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Osuustoiminnan 
lahjoitusprofessuuri 



 

Suomi osuustoiminnallisin 

• Maailmassa osuuskuntien jäsenyyksiä miljardi - työllistävät 100 
miljoonaa ihmistä - 300 suurimman liikevaihto 2.000 miljardia $. 

• Suomalaisilla osuustoimintayrityksillä ja keskinäisillä yhtiöillä yli 7 
miljoonaa omistajaa – laajimmin omistettu yritysmalli Suomessa.  

• Suomen aikuisista 88 prosentilla vähintään yhden 
osuustoimintayrityksen jäsenyys. Keskiarvo 2 jäsenyyttä/aikuinen. 

• Liikevaihto Suomessa yli 30 miljardia.  

• Suosio kasvaa: osuuskuntia perustetaan eri toimialoille.  

• Malliin sisältyy vielä paljon mahdollisuuksia, kun se sisäistetään 
laajasti. 

• Suomi on osuustoiminnallisin maa! 
 

 

 



Silti osuustoiminta on vierasta 

Liiketalouden 
oppineille 

Ot-yritysten 
hallinnolle, johdolle 

ja henkilöstölle 

Poliitikoille ja 
lainsäätäjille 

Valvonta- ym. 
viranomaisille 

Medialle ja suurelle 
yleisölle 

Yrittäjyyskasvattajille 

Yrittäjille ja 
yritystoimintaa 
suunnitteleville 

Osuustoiminta on  
vierasta 



Mitä tiedonpuutteesta seuraa tai voi seurata? 

Yliopistoissa ja 
ammattikorkeakouluissa ei 

opeteta osuustoimintaa 

Ot-yrityksissä ei 
ymmärretä osuuskuntien 

perustehtävää 

Poliittiset ja 
lainsäädännölliset 

prosessit tuottavat ot-
yritysten kannalta 

haitallisia päätöksiä ja 
säätelyä 

Viranomaistoiminta on 
osuustoiminnan kannalta 

haitallista 

Ot-yritysten toimintaa ja 
tuloksellisuutta tulkitaan  

usein väärin 

Kansalaiset eivät kasva 
yhteis-yrittäjyyteen ja 

osuustoimintaan 

Yhteiskunnallista 
lisäarvoa synnyttävää 

yritystoimintaa jää 
syntymättä 



Mitä edellisistä seuraa? 

Ot-yritysten omia 
koulutuksia ilman 
riittävää sisältöä 

Perustehtävää 
vastaan sotivia 

päätöksiä ot-yritysten 
organisaatioiden eri 

tasoille 

Veroepäkohtia ja 
koko osuustoimintaa 

uhkaavia riskejä 

Ylimääräistä työtä ja 
lisääntyviä 

byrokratiakustannuksia 

Erilaistamisedun 
kaventumista ja 
bränditappioita 

Yhteistoiminnalliset 
mallit ovat 
ajatuksena 

lähtökohtaisesti 
vieraita 

Vähemmän asiakkaita 
ja vähemmän 

ostovoimaa ot-
yritysten tarjonnalle 

Kustannuksia ja 
lisäarvomenetyksiä 



OSUUSTOIMINTAPROFESSUURI 

• Osuustoimintayrityksillä on merkittävä ja yhä kasvava rooli 
elinkeinoelämässä, kansallisen hyvinvoinnin rakentamisessa 
ja suomalaisessa omistuksessa. 
 

• Hankkeen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa 
osuustoimintayritysten johtamisosaamiseen ja siten edistää 
niiden kykyä menestyä perustehtävänsä toteuttamisessa. 

 
• Osuustoiminnan johtamisen professuuri on 

kauppatieteisiin, erityisesti johtamisen ja organisoinnin 
oppialaan sijoittuva lahjoitusprofessuuri, jonka rahoittavat 
suomalaiset osuustoimintayritykset. 

 



OSUUSTOIMINTAPROFESSUURIN TAVOITTEET  

• Professuurihankkeen tarkoituksena on  
– Tuottaa uutta ja luotettavaa tietoa osuustoiminnallisesta 

liikkeenjohtamisesta sekä osuustoiminnan hallinnon 
uudistamisesta ja kehittämisestä ajan tarpeiden mukaan.  

– Luoda korkeatasoista osuustoimintatutkimusta. 
– Organisoida tutkimusryhmiä osuustoimintatutkimukseen. 
– Edistää osuustoimintatietämyksen yleistajuista leviämistä 

yhteiskunnassa.  
– Edistää osuustoimintatietämystä tieteellisissä 

keskusteluissa ja osuustoimintayrityksissä. 
– Luoda resurssipohjaa laaja-alaiselle yhteistyölle ja 

hankkeille, joissa tarvitaan osuustoiminta-
asiantuntemusta.  



YK:n osuustoimintavuoden 2012 toimenpiteenä 

• Lahjoittaja on Osuustoiminnan neuvottelukunta 
 

• YK:n kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 ja alkaneen 
osuustoiminnan kehityksen vuosikymmenen 2020 merkeissä 
 

• Viideksi vuodeksi 2013-2017 
 

• Mahdollisuus kahteen lisävuoteen 2018-2019 
 

• Rahoitus Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalta,  Pellervo-
Seura ry:ltä ja OP-Pohjola-ryhmältä 



 

Lahjoituksen kohde 

• Lahjoitus suunnataan Lappeenrannan teknilliseen 
yliopistoon.  

• Lahjoittajalle on kerrottu, että lahjoitusprofessuurin viran 
haltijaksi tulee KTT Iiro Jussila. 

• Iiro Jussilalla on tällä hetkellä parhaat näytöt 
osuustoimintatutkimuksessa johtamisen alalla. Näyttöjä 
on siinä määrin, että hänellä on mahdollisuus saada 5/7 
vuoden aikana merkittäviä tuloksia. Häneen sisältyy myös 
odotusarvoja pitkälle tulevaisuuteen (35 v). 


