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LUT-tiimin konteksti

Yksilöiden käsitykset ja toiminta

Tiedeyhteisöjen älylliset rakennelmat

Jaetut käsitykset ja yhteistoiminta yrityksissä 

Käsitysten muodostus ja 
’maalaisjärki’

Tieteellinen tiedon tuottaminen
Määrittely ja teoriointi

Tutkijat, opettajat, konsultit, 
asiantuntijat, media, 

virkamiehet

Toiminnan ja ajattelun 
perusteet

Testaaminen, levitys, 
kääntäminen, oikeutus ja 

käyttöönotto

Vaikutusvaltaiset hlöt

”Theory”

”Practice”

”Praxis”

Organisaatioiden 
sisäinen maailma

Organisaatioiden 
välinen maailma

Hallinto ja johto
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Iiro JussilaVUONNA 2009 - MIKSI HANKE ON 
OLEMASSA?

Kehittääkseen 
osuustoiminta-

johtamisen sekä 
osuustoiminnallisen 

omistamisen ja 
yrittämisen teorioita

Viedäkseen 
osuustoimintaopit 

kansainvälisiin 
konferensseihin ja 
tiedejulkaisuihin

Tarjotakseen 
tutkimukseen 

perustuvaa perus- ja 
jatko-opinto-opetusta 

sekä 
täydennyskoulutusta

Tehdäkseen 
osuustoimintaa 

tunnetuksi nykyajan 
ja tulevaisuuden 

liiketoimintamallina

Luodakseen 
käytännönarvoa 

osuuskunnille



Iiro JussilaVUONNA 2009 –
MITÄ KOHDEORGANISAATIOT SAAVAT?

Ot-johtamisen opit 
tieteellisiksi 
määritelmiksi ja 
teorioiksi

Uusia oppeja kestävien 
kilpailuetujen 
rakentamiseen

Kirjallisuutta johdon ja 
hallinnon koulutukseen

Osuustoimintaa tuntevia 
kauppatieteiden 
maistereita ja tohtoreita

Osuustoimintatietoutta 
mediaan ja suurelle 
yleisölle



Iiro JussilaVISIO VUONNA 2009

VUOSI 2010

Erikoisnumero 
ot-johtamisesta

kansainvälisessä 
tiedelehdessä

VUOSI 2011

Ot-johtamisen 
teema-alueen 

puheenjohtajuus 
ja järjestelyt 

ICA:n
konferenssissa

VUOSI 2012

Erikoisnumero 
ot-johtamisesta

vaikuttavuusarvo
n omaavassa 

kansainvälisessä 
tiedelehdessä 

VUOSI 2013

Ot-johtamisen 
kansainvälinen 

konferenssi LUT 
–tiimin johdolla

VUOSI 2014

Kansainvälisen 
vaikuttavuusarvo
on tähtäävän ot-

johtamisen 
tiedelehden 

lanseeraaminen



AKATEEMINEN 
MISSIO

”yrittäjyyden ja 
organisoitumisen 

monimuotoisuuden 
edistäminen”

OPETUS & OHJAUS
• Organisaatioteoria (LUT)
• Osuustoimintatutkimus (CNS)

• Tohtorikoulutettavien ohjaus (LUT, JYU, 
MUC)
• Pro gradu –tutkielmien ohjaus (LUT)

YHTEISÖJEN SPARRAUS
• Osuuskunnan perustaminen
• Hallinnon tehtävät ja roolit
• Koulutussuunnittelu
• Osuustoiminnan viestiminen 
• Perheyritysten sukupolvenvaihdokset
• Edunvalvontaorganisaatioiden 
strategiat

JULKINEN KESKUSTELU
• Sosiaalinen media
• Sanomalehtimedia
• Aikakauslehdet
• Paneelit
• Puheet
• Pamfletit
• Radio & TV

AKATEEMINEN PALVELU
• Päätoimittaja, JCOM
• Erikoisnumerotoimittaja, IJCM, AMSR
• Jäsen, IFERAn hallitus
• Puheenjohtaja, Kooperatiivi
• Kummiprofessori MUC
• Jäsen, CNS johtoryhmä
• Jäsen, PL:n tutkimustyöryhmä
• Tieteellisten konferenssien, seminaarien ja 
työpajojen järjestäjä ja puhuja 
• Konferenssien ja tiedelehtien arvioija
• Tutkijakouluttaja

TUTKIMUS
• Teorian, käytänteiden ja varsinaisen toiminnan
vuoropuhelu
• Osuustoiminta ja sen ydinideat
• Psykologinen omistajuus
• Yrittäjyys 
• Kollektiivinen yrittäjyys
• Perheyrittäjyys
• Yrittäjien välinen yhteistyö
• Verkostoituminen
• Kuluttajamarkkinointi 
• Yrittäjyyskasvatus



VUOSI 2020
• JCOM on osuustoiminnan johtava tiedelehti, jolla on huomattava vaikuttavuusarvo
• Kaksi Business & Management –alan merkittävää tiedelehteä on julkaissut osuustoimintaa 

käsittelevän erikoisnumeron, joissa LUT-tiimi on toimittajana
• LUT –tiimi on imaissut laajan joukon eri oppialojen kv. huippututkijoita mukaan 

osuustoimintatutkimukseen
• Osuustoiminnan ydinideoilla on näkyvä osuus perheyritystutkimuksessa ja laajemminkin
• LUT –tiimi on julkaissut osuustoiminnasta 20 tieteellistä artikkelia JUFO luokkiin 2-3 

lukeutuvissa tiedelehdissä ja 20 artikkelia JUFO luokkaan 1 kuuluvissa tiedelehdissä
• CNS-verkoston tuottaa kv. standardien perusteella arvioituna huippuluokkaista opetusta ja 

verkoston tohtoriohjelma on johtava maailmassa
• LUTista on valmistunut 10. väitöskirja osuustoiminnasta
• CERA on arvostettu tiedeorganisaatio, jolla on maailmanlaajuisesti noin 200 aktiivista jäsentä
• Kooperatiivi tunnetaan houkuttelevana yhdistyksenä, joka ottaa terävästi kantaa ajankohtaisiin 

kysymyksiin ja jonka vuotuiset seminaarit ovat mittatikku muille
• LUT-tiimi on julkaissut 2. painoksen kansainvälisesti hyvin myyneestä 

osuustoimintajohtamisen kirjasta
• LUT:ssa on kansainvälisesti johtava osuustoimintajohtamisen täydennyskoulutusohjelma
• Osuuskuntien hallinto ja johto käy järjestelmällisesti läpi LUT-tiimin suunnitteleman ja 

certifioiman koulutusohjelman
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