
Hallituksen puheenjohtaja, Metsäneuvos Martti Asunta 
Pellervon Päivä 2016, päätössanat. 
 
Hyvät Pellervon Päivän osallistujat! 
 
Me olemme viettäneet tiiviin, intensiivisen päivän tällä kertaa teemalla ”Uudistuva osuustoiminta 
– tiedolla, taidolla, intohimolla” Pellervon Päivä on aina vetänyt hyvin yleisöä, mutta tällä kertaa 
tilaisuus tuli loppuunmyydyksi –liekö ainutkertaista Pellervon Päivien historiassa. 
Pellervon toimiston väki  Sami Karhun johdolla on saanut kootuksi poikkeuksellisen 
mielenkiintoisen ohjelman erittäin tasokkaine puhujineen.  
Tästä on heti kärkeen syytä esittää kiitokset järjestäjille, mutta erityisesti kaikille päivän esiintyjille. 
Olen varma, että tilaisuus antoi meille kaikille hyviä eväitä toimintaamme varten, olemmepa sitten  
osuuskuntien hallinnossa tai jäseninä tai osuustoiminnan kanssa tavalla tai toisella sidosryhmien 
edustajia. 
 
Erityisen iloisia olemme siitä, että pääministeri Sipilältä löytyi aikaa esiintyä tilaisuudessamme 
huolimatta polittisesti varsin hektisestä tilanteessa. Arvostamme tätä suuresti ja kiitämme häntä 
siitä ymmärryksestä, mitä hän osoitti osuustoiminnan merkitystä ja roolia kohtaan Suomen 
talouselämän rakentamisessa.   
 
Pääjohtaja Kari Jordan kertoi Metsäliitto Osuuskunnan omistaman teollisuuskonsernin, nykyisen 
Metsä Groupin kujanjuoksun vaiheista syntyneistä kokemuksistaan osuuskuntien hallinnosta. Itse 
mukanaolleena jaan nuo ajatukset ja opit.  Varmaa on, että tätä Metsä Groupin suunnanmuutosta 
ja selvityimistarinaa tullaan käyttämään monen seminaarin esimerkkiaineistona. 
 
Professori, PTT:n tuore toimitusjohtaja Iiro Jussila jakoi meille syvällisen kokemuksen tuomia 
ajatuksiaan osuustoiminnan luonteesta yrittäjyyden ilmentymänä. Uudistuminen, innovointi ja 
yrittäjyyden tunnistaminen jäsenten, hallinnon, johdon ja henkilöstön parissa ratkaisevat 
osuuskunnan menestyksen tulevaisuudessa. Ajatukset perustuvat Jussilan oppikirjaan, jonka 
toivon kuluvan koko osuuskuntaväen käsissä. 
 
 
Taloudellisen toimintaympäristön kehityksestä PTT Signe Jauhiaisen katsaus. Mielenkiintoista oli 
kuulla myös professori Pekka Sutelan syvällistä asiantuntemusta henkivä esitys meille tärkeän 
suuren itänaapurimme tilassa ja kehityksestä. 
 
Copa-Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen valaisi meille maatalouden kansainvälisten 
kauppaneuvottelun tilannetta. Maatalouden tilanne on haastava, on hyvä että meillä on omia 
asiantuntijoita kansainvälisillä pelikentillä.     
 
Yhteenvetona voi todeta, että toimintaympäristömme säilyy haastavana. Osuuskunnan on 
osattava luotsaamaan näidenkin aikojen läpi. Edellyttää uusia toimintatapoja, jatkuvaa 
uudistumista ja parantamista, hyvä riskienhallintaa ja johtamista. Sanalla sanoen hyvää hallintoa 
kokonaisuudessaan. 
 
 Aikojen  kovetessa vaatimukset yritystä ja sen johtoa kohtaan kasvavat. Inhimillistä yleensäkin 
yhteiskunnassa on, että esitämme näitä muutosvaatimuksia kohtaan toisille. On helppo puhua 



yrityksen tai yhteisön yhteiskuntavastuusta.  Haluan kuitenkin viedä tämän muutostarpeen myös 
yksilötasolle.  Tätä puhetta meillä ei näinä aikoina kuitenkaan haluta sietää.  
 En mitenkään halua kiistää hallinnon ja johdon korkeata vastuuta osuuskunnan toiminnan 
menestyksestä. Viime kädessä vastuu demokraattisen hallitun osuuskunnan – kuten myös 
yhteiskunnankin –menestyksestä on yhteisön jäsenillä. Aivan kuten Iiro Jussilan esityksessä 
todettiin. 
 
”Jos osuuskunta tuottaa tappiota vuoden tai kaksi on suurin vastuu toimivalla johdolla, jos kolme-
neljä vuotta vastuu on hallituksella, Jos tappion teko tuntuu jatkuvan vuodesta toiseen, on vastuu 
osuuskunnan jäsenillä” Ajatus on peräisin joltakulta tuottajaosuuskunnan hallituksen jäseneltä – 
en muista keneltä. Istuneeko täällä salissa?  Joka tapauksessa siihen kätkeytyy syvällinen ajatus 
siitä, että osuuskunnan jäsenten tulee tuntea roolinsa yrityksenä omistajina. 
 
Yleväksi lopuksi laajennan tämän ajatuksen myös isänmaamme asioiden hoitoon. Ennen aikaan 
puhuttiin kansalaisen vastuusta yhteiskuntaa, isänmaata kohtaan. Jokaisen tuli yrittää 
kansakunnan menestykseksi parhaan kykynsä mukaan.  
Nyt tällaista puhetta tunnutaan pitävän sopimattomana – yksilöä syyllistävänä. Ymmärrän kyllä, 
että joukossamme on paljon niitäkin heikkoosaisia, jotka ilman omaa syytään ovat joutuneet kuka 
mistäkin syystä vaikeaan asemaan.  
Valtaosalla kuitenkin menee paremmin kuin koskaan, jos katsotaan asiaa vähän pitemmässä 
perspektiivissä. Luulisi, että meiltä olisi oikeus odottaa entistä parempaa asennetta ja suoritusta 
yhteiskuntaamme kohtaan.  
 
Jossain mielessä olen pettynyt kansankirkommekin julistukseen. Loputon ymmärtäminen ja pään 
silittely ei enää jaksa innostaa. Olisiko niin, että nyt, kun Martti Lutherin syntymästä tulee 
kuluneeksi 500 vuotta – kansakunta tarvitsisi vahvaa saarnamiestä, joka julistaisi luihin ja ytimiin 
menevää synnintuntoa itse kullekin meistä! 
 
Mutta ennen kuin menen tämän pitemmälle syvämietteisissä ajatuksissani,  totean, että oven 
toisella puolen on Pellervon puhvetti katettu teitä varten. Hyvät sisaret ja veljet 
osuustoimintauskossa, , menkää ja täyttäkää lasinne ja lautasenne. Pellervon Päivän virallinen 
ohjelma on päättynyt. 
 
 
 


