sen ekonomisiin puoliin. Arvoanalyysissa voidaan tutkia empii-
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risesti, kumpaa osuustoiminta nykymuodossaan on enemmän, taloutta vai 

sosiaalipolitiikkaa, liikeyritystä vai yhteistyöhön perustuvaa oma-apuorga-

nisaatiota. 

 Nykyisissä pääoma- ja rahatalousmaissa osuustoiminnan on vaikea to-

teuttaa yksinomaan ideaalisia tavoitearvoja, koska osuuskunnat toimivat 

yleensä samoilla kilpailuareenoilla muiden yritysten kanssa. Osuustoimin-

nan ideaalia uhkaa vesittyminen ja osuuskuntia muuttuminen kokonaan 

yleisen liikeyritystalouden mukaisiksi kilpaileviksi yrityksiksi. 

 Talouden ja tavoitteiden ristiriita on ollut olemassa osuustoiminnassa jo 

alun alkaen, mikä kertoo siitä, ettei osuustoimintaideologian toteuttaminen 

ole helppoa. Kaikkien osuustoiminnan prinsiippien yhtäaikainen toteutumi-

nen edellyttäisi suljettua taloutta ja sellaista yhtenäiskulttuuria, joka ei ole 

enää mahdollinen. 

 Osuustoiminnassa joudutaan käyttämään samoja keinoja ja strategioita 

kuin muussa yritystoiminnassa. Esimerkiksi iso osuuskunta on taloudellis-

ten realiteettien vuoksi lähes ennalta määrätty käyttämään vallitsevia liike-

taloudellisia keinoja pärjätäkseen markkinoilla. Sen henkilöyhteisöluonne 

jää helposti vain ideaksi eikä osuustoiminnan kaksoisluonne käytännössä 

useinkaan toteudu. 

 Osuustoiminnan sisältö-, tavoite- ja keinoarvoja koskeva analyysi osoit-

taa osuustoiminnan arvomaailman ristiriitaiseksi. Sisältöarvot voidaan kyl-

läkin tiivistää käsitteisiin toimeentuloturva tai tarveturva. Turvallisuus tul-

kitaan tällöin osuustoiminnan perussisällöksi. Turvallisuus merkitsee sitä, 

että jäsenet voivat tyydyttää jokapäiväiset tarpeensa yhteistoiminnan 

avulla. Osuustoiminnan analyysissa tarve on käsitteenä kuitenkin moniulot-

teisempi kuin mihin arkikielen sana tarve viittaa. Olennaista sisältöarvoana-

lyysissa on, että osuustoiminta-ajattelussa tarpeentyydytyksen turvaaminen 

yhteistyöllä ilmentää humanismia. Humaanisuus on lähtökohtana aina sel-

laisessa sosiaalipoliittisessa toiminnassa, jossa ihminen on ensisijainen. 

Näin ollen osuustoiminnan perussisältö palautuu ihmisarvoon. Tähän näkö-

kulmaan kiinnittyy koko osuustoiminnan eettinen perusta. 

 Tavoitearvoanalyysi puolestaan osoittaa, että osuustoiminnassa on kes-

keistä oikeudenmukaisuuden tavoittelu. Keskeiset tavoitearvot ovat soli-

daarisuus, vapaus ja tasa-arvoisuus, joita osuustoiminnan periaatteet ilmen-

tävät. Keskeiseksi tulokseksi tavoitearvoanalyysissa nousee myös osuustoi-

minnan perusarvojen kytkeytyminen toisiinsa. Keinoja koskeva arvoana-

lyysi osoittaa, että strategiatasolla osuustoiminnassa toteutetaan samoja 
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tehokkuusarvoja kuin missä tahansa liiketoiminnassa. Näin ei tarvitsisi 

välttämättä olla, mutta avoimen rahatalouden vallitessa tehokkuuden tavoit-

telu helposti korostuu. Tehokkuusarvoista erityisesti kilpailun arvostami-

nen on keskeistä osuustoiminnassa. 

 Kaiken kaikkiaan osuustoiminta on, ainakin periaatteessa, sosiaalipoliit-

tinen toimintamuoto. Turvallisuuden tavoittelu ja oikeudenmukaisuuden 

korostaminen ovat tästä osoituksena.  

 Osuustoiminnan a) sisältö-, b) tavoite- ja c) keinoarvoja koskeva ana-

lyysi osoittaa, että osuustoiminnan arvomaailma on ristiriitainen. Sisältöar-

vot voitaneen tiivistää käsitteeseen ’toimeentuloturva’, ’tarveturva’. Tur-

vallisuus olisi siis osuustoiminnan perussisältö, joka merkitsee sitä, että jä-

senet voivat tyydyttää jokapäiväisen elämänsä tarpeet yhteistoiminnan 

avulla. Osuustoiminnan analyysissa teoreettinen käsite ’tarve’ on perusta-

vampi kuin käytännöllinen käsite ’tarvita’ – vaikka nyttemmin monet tut-

kijat ovat yhdistäneet ko. käsitteitä.  

 Olennaista sisältöarvoanalyysissä on myös se, että tarpeen tyydytyksen 

turvaaminen yhteistyöllä ilmentää humaniteettia, inhimillisyyttä. Humani-

teetti ja inhimillisyys on lähtökohtana sellaisessa sosiaalipoliittisessa toi-

minnassa, jossa ihminen on ensisijainen. Näin ollen osuustoiminnan perus-

sisältö lähtee tavallaan ihmisarvosta. Tässä mielessä osuustoiminnalla olisi 

eettinen perusta. 

 Tavoitearvoanalyysi puolestaan osoittaa, että osuustoiminnassa keskei-

siä ovat oikeudenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat. Solidaarisuus, vapaus 

ja tasa-arvo ovat keskeisesti osuustoiminnan tavoitteellisia, ideaalisia ar-

voja. Osuustoiminnan periaatteet ilmentävät kyseisiä arvoja, Eron tekemi-

nen suhteellisen eli geometrisen ja absoluuttisen eli aritmeettisen tasa-arvon 

välillä tarjosi mahdollisuuden tulkita osuustoimintaa seikkaperäisemmin 

kuin mitä olisi mahdollistanut kokoava tasa-arvon käsite. 

 Keskeiseksi tulokseksi tavoitearvoanalyysissä nousee se, että osuustoi-

minnassa monet arvot limittyvät. Niinpä monet periaatteet ovatkin erilais-

ten arvojen heijastumia. Tämä johtuu osuustoiminnan perusluonteesta. So-

siaalisuus liittyy kaikkiin tavoitearvoihin. 

 Keinoja koskeva arvoanalyysi osoitti, että strategia tasolla osuustoi-

minta toteuttaa samoja tehokkuusarvoja kuin mikä tahansa liikeyritys . Näin 

ei tarvitsisi olla, mutta näin tahtoo käydä avoimen rahatalouden vallitessa, 

Niinpä kilpailu on keskeinen keinoarvo osuustoiminnassakin. 
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 Kaiken kaikkiaan osuustoiminta on periaatteessa sosiaalipoliittinen toi-

mintamuoto. Sisällöllinen turvallisuusarvo ja tavoitteellinen oikeudenmu-

kaisuusarvo osoittavat tätä. Mutta osuustoiminnan käytännössä keinoarvo 

’kilpailu’ johtaa osuustoiminnan ekonomiseksi toiminnaksi. Osuustoimin-

nan realiteetti siis mitätöi osuustoiminnan ideaaleja. Toisaalta se ei toki 

poista niitä kokonaan, vaan jättää ne teoreettisiksi näkökohdiksi  Osuustoi-

minta on siis perimmiltään sen ristiriidan ilmentymän, joka liittyy sosiaali-

politiikan ja ekonomian hahmottamistapojen erilaisuuteen. Se voitaneen ki-

teyttää solidaarisuutta ja kilpailua eli yhteistyötä ja voittotyötä koskevaksi 

jännitteeksi. Se, miten osuustoiminta tämän jännitteen ratkaisee, on sen 

kohtalonkysymys tulevaisuudessa. 

  



 

 

  



 

 

5 Yksilöllisen ja kollektiivisen suhde 

hyvinvoinnin tuottamisessa - arvot ja 

ihmiskuva muutoksessa  
 

 

Sosiaalipoliitikkona sekä osuustoiminnan ja sosiaalipolitiikan läheistä yh-

teenkuuluvuutta painottavana, haluan korostaa, että sosiaalipolitiikasta ja 

sen arvoista, tavoitteista ja keinoista käytävää keskustelua leimaa nykyisin 

vaikeus ja haluttomuus etsiä yleisiä hyvän elämän malleja. Niitä ei näyttäisi 

enää syntyvän yksilöllisten, ryhmien eikä valtion määrittelyjen kautta. Hy-

vinvoinnin tavoittelua leimaa pikemminkin paikallisuuteen ja yksilöiden 

ideaaleihin uskominen sekä lähiyhteisöjen kansalaistoiminnan korostami-

nen tai yleisen hyvinvoinnin tavoitteesta kokonaan luopuminen ja siirtymi-

nen kurjuuden torjuntaan, pienen hyvinvoinnin tavoitteluun, hyvinvoinnin 

vastakohtien ehkäisyyn. 

 Nykyisessä sosiaalipolitiikkaa ja hyvinvointia käsittelevässä tutkijakir-

jallisuudessa sekä etenkin niin sanotuissa aikalaisdiagnooseissa toistellaan 

jopa kyllästymiseen asti näkemystä, jonka mukaan on taas kerran meneil-

lään yhteiskunnallinen ja sosiaalipoliittinen murros. Tässä murroksessa ja 

uudelleen jaossa ovat hyvinvoinnin näkökulmasta sekä hyvinvoinnin (hy-

vän elämän) teoreettisen ideaalisen sisällön (filosofisen ja sosiologisen), 

tuottamisvastuun ja yhteiskunnallisen jakautumisen periaatteet. Nämä kä-

sitteet eivät kuitenkaan todellakaan ole, kuten edellä on perusteltu, vähim-

mässäkään määrin yksiselitteisiä ja kiistattomia. 

 Puheena olevalle murrokselle on luonteenomaista, että yksilöllinen ja 

kollektiivisen asema suhteessa hyvinvoinnin tuottamiseen määritellään jäl-

leen kerran uudelleen. Aiempaa verrattuna muutos ilmenee nyt yksilöllisen 

ja edellä mainitun ulottuvuuden subjektia ja sen käsitteellisiä liitännäisiä, 

kuten identiteetti, yksilölliset arvot ja intressit sekä lähiyhteisö korostavana 

tendenssinä sen sijaan, yliyksilöllisen (valtio, kirkko) määrittelyn sijasta. 

Valtion universalismin korvaajaksi on nousemassa kansalaisyhteiskunnan 

mesotason yhteisöt omine hyvinvointia koskevine näkökulmineen. Se, 

mikä nykyisessä maailmassa on täysin uutta, ja mikä vanhan paluuta tai 

uudenlaista tulkintaa, on epäselvää. 
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 Yksilöllisen ja kollektiivisen suhde voidaan hyvinvoinnin osalta pukea 

esimerkiksi kysymykseksi; onko hyvinvoinnin tuottaminen ja ylläpitämi-

nen ennen muuta yksilön oma vai yhteiskunnan, kunnan, kansalaisjärjestö-

jen, lähiyhteisöjen, osuuskunnan tai perheen asia vai niiden kaikkien yhtei-

nen asia. Jälleen on kysymys ihmiskuvasta.  

 Hyvinvoinnin yhteisöllisiin ehtoihin liittyen Tönniesin 1800-luvun lo-

pulla esittämä jaottelu Gemeinschaft/Gesellschaft on saamassa uutta mer-

kitystä. Hänhän kuvasi em. käsitteellä yhteiskunnallista modernisoitumista 

edellisen, jäsentensä henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja yhteisöjen 

sekä formaalisiin suhteisiin ja asemiin perustuvien yhteisöjen vastakkai-

suutta. Nyt perinteinen yhteisöllisyys tekee paluuta koko yhteiskunnan ta-

solta kansalaisyhteiskunnan ja niin sanotun kolmannen sektorin merkityk-

sen korostamisena. Formaali yhteisöllisyys laajenee samanaikaisesti ja kar-

kaa yhä kauemmas, kansainvälisille foorumeille. 

 Hyvinvointiajattelun edellä kuvattu heilahdus ilmenee käytännössä hy-

vinvointipalvelujen järjestämisen ja järjestämisvastuun muutoksena, jossa 

valtion universaalisuuteen pyrkivä hyvinvointipalvelujen järjestelmä kor-

vautuu elämänhallinnan ja elämänpolitiikan teemojen korostamisena ja yk-

silöiden oman aktiivisuuden korostamisena. Samaan aikaan hyvinvointi 

määritellään yhä selvemmin subjektiiviseksi, henkilökohtaiseksi asiaksi ja 

suhteeksi maailmaan ja sen vaihteleviin tiloihin. 

 Vielä l980-luvulla Suomessa korostettiin hyvinvoinnin tutkimuksessa-

kin käsitteen objektiivisia, yhteiskunnan olosuhteisiin liittyviä puolia ja ko-

konaisvaltaisen hyvinvoinnin ideaalia. Pyrkimys määritellä hyvinvointi ob-

jektiivisesti on nyt korvautumassa ajatuksella hyvinvoinnin syvästi henki-

lökohtaisesta olemuksesta ja hyvinvointiarvojen sitoutumista yksilötason 

intentioihin. 

 Enää ei juurikaan pyritä asettamaan koko väestöä koskevia (kollektiivi-

sia ’täydellisen’ hyvinvoinnin tavoitteita, vaan puhutaan pienestä hyvin-

voinnista ja yksilöllisen elämänhallinnan edistämisestä sekä sosiaalisten 

ongelmien ehkäisystä, vaikkei rajanveto suuren ja pienen hyvinvoinnin vä-

lillä ole kuitenkaan erityisen selvä. Valtiollista, universaalisiin etuihin ja 

laajoihin väestökategorioihin kytkettyjä tulonsiirtoja sekä erilaisia kollek-

tiivisia palvelumuotoja karsitaan, tehdään harkinnanvaraiseksi, yksityiste-

tään ja kansalaisyhteiskuntaa koskevaa keskustelua käydään hyvinvoinnin 

tuottamisen subjektiiviseen käänteeseen liittyvänä. 
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 Kolmas sektori erilaisine toimijoineen tulkitaan hyvinvoinnin lähteeksi 

ja valtion korvaajaksi sekä ns. sosiaalinen kysymys pyritään määrittele-

mään uudelleen. Yhteiskuntapolitiikan eri lohkoilla korostetaan yksilöiden, 

perheiden ja kansalaisyhteiskunnan roolia hyvinvoinnin ylläpitämisessä. 

Vastuuta hyvästä elämästä siirretään tarkoituksella pitkän valtiovetoisen 

kauden jälkeen takaisin yksilöille, heidän lähipiireilleen sekä paikallista-

solle, kuntiin ja ns. kolmannelle sektorille. Valtion rooli määritellään uu-

delleen. 

 Tarpeita koskeva empiirinen tutkimus ja filosofinen analyysi ovat osoit-

taneet, ettei sosiaalipolitiikkaa voida rakentaa perustarpeiden varaan, 

vaikka perustarveajattelun ylläpitäminen on edelleen perusteltua monien, 

haavoittuvien yhteiskuntaryhmien kannalta (pitkäaikaistyöttömät, köyhät, 

vammaiset ja sairaat). Ongelmana perustarveajattelussa on hyvinvointipo-

litiikan kannalta se, ettei tarpeisiin liity välitöntä tarpeen kokemusta ja että 

eron tekeminen tarpeiden ja halujen välillä on käytännössä hyvin hankalaa, 

sillä olisi kyettävä ratkaisemaan kysymys siitä, mikä ilmaisee tarpeen koh-

teen yksiselitteisesti. Lisäksi myös perustarpeiden tyydyttäminen on käy-

tännössä monella tavoin kulttuurisidonnaista. 

 Yleisen kollektiivisen hyvinvoinnin tavoittelun sijasta nykyisin vallalla 

oleva hyvinvointi- ja sosiaalipoliittinen keskustelu on liberalististen ja kom-

munitarististen näkemysten vastakkainasettelun leimaama. Liberalistinen 

ideologia ja käytännön toimintamallit ovat nähdäkseni hallitsevia ainakin 

käytännön sosiaalipolitiikassa. Ainakin ideologisella tasolla valtion ja kun-

tien hallinnossa ja tutkijoiden keskuudessa myös kommunitaristien propa-

goimalla uusyhteisöllisyydellä on ollut kaikupohjaa. 

 Liberalistisessa hyvinvointikäsityksessä korostetaan subjektin (ratio-

naalisen toimijan) määrittelemiä hyvinvointitarpeita (haluja), arvoja sekä 

jokaisen kansalaisen oikeutta toteuttaa vapaasti pyrkimyksiään, ellei niistä 

ole suoranaista haittaa muille ihmisille. Kommunitaristit puolestaan painot-

tavat erilaisia (lähiyhteisöjä) hyvinvoinnin lähteinä ja päämäärien toteutta-

misen areenoina. 

 Kommunitaristeilta kysytään mm. mitä perusteita on olettaa paikallisyh-

teisön kykenevän ratkomaan valtiota tai yksilöä ja lähipiiriä paremmin yk-

silöiden ja perheiden hyvinvoinnin ongelmia. Mitkä tekijät vetäisivät ihmi-

siä toimimaan aktiivisesti esimerkiksi asukasyhteisöissä lähipiirin ja vaik-

kapa työyhteisöjen tai kansainvälisten, suorien ja virtuaaliyhteyksien si-

jasta? Miten hyvinvoinnin ydinarvot yleensä voivat olla löydettävissä 



86     5. Yksilöllisen ja kollektiivisen suhde 

 

  

parhaiten paikallisyhteisöjen toiminnassa tai miten voidaan torjua paikal-

lisyhteisöihin usein liittyviä konformismia ja sisäänlämpiävyyttä?  

 Muutos on moniselitteinen. Ihanneyhdyskunnan generoinnin sijasta teh-

dään aikalaisdiagnooseja ja vertaillaan olemassa olevien teorioiden heik-

kouksia ja vahvuuksia. Ei ole tarjolla yleispätevää teoreettista näkökulmaa, 

jonka puitteissa hyvinvointia ja yhteiskunnan kehittämistä koskevat ristirii-

dat voitaisiin ratkaista. Muutoksen luonne ja pysyvyys on epäselvää myös 

yhteiskuntapoliittisesti; EU:n ja kansallisvaltion ja esimerkiksi korporaati-

oiden (suuryritykset, ammattiliitot, puolueet) kokonaisvaltaiset, hengeltään 

universalistiset yhteiskunnan ohjauspyrkimykset toteutuvat edelleen vah-

voina esimerkiksi hyvinvoinnin kannalta keskeisessä työelämässä, vaikka 

nyt tärkeät teorianmuodostuksen ja toiminnan tasot ovatkin; yksilö, yhteisö 

ja maailma. 

 Kun yksilöille avautuu elämänpolitiikan pakko ja mahdollisuus, voidaan 

yhteisötasolla tulla aiempaa paremmin tietoiseksi sosiaalipolitiikan kes-

keisten valintojen, vastuun ja oikeudenmukaisuuden kysymysten perim-

mäisestä poliittisuudesta ja paikallisuudesta. Hyvän yhteiskunnan ja hyvän 

elämän tuottaminen vaatii siten hyvien osallistumisjärjestelmien kehittä-

mistä ja tukemista paikallisesti. Kun yhteisistä tavoitteista sovitaan ja yh-

teiskunnan tai yhteisön tilanne tunnetaan, voidaan hyvän elämän ehtoja 

pohtia paikallisella tasolla (kunnat, asuinalueet, työpaikat) realistisesti. 

 

  



 

 

6 Arvot ja hyvinvointivaltion tuleva kehitys 
 

 

Arvojen ja ihmiskuvan muutos näkyy erityisen selvästi hyvinvointipalvelu-

jen tuottamisen vaihtoehdoissa. Uudet, talouselämästä peräisin olevat opit 

ovat ohjanneet hyvinvointipalvelujen, kuten koulutuksen, sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen sekä vanhustenhuollon palveluiden tuottamista ja järjestä-

mistä. Tällä alueella keskeinen ideologinen suuntaus on ollut yritysmaail-

masta peräisin oleva New Public Management -ideologia, johon on kuulu-

nut julkisen sektorin toiminnan muuttaminen markkinoiden kaltaiseksi. 

Ideologian mukaan markkinat toimivat sosiaalisena järjestelmänä, joka te-

hokkaimmin ja tarkoituksenmukaisimmin jakaa yhteiskunnan voimavarat 

kohteisiinsa. Ajattelu- ja toimintapajojen muutos ilmenee esimerkiksi hy-

vinvointipalvelujen rahoituksessa, toiminnan organisoimisessa sekä tuotet-

tujen palvelujen jakamisessa ja hankkimisessa. 

 Valtio ei ole kuitenkaan luopunut vahvasta hyvinvointipoliittisesta ja so-

siaalipoliittisesta roolistaan. Se säätelee edelleen sitä, mitä ja millaisia hy-

vinvointipalveluja tuotetaan ja kenelle. Kilpailua ja asiakkaiksi miellettyjen 

kansalaisten valinnanvapautta on lisätty uusilla palvelujen tuottamisen ja 

hankkimisen malleilla. Markkinoiden merkityksen kasvua hyvinvointipoli-

tiikassa ilmentävät alan termistössä yleistyneet, yritysmaailmasta peräisin 

olevat käsitteet, kuten kilpailukyky, osaaminen, teknologia, kannustaminen 

ja ulkoistaminen. Markkinoihin liittyviä käsitteitä viljellään tätä nykyä ah-

kerasti myöskin hyvinvointipolitiikan organisaatioissa (Riihinen 2007). 

Kysymys on koko ajan myös sosiaalipolitiikan arvoista ja ihmiskuvasta. 

 Hyvinvointipolitiikka on 1990-luvun jälkeen valjastettu palvelemaan ja 

tukemaan kansainvälistyvää taloutta. Sitä suunnataan tukemaan julkisten 

menojen supistamista ja kurissapitämistä, aktivoimaan markkinoita eri 

muodoissaan ja ylipäätään laajentamaan markkinamekanismin merkitystä 

yhteiskunnan toiminnan organisoimisessa. Myös merkitystään kasvatta-

neessa eurooppalaisessa yhteistyössä, ennen muuta Euroopan Unionin toi-

minnassa, hyvinvointipolitiikan ydinalueet, kuten sosiaali-, terveys-, ja 

koulutuspolitiikka suunnataan palvelemaan kansantalouden kasvua, työ-

markkinoiden resursointia ja talouksien kilpailukykyä. Kilpailu on tuotu 

toiminnan logiikaksi kaikkiin yhteiskunnan osajärjestelmiin, sopi se sinne 
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tai ei. Siitä on seurannut eri väestöryhmille hyvinvointia hyvin eri suhtees-

sa. 

 Valtiollisen hyvinvointipolitiikan keskeiset toimintajärjestelmät, kuten 

laajasti ymmärretty sosiaalipolitiikka, ovat muotoutuneet modernisaation, 

teollistumisen ja kaupungistumisen myötä 1800-luvun lopulta lähtien. 

Noista ajoista alkaen korostettiin, ettei talous ole vain tuotantoa ja kulu-

tusta, vaan sen hoitamiseen liittyy myös eettisiä ja humanitaarisia näkökoh-

tia, joita tulojen tasauksella voidaan vaalia. Mahdollisuus tasata markki-

noilla muodostuvaa tulonjakoa, hyvätuloisista pienituloisiin päin, riippuu 

kuitenkin aina kansalaisten poliittisesta tahdosta ja kansantalouden tilasta. 

Tulonjakoon vaikuttaminen on alun alkaen ollut keskeinen lähtökohta sosi-

aalipolitiikan harjoittamisessa. Siihen on pyritty erityisesti sosiaalivakuu-

tuksen eli veroperustaisen tulonsiirtopolitiikan avulla, mutta myös sosiaali-

, terveys- ja koulutuspalveluja subventoimalla ja käyttäjämaksuja porrasta-

malla.  

 Enää tulojen uudelleen jakaminen ei Pohjoismaissakaan ole itsestään 

selvä poliittinen tavoite. Hyvinvointipolitiikan uudelleenjakovaikutus on-

kin nykyisin huomattavasti pienempi kuin vielä vuosikymmen sitten. Tä-

män vuoksi kaikkein suurituloisimmat ja pienituloisimmat väestöryhmät 

ovat erkaantuneet toisistaan käytettävissä olevien tulojensa suhteen  

 Julkisin varoin hoidetun laajan hyvinvointivaltion päävaihtoehdot hy-

vinvointipolitiikan talouden organisoimisessa ovat markkinaehtoinen tai 

yhteisötaloudellinen, kansalaislähtöinen hyvinvointipolitiikka. Niiden ar-

vot ja ihmiskuva eroavat toisistaan. Markkinaehtoisessa hyvinvointipolitii-

kassa valtion rooli on vähäinen, tai kuten Suomessa viime vuosina markki-

naehtoisuuden lisääntyessä, valtion rooli voi muuttua toiminnan ohjaajasta 

ja rahoittajasta enemmän toiminnan koordinaattoriksi. Markkinaehtoisuutta 

voi lisätä myös muuttamalla valtion ja kuntien toimintaa enemmän markki-

noiden kaltaiseksi esimerkiksi palvelutoiminnan kilpailuttamisella. 

 Markkinaehtoisuudella on ollut vastavoimia. Tästä on hyvänä esimerk-

kinä sosiaalipolitiikan aseman muotoutuminen Euroopan Unionissa, jossa 

sitä on 2000-luvulla pyritty nostamaan talouspolitiikan rinnalle. Sosiaali-

turvajärjestelmien uudistaminen on liitetty osaksi Euroopan unionin raken-

teellista uudistustyötä. Tavoitteena on ollut luoda Euroopalle sellainen so-

siaalinen malli, joka ei estäisi työllisyyden ja tuottavuuden kasvua, mutta 

vähentäisi hyvinvointivaltioriippuvuutta. Käytännössä tämä tavoite on jää-

nyt haaveeksi. Lissabonin strategialla rakennetaan hyvinvointipoliittisesti 
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kestävää ajattelutapaa talouden ja työllisyyden tukemiseksi, ei niinkään tu-

lonjaon tasoittamiseksi ja riskien jakamiseksi. EU:ssa sosiaalipoliittisten 

toimenpiteiden kohteiksi ymmärretään ennen kaikkea työikäiset, kun Suo-

messa hyvinvointivaltion laajentamisen kaudella toimenpiteiden kohteiksi 

määriteltiin ensisijaisesti vanhukset, sairaat, työkyvyttömät ja pienituloiset 

(ks. Kuusi 1961). 

 Hyvinvointipolitiikan valjastaminen talouspoliittisia tavoitteita edistä-

mään ilmenee myös Euroopan Unionin sosiaalisessa mallissa. EU:n tukema 

aktiivinen hyvinvointivaltion ihanne on kannustava ja tuottava. Se haluaa 

mahdollistaa kaikkien työkykyisten pääsyn työmarkkinoille. Sosiaali-, ter-

veys- ja koulutuspolitiikkaa ei enää mielletä yksinomaan keinoksi lisätä so-

siaalista yhteenkuuluvuutta ja väestöryhmien tasa-arvoa, vaan ne ymmär-

retään pyrkimyksiksi uusien työpaikkojen luomiseen ja kaikenikäisten ih-

misten voimavaroien käyttöön saamiseen ja hyödyntämiseen sekä talouden 

kansainvälisen kilpailukyvyn nostattamiseen. 

 Bob Jessop katsoi jo vuonna 2002, että olimme siirtymässä kilpailuval-

tioon, jossa yritystoiminta, tuoteinnovaatiot ja yritysten ja kansantalouksien 

kilpailukyky sekä tietoon perustuva talous ovat yhteiskuntapolitiikan avain-

pyrkimyksiä, ja jossa laaja-alainen hyvinvointipolitiikka alistetaan kilpai-

luvaltiossa talouspolitiikalle. Samalla kansalaisten poliittisesti saavuttamia 

hyvinvointioikeuksia karsitaan ja valtio harjoittaa niin kutsuttua kannusta-

vaa sosiaalipolitiikkaa, jossa esimerkiksi sosiaaliturvan etuuksia leikataan 

työnhaun aktivoimiseksi. Tällä hetkellä voidaan todeta, että siirtymä on to-

teutunut. Mistä tässä muusta lopultakaan on kysymys kuin arvoista ja ih-

miskuvasta sekä niiden muutoksesta?  

 Pohtiessamme osuustoiminnan arvoja ja sen heijastelemaa ihmiskuvaa, 

huomaamme sen olevan viime vuosituhannen lopusta alkaen voimakkaassa 

murroksessa, jonka suuntaa ja luonnetta olisi nyt syytä pyrkiä tutkimusme-

todeja ja aineistojen käyttöä tavoitteellisesti ja ennakkoluulottomasti kehit-

tämään. 

 Osuustoiminnan kokonaisuuden hahmottaminen edellyttäisi tutkijoilta 

geneettisen menetelmän eli tutkimuskohteen syntyä, kehitystä muutoksia 

selvittämään pyrkivää lähestymistapaa ja surveyn uudistunutta käyttöval-

miutta – vaikuttaa kuitenkin siltä, että valmius historian tutkimuksen meto-

dien sisäistyneeseen  ja kouliintuneeseen käyttöön on häipymässä taka-

alalle – sama koskee myös survey-analyysin käyttöä ja metodista hallintaa. 
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 Ilman näiden tutkimuksen työkalujen kehittämistä ja eräänlaista uudel-

leen löytämistä, tutkimus jähmettyy ja menettää uudistamiskykyään. 

 Retkemme arvojen ja ihmiskuvien maailmaan on kovin alkuvaiheessaan 

–  haastava ja innostava tie odottaa siis edelleen kulkijaansa. 

 Olen kirjaani rakentaessani pyrkinyt tietoisesti rajaamaan tarkasteluni 

keskitetysti osuustoiminnan ytimeen, sen lähtökohtiin, arvoihin ja olemuk-

sen kannalta keskeisiin piirteisiin painottaen ihmiskuvan merkitystä toimin-

nan muotoutumiselle. 

 Ajan myötä kaikkein keskeisimmäksi olen kokenut osuustoiminnan 

luonteen ja sisäisen olemuksen hahmottamisen tärkeyden toiminnan kehit-

tämisessä – samanaikaisesti yhteiskunnan muuttuessa enentyvästi tehok-

kuutta ja eri mittareilla mitattavissa olevaa tuloksellisuutta korostavaksi. 

 Muutoksen myötä osuustoiminta on enentyvästi vaarassa menettää 

oman identiteettinsä ja omaleimaisuutensa - tekijät jotka alun perin leima-

sivat pitkälti alkuvaiheen osuustoimintaa rakentaen samalla alkuvaiheen 

pioneerisyyttä. 

 Tämän kehityskaaren yksityiskohtainen kuvaaaminen edellyttäisi ver-

tailevassa mielessä mahdollisuutta tukeutua alkuaikojen osuustoimintahis-

torian alkuperäislähteisiin – kuva suomalaisen osuustoiminnan kehityskaa-

resta rakentuu edelleenkin hyvin suppeasti analysoituihin aineistoihin, jotka 

usein perustuvat myös melko yksipuolisiin ja kapea-alaisiin uskomuksen 

kaltaisiin johtopäätöksiin. 

 Arvojen ja ihmiskuvan analyyttinen ja avoin tarkastelu edellyttäisi myös 

filosofian, sosiaalipsykologian ja uskontotieteen perusteiden tuntemusta. Il-

man tätä saamamme kuva on kovin kapea-alainen ja usein mitäänsanoma-

tonkin sekä itsestäänselvyyksien leimaama. 

 Matkamme arvojen ja ihmiskuvien maailmaan on vielä kovin alkuvai-

heessaan – haastava ja innostava tie odottaa edelleen kulkijaansa. Jos osuus-

toiminta haluaa uudistua ja kehittyä, sen on vakaan mielipiteeni mukaan 

ensin todella löydettävä itsensä, tunnettava menneisyytensä ja rehellisesti 

arvioituva oma tuleva tiensä. Muuten seisomme vanhalla perustalla, siis 

sillä perustalla, joka on ehkä muuttunut jo niin paljon, että tulkintamme 

taaksepäin ja samaten ennakoivasti eteenpäin, on sumentunut. 

 Osuustoimintaan liittyy alati runsaasti mahdollisuuksia kehittyä ja osal-

listua hyvinvointimme kehitykseen. Tämä kuitenkin edellyttää meiltä älyl-

listä rehellisyyttä ja asenteittemme ja ihmiskuvamme jatkuvaa arviointia – 

kuten elämä yleensäkin.
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