
Toimitusjohtaja Sami Karhu

Tampere 27.1.2017





Osallistaa 

kuntalaisia ja 

lisää 

lähidemokratiaa

Laajentaa 

yrittäjyyden 

kirjoa ja lisää 

elinkeinojen 

voimaa

OSUUSTOIMIN-

NALLA 

ELINVOIMAINEN 

KUNTA JA 

HYVINVOIVA 

KUNTALAINEN

Pitää lähipalvelut 

omassa 

ohjauksessa

Vesihuolto-osuuskunnilla 

maailman tärkeintä palvelua

Laajakaistaosuuskunnilla 

tietoliikenneyhteyksiä

Energiaosuuskunnilla raha 

kiertämään paikkakunnalla

Uudenmallisilla 

infraosuuskunnilla 

ammattimaista palvelua

Päiväkotiosuuskunnilla 

kasvatusta

Osuuskuntakouluilla 

palveluverkostoa

Kansalaisten oma vastuunotto 

hyvinvoinnistaan

Palveluja koko maassa

Demokratiaan kasvamista

Henkilöstöomisteiset 

osuuskunnat luovat 

työpaikkoja

Yrittäjäosuuskunnat 

tuovat voimaa pk-

sektorille

Omistajavaihdoksien 

väline

Yrittäjyyskasvatusta,  

tiimiyrittäjyyttä, 

kouluyhteistyötä

Osatyökykyisille  

työllistymistä

Työllisyyshankkeita ja 

erikoisneuvontaa

Työosuuskunta.fi -

palvelu

Osuuskunta yhtiöittämisen mallina

Sote-osuuskunnat palveluntuottajina

Dataosuuskunnilla oman tiedon 

omistajuuteen

Yhteisetuosuuskunnilla parempaan 

palvelujen saatavuuteen

Asunto-osuuskunta kehitettävänä mallina

Asukasosuuskunta elinympäristön 

kehittäjänä



Vesihuolto-osuuskunnan jäsenhyödyt

Elintärkeiden 

palveluiden 

varmistaminen

Luonnollinen 

monopoli omissa 

käsissä

Jäsen ja ääni, ei 

vallattavissa sisältä 

eikä ulkoa

Oma - pitkäjänteistä 

ylläpitoa, sitoutumista, 

osaamista ja laatua

Oma – vältetään 

keskustelu  

piiloverotus –

teemasta

Oma - yritys toimii 

aina omistajiensa 

eduksi

Asutuksen säilyminen 

ja kehittyminen

Ihmisten aktivointi, 

sosiaalisen pääoman 

kasvu ja alueen 

työllisyys

Alueen parasta 

osaamista hallintoon



Rahapääoma

Osaamispääoma

Sosiaalinen 

pääoma



Infrastruktuuriosuuskunnan menestystekijät – sosiaalinen pääoma

Aito yhteinen 

palvelutarve ja tavoite, 

jolloin jäsenten edut 

ovat yhdensuuntaiset

Keskinäinen luottamus 

osuuskunnan sisällä –

myös kyky olla sen 

arvoinen

Avoimuus – vaikeatkin 

asiat kerrotaan reilusti

Aktiivinen jäsenistö, joka 

on positiivisessa mielessä 

kannustavan kriittinen

Jäsenistön sitoutuminen 

ja valmius osallistua 

taloudellisilla sekä 

henkisillä voimavaroilla

Jäsenet kokevat yhdessä 

osuuskunnan omakseen

Yritystoiminnan ja 

taloudenpidon  

osaaminen kuuluu 

kansalaisuuteen 

Yritys on osa yhteisöä –

paikallisten palveluiden 

käyttäminen 

mahdollisuuksien mukaan

Hyvät henkilösuhteet eri 

suuntaan – avuliaisuus 

puolin ja toisin



Infrastruktuuriosuuskunnan menestystekijät - rahapääoma

Pitkäjänteisen hyvä 

taloudenpito

Riittävä oma pääoma

Julkisten 

rahoituslähteiden 

hyödyntäminen

Taito ostaa palveluita –

kaikkea ei kannata 

tehdä itse tai yksin

Riittävä tulorahoitus -

itseltä on osattava 

vaatia 

Kyky varautua tuleviin 

menoihin – reservien 

kasvattaminen 

vähitellen  

Maksukyky seuraa 

usein maksuhalua -

tärkeäksi koetusta ja 

laadusta maksetaan

Julkisen talouden 

voimavarat - kunta ja 

valtio auttaa sitä, joka 

auttaa itseään

Talkoohengellä voi saa 

asioita aikaa –

rahapääomaa saattaa 

säästyä



Infrastruktuuriosuuskunnan menestystekijät - osaamispääoma

Osuuskuntaan 

sopiva osallistava 

johtamistaito

Laatuun keskittyminen –

vesi maailman tärkein asia

Kyky toimia sidosryhmien 

suuntaan – ”kumpikin 

voittaa” asetelmien 

rakentaminen

Kouluttautuminen –

tekniikkaa, vesilaitos,  

osuuskuntayritys

Tehtävien jakaminen 

osuuskunnan sisällä, jotta ei 

liikaa yksillä hartioilla ja 

useampi osaa

Vesiosuuskuntien 

keskinäinen tuki parantaa 

ongelmanratkaisua ja 

toimintamotivaatiota

Osuustoiminnan arvojen 

sisäistäminen

Osuustoiminnan 

periaatteiden soveltaminen 

”Jos vesiosuuskunta toimii 

hyvin, se toimii mitä 

ilmeisimmin 

osuustoiminnan arvopohjan 

mukaisesti”



Osuustoiminnan arvot – mitä merkitsevät osuuskunnassamme?

Omatoimisuus

Omavastuisuus

Demokratia Tasa-arvo

Oikeudenmukaisuus

Solidaarisuus
Rehellisyys,

Avoimuus

Yhteiskunnallinen 

vastuu

Muista ihmisistä 

välittäminen



Osuustoiminnan periaatteet – miten toimimme omassa osuuskunnassamme?

Avoin ja 

vapaaehtoinen 

jäsenyys

Jäsen ja ääni

Yhdenvertainen 

pääoman 

kartuttaminen

Itsenäisyys ja 

omatoimisuus

Koulutus

Osuuskuntien 

yhteistyö

Yhteisön kestävän 

kehityksen hyväksi

”Osuuskunnan 

sisäinen merkitys?

Merkitys 

sidosryhmillemme?”



Kansallisia toimenpiteitä ja hyvää sääntelyä

• Yritystoimintaan liittyvä asenneilmasto on tärkeä tekijä. 

• On suotavaa, että viranomaiset ja päättäjät ymmärtävät 

kaikkia yritysmalleja, niiden mahdollisuuksia ja rajoitteita. 

• Tarvitaan myös kansallisia toimenpiteitä - osaamisen 

kasvattamista, koulutusta, yhteistyötä ja hyvää sääntelyä -

joilla osuuskuntia voidaan tukea onnistumaan.



• Lunastamme lupauksen osoittamalla se käytännön työssä.

• Oman elinympäristöä voi hallita, jos on osaamista ja tahtoa.

• Osuustoiminta niin arkinen asia, että ei tule aina ajatelleeksi.

• Osuustoiminnan kirkastaminen on hyväksi. Se kuuluu 

osuustoimintayrityksen johtamiseen.

• Se osuustoiminta olemme me !



sami.karhu@pellervo.fi

Puh. 0400 545 989


