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       Helsinki, 22.11.2011 

 

Shimelles Tenaw                 

YK:n kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 Suomen toimikunta 

sihteeri ja Focal Point 

 

 

Raportti YK:n kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 

avajaistapahtumista 31.10.2011 ja vierailusta Suomen YK:n pysyvässä 

edustustossa 1.11.2011 

 

Kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 avajaiset YK:ssa 

YK:n Kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 avajaiset pidettiin 31.10.2011 YK:n päämajassa 
New Yorkissa. Tapahtumaan osallistui edustajia YK:n 52 jäsenvaltiosta, tarkkailijoita eri maiden 
osuuskunnista ja konsulttien statuksella toimivista kansalaisjärjestöistä. Suomen delegaatioon 
kuuluivat osuustoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtaja, teollisuusneuvos Otto Mikkonen, 
YK:n kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 Suomen toimikunnan puheenjohtaja Anne 
Santamäki sekä toimikunnan sihteeri ja Focal Point, tutkija Shimelles Tenaw Helsingin yliopistosta. 
Avajaistilaisuudessa allekirjoittanut jakoi 3 kpl Suomessa tehtyyn tutkimukseen perustuvia 
esitteitä, jotka liittyivät kansainvälisen osuustoimintavuoden teemaan.  Lisäksi järjestettiin 
kansainvälisen osuustoimintavuoden aiheeseen liittyviä oheistapahtumia, kuten FAO:n, WFP:n ja 
IFAD:n järjestämä tilaisuus teemaltaan ” Maatalousosuuskunnat: ruokaturvan aikaansaamisen 
keinona”. Allekirjoittanut osallistui em. tilaisuuteen, jossa käytti puheenvuoron.     
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Epävirallisen pyöreän pöydän keskustelut 

Avauspuheenvuorot 

Avajaistilaisuuden aamuvuoroon kuului kaksi pyöreän pöydän keskustelua, jossa ensimmäinen 

sisälsi kolme avauspuheenvuoroa ja lyhyen filmin aiheesta ”Osuustoimintayritykset rakentavat 

parempaa maailmaa”.  Avauspuheenvuorojen jälkeen alkoi varsinainen pyöreän pöydän 

keskustelu aiheesta ”Osuustoiminta yritykset rakentavat parempaa maailmaa: tuki kestävälle 

kehitykselle”, eli “Cooperative Enterprises Build a Better World: Contributions to Sustainable 

Development”.  Tilaisuuteen osallistui runsaslukuinen joukko YK:n jäsenmaiden edustajia, 

tarkkailijoita osuuskunnista ja konsulttien statuksilla toimivista kansalaisjärjestöistä sekä talous- ja 

sosiaalineuvostoista, jotka muodostivat epävirallisen vuorovaikutuksellisen pyöreän pöydän 

keskustelun sekä täysistunnon.  Pyöreän pöydän keskustelun tulokset esitettiin myöhään 

iltapäivälle pidetylle täysistunnolle. Lausunnon antoi Kansainvälisen Osuustoimintaliiton (ICA) 

presidentti Dame Pauline Green.  

Ensimmäisen pyöreän pöydän istunnon avauspuheenvuorojen puheenjohtaja toiminut YK:n 

yleiskokouksen varapuheenjohtaja beniniläinen Jean-Francis R. Zinsoun totesi, ettei osuuskuntien 

päämärän korostamisella ole tarkoitus korvata muita yrityksiä, joiden tarkoituksena on kerätä 

voittoa jakamatta kuitenkaan varoja.  Hän kuitenkin huomautti, että tässä yhteydessä tulee 

ymmärtää kansainvälinen osuustoimintavuoden ajankohta siinä yhteydessä, jolloin sosiaalinen 

vastarinta suuntautuu liiallista varojen keskittymistä vastaan vähemmistön hyväksi.  Hän rohkaisi 

YK:n jäsenvaltioita ja osuuskuntia hyödyntämään kansainvälistä osuustoimintavuotta.   

Osanottajille näytettiin lyhyt filmi aiheesta, “Osuustoiminta yritykset rakentavat parempaa 

maailmaa”, joka antoi visuaalisen näkökulman osuustoiminnan monimuotoisuudesta käytännön 

toiminnasta eri sektoreilla kautta maailman.   

YK:n talous- ja sosiaaliasioiden alivaltiosihteeri ja vuoden 2012 kestävän kehityksen konferenssin 

pääsihteeri kiinalainen Sha Zukang ilmaisi puhevuorossaan, että kansainvälisen 

osuustoimintavuoden avajaiset pidetään maailmassa, jota taloudelliset ja yhteiskunnalliset 

ongelmat vallitsevat. Hän toi esille, että YK näkee osuuskuntien olevan niitä välineitä, joiden avulla 

selviydytään em. vakavista ongelmista.   

Samaten hän toi julki, että osuuskunnilla on merkittävä rooli siirryttäessä vihreään talouteen 

todeten, että ne tarjoavat liiketoimintamallin suhteellisen edun rakennettaessa sosiaalista 

osallisuutta ja ympäristöllisesti järkevää taloudellista käytäntöä.  Hän jatkoi edelleen, että 

osuuskunnat ovat niin ikään olleet maatalouden kehityksen ja sen tuotannon edistäjiä niin 

kehittyneissä kuin kehitysmaissa.  Esim. kautta Euroopan osuuskunnat toimivat 60 % osuudella 

maataloushyödykkeiden tuottamisessa ja markkinoinnissa ja niillä on myös 50 % osuus tuotanto 

panosten tarjonnassa. Zukang luonnehti osuuskuntia oman avun järjestöinä, jotka takaavat 

työllisyyden ja lisäävät tuloja köyhyyttä vähentäen. Osuuskunnat myös vahvistavat paikallista 

taloutta ja yhteisöjä voimistaen paikalisia voimavaroja ja mahdollisuuksia.  
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Hän niin ikään muistutti tärkeästä kysymyksestä: Kuinka osuuskuntia voidaan parhaiten hyödyntää 

lähestyttäessä ihmiskeskeisesti suuntautuvaa kestävää kehitystä.  Kysymys korostaa osuuskuntien 

päämäärää, eli ihmisten hyvinvointia. 

Johtaja Jane Stewart Kansainvälisestä työjärjestöstä (ILO) toi puheenvuorossaan terveiset järjestön 

pääjohtaja Juan Somavialta mainiten, että ILO osallistuu mielellään kansainväliseen 

osuustoimintavuoteen.  Hän luonnehti ILO:n kytkentää osuustoimintaliikkeeseen luonnolliseksi 

yhteiseltä solidaarisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden pohjalta, sosiaalisessa ja 

taloudellisessa organisaatiossa. Hän lisäsi, että osuustoiminnan ihanteet ovat yhteneväisiä ILO:n 

perustamisen periaatteen kanssa, sillä “ työ ei ole hyödyke”. 

Stewart kertoi, että nykyään useat naiset ja miehet perheineen kehittyneissä ja kehitysmaissa 

kärsivät joutumisesta pahimpaan kriisiin sitten vuoden 1930 jälkeen. Maailmanlaajuinen 

työttömyys ylittää 200 milj. ja nuorisotyöttömyys on hiukan alle 80 milj. eli kaksi-kolmi kertainen 

verrattuna aikuisten työttömyyteen.  Tämän kaltaisissa tilanteissa osuustoiminnan mahdollisuus 

on toimia markkinoinnin ja inhimillisten arvojen yhdistäjänä.   

Stewart totesi, että osuuskunnat, jotka ovat syvään juurtuneita paikkalisiin yhteisöihin ovat osa 

maailman laajuista 800 milj. taloutta käsittävää liikettä.  Liiketoiminnan organisaatioina ne 

edesauttavat taloudellista kasvua, tarjoavat työpaikkoja ja toimeentulon omassa yhteisössään 

työllistäen yli 100 milj. ihmistä turvaten siten elinkeinon lähes neljännekselle maailman väestöstä.  

Osuustoimintajärjestöt luovat vahvuutta, tuovat esille ihmisten ääneen ja vaikuttavat yhteisöissä, 

kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Kansainvälinen osuustoimintavuosi tarjoaa 

mahtavan tilaisuuden niille käytännön askelille, jotka lujittavat osuustoimintaliikkeen roolia ja 

vahvistavat osuustoimintaa. ILO luottaa osuustoimintaliikkeeseen ja sen kumppaneihin pyrittäessä 

sosiaalisen oikeuden uutta aikakautta kohti, totesi Stewart. 

YK:n sosiaalipoliittisen- ja kehitysjaoston johtaja Daniela Bas mainitsi, että tilaisuuden 

keskusteluaiheet ovat varsin oleellisesti rakentavia tekijöitä YK:n työssä erityisesti talous- ja 

sosiaali- asioiden osastolla, siitä syystä, että ne kiinnittävät huomioita yritysmalliin, joka liittyy 

olennaisesti sosiaalisen- ja taloudelliseen kehitykseen.  

Bas ilmaisi, että osuuskunnat yritysmuotona ovat osoittautuneet sekä tehokkaiksi että kestäviksi ja 

se ovat samalla lujittaneet sukupuolisen tasa-arvon yhteistä etua toiminnallisissa ja palvelullisissa 

rakenteissa ja lisänneet toimeentuloa alkuperäisväestön keskuudessa, paikalisissa 

maatalousyhteisöissä, vammaisten ja muiden erityisesti haavoittuneiden ryhmien keskuudessa. 

Osuuskunnat sosiaalisen yrittäjyyden muotona myös johtavat antoisalle tielle, kohottavat 

sietokykyä ja antavat vahvuutta työttömille nuorille miehille ja naisille.   
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Osuustoimintayritykset rakentavat parempaa maailmaa: tuki kestävälle 

kehitykselle 

Epävirallisen pyöreän pöydän keskustelun ohjelman jatkoksi korkeatasoinen viisihenkisen eri 

alojen asiantuntijaryhmän jäsenet pitivät esitelmiä teemasta: ”Osuustoiminta yritykset rakentavat 

parempaa maailmaa: tuki kestävälle kehitykselle”, eli ”Cooperative Enterprises Build a Better 

World: Contributions to Sustainable Development” .  Esitelmien pitäjät olivat maataloustuottajia 

edustava Jack Wilkinson Kanadasta, Li Chengyu Kiinan tarjonta- ja 

markkinointiosuuskuntafederaation puheenjohtaja, Piet Moerland Hollannin Rabobankin 

johtokunnan puheenjohtaja, Carlos Heller Argentiinan Banco Credicoopin johtokunnan 

puheenjohtaja ja Maria Arantzazu Laskurain Espanjan Mondragónin sihteeristön toimitusjohtaja.     

Mainitut esitelmien pitäjät käsittelivät ko. teeman pohjalta osuuskuntien vaikutusta kehitykseen, 

ruokaturvaan, rahoitukseen, taloudelliseen vakauteen ja ympäristölliseen kestävyyteen samalla 

korostaen osuuskuntayritysten mallin ainutlaatuisuutta ja kestävyyttä niiden vahvassa toiminnassa 

näillä alueilla.  Lisäksi tuotiin esille osuuskuntien rooli rauhan- ja sillanrakentajina kriisialueilla sekä 

edunvalvojien tehtävissä kehitettäessä sisäistä kapasiteettia ja toimitilaa osuustoimintayritysten 

vahvistamiseksi.  

Kanadalainen maatalousyrittäjä ja entinen kansainvälisen maataloustuottajaliiton (IFAP) 

puheenjohtaja Jack Wilkinson käytti merkittävän puheenvuoron, jossa todettiin, että on 

epäonnistuttu osuustoiminnan edistämisessä maailman laajuisesti, sillä köyhyys erityisesti 

kehitysmaissa lisääntyy enenevässä määrin, eikä ihmisten ääniä kuunnella tarpeeksi. Siitä 

huolimatta selviytyivät osuustoimintayritykset lamasta suhteellisen hyvin vuonna 2008 vallinneen 

taloudellisen laman aikana.  Hän mainitsi, että sekä kehittyneissä että kehitysmaissa ovat 

osuuskunnat parhaiten soveltuvia maaseudun ja maatalouden kehittämiseen.  Samaten hän sanoi, 

ettei ole syytä muistella osuustoiminnan menneisyyttä, vaan luoda katseet sen tulevaisuuteen, 

sillä osuustoiminnan avulla rakennetaan parempaa maailmaa tulevaisuudessa. Wilkinson 

huomautti, ettei valtioiden tule kehitysmaissa puuttua osuustoimintaan ja korosti, että 

paikallistasolla toimivia osuuskuntia on tuettava ja tuotava riittävästi esille kansainvälisen 

osuustoimintavuoden 2012 aikana.  

Kiinalainen Li Chengyu totesi, ettei Kiinassa ole yhtä vahvoja osuuskuntia kuin kehittyneissä 

maissa. Maassa on markkinointi- ja tarjontaosuuskuntia sekä niiden lisäksi erityis- ja 

käsityöosuuskuntia.  Hän mainitsi, että kiinalaiset osuuskunnat ovat viime aikoina toimineet täysin 

osuustoimintaperiaatteiden mukaisesti. Kiinan asukaslukumäärän ollessa 1,2 bilj.  on vähätuloisten 

lukumäärä suuri ja ongelmien ratkaisu osuustoiminnan avulla vaatii runsaasti aikaa.  Tästä 

Ongelmasta tietoisena tukee Kiinan valtio osuustoiminnan kehitystä ja osuuskuntien ja valtion 

välinen yhteistyö auttaa osuuskuntien kehittämistä.  

Hollantilainen Piet Moerland totesi osuuskuntien olevan nykyaikaisia yritysmuotoja samalla 

painottaen osuuskuntien jäsenten tärkeyttä. Euroopan ulkopuolella toimii 50 000 luotto-

osuuskuntaa n. 100 maassa, jotka palvelevat n. 850 milj. ihmistä ympäri maailmaa. Hän kertoi, että 

35 vuotta toiminut Rabobank on yksi maailman suurimmista pankeista ja erikoistunut tukemaan 
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mikrorahoitusta. Lisäksi Rabobank on erikoistunut vastaamaan maaseudun rahoituspalvelusta ja 

luotto-osuuskunnat ovat viljelijöiden päärahoittajia.  

Moerland kertoi, että osuusluottokunnat menestyvät kehitysmaissa edellyttävät tiettyjä toimivia 

olosuhteita, joita valtio tukee, kuten esim. Ruandassa toimiva Rabobank, samoin Sambiassa ja 

Tansaniassa toimivat Rabobankin maaseudun rahoitusluottohankkeet. Tärkeätä on, että 

Rabobankin tukemat osuuskunnat toimivat alhaalta ylöspäin.  

Argentiinalainen Carlos Heller kertoi maansa selviytyneen valtavista taloudellisista vaikeuksista 

perustamalla suuren osuuskunnan.  Argentiinassa on voitu todistaa 32 vuoden jälkeen, että 

tehokkuus ja demokratia toimivat yhdessä noudattaen osuustoiminta-arvoja. Hän totesi kuitenkin, 

ettei osuuskuntien menestyminen tarkoita kapitalismin romahtamista, vaan on kiinnitettävä 

huomiota siihen, miten osuuskunnan jäsenet voivat hyödyntää osuuskuntaa omaksi hyväkseen. 

Vallitseva ongelma on rikkaiden valtioiden edelleen rikastuminen, joka johtaa köyhyyden 

lisääntymiseen.  Osuuskuntamallilla on sosiaalinen järjestysmuoto, joka vetää ihmisiä puoleensa ja 

toimintaan mukaan.  

Heller kertoi, että Argentiinaan, jonka väestönlukumäärä on n. 40 milj., on perustettu 19 006 

maaseudulla ja kaupungeissa toimivaa osuuskuntaa, joiden jäsenmäärä on 9,6 milj. Osuuskuntien 

toiminta jakaantuu pääasiassa sähkön, kaasun, kaupan, teollisuuden, juomaveden ja palvelun 

alueille. Viime aikoina erityisesti työosuuskuntien määrä on noussut voimakkaasti. Heller totesi, 

että tehokas osuustoiminta antaa mahdollisuuden perustaa eettisesti ja solidaarisesti parempi 

yhteiskunta. 

Espanjalainen Maria Arantzazu Laskurian kertoi, että Mondragón, joka on työosuuskuntien yritys 

ja federaatio sijoittuu kymmenenneksi Espanjassa toimivista suurimmista yrityksistä.  

Mondragónissa on 84 000 työntekijää ja se on perustettu 1956. Mondragóniin kuuluu 255 

osayritystä, jotka toimivat 70 eri maassa. Yrityksen toiminta-alueet ovat: rahoitus, teollisuus, 

jakelu ja tietotaito.  

Laskurian kertoi, että osallistuminen Mondragónin toimintaan on monipuolista; se on sitoutumista 

institutionaalisesti osuuskuntatoimintaan ja henkilökohtaisesti työhön ja työssä käytetään 

osallistuvaa lähestymistapaa. Mondragónin toiminta organisoidaan osuustoiminnan periaatteiden 

mukaisesti. Yrityksen toiminta-aikana on toteutettu toimenpiteitä teknologian, yhteiskunnallisen, 

taloudellisen ja poliittisen muutoksen alueilla.    
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Kansainvälisen osuustoimintavuoden avajaiset ja täysistunto 

Iltapäivän ohjelmaan kuuluivat kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 juhlalliset avajaiset ja 

täysistunto YK:n yleiskokouksen salissa.  Tilaisuuden avannut yleiskokouksen presidentti Nassir 

Abdulaziz al-Nasser totesi, että osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti toimivat yritykset 

edistävät oma-apua, demokratiaa, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta, jotka 

vähentävät köyhyyttä, mutta luovat työpaikkoja ja lisäävät sosiaalista integraatioita, lujaa eettisiin 

arvoihin perustuvaa uskoa avoimuuteen, rehellisyyteen, sosiaaliseen vastuuseen ja välittämiseen 

toisista ihmisistä.  Osuuskunnat ovat tarjonneet jäsentensä omistaman mallin taloudellisesta 

organisaatiosta, joka on sovittanut yhteen markkinatalouden johdonmukaisuuden sosiaalisten 

tekijöiden ja omistamisen ehdoilla, erityisen oleellisena globaalin talous- ja rahoitusahdingon 

jälkiseurausten vallitessa.  

Avajaisissa apulaispääsihteeri Asha-Rose Migiro sanoi, että elämäntapamme ja työskentelymme 

vaatii muutosta suuressa määrin- kestävien valintojen ja arvojen sekä vastuuntunnon ja kaiken 

kattavuuden puolesta. Näitä haasteita kohdattaessa voisi vahvuutta saada osuuskuntahengestä, 

joka on tasapainottanut taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden ja sosiaalisen vastuun kanssa. 

Kansainvälinen osuustoimintavuosi tarjoaa mahdollisuuden saada aikaan julkista tietoisuutta 

osuuskunnista ja edistää niiden perustamista ja rohkaista hallituksia luomaan linjauksia 

edistämään niiden kasvua.  Nyt on myös tilaisuus korostaa osuuskunta-arvojen tärkeyttä 

kestävyys, solidaarisuus ja osallisuus mukaan luettuna. 

Kansainvälisen osuustoimintaliiton (ICA) presidentti Dame Pauline Green antoi lausunnon 

aamupäivällä pidetyistä pyöreän pöydän keskusteluista ja sanoi, että osuustoiminnalliset yritykset 

kohottavat suoraan puolen maailman asukkaan elintasoa. Osuuskunnat ovat auttaneet miljoonia 

ihmisiä pois köyhyydestä ja ovat todistaneet, että kyseiset yritykset voivat kilpailla tehokkaasti ja 

menestyä markkinoilla muissa liiketoiminnoissa. Noin 1 bilj. ihmistä on ollut omistajina eri 

osuuskunnissa kautta maailman.  Huipulla olevat 300 osuuskuntaa olivat n. $ 1.6 triljoonan 

arvoisia ja ne toimivat erittäin kilpailukykyisissä teollisuusmaissa.  Lisäksi hän mainitsi, että 

osuuskunnat ovat erityisesti nuorten ihmisten johtamia, samanlaisia, kuin ne, jotka nyt tarvitsevat 

hyväksymistä Pohjois-Afrikassa, Wall Streetillä ja kaikkialla maailmassa. Hän toivoi, että 

kansainvälisen osuustoimintavuoden avajaisten jälkeen 31.10.2011, nähtäisiin näkymä 

onnistuneen vuoden jatkumosta kansainvälisen osuustoiminnan kasvun vuosikymmeneksi.   

Tilaisuudessa puhunut Iso-Britannian entinen pääministeri Gordon Brown sanoi, että on 

tarpeellista muistaa, että yhteinen riippuvuus on nykyisen elämän lisääntyvä piirre lisäten samalla, 

että ihmisten on tehtävä jotakin enemmän kuin puhuttava keskinäisestä riippuvuudesta.  Ei ole 

rikkauden vastaista sanoa, että varallisuuden on tehtävä enemmän, kuin palveltava varallisuutta.  

Ei ole kilpailun vastaista sanoa että, ilman osuustoimintaa kilpailu ei auttaisi meitä etenemään 

vaan latistaisi meidät. Lähes 1 bilj. ihmistä, jotka ovat mukana maailman laajuisessa 

osuustoimintaliikkeessä ovat todistaneet, että osuustoiminnan inhimillinen periaate saa aikaan 

paremman talouden.    
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Ohjelmassa olleiden virallisten puheenvuorojen päättyessä toistivat eri maiden ja osuuskuntien 

edustajat toinen toisensa jälkeen, että osuuskunnat ovat perinteinen työkalu silloin kun 

tavoitellaan kehityksen päämääriä ja kun ne tähtäävät yhteiskuntakeskeisyyteen luovat 

työpaikkoja ottaen huomioon kaikkein haavoittuneimmatkin. Osuustoiminta on edistänyt kaupan 

kehittymistä ja vienyt eteenpäin vihreän talouden päämääriä omintakeisesti.  

Tilaisuudessa Suomen puheenvuoron käytti osuustoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtaja 

teollisuusneuvos Otto Mikkonen.  Hän toivotti kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 aloitteen 

tervetulleeksi ja mainitsi, että osuuskunnat voivat toimia sosiaalisen integraation hyväksi ja 

taistella köyhyyttä vastaan muiden avainpäämääriensä ohella. Osuuskuntien kautta kuluttajat 

voisivat ostaa vaatteensa edullisimmin paikallisista kaupoista ja mikroluotot voisivat olla 

käytettävissä.  Hän jatkoi, että osuustoimintamalli on osoittautunut menestykselliseksi monissa 

teollisuusmaissa ja Suomi on aina tunnettu suurena osuustoimintamaana niiden joukossa. Lähes 

puolet Suomen päivittäisistä tavaroista ostetaan osuustoimintaliikkeistä ja enemmän kuin 1/3 

pankkisijoituksista tehdään osuustoimintapankkeihin.  Lisäksi yli 80 % maaseudun väestöstä on 

osuuskuntien jäseniä.  Kuitenkin, jopa Suomessa osuustoiminnanmalli on silti varsin tuntematon 

väestön keskuudessa ja siksi Suomessa työskennelläänkin osuustoiminnan tietoisuuden 

lisäämiseksi. 

Mikkonen sanoi, että osuuskuntia on myös käytetty yrittäjien harjoittamisen työvälineenä. Hän 

lisäsi vielä, että opiskelijat, jotka toimivat osuustoimintajärjestelmän mukaisesti ovat kartuttaneet 

liiketoiminta- ja markkinointitaitojaan. Tämä ohjelma on myös viety useisiin maihin. Lopuksi hän 

korosti osuustoiminnan liiketoiminnan olevan Suomessa juuri todellista liiketoimintaa, joka on 

suuressa määrin käytännöllistä.  1990-luvun alussa aloitti hallitus hankkeen, jonka avulla 

edistettiin osuustoimintaa Suomessa, sillä sen asema oli laskenut sinä aikana. Osuuskuntien 

muodostaminen tarjosi kaivattuja palveluksia ja toimii työllistäjänä.  Mikkonen totesi, että siitä 

ajasta lähtien on osuuskuntien lukumäärä nelinkertaistunut reippaasti.  
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Oheistapahtuma 

Maatalousosuuskunnat: ruokaturvan aikaansaamisen keinona 

Kansainvälisen osuustoimintavuoden avajaisten yhteydessä YK:n alaisuuteen kuuluva Elintarvike- 

ja maatalous järjestö (FAO), Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto (IFAD) ja Maailman 

ruokaohjelma (WFP) järjestivät oheistapahtumaan aiheesta, ”Maatalousosuuskunnat: ruokaturvan 

aikaansaamisen keinona”. Esitelmien pitäjät olivat: François Traoré, Afrikan puuvillantuottajien 

yhdistyksen puheenjohtaja Burkina Fasosta, Christian Pèes, Euroopan maatalousosuuskuntien 

(COGECA) varapuheenjohtaja Belgiasta, Claudio Barriga, Maatalouden tutkimuksen globaali 

foorumi Chilestä ja Yehualashet Aschenaki Argaw Eteläisen alueellisen 

tuottajanosuuskuntafederaation toimitusjohtaja Etiopiasta.   

Esitelmien pitäjät paneutuivat pienviljelijöiden maatalousosuuskunnilta saamiin suuriin voittoihin, 

neuvotteluvoimaan ja turvallisuuteen samoin kuin miljoonien ihmisten köyhyyden vähentämiseen.  

Allekirjoittanut osallistui ko. oheistapahtumaan ja käytti puheenvuoron, (kts.  Google: ”Agricultural 

Coops means Food Security”).   

Tilaisuuden moderaattori Sambian tasavallan suurlähettiläs ja pysyvä edustaja YK:ssa kertoi 

avauspuheenvuorossaan Sambian olevan vahva osuustoimintamaa, jossa on 15 925 rekisteröityä 

osuuskuntaa, joista suurin osa on ensiasteisia maatalousosuuskuntia jäsenistöltään pääasiallisesti 

pienviljelijöitä. Hän totesi, että Sambiassa toimivien osuuskuntien päämääränä on vähentää 

köyhyyttä ja tällä tavoin maassa edistetään vuosituhannen kehityksen tavoitteita. Hän kertoi, että 

tässä oheisohjelmassa esittellään parhaiten onnistuneita maatalousosuuskuntamalleja eri puolella 

maailmaa. Moderaattori esitteli tilaisuudessa 4 puheenvuoron käyttänyttä asiantuntijaa, jotka 

edustivat mm. maatalousjärjestöjä, valtioita, osuuskuntia ja maatalouden tutkimuslaitoksia.  

Tilaisuuden pääjärjestäjä, FAO: n apulaisjohtaja Eve Crowley antoi puheenvuorossaan taustatietoa 

maatalousosuuskuntien roolista ruokaturvan takaajina ja köyhyyden lieventäjinä. Hän mainitsi, 

että osuuskunnat työllistävät 100 milj. ihmistä eri maissa ja että maatalousosuuskunnat 

muodostavat 50 % maailmanlaajuisesta bkt:sta.  300:sta parhaiten onnistuneesta osuuskunnasta, 

on 30 % maatalousosuuskuntia.  Viime aikoina, ovat erityisesti kehitysmaiden maaseudulla 

toimivat osuuskunnat tulleet tärkeiksi yhteiskunnan kehittämiselle. Puolet maailman väestöstä on 

pienviljelijöitä, joiden lukumäärä on 1,5 bilj.  ja 40–60 % maailman tuloista saadaan pienviljelijöiltä.  

Heitä tarvitaan, sillä energian, ruoan ja eläinten ruokinnan tarve lisääntyy, joka vaatii, 

maataloustuotannon lisäämistä vuoteen 2050 mennessä 70 % eli nyt on tärkeätä tehostaa 

ruoantuotannon organisaatioiden toimintaa.  

Crowley kertoi FAO:n,  IFAD:in ja WFP:n  kartoittaneen maatalouden institutionaalisia innovaatiota 

ja  löytäneen parhaiten menestyneiden 35:n joukosta suurimman osan osuustoimintamallin 

mukaisesti toimivia.  Osuuskuntien parhaana puolena voi mainita sen, että ne yhdistävät 

taloudellisen ja sosiaalisen elämän ja tämä on juuri osuuskuntien erityinen piirre.   
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Crowley kertoi, että esitelmänpitäjien käsittelemät teemat liittyvät pienviljelijöiden 

selviytymispulmaan ja pohjautuvat seuraaviin aiheisiin:  

 Tehokkaampi luonnonvarojen hallinta ja niiden käyttö  

 Pääsy markkinoille ja tuotantovälineisiin 

 Tiedon saaminen tiedosta taidoista ja tutkimuksesta 

 Politiikkaan ja järjestelmiin vaikuttaminen 

 

Maatalousosuuskunnat: avainkysymykset ja menestystarinat 

Tilaisuudessa pitivät esitelmän ennakkoon valitut henkilöt: 

Burkina fasolainen François Traoré kertoi, että Burkina fasolaiset viljelijät voivat tuottaa 

monenlaisia maataloustuotteita oman päätöksensä mukaisesti ja puuvilla voidaan yhdistää esim. 

viljantuotantoon.  Yhdessä osuuskunnassa toimii n. 15–50 jäsentä. Maassa koetaan suurena 

ongelmana nuorison poismuutto maaseudulta, jota halutaan rajoittaa perustamalla osuuskuntia, 

joiden jäseniksi nuoret voivat liittyä. Suuri haaste on maaseudulla vallitseva 70 %:n 

lukutaidottomuus, joka estää koulutuksen ja tiedon välittymisen. Traoré vakuutti, että Afrikka 

kykenee ruokkimaan väestönsä itse osuuskuntien avulla ja totesi, että luonnonvarojen jakaminen 

on oleellinen asia. 

Belgialainen Christian Pèes mainitsi, että Euroopassa on vallinnut viime aikoina ongelmia, jotka 

liittyvät väestön muutokseen, ympäristöllisiin seikkoihin ja yleiseen kehitykseen. COGECA:n 

periaatteena on pitkällä aikavälillä huolehtia koko maailman ravinnosta, mutta Pèes kuitenkin 

totesi, ettei järjestö ole tavoitteissaan vielä onnistunut. Osuuskunnat kuitenkin auttavat viljelijöitä 

harjoittamaan maataloutta itsenäisesti, joskin Pèes toi samalla esille eurooppalaisten 

osuuskuntien kärsivän raaka-aineiden puutteesta. 

Argentiinalainen Claudio Barriga kertoi organisaatiostaan, jota edustaa kolme edunvalvojaryhmää; 

julkinen - ja yksityinen sektori ja kansainväliset järjestöt. Kyseessä on vapaaehtoinen organisaatio, 

jonka toiminta sinänsä integroi laajalti eri tahoja ja toimintakenttää.  Tutkimuskeskus toimii myös 

vuosituhannen tavoitteisiin sitoutuneen, kuten köyhyyden eliminoimisen hyväksi samoin kuin 

ruokaturvan parantamiseksi. Hän totesi ruoantuotannon lisääntyneen väestönkasvua enemmän, 

mutta ongelmana lienee jakelu ja köyhän väestön ostovoiman puute.   

Barriga mainitsi, että osuustoiminnan tulee korostaa kumppanuus-käsitettä, sillä sen avulla ovat 

tutkimuslaitokset voineet toimia eri maissa vaihtaen kokemuksia ja tutkimustuloksia 

hyödynnettäväksi. Viljelijöiden tulojen parantamiseksi on kumppanuuden tie juuri se, jota pitkin 

tulee kulkea.  Hän painotti osuuskuntien tärkeyttä maatalousyrittäjien järjestäytymisessä ja 

yhteistyön luomisessa samoin kuin neuvotteluissa maatalousyrittäjien olosuhteiden 

parantamisessa. 

Etiopialainen Yehualashet Aschenaki Argaw tarkasteli osuustoiminnan tarpeellisuutta Etiopiassa 

edustamansa Eteläisen alueellisen tuottajienosuuskuntienfederaation näkökulmasta, joka on 

perustettu v. 2009 ja johon sisältyy 18 osuustoimintaliittoa sekä 470 ensiasteista osuuskuntaa 



10 
 

jäsenmäärältään 311 000 viljelijää.  Argaw kertoi, että virallinen osuustoiminta alkoi Etiopiassa 

1960-luvulla ja sen yhtenä päämääränä on edistää vuosituhannen kehityksen tavoitteita. 

Etiopiassa osuuskunnat toimivat 4 tason mukaisesti, joita ovat ensiaste, osuuskuntalaki, 

osuuskuntafederaatio ja osuuskuntaliitto. Osuuskunnat noudattavat valtion laatimaa viiden 

vuoden toimintasuunnitelmaa, johon sisältyvät huolehtiminen ruokaturvasta ja köyhyyden 

lieventäminen. Osuuskunnat ovat tarjonneet jo v. 2008 82 000 työpaikkaa ja ovat tuottaneet 0,5 

bilj. Etiopian birriä. Osuuskunnat toimivat muiden tahojen kanssa kumppanuusperiaatteella. 

Tuottajaosuuskunnat korvaavat tuottajaliiton nykyään. Ja tänä päivänä odotetaan osuuskuntien 

osuuden kasvavan viljelijöiden tuottajalitossa.  

Lisäksi hän toi esille paikallisella tasolla jo vuosisadan toimineiden runsaslukuisten, perinteisten ja 

epävirallisten osuuskuntien toiminnan hyödyn väestölle sekä taloudelliselta että sosiaaliselta 

kannalta. 

 

Kommenttipuheenvuorot 

Kommenttipuheenvuorossa Malawin YK:n suurlähettiläs korosti erityisesti naisten olevan Afrikan 

osuuskuntien selkäranka, sillä he ovat luotettavia ja ahkeria, runsaasti työtätekeviä.   

Kanadalainen Jack Wilkinson kysyi, muistutti siitä mitä tulee tehdä kansainvälisen 

osuustoimintavuoden 2012 aikana ja mitä aiotaan muuttaa tulevaisuudessa.  

Shimelles Tenaw, Suomesta toi esille ilmastonmuutoksen vaikutukset pienviljelijöiden kohdalla, 

erityisesti Saharan eteläpuolella mainiten ”Intergovernmental Panel for Climate Change’n” (IPCC) 

ennusteet, joiden mukaan nälkäänäkevien ihmisten lukumäärä lisääntyy 100 miljoonasta 380 

miljoonaan vuoteen 2080 mennessä.  Lisäksi hän painotti, että myyntikasvien, kuten puuvillan 

myynnistä saatuja tuloja ei jaeta tasaisesti, jolloin esim. pienviljelijät jäävät ilman tuloja. Tätä voisi 

korjata osuuskunnan avulla.  Ruohonjuurentasolla toimivat epäviralliset osuuskunnat ovat 

ratkaisijoita Afrikan asukkaille, kuten esim. Etiopian edustaja totesi.  

 

 

  



11 
 

Suurlähettiläs Jarmo Viinasen tapaaminen Suomen delegaation kanssa 

Suomen YK:n pysyvä suurlähettiläs Jarmo Viinanen vastaanotti virkahuoneessaan New Yorkissa 

tiistaina 1.11.2011 klo 14.00–14.30 kansainvälisen osuustoimintavuoden avajaisiin osallistuneet 

Suomen valtuuskunnan edustajat: teollisuusneuvos Otto Mikkosen, johtaja Anne Santamäen ja 

tutkija Shimelles Tenawin. Kokouksessa oli myös läsnä Sanna Ala-Mantila Suomen YK:n pysyvästä 

edustustosta. Mikkonen ja Santamäki kertoivat osallistuneensa avajaisten lisäksi Kansainvälisen 

Osuustoimintaliiton (ICA) järjestämään oheisohjelmaan. Tenaw kertoi osallistuvansa 

avajaistilaisuuden lisäksi FAO:n, WFP:n ja IFAD:n järjestämään oheisohjelmaan aiheesta: 

”Maatalousosuuskunta; Ruokaturvan aikaansaamisen keinona”. Hän mainitsi samalla 

osallistuvansa tilaisuudessa käytävään keskusteluun. Hän kertoi, että on avajaisissa jakanut 

esitteitä, joista 2 perustuu tutkimustuloksiin ja jotka liittyvät kansainvälisen osuustoimintavuoden 

teemoihin. Kolmas esite käsittelee suomalaista osuustoimintaa ja Suomen roolia kansainvälisen 

osuustoiminnan kehityksen vuoropuhelun käynnistäjänä. Esitteet oli toimitettu suurlähettiläälle 

etukäteen ja keskustelun aikana hän viittasi ko. esitteisiin.  

Suurlähettiläs Viinanen kertoi näkemyksensä kansainvälisestä osuustoimintavuodesta, jonka 

yhtenä tarkoituksena lienee siirtää osuustoimintatietoa kehitysmaihin, kuten esim. Afrikkaan. 

Lisäksi keskusteltiin Afrikan osuustoiminnasta ja sen piirissä olevista ongelmista, joihin liittyy 

osuustoiminnan rakenne ja valtion rooli osuuskunnissa. Viinanen totesi tutkimuksen 

tarpeellisuuden edistettäessä osuustoiminnan kehitystä Afrikan mantereella ja ehdotti samalla, 

että osuustoimintaliikkeen näkemykset tuotaisiin YK:n ensi vuonna järjestämään ”Rio +20” 

kestävän kehityksen konferenssiin. Tässä yhteydessä hän toivoi terveisten välittämistä Suomen 

kehitysyhteistyöministeri Heidi Hautalalle.   

Santamäki kertoi SOK:n tekevän yhteistyötä Punaisen Ristin kanssa ja lisäksi SOK:lla on 

kehitysyhteistyöprojekti intialaisen koulun kanssa.  Keskustelussa Mikkonen ja Santamäki toivat 

esille, että osuustoiminta on kohdannut merkittäviä vaikeuksia monissa entisissä sosialistisissa 

maissa, erityisesti Puolassa ja Unkarissa. He totesivat samalla Suomella olevan osuustoiminnan 

vahvan roolin; osuustoiminnalliset yritykset muodostavat 21 % Suomen BKT:sta.  Yhtenä 

kansainvälisen osuustoimintavuoden tavoitteena Suomen osalta on tehdä osuustoiminta 

laajemmalti tunnetuksi suomalaisten keskuudessa.     

Tenaw selosti Suomen kehitysyhteistyön varoilla 1990-luvun alussa Afrikan osuustoimintaan 

liittyviä järjestettyjä seminaareja, joissa hän on itse toiminut koordinaattorina. Hän antoi tietoa 

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteenlaitoksella v. 2002 

alkaneesta, hänen johtamastaan kestävän kehityksen hankkeesta, jota Helsingin yliopiston hallinto 

tukee.  Hanke liittyy vahvasti osuustoiminnan edistämiseen ja tutkimukseen niin Suomessa kuin 

Afrikassakin, ruokaturvan takaamiseen ja köyhyyden lieventämiseen.  Samalla Tenaw kertoi viime 

elokuussa 24.–27.  järjestetystä ICA:n globaalista osuustoiminnan tutkimuskonferenssista 

Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutissa Mikkelissä, aiheesta: “New Opportunities for 

Cooperatives”. Konferenssi oli etukäteistapahtuma kansainväliselle osuustoimintavuodelle 2012, 

joka nähtiin suomalaisen osuustoimintatutkimuksen edistäjänä.   
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Tenaw mainitsi niin ikään osallistuneensa Tansaniassa Moshin yliopiston järjestämään 

kansainväliseen osuustoiminnan Afrikkaa käsittelevään tutkimuskonferenssiin aiheesta                          

”Osuustoiminnan kehitys Afrikassa: näkymät ja haasteet” 26.- 28.9.2011. Konferenssin yhteydessä 

Tansanian televisio haastatteli Tenawia hänen konferenssissa esittelemänsä vertailevan 

tutkimuksen pohjalta.  Hän kertoi, että Afrikan eri puolilla toimii monenlaatuisia osuuskuntia, 

joskin tulevaisuudessa niitä tulee tutkimuksen kautta kehittää.  Tenaw lisäsi, että Keniassa, jossa 

osuustoiminta on parhaiten onnistunutta, n. 65 % ruoantuotannosta, markkinoinnista ja jakelusta 

tapahtuu osuustoimintaliikkeiden kautta. Samalla hän ilmaisi, että osuustoiminnan kehityksen 

menetelmät Afrikassa poikkeavat toisistaan merkittävästi. 

 

                                        

 

 

 

 

 

                   

     


