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Lahjoituskirjojen luovutustilaisuus Helsingin yliopistolla  

Puheenjohtaja, metsäneuvos Martti Asunta 

Osuustoiminnan neuvottelukunta 

 

Arvoisa Kansleri Thomas Wilhelmsson, hyvät Helsingin yliopiston edustajat 

 

Meillä osuustoiminnan edustajilla on suuri kunnia tulla luoksenne luovuttamaan 

lahjoituskirjamme Helsingin yliopistolle. Toimimme tässä tilaisuudessa Osuustoiminnan 

neuvottelukunnan lipun alla. Itse lahjoitus tulee juridisesti neljältä Neuvottelukunnan 

osapuolelta.  

Juuri osuustoiminnan asema yliopistoissa on ollut mielessämme, kun olemme lahjoitustamme 

pohtineet. Niinpä yhteinen lahjoitussummamme on 400.000 € vuosina 2015-2019  

nimenomaan osuustoiminnan yliopistollisen opetuksen edistämiseksi. Tämä tarkoittaa 80.000 

€ vuodessa. Maksuosuudet osapuolten kesken ovat: 

 Pellervo-Seura ry  5 x 36.000 €      =180.000 € 

 Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 5 x 20.000 €   = 100.000 €   

 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö 5 x 20.000 €   = 100.000 € 

 Osuuskunta Tradeka 5 x 4.000 €      =   20.000 € 



 

Osuustoiminnan ja Helsingin yliopiston yhteys menee vuoteen 1899, jolloin Helsingin 

yliopiston edustajat olivat keskeisellä tavalla rakentamassa osuustoimintaliikettä Suomeen ja 

perustamassa Pellervo-Seuraa valtakunnalliseksi osuustoimintajärjestöksi. Yhteydet ovat 

toimineet nyt jo toista vuosisataa eri muodoissa osuustoiminnan edistämiseksi ja ilmiön 

tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseksi. Uudelle innovatiiviselle tielle lähdimme 2000-luvun 

alussa, kun Helsingin yliopiston johdolla syntyi valtakunnallinen Coop Network Studies -

yliopistoverkosto osuustoimintaopetuksen eteenpäin viemiseksi.  

Osuustoiminnan tutkimus- ja opetus ovat meille todella suuri asia. Yritysmalli ei ole 

luontaisesti saanut sellaista huomiota yliopistoissa, kuin se olisi mielestämme ansainnut 

siihen nähden, mikä merkitys sillä on talouselämässä. Suomalaisissa osuuskunnissa ja niihin 

rinnastettavissa keskinäisissä yrityksissä on yli seitsemän miljoonaa jäsenyyttä ja osakkuutta.  

Koko kansa on mukana. Suomi onkin maailman osuustoiminnallisin maa. 

Osuustoiminnan aseman kohentaminen ei ole suinkaan vain suomalainen kysymys. YK:n 

kansainvälistä osuustoimintavuotta 2012 seuranneen kansainvälisen osuustoiminnan 

vuosikymmenen ohjelmaan kuuluu osuustoimintaa koskevan ymmärryksen lisääminen. Siinä 

tarvitaan yliopistolaitosta, jossa uutta tietoa tuotetaan ja nuoriso kasvatetaan avaintehtäviin 

yhteiskunnassa.    

 

Arvoisa Kansleri, 

 

Meidän rahoituspäätökseen liittyy lausumia, jotka haluamme hyvässä hengessä saattaa 

tietoonne yhteisen ymmärryksen rakentamiseksi.  

Vaikka rahoituspäätös on viideksi vuodeksi, rahoituksen jatko on syytä arvioida vuosittain. 

Rahoituksen jatkon edellytys on, että myös verkoston yliopistot suorittavat osuutensa. Jos 

tilanteeseen tulee olennaisia muutoksia, arvioidaan tilanne ja neuvotellaan jatkosta. 

Neuvottelukunta toivoo, että verkostoon liittyy lisää yliopistoja nykyisten kahdeksan lisäksi. 

Osuustoimintaopintoja on tarpeen olla tarjolla koko Suomessa.  



Neuvottelukunnan ajattelun lähtökohtana on, että osuustoimintaopetus ei ole yliopisto-

opettajille lisätyötä, vaan normaalia toimeen kuuluvaa tehtävänhoitoa. 

Neuvottelukunta kannustaa lisäpanostuksiin osuustoimintaopintojen tunnetuksi tekemisessä 

yliopistojen piirissä. 

Neuvottelukunta luonnollisesti edellyttää, että CNS-opintojen kurssien sisältö on 

korkeatasoista ja koordinoitua.  

Neuvottelukunta toivoo painokkaasti yhteistyötä osuustoiminnan digitaalisten 

opintoympäristöjen kehittämiseksi. Tässä olemmekin edistyneet. Onhan selvää, että jo 

työekonomisista syistä tämä on järjellistä puolin ja toisin. 

Osuustoiminnan neuvottelukunta on rahoittanut vuoteen 2019 mennessä kaksi 

viisivuotiskautta CNS-opintoja ja yhteensä siis jo vuosikymmenen. Lähtökohta on, että siihen 

mennessä osuustoimintaopinnot on vakiinnutettu osaksi yliopistojen opetusta ja toimivan 

ilman elinkeinoelämän nykymuotoista erityisrahoitusta. 

Sen jälkeen, kun olimme teknisesti päättäneet lahjoituksesta viime vuoden puolella, kävi ilmi, 

että valtio tarjoaa vastikerahaa sellaisille yksityisille lahjoituksille, jotka tehdään 30.6.2017 

mennessä. Katsomme lähempänä viimeistään vuoden 2017 alussa, että voisimmeko 

aikaistaa vuosien 2018 ja 2019 lahjoituksia niin, että ne tulisivat viimeistään kesäkuussa 

2017.  

Neuvottelukunta kiittää lämpimästi Helsingin yliopistoa, sen Osuustoiminnan tutkimuksen ja 

opetuksen neuvottelukuntaa ja CNS-verkostoa tähänastisesta yhteistyöstä. 

Osuustoimintaopetus ja myös tutkimus on saatu uudelle aiempaa paremmalle uralle. 

Neuvottelukunta toivottaa yhteistyön hengessä menestystä myös tuleville vuosille! 

Kiitos. 
 

  


