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Osuustoiminnan
etujärjestö

• Osuustoimintakeskus Pellervo ry:ssä on 215 
jäsenyritystä ja -yhteisöä. 

• Jäseniä mm. osuuspankit, keskinäiset
vakuutusyhtiöt, osuuskaupat, maatalouden
tuottajaosuuskunnat, sijoitusosuuskunnat, 
vesi-, sähkö- ja tietoteknologiaosuuskunnat
sekä työosuuskunnat. 

• Pellervon missiona on edistää suomalaista
omistusta, työtä ja hyvinvointia. 
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Osuuskuntia tai niiden ryhmiä:

17.11.202
0 3



Noin 90 % suomalaisista 
on jossain määrin 
mukana osuus-
toiminnassa, mutta vain 
30 % sanoo tietävänsä, 
mistä mallissa on kyse.
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Osuuskunta 
yritysmallina



Mitä on osuustoiminta?

Yritystoimintaa, jossa palvelujen käyttäjät
omistavat yhteisesti niiden tuottajan. 

Tavoitteena on kestävä pitkän aikavälin
hyöty omistajille, tähän päästään vain 
menestyvän liiketoiminnan kautta. 

Yhtiöitä hallitaan demokraattisin
periaattein, jokaisen omistusosuus ja 
äänivalta on yhtä suuri.
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Mitä käytännössä
tavoitellaan?

7

• Palvelujen laatua, hintaetuja ja 
saatavuutta, uusia markkinoita tai 
esimerkiksi kustannussäästöjä. 

• Ylijäämää jäsenille (esim. 
Osuuspääoman) ja osuuskunnan
toiminnan kehittämiseen.

• Elinympäristön parantamista ja 
kestävän kehityksen edistämistä. 



Osuuskunnan erilaiset tehtävät
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OSKNeuvotteluvoima

Markkinointi ja 
myynti

Laskutusrutiinit 
ym.

Hankinta

JÄSENET

ASIAKKAAT



Case Biokaasuyrittäminen
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✓ useita osapuolia (yrittäjiä)

✓Yhteinen intressi

✓Yhteismarkkinoinnin tarve

✓Yhteinen tarve järjestää logistiikkaa 
tai infraa

✓Osapuolten tasavertaisuus ja 
luottamus avainkysymys

✓



Osuuskunnan ero
muihin?
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Omistuksen ja tavoitteiden
erilaisuus:

• Jäsenelle pääoman tuottoa
tärkeämpi tavoite on hyöty
omaan elinkeinoon tai arkeen. 

• Omistajaohjaus perustuu 
demokraattiseen hallintomalliin, 
jokaisen jäsenen äänivalta on 
sama.

Voiton maksimoinnin sijasta 
jäsenhyödyn maksimointi. 



Osuuskunta verrattuna muihin yritysmuotoihin

Toiminimi Osakeyhtiö Osuuskunta

Vastuu Koko omaisuus Sijoitettu pääoma Sijoitettu merkintähinta

Osalliset 1 Yleensä 1, 2 tai 3. Voi olla 
enemmän

1 - ∞ 

Pääoma Ei minimipääomaa Ei minimipääomaa Ei minimipääomaa

Kirjanpito Yksinkertainen Kahdenkertainen Kahdenkertainen

Omistajakunnan 
vaihtuvuus/
lisääminen

Ei mahdollista Mahdollinen, mutta vaati 
järjestelyjä

Yleistä, sisään-rakennettu 
osuuskuntamalliin



Muita osuuskunnan erityispiirteitä

• Joustavuus: osuuskunta voi ottaa uusia jäseniä, 
jäsenyys on vapaaehtoinen ja osuuskunnasta voi erota. 

• Toiminnan tulos jaetaan yleensä jäsenille siinä 
suhteessa, kuin he ovat käyttäneet osuuskunnan 
palveluja. Ns. työosuuskunnassa työpanoksen 
suhteessa.

• Jäsenillä ei ole henkilökohtaista vastuuta 
osuuskunnan veloista. Sama kuin Oy:ssä osakkailla.

• Osuuskunnan toimintaa ohjaa osuuskunnan omista 
lähtökohdista kirjoitetut säännöt ja osuuskuntalaki.



Päätöksenteko 
osuuskunnassa



Osuuskunnan toimielimet

• Osuuskunnan kokous: Jäsenet käyttävät ylintä 
päätösvaltaa osuuskunnan kokouksessa.

• Säännöissä voidaan määrätä, että osuuskunnan kokouksen 
sijaan jäsenten päätösvaltaa käyttää jäsenten vaaleilla 
valitsema edustajisto. 

• Osuuskunnalla on oltava hallitus.

• Osuuskunnalla voi olla myös hallintoneuvosto.

• Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja.

• Osuuskunnalla tulee olla osuuskunnan kokouksen 
valitsema tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja.



Osuuskunnan kokous

• Osuuskunnan kokous on jäsenten ylin foorumi päätösvallan 
käyttämiseksi osuuskuntalaissa ja säännöissä määritellyissä 
osuuskunnan asioissa.

• Vuosittain pidettävä vähintään yksi varsinainen osuuskunnan 
kokous.

• Jokaisella jäsenellä yksi ääni.

• Säännöissä voidaan määrätä erisuuruisesta äänimäärästä. 



Osuuskunnan kokouksen tehtäviä
• Päättää mm:

• tilinpäätöksen vahvistamisesta

• ylijäämän käyttämisestä

• vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, hallintoneuvostolle ja 
toimitusjohtajalle

• valitsee hallituksen tai mahdollisen hallintoneuvoston  jäsenet sekä tilintarkastajan 
tai toiminnantarkastajan

• Osuuskunnan kokous päättää myös

• sääntöjen muuttamisesta, osuuskunnan sulautumisesta ja osuuskunnan 
purkamisesta.



Osuuskunnan hallitus

• Pakollinen toimielin

• Hallituksella on yleistoimivalta:  kaikki mikä ei ole määrätty muiden tehtäväksi.

• Myös laajat liiketoimintaa koskevat päätökset.

• Hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään viisi jäsentä. 

• Säännöillä voidaan määrätä enemmänkin jäseniä. Hallituksessa on oltava 

puheenjohtaja.



Osuuskunnan 
perustamistoimet



Yritys-

idea

Liike-

idea

Liiketoiminta-

suunnitelma



Tärkeää osuuskuntaa 
aloitettaessa

• Jäsenten sitoutuminen: olenko valmis tähän 
osuuskuntaan ja olenko valmis tekemään 
yhteistyötä

• Yritysidea: onko minulla ja meillä selvillä, 
mitä alamme tehdä

• Osuuskunnan säännöt huolellisesti tehtyinä

• Jäsenten keskenään sopimat pelisäännöt  = 
jäsensopimus

• Johtajuus: kuka on vetäjä, miten päätöksiä 
tehdään, miten hallitus muodostetaan, 
miten sovituista asioista pidetään kiinni



Osuuskunnan perustaminen 
(Muista: perustajanopas.pellervo.fi)

• Osuuskunnan voi perustaa täysivaltainen luonnollinen henkilö tai yhteisö, 
säätiö tai muu oikeushenkilö

• Osuuskunta perustetaan perustajajäsenten allekirjoittamalla perustamissopimuksella, 
johon tulee liittää osuuskunnan säännöt.

• Yksi jäsen riittää perustamiseen

• Perustamisasiakirjat: 

• Perustamissopimus

• säännöt (käytä pohjana Pellervon mallisääntöjä)

• hallituksen pöytäkirja puheenjohtajan valinnasta, ellei puheenjohtajaa nimetty 
perustamissopimuksessa.

• Ilmoitus perustamisesta kaupparekisteriin (PRH:n osuuskunnan 
perustamispaketti). Perustamisilmoitus maksaa 380 €.

• Tieto mahdollisesta toiminnan luvanvaraisuudesta



Osuuskunnan menestymisen edellytyksiä

• hyvä liikeidea, joka vastaa markkinoiden 
tarpeisiin

• perusteellinen suunnittelu ja budjetointi

• jäsenet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja 
toimintasuunnitelmiin ja –tapoihin

• tarkka toteutus ja tehokas seuranta

• markkinointi kunnossa

• hinnoittelu kohdallaan

• toimivat pelisäännöt (jäsensopimus)

• tinkimätön laatu

• jäsenten ja luottamushenkilöiden koulutus

• nopea reagointi muutoksiin

• johtajuus: kyky ratkaista ryhmän sisäiset 
ongelmat

• kyky asettaa kokonaisuuden edut 
henkilökohtaisten välittömien etujen edelle = 
osuustoiminnallinen ajattelutapa

• kyky nähdä asiat pitkällä tähtäimellä



Osuuskunnan
haasteita

• Jäsenten tavoitteiden liiallinen eriävyys.

• Johtajuuden vähäisyys tai puuttuminen

• Jäsenistö jakaantuminen aktiivisiin ja passiivisiin 
→ kaikki eivät riittävästi sitoudu, yhteiset työt 
pakkautuvat muutamille

• Yrittäjämäinen asenne voi puuttua johtamisesta 
ja työn tekemisestä.  Ei ymmärretä, että 
osuuskunta on yritys.

Näitä ongelmia voi torjua

→Hyvällä ennakkosuunnittelulla kumppanien 
(yritysneuvojat, mentorit) kanssa

→Mukaan tulevien jäsenten keskustelulla 
sitoutumisen tärkeydestä.

→Pelisääntöjen kirjaamisella



Kari Huhtala

Osuustoimintajohtaja, Osuustoimintakeskus Pellervo
Verkställande direktör, Finlands Svenska Andelsförbund
kari.huhtala@pellervo.fi

www.pellervo.fi, 
Simonkatu 6, 00100 Helsinki, puhelin: (09) 476 7501

Kiitos!

https://twitter.com/PellervoFi
https://www.facebook.com/pellervofi


Keskustelua.

Avoimia kysymyksiä?

Kari.Huhtala@Pellervo.fi
040 8466704


