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Alkusanat.
Kun ensi painos vuonna 1914 ilmestynyttä kirjaa ISuomen
osuustoiminta

pääpiirteissi.i.änl. jota oli kHytetty oppikirjana

maatalousoppilaitoksissa ja k..-msanopistoissa, vuonna 1917 oli
loppunut, lausuivat eräät teoreettiset tnaatalousallunattimie

het sen toivomuksen, että olisi saatava erityinen noin 50 pai
nosivua käsittävä osuustoiminlliUl oppikirja. lIlutta osoittautui
mnhdottomaksi supi.!,1;aa låhes 200 sivun sisällys näin pieneen
alaan muuten l..""1Iin että. siitji. tulisi ainoastaan luurangonw.ptlj.
nen luettelo, varsinkin kun osuustoimintu.liikkeen nopea kehitys
päinvastoill vaati tehtäväksi laajennuksia.

Senvuoksi tekijä

neuvotteli asifUlta erlUden ITUUltalousoppilaitosten opettajien
kanssa ja huomasi, etU, nämii. eivät suoneet tehtävän kovin
suuria supistuksia. Jotta kumminkin mahdollisuuden muka.1.I1
otettaisiin huomioon kumpikin näkökohta, pliätettiin toimittaa
kaksi eri kirjaa, nimittäin .Suomen osuub1.0iminta piiäpiirteis·
sään, toinen laajennettu ja uusittu painOSl, sekä toinen sup
peampi,

oppikirjaksi aiottu laitos.

Edellisen toimittaminen

jätettiin tllonnellunaksi, mutta .SuOmen osuustoiminnan oppi
kirjasta, ilmestyi

ensimmäinen painos syksyllä vuonna 1917

jt\ toinen vuonna 1922.
Tii.mä kolmas painos ilmestyy suunnittelultann
jonkun

verran muutettuna,

ailloastaan

mutta sisiillykseltään kauttaal

taan viime vuosina Uipahtuneen kehityksen vaatimusten mu
kaan uusittunll. Tässäkin uusimistyössä olen, kuten ennenkin,
saanut na.uttia Pcllervo-Scunm ja keskusliikkeiden virkuilijain
sekä muidenkin asianharrastajaio tuntuvaa apull, jostu. tässä
lausun heille vilpittömät kiitokseni.

Suul"imnum 3vustustyön

on suorittanut ja parhllilIUJUlt kiitokseni ansaitsee PcUcrvo·
Seuran kirjaIIinelI sihteeri, fil. kand. Ilmari R&wl(l.
Helsingissä helmikuullfL 1925.
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Johdanto.
1.

Osuustoiminnan tehtävät ja merkitys; sen me
nestymisen edellytykset ja sen rajoitukset.

&Emme ole mitään itscssämme, emme mitään itses
tämme, mutta äärettömän paljon liitossa toistemme
kanssa, yhteistyössä 1a rehell-isessä pyrkimyksessä
yhteisen päämäärän hyväksi&. opettaa meille suuri
runoilijamrne Z. Topelius.
Saman ajatuksen on etevä ticdemichemrne 11
\ . A.
Castren lausullut seuraavalla tenhoavaIla tavalla:

.Missä kukin foimii itseänsä ja omaa etuallsa varten,
tulee vähän tehdyksi; 1mltta missä tuha.nsilla on yh
leinen pyrkimys, siellä kohoaa ennen pithiä mahtava
rakennusI'J.
Se oman yksinäisyyden, avuttomuuden ja toiselta
puolen yhteistoiminnan mahtavan voiman tunne,
jonka meidiin suurmiehemme ovat nuin sanoiksi pu
keneet, elää enemmän tai vähemmän selvästi havait
tuna suuressa osassa tajuntaan kehittynytlä luoma
kuntaa. Yleisesti tun;-;-ettn on mehiläisten ja muura
haisten ihmeellinen

yhteistoiminta;lämii.

Mutta

luonnontutkijat ovat tarkoilla havninnoilla saaneet
selville, että useimmat muutkin eläinlajit harjoit
tavat yhteistoimintaa muodossa tai toisessa.

Sa

moin ovat ihmisrotujen tutkijat tavanneet yhtcis-
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totmintaa eri muodoissa villienkin ihmisten keskuu
dessa.

Heimot mctsästivät ja kalastivat yhdessä,

heimot viljelivät

yhteisvoimin rintamaita, heimot

kostivat yksityisten jäsentensä murhat.

Kristin

uskon levitessä laajemmat alueet yhtyivät seura
kUllIliksi yhteisesti rakentamaan kirkkoja.

Kaupun

keja syntyi m. m. siten, että käsityöläiset ja kaup
piaat kerääntyivät rauhattomina aikoina. mahtavien
linnojen suojaan eiinkeinoansa. harjoittamaan, ryh
tyen keskenään moninuiseen yhteistoimintaan .

Eri

käsiteollisuudenhaarat kohosivat kukoistukseen si
ten, että samaa ammattia harjuittavat yhtyivät keski
aikana

ammattikunniksi

Suurimmat

yhteistoimintaa

varten.

ja mahtavimmat yhteistoimintajär

jestöt ihmisten keskuudessa ovat valtiot ei ainoastaan
oikeuden ja järjestyksen ylläpitäjinä sekä sivistys
tarpeitten tyydyttäjinä, vaan myöskin taloudellisen
elämän alulla, ja juuri tällä alalla viime aikoina alati
kasvavassa määrässä (rautatiet, posti, valtionmet·
sät y. m. s.). Näitä tehtäviään valtio on myöhempinä
aikoina jakanut lcunZ·ien kanssa, joissa yhteistoi
minta taloudellisenkin elämän alalla kehittyy no
peasti ja voimakkaasti mitii erilaisimmissa muodoissa
(raitiotiet, vesijohdot, kaasu- ja sähkölaitokset, kun
nanmctsät j . n. e.). Tämän lisäksi vapaa yhteenliit
tyminen

scuroiksi ja yhdistyksiksi sekä yhteistoi

minta niissä on levinnyt kaikille ihmiselämän aloille:
siten edistetään tieteitä ja taiteita, elinkeinoelämää,
kansanvalistusta,

raittiusliikettä,

terveydenhoitoa

y. m . s. ennen aavistamattomalla voimalla.
Enemmän kuin millään muulla alalla on tämä va·
paa yhteistoiminta

uudemmalla

ajalla

tuottanut
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tuloksia

talQudellisessa elämässä.

Puhutaan yleisesti

siitä, kuinka koneiden ja höyryn keksiminen on ai
heuttanut täydellisen mullistuksen teollisuuden alalla.,
hankkicn
miseksi

tuotteita

paljon

ihmisten tarpeiden tyydyttä

suuremmassa

huokeammal1a kuin ennen.

määrässä ja paljon

Mutta nii.in suurta mul

listusta eivät nämä keksinnöt olisi kyenneet aikaan

päiiomanomistajain yhteistoimintaa,
osakeyhtiöitä, jotka hankkivat tarvit

saamaan ilman
ilman suuria
tavat

pääomat.

Yhtiöt

o\'at myöskin suureksi

osaksj rakennuUaneet nykyaikaiset mllhto.vat kulku
neuvot (laivaliikkeen ja monessa maassa rautatiet
kin sekä lcnnätin- ja puhelinlaitokset).

Yhtiöiden

avulla ovat lisäksi pankki- ja vakuutusliike päässeet
ennentuntemattomaan

voimaan ja mahtavuuteen.

Mutta inhimillisenä ilmiönä 011 yhteistoiminta var
sinkin taloudellisella alalla sellaista, että sitä voidaan
käyttiia sivistysvastaiseenkin tarkoitukseen, ihmis
kunnan vahingoksi. Niinpä esim. edellä mainitut eri
laiset yhtiöt ja varsinkin niiden yhtymät,

trustit,

kartellit

ja

ovat suuressa määrässä edistäneet suurten

rikkauksien kasaantumista harvojen kiisiin ja luok
kavastakohtain kasvamista. Viime vuosisadan alku
puoliskolla

työväenjoukot suurissa

sivistysmnissa

silloin uuden yhteistoimintamuodon, osakeyhtiöiden,
voimistuessa joutuivat entistä suurempaan kurjuu
teen.

Ja tästä kurjuudestaan

työväki

ei ole voinut

millään muulla tavalla kohota kuin että sekin taas
vuorostaan on ryhtynyt keskenään yhteistoimintaan.
Liittymii,llä uudenaikaisiksi
on

ammattiyhdistyksiksi

se

voinut saada työpalkkansu. kohoamistaan ko

hoamaan ja muutkin työolollsa paranemistaan pa-
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ranemaan. Ja Iiittymällä oSU1/,Skunni!,;si työväki on
voinut ostaa itselleen elintarpeensa vii., ärcnttlmiit·
töminä ja kohtuulJisiin hintoihin, samulin kun se
niiden avulla on pystynyt monella muulla tavalla
järjestämään sekä afncellisen että henkisen cliimänsH.
yhä viihtyisämmäksi.
Mutta edellä mainittu kapitalistisen yhteistoi·
minnan voimistuminen ei uhannut kurjuudella ai·
noustaan teollisuustyöväkeä. Myöskin ma(mvilielys
väestön se johti viime vuosikymmeninä Europan 5i
vistysrnnisslJ. vaikeaan ahdinkotHaan.
Yhtiöiden
kehittämät nop(mt kulkuneuvot aiheuttivat sen,
että maanviljclystuoltcita ruvettiin kuljettamaan
kaukana olevista ja helposti viljcltävistä Illcrentakai
sista maista, joten niiden hinnat Europan maissa
alenivat. Työväki tulvasi maaseudulta teollisuus
keskuksiin, jonka ohella työolot muutenkin kehit
tyivät maataloudelle epäedulliseen suuntaan. Sitä
paitsi tämä kapitalistinen kehitys on ollut omansa
saattamaan myös kauppaolot maanviljelykselle tur
miolJisiksi. Kauppiaat myyvät usein maanvilje
lijöille väärCllnettyjä tai muuten ala-arvoisia ta·
varoita (siemeniä, apulantoja, väkirehuja y. m.),
joiden laatua nämä eivät kykene tarkastamaan ja
joiden käyttäminen maataloudessa tuottaa heille
moninkertaisia, vuosikausia vaikuttavia vahinkoja.
Maanviljelijäin puolestaan on ollut pakko myydä
tuotteensa välikäsille hinnoista, jotka eivät ole vas·
tanneet alituisesti kohoavia tuotantokustannuksia.
Niinikään kapitalistinen kehitys on houkutellut maa
seudulta ja eritoten maanviljelyksestä pois henkisiä
kin voimia, tälläkin tavoin viihentäen maaseudun
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vaikutusvoimaa ja maanviIjelijiiin kykyä valvoa
etujaan. Tämän ohella ovat sekä valtioll- että kun
nanvcrot yhäti kohonneet.
Näin syntyneestä ahdinkotilasta ei maanviljeli
jöitäkään ole voinut pelastaa mikään muu kuin yh
teen liittyminen.
Samoinkuin teollisuustyömiehet
ovat maam'iljelijätkin liittyneet sekä omiin ammatti·
iärjestöihinsä (maamies- ja maallviljclysscuroihin,
picllviljclijäjärjestöihin ja mnatalouspoliittisiin jär
jestöihin), kehittäiikseen ammattinsa teknillistii.
puolta ja valvoaksensa. sen etuja, että osuustoimin
taan, saadakseen sen avulla ammatti- ja elintarvik
kecnsa edullisimmin hankituiksi, tuotteensa jalosLc
tuiksi ja edullisimmin myydyiksi sekä luotto
olonsa tarpeidensa mukaan järjestetyiksi ja siten
koko taloutensa tuottavammaksi.
Täten on sivistysmaihin kapitalististen liikemuo
tojen vastapainoksi kasvanut vähävaraisten, etu
päässä ruumiillista työtä tckcväin kansanluokkain
erityinen liikemuoto, osuwitoiminla.
Tiimii. Jiikemuoto on kaikissa maissa alkanut
vaatimattomana ja ylenkatsottuna, vähävaraisen
kansan lapsena, mutta vähitellen siitä 011 kehittynyt
kansanliike. joka jo useissa maissa on noussut sangen
huomattavaan asemaan talouselämässä. Osuustoi
mintaliike on jo Ily't kehittynyt sellaiseksi taloudel
liseksi voimaksi, että se voi tarjota siihen liitty
ncille huomattavia etuja, onpa se lisiiksi kyennyt
muutamilla aloilla syrjäyttämään kapitalistisiakin
liikemuotoja. Eikä ole epäilemistäkään, että osuus
toiminnalla vieHi on hyvin suuria kehittymismah
clollisuuksia.
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Mutta tämän varsinaisen, s. o. kaupallisen loinnn
lansa lisäksi on osuustoimintaliikkeellä useita muita

L1.rkeitii tehtiiviä. Kuluttajain muodostamat osuus
kunnat ovat jo alkaneet omissa tehtaissaan valmis
taa yleisiä kulutustavaroita ja tiitii toimintaa näyt
tävät ne voivan jatkuvasti laajentaa. Tätä tietä saa
tetaan nähtiivästi työolojakin melkoisessa määrässä
kehittää tyydyttäväl1e kannalle sekä lisäksi sovittaa
tuotantoa kuluttajain tarpeiden mukaiseksi, joten
liikcpulia voidaan rajoittaa. Maataloudellinen osuus
toiminta taas on osoittautunut kykencvänsä tuotan
toa voimakkaasti lisäämään. Se on saanut aikaan laa
joja uutisviljelyksiä ja vanhojen peltojen paremman
muokkauksen ja lannoittamisen, ja sen vaikutuk
sesta on kllrjakantaa lisätty ja karjantuotantoa ko
hotettu. Vielä se on kyennyt suuressa määrässä pa
rantamaan tuotteiden laatua.
l'äytyy siis sanoa, että osuustoirninnalla on suuri
ia monipuolinen kansantalQudellinen lehtävä ia mer
kitys_

Näiden suurten kansantaloudellisten tehtäviensä
rinnalla on osuustoiminnalla vielä lisäksi tärkeitä
sitJeelUsesti ia äl!Jllisestikin kasvaUavia tehtäviä. Kun
kuJuUajain ostot järjestetään heidän etujensa mu
kaisesti, on luonnollista, että kaupankäynti tulee re
helliseksi, ja kun vähävaraisten .liikkeiden on läh
dettävä kilpailemaan suurpäiiomaisten liikkeiden
kanssa, niin ne eivät voi jatkuvasti menestyä, ellei
vät niiden perustana ole vilpittömät liikeperiaatteet.
Täten poistuu kaupasta kaikenlainen keinottelu
henki: tavarain väärentäminen, ala-arvoisten ta
varain myynti, tavarain tyrkyttiiminen ja ostajain
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houkuttelu velkakauppaan. Lisäksi on osuustoi·
mintaliike osoittautunut kykcncviiksi kasvattamaan
laajoja kansankcrroksia järjestettyyn yhteistoi
mintaan, itsehallinioon ja suurten taloudellisten
yritysten johtoon sekä näistä kansankerroksistn ve
tämään esille ja kehittämään liikkeelle kykeneviä
johtomiehiä. Sitäpaitsi osuustoimintaväki katsoo
ohjelmaansa kuuluvaksi, että sen liikeyritykset vuo
sittain luovuttavat osan vuosiylijäämistään sivistys
ja muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Näillä va
roilla harjoitetaan laajaa ja monipuolista !Sekä. yleistä
että varsinkin osuustoiminnallista ja ammatillista
sivistystyötä, joka sekin on omansa suuressa mää
rässä kohottamaan vähävaraisia kansankerroksia.
Edelleen niillä kustannetaan suuri määrä aikakaus
kirjoja ja kirjallisuutta, ylläpidetään osuustoiminta
kouluja ja -kursseja, palkataan suuri määrä neuvojia
ja tilintarkastajia, ylläpidetää.n ti.irkeitä laborato
rioita ja tutkimuslaitoksia. Tällaisiin tnrkoituksiin
uhraa Suomen osuustoimintaliike yhteensä noin 10
miljoonaa markkaa vuodessa.
Voidaan siis sanoa, että osuustoimintaliike on tdr
keli yhteiskunnallinen liike, jonka yhteiskuntaoloja
uudistava voima on hyvin suuri. Se näet tekee ih
miset tasa-arvoisemmiksi ja johtaa heidät eri yh
teiskuntaluokista toimimaan yhdessä yhteisten etu
jen valvomiseksi. Esim. osuusmeijerissä. on 8uurti
lallisella ja vähävaraisella pikkutilallisella yhtäläiset
oikeudet ja he voivat istua sen hallituksessa yhtä vai
kutusvaltaisina. Samoin ovat virkamiehet ja työ
miehet kaupunkien osuuskaupoissa tasa-arvoisia ja.
voivat yhdenvertaisina toimia niiden hallintoelimissä.

s

Täten osuustoimintaliike erinomaisella tavalla kas
valtaa laajoja kansankcl'l'oksia kykeneviksi otta
maan osaa valtionkin asiain hoitoon.
Näistä syistä nykyajan huomattavimmat valtio
miehet ja tiedemiehet yhteiskuntatieteiden alalla
antavat osuustoiminnalle mitä suurimman arvon.
Esim. saksalainen professori von der Goltz on kir
joittanut: .Ei ole mitään vapaalle toiminnalle perus
tettua laitosta, joka viime aikoina olisi vaikuttanut
lähimainkaan niin laajalti ja niin edullisesti maata
viljclcvään viiestöön kuin osuustoiminta».
Englantilainen kansantaloustieteen tutkija Ernest
Jones on lausunut: &Osuustoimintaan sisältyy nuor
ruttava voima, joka kykenee kohottamaan kansan
sekä siveellistä, henki�tii että aineellista tilna&.
Schmoller, Saksan suurmies kansantnlousl;ieteen
alalla, on kirjoittanut: �Muussa liike-elämässä me
näemme kiivaasti taistellavan olemassaolon puolesta,
osuustoimintamiesten keskuudessa poistettavan
tuota taistelua ja vielii enemmänkin: todellista,
oikeudenmukaista hskinäisyyttä ja rehellisyyttii;
siellä omanvoitonpyyntiä, täällä myötiituntoislluttai
siellä heikkojen sortoa, tiiiillii heidän nostamistaan ja
kasvattamistaan •.
Kuuluisa englantilainen valtiomies Gladstone oli
sitä mieltä, &eltei yhteiskuntaelämän alalla ole
19:nnellii vuosisadalla mitään niin suurta ihmettii
kuin osuustoiminta».
Saksalainen valtio- ja tiedemies B1lchenberger on
arvostellut osuustoimintaa m. m. seuraavaan tapaan:
»Nykyaikaistcn osuuskuntien vaikutuksesta ei ole
ainoastaan taloudellinen toimeentulo, vaan myöskin

,

osuuskunliin liittYllciden ihmisten henkinen ja si·
veellinen elämä mitä suotuisimmalla tavalla elpynyt.
Ja tämä kaikki on tapahtunut ei ainoastaan sen
vuoksi, että nouseminen korkeammalle taloudellisen
hyvinvoinnin asteelle aina on välttiImiittömänii hen
kisen ja siveellisen edistymisen ehtona, vaan myöskin
siitä syystä, että kuuluminen osuuskuntaan ja toi
miminen siinä ja sen hyväksi on sellaisenaan itsekas
vatuksen, uhrautuvaisuuden ja yhteistunnon koulu.
Lisäksi osuustoiminnallincn yhteistoiminta vaikut·
taa osuuskunnan jäseniin voimakkaana yllyttimeni�
taloudellisuuteen ja iiiketoiminnalliseen älyyn. Toivo
yhteenliittymisen avulla voittaa sellaista taloudel
lista menestystä, jonka saavuttamista yksilö itsek
seen toimien ei voisi ajatellakaan, kohottaa samalla
voimakkaasti itsetuntoa ja luottamusta omaan voi
maan&.
Edellä. jo mainittiin, ettii. osuustoiminnan on
useimmiten aiheuttanut vähävaraisten kansanker
rosten taloudcllinen ahdinkotila. Taloudellisen ah
dingon tunne onkin kaikkialla tähän saakka ollut
yksi osuustoimintaliikkeen tärkeimpiä edellytyksi:i.
Olisi kumminkin erehdys luulla, että yksin vaikeaL
taloudelliset olot olisivat aina ja kaikkialla syynä
osuuskuntien perustamiseen.
Lisäksi vaaditaan
vielä, että ahdinkotilaan joutuvat sivecllisesti kun
nolliset ihmiset ja että heidän joukossaan on riittii
västi päättäväisiä ja lujia luonteita, jotka haluavat
ryhtyä taisteluun sitä vastaan. »Ei olekaan pelkkä
sattuma, että kaikissa maissa osuustoimint.aliikkecn
alkuunpanijoina tavataan miehiä, jotka mielen
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juloudessa, ihmisrakkautenSIl iwtamissa työvoi
missa ja järkähtiimättömässii uskossaan totuuden ja
oikeuden valtaan ovat olleet muita et{'vömpiä" sanoo
yksi osuustoimintaliikkeen tutkijoita. Samoinkuin
on ollut koko liikkeen alkuunpanijain laita, samoin
on laita. myöskin paikallisten osuuskuntien johto
miesten. Siellä missä paikallinen osuuskunta voi
saada ainakin yhden sivecllisesti kunnollisen johto
miehen, jolla on riittävästi vaikutusvaltaa, siellä
osuuskunta voi menestyä. Mutta jos näin ei käy ja.
osuuskunta päinvastoin joutuu omanvoitonpyytäjiin,
kcinottclijan tai heikkoluontoisen henkilön johdet
tavaksi, silloin osuuskunnan menestyminen on mah
doton. Ja. samanlainen vaikutus on myös osuus
kuntien jäsenistöllä. Missä se ei kykene kohoamaan
hetken voitonpyyntiä korkeammalle, missä sillä ei ole
yhteistuntoa siinä määrässä, että se voi koota sääs
töjä, jopa tehdä uhrauksiakin yhteisen osuuskunnan
voimistuttamiseksi, siellä ei osuustoiminta voi ajan
pitkään edistyä.
Tämä osuustoimintaliikkeen ja siveellisten peri
aatteiden yhteenkuuluvaisuus selviää, kun muistaa,
että osuustoiminta pcrimm�i,ltii pohjaltaan on yh�
teenkuuluvaisuuden ilmausta, sen ajatuksen toteu·
tumismuoto, että kaikkien osuuskuntaan liittyneiden
ihmisten edut ovat yhteiset. Tästä johtuu, että
osuuskunnalla ei ole menestymismahdollisuuksia,
ellei siinä vallitse sisäinen sopu ja rauha. Osuus
toiminta vaatii senvuoksi viilttämättömästi, että
siinä eivät millään tavoin pääse esiin valtiolliset,
uskonnolliset tai yhteiskunnalliset erimielisyydet,
vaan että sellaiset tarkoin pidetään tiimän liikkeen

II

ulkopuolella ja ettii se siis siiilytetiiän kokonaan riip
pumattomana kaikista jäsenistöä hajoittavista liik
keistä ja harrastuksista.
p Edelleen osuustoimintaliike cde.llyttää, että siihen
liittyvät voivat hillitä itsepäisyyltään, riidanhaluaun
sekä muiden victticnsä ja himojensa valtaan pääse
mistä, jota he uskottelevat muka vapaudenrakkau
dekscen, vaikka se ei ole muuta kuin todellisen va
pauden irvikuva. Sellaista wapautta& osuustoiminta
todellakin vastustaa. Päinvastoin osuustoiminnan
täytyy sitoa osanottajiaan monella tavalIu, panIla
heidän täytettäväkseen useita velvollisuuksia ja
asettaa heidän ohjeikseen tarkoin määrättyjä me
nettelytapoja, muuten se ei menesty.
Mutta jotta osuustoimintaliike voisi kehittyä pit
kiiJle, vaatii se, että sen johtoeIimet ovat melkoisen
korkealla sivisiystasolla. Varsinkin ovat maatalou
delliset osuuskunnat kehittymättömissä oloissa osoit
tautuneet heikoiksi, elleivät ne ole onnistuneet
saamaan johtomiehekseen jotakin tietopuolisestikin
kehittynyttä. henkilöä. Mutta siellä missä johto
mieheksi on saatu edes jokukin sivistynyt kansalai
nen, ei osuuskunnan jäsenistön sivistysmäärän ole
tarvinnut olla kovin suuri. Sitä todistaa maatalou
dellisen osuustoiminnan menestyminen esim. Irlan
nissa, Italiassa ja Balkanin valtioissa. :Missä taasen
maalaisväestö itse on ollut korkealla sivistystasolla,
kuten esim. Tanskassa, on se kyennyt omin päinsä
menestyksellisesti hoitamaan osuuskuntiaan.
r· Osuustoiminta saa siis voimansa jäsenistön kiin
teästä yhteenliittymisestä, joten sen ei oikeastaan
pitäisi vedota ulkopuoliseen apuun. :Mutta vaikka
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kulutusosuustoiminta onkin voinut kaikkialla omin
voimin kehittyä, on maalll.loudelliseen osuu�toiIT!in
taan nii.hden täytynyt poiketa tästä perusajatuk
sestll.. Olojen kehitys on näet useimmissa maissa
todistanut, että muataloudellisen osuustoiminnan
menestymiselle on välttämätöntä, että se saa tun
tuvaa ja johdonmukaista kannatusta valtion puolelta.
Valtion maataloudelliselle osuustoirninnallc suomaa
kannatusta pidetäänkin nyttemmin yhtenä liir
keimpiinä ja samalla mitä tehokkaimpana maatalous
tekniikan kohottamis- ja maataloustuotannon lisää
mistoimcnpitecnii. Senpävuoksi onkin ti.imii kan
natus tullut useimmissa maissa. yhä monipuolisem
maksi. Vuotuista valtionapua myönnetään osuus
toiminnallisille järjestöille, jotka tekevät aatetta
tunnetuksi tai harjoittavat osuuskuntien tilintar
kastusta. Suuria ja IlUokeaehtoisia valtionlainoja
tai muita pääomia myönnetään osuustoiminnallisille
keskuslaitoksille, jotta näillä olisi tilaisuus lainata
paikallisille osuuskunnille tarpeellista perus- taj
liikepääomaa. Valtion maatalousoppilaitoksissa ope
tetaan osuustoimintaa tuleville maanviljelijöille ja
maatalousvirkailijoille. Pidetään huolta siitä, että
valtion virkamiehet kaikin tavoin edistävät maa
taloudellista osuustoimintaa. Hankittaessa maata
loustuotteita valtionlaitoksille, kuten kasarmeille,
sairaaloille ja vankiloille, annetaan edelleen ainakin
muutamissa maissa etusija tarjouksilJe, joita tekevät
maataloudelliset osuuskunnat.
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Erlellisessä huomautettiin siitä, kuinka suuria val
loituksia osuustoimintaliike jo on tehnyt nykyajan
kansojen taloudellisessa c1ämiissä ja kuinka sillii
vielä on edessään suunnattomia tulevaisuudenmah
dollisuuksia. Tällä ei suinkaan ole tahdottu sanoa,
ettei osuustoiminnan laajenemisella ole mitään
mäiiräii. Luonnollista on, että os/tusloiminnallisilla,
samaten kuin kaikilla muillakin liikemuodoilla, on
rajansa. Sillä ylipäänsä ei mikään talousjärjestelmä
yksinään, l)ci täydellinen individualismi eikä johdon
mukaisesti täytäntöönpantu sosialismi eikii. myös
kään osuustoiminla yksin voi riittää täydellisesti
tyydyttämään niin monimutkaista elimistöä kuin
nykyistå yhteiskuntaa)) (Bourguin). Niinpii. voi
daan jo nyt selvästi osoittaa osuustoiminnallakin
olevan monta varmaa rajoitusta.
Kokemus on
osoittanut, etlä osuuskauppoihin eivät ole liittyneet
yleensä varakkaimmat eivätkä myöskiiiin kaikkein
vähävaraisimmat, nimittäin sellaiset, joilla ei ole
vakinaista olinsijaa eikA vakinaista toimeentuloa.
Osuuskaupat eivät voi sanottavasti pitää kaupan
'
harvinaisia erikoistavaroita, vaan pääasiallisesti ta
vallisimpia taloudessa tarvittavia tavaroita. Osuus
kunta ei myöskään ole paikallansa sellaisella alalla,
millä ei voi välttää suuria vahingonvaaroja. Edel
leen täytyy tämän liikemuodon ulkopuolelle jäädä
myös sellaisen liiketoiminnan, jonka päätarkoituk
sena on hyväntekeväisyys, kuten esim. sellaisten ra
kennusten rakentaminen, jotka sitten huokeasta
vuokrasta vuokrataan vähävaraisille, rukoushuonei
den rakentaminen y. m. s. Sitäpaitsi kaikki sellaiset
liikkeet, jotka eivät voi rajoittaa toimintaansa pää-
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asiallisesti omiin jäseniinsä, eivät jo osuustoiminnan
luonteen mukaisesti kllulu tämärl liikkeen piiriin.
Sellaisia ovat esimerkiksi yleinen pankkiliike, Iniva
ja rautatieliike, kustannusliike y. m. s.
Täten siis nähdiiäll, että osuustoiminnulla on sel
västi havaittavia rajoituksia, että sitä siis ei voida,
kuten monet haavcilijat vnrcmmin ovat tehneet, aja
tella edes kaukaisessa tulevaisuudessa ainoaksi liike
muodoksi kansojen elämässä. Mutta näistä rajoituk
sista huolimatta on tämän yhteiskunnallis-taloudelli
sen liikkeen kchittymismahdoUisuus ja yarsinkin sen
suurille kansanjoukoilIe siunausta tuottava voima
niin mittaamattoman suuri, että se on saanut ja
saa edelleenkin isänmaallismielisiä kansalaisia in
nostuksella antautumaan sen palvelukseen ja uhra
amaan mitkä koko elämäntyönsä, mitkä lomabet
kcnsä sen hyväksi.

2.

Osuustoimintaliikkeen synty ja leviäminen
ulkomailla.

Osuustoiminta-aatteen katsotaan saaneen alkunsa
criiästä tehtaanomistajasta, /lobert
Owcnista (1711-1858). Tämä lahjakas ja jalo mies ei
tyytynyt hänen aikanaan kukoistustaan kohti kehitty
vän tehdusliikkeen avulla kokoamaan its�lIeen rik
kauksia, vaan ryhtyi eri tavoin kohottamaan tehdas
työväen tilaa, jota rajattoman vapauden avulla ku
koistamaan päässyt tehdasteollisuus oli kurjuuteen
vajottamassa. Niiden monien aatteiden joukossa,
joita hän tässä mielessä esitti ja koetti käytänEnglannissa
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nÖssii. toteuttaa, oli myös osuuskauppa-aate: osuus
ka.upan avulla pitäisi työväen hankkia itselleen väii.
rentämättömiä elintnrpeito. huokealla hinnalla, ja scu
tuottamalla ylijäämiillä tulisi kartuttaa yhteisiä
rahastoja muuta yhteistoimintaa varten.
Kun aatteen toteuttamisessa ensin oli vuosikym
meniii haplliltu ja tehty suuriakin erehdyksiä, perus
tivat vuonna 1844 nochdale,� tehdaskaupungissa
eräät köyhät työmichct(Rochdalcn kuuluisat l)kunnon
esitaistelijat») osuuskaupan sellaisten periaatteiden
pohjalle, että ne sittemmin ovat tulleet miiärääviksi
ei ainoastaan Englannin, vaan koko maailman osuus
kauppaliikkeeseen nähden. Suureksi osaksi niiden
ansjosta tämä liike on kehittynyt niin suureksi, että
se jo Englannissa käsittää useita miljooneja ihmisiä
ja on sieltä levinnyt useimpiin maihin.
Liikkeen lujittamiseksi ovat osuuskaupat perus
taneet omia tukkuliikkeitä, jotka jo nyt ovat jättiläis
Iiikkeitä kukin maassaan, ynnä liittoja, jotka toimivat
aatteen levittämiseksi ja kehittämiseksi.
Samaan aikaan kuin Englannissa Roehdalen työ
miehet saivat aikaan pysyväisen osuuskauppaliikkeen,
loivat Saksassa eräät virkamiehet, oppinut Schulze-De
litzsch (1808-1883) jalämminsydiimincn F. W.llaif/ei
sen (1818-1888), vähävaraisille soveltuvan pankki
laitoksen, osuuskassan, edellinen etupäässä käsityöläis
ten, jälkimmäinen maanviljelijäin osuuskassan. Täl
läkin alalla oli toiminta ensin hapuilcvaa ja alussa oli
taisteltava kaikenlaisia vastuksia vastaan, mutta
1860-luvulta alkaen tämä osuustoiminnanhaara lähti
nopeasti kehittymään ja leviämään yli melkein koko
sivistyneen maailman, etenkin maataviljelevän väes-
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Wn keskuuteen. Osuuskassalkin ovat yhtyneet lii·
taiksi ja keskuspankciksi ja niiden liikevaihto nousi
yksin SaLsassa jo maailmansodan aikana miljardcihin.
Osuusmeijeri on alkuperäisesså muodossaan vanhaa
juurta Ranskan ja Sveitsin vuoristoissa, missii juustoa
valmistetaan. Nykyisessä muodossaan se on saanut
alkunsa Tanskassa vuonna 18 82, missä suurin osa
maan lelllnämäiirästii jo nyt. kuuluu osuusmeijercihjn.
Nykyjään on tiimäkin osuustoiminnanhaara levinnyt
uselhin maihin ja osuusmcijcrcitii varten on perus
tettu omia tukkuliikkeitä tuotteiden myyntiä ja
varsinkin l11uastavicnliii varten. Niinikään ovat Tans
kan osuusteumst.amot ja munHnmyyntiosuuskunnat
olleet esimerkkinä muille maille.
Jotta lukija saisi käsityksen siitä, miten osuustoi·
mintaliikkeen päähaarat ovat levinneet eri maihin,
esitetään tässä numerosarjat osuuskauppojen, osuus
meijerien ja osuuskassain luvusta parissakymmenessä
maassa. On kuitenkin JlUomattava, etteivät nämä
tiedot ole täysin val'moja, sillä vllin ani harvassa
maassa julkaistaan sellaista yleistä osuustoiminta
tilastoa, millainen on Suomen oSlIusloimintatilasto.
Osuuskauppojen luku oli allamainittuina vuosina
seuraava:
1921
Italia
1921
Ranska
Yhdysvallat 1920
Romania
1923
1924
Saksa
'l'sh.-Slovllkia 1923
Unkari
1923

6481
4 043
2880
2630
256 9
2 261
2 085

Puola
Tanska
Englanti
Ruotsi
.Korja
Jugoslavia
Sveitsi

1920

1874

1922

1805

1923

1314

1922

966

1923

820

1919

700

1922

666
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Suomi

1924

587

Latvia
Hollanti

1922

532

1923

413

Osuu$11leijerien

Liettua
Viro
Belgia

1923

408

1923

285

1922

280

luvun mukaan l'yhmittyivät

en

maat seuraavasti:
Suksa
Sveitsi
Ranska
Tanska
Hollanti
Ruotsi
Suomi

1924

3 583

1922

2 703

1912

2 485

1924

1 362

1923

768

1922

612

1923

510

Norja
Irlanti
Italia
Belgia
Viro
Puola
Unkari

1923

474

1921

440

1915

159

1923

157

1924

141

1920

100

1920

75

Saksasta alkunsa saaneiden osuuskassojen luku oli
allamainittuina vuosina seuraava:
1924
Saksa
Tsh.-Slovakia 1923
1919
Ranska
1923
Romania
1920
Puola
1923
Itävalta
1921
Italia.
1923
Belgia
1923
Unkari

20 019

1924

1 041

Suomi

5 852
4 554
3 747
2 120
2 000
1 534
1 259
1 252

Bulgaria
Hollanti
Jugoslavia
Sveitsi
Licttuf\.
Ruotsi
Irlanti
Latvia
Viro

1921

977

1923

834

1911

638

1923

347

1923

249

1920

132

1921

124

1922

115

1924

108

On huomattava, että eri osuuskuntia on muissakin
maissa kuin edellä ludclluissa ja että niissä osuustoi
mintaliikkeen päähaarana saattaa esiintyä joku muukin
osuuskuntamuoto kuin osuuskauppa, osuusmeijeri tai
,

•
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osuusko.ssa. Onpa vallitsevin osuuskunlamuoto jois
sakin maiSsa aivan sekaluontoinen, niin ettei sitä
voida lukea mihinkään erityiseen osuuskuntalajiin.
'\fiinpii. Intiassa on (1922) 47 879 ja Japanissa (1921)
13 772 osuuskuntaa. jotka pääasiassa ovat osuuskns
soja, multa jotka suorittavat myös osto- ja myynti
osuuskuntain tai osuuskauppain tehtäviä. Venäjällä
taas on osuustoimintaliike vuoden 1917 kommunisti
vallankumouksen jälkeen niin liihcisesti valtion hol
houksen alainen, että sitä on vaikea verrata muiden
muiden itsenäisiin OSlIustoimintaliikkeisiin.
El'ikoisesti on pantant merkille, ettei osuuskuntnin
luku ole oikea mittapulI eri osuustoimintarnaiden vii
lillii. Osuustoimintaliikkeen voimahan riippuu ensi
sijassa suuresta jäsenmäärästä ja l'/liasta keskittymi
sestä. Siten saattaa osuuskuntain hyvin suuri luku
miiiirä päinvastoin ilmaista liikkeen heikkoutta. Mutta
edellä esitetyt luvut osoittavat sentään, missä määrin
kyseessä olevat osuuskuntalajit yleensä ovat kuhun
kin maahan levinneet.

Y/4delliikiiiil' konsall(/ ei ole porfmpaa rodi,dllsla 1!/OlIfeellwan,
·
olemassaolonsa oikeutuksesfa ja vaatimuk.�estaan saada l)itiiii

oma ilsclII
'iinClt pai..kansa kal/sojen joukils.ta l.-uil1 IJC, että IJC
J.

osoillaa 1.:ykenaJiilllJii sekii saamaan osuusroiminlaliikkrcn kes

kuudessawt kukoistavaan kuntoon et/ä kehittämään lalmldellisla
clämiiiinsä 08Ul18foiminnart polljall(l.

HA�S :\fOLLER.

Prof....,r'. K
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1.

Suomen osuustoimintaliikkeen
synty ja kehitys.
Suomeen on nykyaikainen osuustoimintaliike saa
punut verrnten myöhään . Tosin ainakin 1880-Juvulla
perustettiin yhdistyksen tai osakeyhtiön muotoon sekä
kauppoja ctti
i. meijereitä, multa useimmat näistä sor
tuivat jotenkin lyhyen ajan kulultua. Järjestelmälli
sesti ruvettiin osuustoiminta-aatetta meillä levittä
mään ja käytäntöön sovelluttamaan vasta vuonna
\899.

Osuustoimintaliike oli näet kaikkein tärkeimpiä

ja kaikkein suurimpia toiveita herättäviä niistä kei
noista, joita silloin suunniteltiin ja pantiin alulle kan
samme kohottamiseksi j a nostattulll.iscksi kestämään
Venäjän uhkaavaa sortovaltaa.

Kiiopä kun keväällä

1899 noin 150 ylioppilasta tässä mielessä lähti Hel
singistä maamme eri kulmille

kansanvalistustyölii

harjoittamaan, oli heidän yhtcnä erikoistehtävänään
osuustoiminta-aatteen tunnetuksitckeminelJ.

Saman

vuoden syksynä perustettiin Pellervo-Seura osuustoi
minnan varsinaiseksi alkuunpanijaksi ja suunnan miiä
r1iii.j �
i ksi.
Siitä pitäen Pellervo-Seura on ollut Suomen osuus

toimintaliikkeen keskeinen iär-jesw.

Niinkuin oli laita

alussa, niin se yhä edelleenkin levittää tictoja yhteis-
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toiminnan yoimasta; se antaa avustusta crilaatuistcn
yhteistoimintayritysten perustamisessa; se opettaa
osuuskuntien toimihcnkilöilJc, miten osuuskuntia 011
hoidettava ja niiden tileji� tehtävi.i; se avustaa osuus
kuntia tilintarkastuksissa ja l'iitaisuuksien selvittä
misessä; se opastaa paikallisia osuuskuntia liittymään
keskenään yhteistOlmintaan; se vihdoin edustaa osuus·
toimintaliikettä ulospäin, vulvoo sen etuja ja puoJustna
sitä vastustajien hyökkäyksiii vastaan.
Näitä tehtäviään Pellcrvo-Se-ura suorittaa julkaise
mainsa aikakauskirjojen ja muun kirjallisuuden, lähet·
tämiensä konsuleotticn sekä Helsingissä olevan toi
mistonsa avulla (k5. siv. 133).
Pellervo-Seumll ulkopuolellakin on alusta pitäen
monilla tavoin tehty osuustoimillta.-llSiaa tunnetuksi
rm:tIlSSamme. Niinpä ovat useimmat maanviljelys·
spurat virkailijainsa avulla myötävaikuttaneet osuus
toiminta·aatteen levittämiseen ja monet maatalous
virkailijat ovat perustaneet osuuskuntia, eritoten
osuusmeijereitä. Niinikään osa sanomalehdistöämme
on toiminut samaan suuntaun. Tämä herätys- ja pe
rustamistyö kohdistui kuitenkin nimenomaan osuus·
kuntiin vasta sen jälkeen kuin o�·u/l.stoimilltalaki tuli
voimaan syyskuun 1 p:nii. 1901.
Seurauksena läslii yhteisestä valistustyöstä oli, että
osuuskuntia rupesi nopeasti syntymään eri osiin maata
ja eri tarkoituksia varten. Tämä näkyy seuraavalla
sivuUa olevasta taulukosta, joka osoittaa kauppa
rekisterissä olevien osulloS'kuntien luv!U� kasvamista vuo
sina 1 902-1924 ja niiden ryhmittymistä Suomen
osuustoimintaliikkeen päähaarojen mukaan. On kui
tenkin otettava huomioon, että kaupparekisteritiedot
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eivät ilmaise toiminnassa olevien osuuskuntien luku'
määrää, sillä monet ovat tosiasiassa lakanneet tai
yhdistyneet toisiin osuuskuntiin ja toiselta puolen on
olemassa paljonkin osuuskuntia, joista ei ole tehty
kaupparekisteriin ilmoitusta. Tämän vuoksi onkin
kaikissa seuraavissa. taulukoissa, mikäli mahdollista,
seurattu toiminnassa olevien osuuskuntain luku
rnäärää.
Suomen kaupparekisteriss ä olevat osuuskunnat vv 1902-1924
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Seuraavilla sivuilla olevat taulukat osoittavat jäsen
määrän ja liikevaihdon kasvamista toimivissa osuus
kaupoissa, -mcijereissä ja -kassoissa sekä muissa osuus
kunnissa vuosina 1902-1923; viimeksi mainittuihin
nähden on kumminkin täytynyt käyttää summittaista
arviota.
Tilasto osoittaa, että Suomen osuustoimintaliike
vuosina 1901-1908 kasvoi sekii. nopeasti että verraten
tasaisesti. Tätä kasvamista joudutti, paitsi edellä
mainittua eri tahoilta haTjoitcttllll hl'riitystyötä. eri-
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Suom en paikallisten osuuskuntien Jäsenmäärä VV. 1902-1923.
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tyiscsti vuoden 1902 kato, joka sai maanviljelijät
turvautumaan osuustoimintnan, sekä vuoden 1 905
suurlakko, joka yleensä herätti kansamme alemmat
kerrokset toimintaan asemansa parantamiseksi. Sitä
paitsi oli Suomen osuustoimintaliikkeen kehitykselle
erittäin suurimerkityksellistä se, että mciIJä jo vuosina
1 902-1906 saatiin perustetuksi keskusliiklceilä. Nii
den turvissa osuustoiminta ei ainoastaan ole kasvanut,
vaan myöskin voimistunut ja kyennyt kestämään tnka
talviakin. Sillä myös sellaiset ovat sitä kohdanneet.
Tunnettua nimittiiill on, että. liian nopea kasvu on
tavallisesti haurasta. Niin tlilläkin alalla. Oli perus
tettu useita osuuskuntia ilman asiantuntevaa apua,
jopa vastoin varoitllksiukin. Tällöin oli enemmän tai
vähemmän syrjäytetty sekä lakia ja mallisäiilltöjen
antamia ohjeita ctlii. myöskin yksinkertaisimpia ta
louselämän sääntöjä. Senvuoksi tuli moni osuuskunta
niin heikoksi, että se ei voinut eHii
i kauan, ennenkuin
se sortui. Varsinkin kun vuosina 1 908- 1 909 maa
seudulla oli kireä raha-aika, joka aiheuUi ltwitllista
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Suomen paikallisten osuuskuntien liikevaihto VV. 1902-1923.1)

<:
c
0
0

$

�'.- �I�'C'� '"

�0
2 � 1 =,- � -g ..:.: o[ ,_. < _ 3.., c [ 2 .,· ..
-;=:
�
o�
::r
)l;'"
r.>
-:=:
g ;:!- ..o :::-0
..... 30
= ;; ....
(;''''
o
il';"o
'
'"
�;:;.
g
'f
?
' :0;::: '
�:
c
- --

•

1902
1900

1914

H110
1{)18

1922
1923

r.

•

.., ... ::;

r.

3

50

2'l

22.2

714

477

11!.I.4

03

138

124

2 687

2 836

220
259

1.2

47

,.

29.2

43.

71

20.7

83

1 799

513.8

148

1 943

177

..:

0.,

2.,

3.•
7.'

73.7

1.,

440.7

42.1

143.5

41.1

13.1

6.•

�g� � ['" I
= - :>;'"

�

:;: ..: ;S" '"
,

::

�.

;::

5

15

20

llO
300
"

25

3()()
27

enemmän Tomahduksia muissakin liikemuodoissa, tuli
osuustoimintaliikkeelle takatalvi. Sitä kesti vuodesta
1908 vuoteen 1 9 1 1 , osaksi vuoteen 1 9 1 2 sankka. Tänä
aikana teki m. m. 56 osuuskauppaa, 20 osuusmeijeriä
ja 2 osuuskassan vararikoII.
l)

Jotta liikevaihdon, rahastojen y. m. rahamäärissi
i i
l mais

tavien seikkojen vertailu kävisi muhdolliseksi rauhanaikaistcn

ja vuooen 1914 jiilkcistclI vuosien kesken, vaikkl\ Suomen
markan arvo onkin laskenut, on tiissi
� niinkuin ffiyöhcmmissli

kin taulukoissa nrvossann laskeneet markat munnnettu mu·
hanaikaisiksi markoiksi ja numä muunnctut nuiäriit merkitty
kursivoituina todellistcn rahlllniiiiricn alle.

Muuntamisessa on

tlyvllotcen 1919 asti tuonti- ja vTcnbhmtaindcksh
l
ki
i ytc
-�
kcskiarvoa ja vuodest;\ loJ20 liihticn tukkuhintaindcksiä siten.

cl'Urpapcrirnurkoissa ilmaistii1.lUvut on jaettu indeksl
i1li"ja
seuraavat: v. 1915 148, v. 1916 240.5. v. 1 9 1 7 447, v. 1918

sitten kerroltu IO(l:lla.

Kysymyksessä olevat indeksit ovat

578, v. 1919 598, v. 1920 1 183, v. 1921 1 263, v. 1 922 1 2 19,
v.

1923 1 095 ja v. 1924 1 094.

"-

Tämä takatalvi sai sekä Pellervo-Seuran että
eräät keskusliikkeet kohdistamaan työvoimansa entistä
enemmän osuuskuntien tarkastamiseen ja voimistut·
tamiseen. Sitä varten m. m. lisättiin piirikonsulenttien
lukua sekä perustettiin vuonna 1 909 Suomen Osuus
loiminlt.wpisto, missä vuosittain pidettiin useita viik
koja kestäviä osuustoimintakursseja, kunnes myöhem
min osuuskuntien toimihenkilöiden opetus järjestet
tiin siten, että eräät keskusliikkeet perustivat omat
osuustoimintakoulunsn. ja -kurssinsa. Samana vuonna
alettiin myös julkaista Suomen Osuustoiminlalehleä
osuuskuntien johtomiesten kasvattamiseksi.
Seurauksena näistä yhteisistä ponnistuksista olikin,
cU.ä tästä kolmi-, nelivuotisesta ajanjaksosta tuli
osuuskunticn sisiiiseen kehityksecn nähden mitä ilah
duttavin voimistumisen aika. Osuuskuntain vararikot
saatiin vuoden 191 1 jälkccn pian vähcntymäiin ja
yleensäkin liike alkoi jiilleen kasvaa ja elpyä. Senpä
vuoksi voitiin seuraavina vuosina ryhtyä tekcmiiän
aatetta uusilla seuduilla tunnetuksi ja auttamaan
umien osuuskuntien perustamista.
Tämä työ jatkui vielä. sodan ensimmäisinä vuosina
ja sota edistikin sitä koko ajan osuuskauppaliikkeen
alalla. Sillä ihmisten silmät avautuivat näkemään tänä
aikana yksityisen kauppatoiminnan varjopuolia ja sitä
turvaa, minkä osuuskauppa tarjoaa niitä vastaan.
Sitävnstoin silloisen hallitl1ksen harjoittama maata
loustuotantoa lamauttava elintarvepolitiikka oli
omansa tuntuvasti haittaamaan osuusmeijeriliikettä ;
niinikään monet asianhaarat vaikuttivat ehkäisevästi
oSl1uskassaliikkeeseenkin sodan viimeisinä ja sen jäl
keisinä vuosina. Sen sijaan karjanmyyntimHlu"ikunnat

"

piiäsivät hallituksen niIlle suomun monopolin turvin
hyvälle alulle.
Maailmansodan syttymisen jälkeen on kuitenkin
eri osuustoiminnanhaarain kehitystä vaikea verrata
sodan edelliseen aikaan, milloin on kysymys rahassa
ilmaistavista toiminnan puolista, niinkuin liikevaih·
dosta, rahastojen kasvusta y. m. Rahamäärät osoit·
tavat kyllä jatkuvaa nOUSlla, mutta arvoperusteena
oleva Suomen markka laskee vuodesta vuoteen, niin
että hintataso on vuonna 1921 korkeimmillaan. Jos siis
muuntaa nämä arvossaan laskeneet markat sillä ta
valla kuin sivulla 23 on tehty, näyttää kehitys Imo
mattnvnsti toisenlaiselta. Rauhanaikaisissa markoissa
laskettuna kaikkien osuuskuntain yhteenlaskettu liike
vaihto oli kaikkina sotavuosina pienempi kuin vuonna
1914, mutta heti vuonna 1919 se ylitti tämän ja sit
ten se on vuotta 1920 lukuunottamatta jatkuvasti
kohonnut. Vuoden 1923 liikevaihto oli raubnnaikai
sissa markoissa laskettuna jo melkein kaksi kertaa
niin suuri kuin vuoden 1914.
Mutta vaikka osuustoimintaliikkeemmc vuoden 1914
jälkeinen kehitys liikevaihtoon nähden hyvin kestää
vertailun rauhanaikaisten olojen kanssa, on omien pää
omien laita hieman toisin. Vaikka osuuskuntaill ra
hastot ovatkin vuosien kuluessa huomattavasti kas
vaneet, päästiin osuustoimintnliikkecmmc päähaa
roissa tähän nähden vasta vuonna 1923 VllOden 1914
tasolle, joka myös silloin sivuutettiin, niinkuin seu
raavalla sivulla oleva taulukko osoittaa.
Erikoisen tuhoisast.i on markan arvonlasku vaikut
tanut osuusmaksurahastoihin. sillä vanhoissa osuus
kunnissa ei osuusmnksufl ole voitu lainkaan korottaa.

2.
Rahastojen

kasvaminen Suomen osuusiolmlntalllkkeeD pääryhmissä vv. 1906-1923.

Vuonna

Yhteen sii
Smk

1906

1910
1914

1918

HI22
1923

Os uusmaksuraha stot

Vltrll- y . m.
T!lh u litot

Srnk

S
mk

2 037 000

1 190 000

41 261 000

!) 2S6 000

7 787 000

14 012 000

'1 13[) OOO

3 702 000
5 329 000

1 (JO" 000

121 945000

16 928000

105836000

18 883000

10004000
15 145 000

J 389 000
1 724 000

847000

4 085000

8 683000

31 975 000

(j 532 OQ()

105 017 000

8 (J1/j 000

146 954 000

13 420000

ja uusissakin vain suhteettoman vähän. Vnrurahas
tot sen sijaan on suhtcclliscstikin saatu huomatta
vasti kasvamaan, silW. ylijäämistä on mahdollisim
man paljon koetettu siirtää juuri niihin. Se seikka,
ctttl osuustoimintaliike päiiomiensa pienuudesta huoli
maUa on pysynyt vakavalla. pohjalla ja sillä voimak
kaasti kehittynyt, osoittaa juuri yhteenliittymisessä
piiJeviiä voimaa, jota ei voida piiiiomien mukaan
mitata.
,Jotta voitaisiin tarkastaa rahastojen kasvua erik
seen kussakin osuustoimintuliikkeemme pääryhmässä,
on siitä seuraavalla sivulla esitetty erikoinen taulukko.
Osuuskauppaliikkeelle aiheutti maailmansota jopa
liiankiIl nopean nousunajan, joka sodan loputtua johti
osittaiseen lumaannukseen, mistä osuuskauppaliike
kumminkin pian toipui, voimistuen ja kasvaen jälleen
viime vuosina ilah\lttnn�-;sa rnilärässii. Osuusmrijeri-
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RahasloJen kasvaminen erikseen Suomen osuuskaupoissa,
osuusmeljerelssä ja osuuskassolssa \IV. 1906--1923.
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liikkeeseen sota-aika vaikutti kenties haitnllisimmin,
mutta nykyisin sekin on jo saavuttanut rauhanaikai
S('1l kannan. Mutta viime vuodet ovat olleet eritoten
osuuskassaHikkcen edistymisen aikaa, niin että se ulko
naisiin mittasuhteisiin nähden nykyi..in on täydelli
sesti sivuuttanut rauhanaikaiset olot.
Missä määrin osuusklluppoja, -mcijcl'citii ja -kassoja
sekä muita osuuskuntia oli vuonna 1 923 toiminnassa
eri osissa maata, nähdään seuraavalla si\'lilla olevasta
taulukosta. Muihin osuuskuntiin nähden on siinii
täytynyt käyttää kaupparekisteritietoja.
Suurimmaksi osaksi Suomen osullskunnat ovat maa
laisväestön yrityksiä. Vuoden 1923 lopussa oli toi
mivista osuuskunnista 3 2 5 8 osuuskunnnn kotipaikka
maalaiskunta ja vain 369:n kaupunki.
Jottn lukija sn..i ...i kiisitykscn siitti, missä mitassa
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Suomen osuuskunnat läänlttäln vuoden 1923 päättyessä.
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osuustoimintnliike on valloittanut alaa Suomen talou·
dellisessa elämässä, mainittakoon, että Suomen osuus·
kauppoihin on liittynyt, jos jäsenten perheetkin ote
taan lukuun, noin

50 % väestöstä, että osuusmeijc
27 % lypsylehmien luvusta ja
että osuuskassoissa on jäseninä noin 30 % maamme
reibin on merkitty noin
maanviljelijöistä.
Yritykset verrata Suomea muihin maihin osuus
to,minnan kannalta katsoen ovat yleensä vaikeat ja
varsinkin sodan jälkeen

toistaiseksi mahdottomat.

Sen verran voidaan kuitenkin nähdä, että vaikka
osuustoimintaliike tulikin verraten myöhään meidän
maahamme, me sen levencmisecn ja taloudelliseen
mCl'kitykseen nähden kunnialla kcstämme kilpailussa
useimpien maiden kanssa.

Onpa mahdollista, etti
i

ninoastaan Tanska ja chki
� Sveitsi ja Saksa voittavat
mcidjit tiissi
i suhtecssll.

Arvosteltaesstl OSUlIstoimin-
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taliikkecmmc lcvCllcmistii. on otettava huomioon ne
tavattoman SUllret vaikeudet, jotka sillä on meillä ollut
voitcltavallll.

Kiitä ovat ylen harva asutus ja huonot

kulkuneuv0t, väestön

Cllcmmistön verraten heikko

taloudellillen tajunta ja hal'\'inaisen suuri valtiollinen
rikkinäisyys sekä myöskin korkeamman opin saanei
den

henkilöiden puute maalaisklllinissa ja väestön

alhainen sivistyskanta muutamilla puolilla maata.
Kun pitää kaikkea tälä silmiiJlä ja samalla ottua
huomioon, miten Suomi tällä alalla suhteeltisesti j o on
päässyt

ensimmäisten

maiden

osuustoimintnliikkeemme

joukkoon,

tähänastisia

voidaan

saavutuksia

katsoa tyydyttä\'iksi.

Tähän Suomen osuustoimintaliikkeen J10pCaan leve
nemiseen o\·at osaltaan vaikuttancet ne puhtaat pCl'i�
aatteet, jotka sitii ovat johtuneet, ja se sisäinen lu
juus. joka tästä on ollut seurauksena

.

•

Näissä suh

telSS:t tuskin minkään lUuun maan osuustoimint.a
voittua Suomen osuustoimintaa.
1\iuttu toiselta puo!<>l1 on osuustoimintaliikkeellämme
vielä suuret edistymismahdoUisuudet ja laajat työ
kentät, jotka on muokattava, jotta me joka suhteessa
pääsisimme

ensimmäisten

osuustoirnintamaide'1

ta

salle. Varsinkin on meidän maataloudellinen usuustoi
mintammc jäänyt osuuskauppaHikkeestämmc jälkeen
ja erityisesti on meidän osuusmeijcriliikkecmme paljon
jäljessä 'tanskan ja meidlin osuuskassaliikkeemme sa
moin paljon jäljessä Saksan vastaavista liikkeistä.
Suomen

osuustoimintaliikkeen

menestyminen on,

niinkuin edellä jo mainittiin, hyvin suuressa määrässä
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johtunut myöskin siitti, että meillä \'Crratcll varhain
syntyi keskusliikkcitii ja että. näistä on tullut niin
voimakkaita yrityksiä, että ne taas puolestaan ovat
voineet tukea ja edistää paikallista osuustoimintaa.
Ensimmäinen keskusliike, mikä Suomeen syntyi, oli

Osuuskassojen Keskuslainarahasto, joka vuonna 1902
perustettiin osakeyhtiön muotoon. Sitä seurasi vuonna

1904 Suomen Osuuskauppojen Kcskuskunla r. l. (8. O.
K.), vuollna 1 905 Ke8kusQS1tu�'liike Haflkkija r. 1. ruaa

taloustaxvikkeidcn kauppaa varten ja maitotuotteiden
myyntiä varten

Voinvienfios'Uusliike Val'io r. 1., jonka
Vuonna. t 906 muodostui jo

osuusmeijerit omistavat.
vuonna

1 896 ruotsalaisten suurtilallistcn perustama

Suomen maanviljelijäin kulutusyhdistys Labor osuus·
toimintalain mukaiseksi liikkeeksi, nimellä

Centralan.
delslaget Labor '1n . fJ. t. (Keskusosuuskunta Labor f. 1.),
sekin ma.ataloustarvikkciden kauppaa varten . Näiden

lisäksi on

�lyöhemmin

perustettu keskusliikkeeksi

Suomen /\"arjakesk'lI-8kunta r. l., jonka karjamnyynti
osuuskunnat perustivat vuonna 1 9 1 8, Vientikunla
Jll'una 1'. l., jonka munanmyyntiosuuskunnat perusti
vat vuonna 1 92 1 , sekä Metsänomistajain lI1elsäkesJ.:u8
O. Y., jonka vuonna 1921 perustivat yksityiset met
sänomistajat osakeyhtiön muotoon, mutta josta on
tarkoitus vähitellen kehittäii paikallisten osuussahojen
j a muiden metsäntuottcidcn myyntiosuuskuntain kes
kusliike.
Se eheys ja yhtenäisyys, joka kiihkeästä puolue
elämästä huolimatta pitkät ajat oli ollut Suomen
osuustoimintaliikkeen voima ja kunnia, meni rikki,
kun yhteiskuntaolomme maailmansodan loppuaikoina
kävivät yhä kireämmiksi.

Niinpä osuuskauppaliik-

keessämme tapahtui vuonna 1 9 1 6 kahtiajakautumi
nen, minkä ulkonaisena. syynä oli kysymys iiänioi
keusperustcesta osuusknuppojen yhteisten keskusjii ..jestöjen kokouksissa.. Osuuskauppaliikkeeu toinen
haara, joka ryhmittyy S. O. K:ll ympärille, nimittäii.
itseäiin puolueettomaksi ja toinen edistysmieliseksi;
jälkimmäinen perusti vuonna 1 9 1 7 itselleen oman
keskusliikkeen, nimeltä Osuustukkukauppa r. l. (OTK).
Samoin 011 kansamme kielellinen kaksinaisuus aiheut
tanut, että ruotsinkielisen väestön keskuudessa syn
tynyttä osuustoimintaa eristellään erityisiksi keskus
liikkeiksi ja !iitoiksi. Niin on vuonna 1 9 1 8 syntynyt
uusi voinvientiliike Cenlrallaget Enigheten ?no b. t.
(Keskuskunta Enighetcn r. 1.) ja toisia on yritetty
pystyUiiii.
On luonnollista, että kun yhteiskunnalliset ja kan
salliset vastakohdat vähitellen tasoittuvat luonnolli
siin uomiinsa ja osuustoimintuväen taloudellinen äly
kehittyy, kansamme terveet vaistot pääsevät siinä
määrin voitolle, ettii. se huomaa puhtaiden osuustoi
mintaperiaatteiden siunaukselliscn voiman ja jär
jestäytyy niiden vaatimusten mukaan .

0"

selväli, el/li. jokaisen oSUlI.�kumlOn pilå'ä koeUaa pälilJ/t
i

toimimaan oman piiiiomml varassa. Korkoa ka!.fVava lainapäMtlu/
on kuill vieras alerioilst'ja oSlIustoiminlapljydä,1 iiiiressd.
ltastoWe 011 sel/lähden mweltava mitä tärkein
ne

anJO, sillä

ctfus/aval. uhreistii osuustoilllillnallista pääomaa.

lla

vain

Ylijäämiin

jako pb�ellille saa ainoastaan silloin tIIlla kysymykseen, kun ellsin
on riittiiviisli. vllllvis/ell" rahastoja.
HEINRlCII KAUFl\lANN.
Sak!an oSlluskauppoj"" k
""kuolHtOll
JoI'la}a.

II.

Paikalliset osuuskunnat.
Johdanto:

Mikä. on osuuskunta Suomen lain
mukaan?

Edellisestä on käynyt ilmi, että osuuskunta on
liikkeen käyttäjäin muodostama taloudellinen yhtymä.
Seuraavassa on tarkoitus tätä, Suomen lakiin perus
tuen, lähemmin selittää.
Suomen lain mukaan voidaan yhtyä taloudelliseen
yhteistoimintaan toisten kanssa usealla eri tavalla.
Ne yhtymämuodot, joita Suomessa jo aikaisemmilta
ajoilta saakka on käytetty, ovat pääasiassa kahta
lajia, nimittäin joko

yhdistyksiä (kuten maamies- ja

maanviljeIysseurat, työväen ammattiyhdistykset y.
m.) tai

liikeyhtiöitä, joista osakeyhtiöt ovat tavalH
Vuodesta 1901 alkaen, jolloin Suomessa tuli
voimaan osU'ustoimintalaki, on saatu kolmas päämuoto
yhteistoimintaa varten taloudellisella alalla: osuus
kunta. Osuuskunta on yhtiön ja yhdistyksen väli
simrnat.

muoto, jopa siinä määri
issä, että se toisissa maissa,
kuten esim. Englannissa j a Ranskassa, luetaan yhtiöi
den, mutta toisissa, kuten esim. Saksassa, Itävallassa,
Sveitsissä j a Ruotsissa, yhdistysten ryhmään.

Suo

men laki lukee osuuskunnan yhtiöiden joukkoon.
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Voi sanoa, että sen sijaan kuin osakt'yhtiö lähinnii on
yhtymä, osuuskunta on ensi sijassa henld·
löiden yhtymä. Tämä on näin selitettävissä: Osake·
yhtiö muodostetaan tavallisesti siinä lmkoitukscssa,
että osakkeenomistajat siihen sijoittamilleen varoille
saisivat mahdollisimman suuren koron. Heille on
"
useinkin yhdentekevää, mitä yhtiö valmistaa tai myy;
pääasia on sen aV'.IHn. saada runsaita osinkoja. Osuus
kunta sitävustoin tahtoo tyydyttää iäsenfensä omia
lnrpeita joko sitf'n, että se tekee heille mahdolliseksi
edullisesti myydä tuotteitaan, taikka siten, että he
cduJli.'icsti voivat ostaa tal'vitsemiaan tavaroita, taikka
siten, ctW heille annctUllll tilaisuus käyltäii kalliita
koneita j. Il. e. Näin ollen päiiomalla on osakeyh
tiössä hallitseva, mutta osuuskunnassa ainoastuun
palveleva. asema.
Osuuskunnan jäsen on osuuskuntansa kanssa suora
naisessa liikeyhteydcsb'(i eikä siihen vain sijoita rahojaan
kuten osakeyhtiössii. Niinpä oSllustoimintalain 1 §
säätäiikin, ('ttä osuuskunta tal'koittua jäsflltensä elin
keinon parantamista tai heidän taloudelliscl! toimef'll
tulonsa hclpottllmi.sta. Siis lain mukaan tulee OSUIIS
kunnan tarkoituksena oUa sen omien jäsenten eikä
tuistenhenkilöiden talouden edistiiminen. Osakeyhtiöt
voivat ryhtyä toistenkin henkilöiden kuin osukkai
densa taloudellista toimeentuloa helpottamaan, esim.
rakentamalla huokeita työ\'äenasuntoja tai perusta
malla huokeita kansankeittiöitå, mutta osuuskunnat
tarkoittavat omien jäsentensä avustamista, heidän
omaa hyötymistään. Tä.ten on myöskin osuuskun
nan luonteen ja osuustoimintalain vastaista, kun pe
rustetaan osuuskuntia, joiden toiminta pääasiassa

pääomien

,

kääntyy suuren yleisön puoleen, niinkuin 011 esim.
sanomalehden tai muun kirjallisuuden kustantamista.
Illivuliikkeen harjoittamista t. Tll. �. varten perustetun
osuuskunnan laita.
Vaikka siis osuuskunnan liiketoiminnan tulee olla
etupi
iässä jäsenten liikettii, ei sillä olc sanottu, etteivät
osuuskunnat sen ohellll saisi harjoittaa mitään liikettä
oman jäsenpiirinsä ulkopuolella.

Päinvastoin sallii

osuustoimintulaki päästää ulkoisetkin

osuuskunnan

tuottamasta hyödystä osallisiksi, kunhan vain tämä
ulkoisten kanssa harj oitettu liike ei ole pääasia.

Ja

se osuuskunta, joka \'astustaa uusien jäscntcn liitty
mistä siihen, jotta se voisi ansaita ulkoisten kustan
nuksella, on enää vain nimeksi osuuskunta.
Scnpävuoksi on osuuskunnan luonteellc ominaista
se, että oSlwskunlaan pääsy on avoinna kaikille haluk
kaille; sitä onkin sanottu »yhtiöksi, jonka osakkaiden
luku ei ole määrätty».

On pidettävä suqrastaan osuus

toiminnan olemuksen vastaisena toimenpiteenä sitä,
että jokin osuuskunta säännöissään määriiä sillä tavoin
jäsentensä luvun ja heidän osuusmaksunsa, ettei niissä
voi tapahtua mitään lisääntymistä.

Ja taloudellisel

takin kannalta katsoen täytyy sanoa, ettii jos osuus
kunta todellakin tahtoo vastata tarkoitustaan, tulee
sen mahdollisuuden mukaan ei ainoastaan pitää ovensa
avoimIa uusille kunnollisille jäsenille, vaan myöskin
myöntää myöhemmin tulleille samat edut kuin van
hemmillekin jäsenilleen.
siten

koko

Näin on osuuskunnan ja

osuusloimintaliikkeen

mahdollista

alati

kasvaa ja tällä tavoin pysyy myöskin osuuskunnan
piirissä elävänä se yhteenkuuluvaisuudentunne, joka
on tämän liikkeen vankimpia tukipylväitä.

'l'ii,mi
i. &avoimen oven periaute� ei suinkaan tiedä
�itä, että osuuskunnan pitiiisi olin avoin kenelle tahansa.
OSlluskunnan täytyy voida rajoittua johonkin Illi.ii.i.·
I'ii.ttyyn paikkakuntaan tai jonkin anllnatin hnrjoit·
tajiin ja myöskin vaatia. uu�ilta jäseniltä. pääsy·
maksu kon'aukscksi siitä, mitä perustajat ovat uhrun·
ncet. Voivat.pa paiklllliset olosuhteetkin pallIIn esteitä
uusien jäsenten ottamiselle; niinpä esim. sllmmalkui
vikeosuuskunnall on pakko kieltäytyä ottanmsf:u "8S·
tuan uusia jäseniä silloin, kuu sen tuotuntomahdoUj·
suudet ovat rajoitetut. Sitäpaitsi täytyy osuuskun
nalla oJIa mahdollisuus esim. hallituksen"sa kautta
arvostella, onko pyrkijä siveclliscsti sopiva tulemaan
osuuskunnan jäsencksi_
Osuuskunta siis croaa tässiikin suhteessa täydelli·
sesti osakeyhtiöstä. Sillä osakeyhtiöön ei voi piiiistä
osalliseksi, jos sen osakkaat eivät tahdo luo\-uttaa
osakkeitaan. Sitävastoin ei osuuskuntaan päiisemi4
1Seksi riitä, eUä joku osuuskunnan jäsenistä luovuttaa.
osuutensa sille, joka. pyrkii siihen jäseneksi. Siihen
tarvituall, että pyrkijä jättää osuuskunnalI hallituk
selle kirjallisen hakemuksen, jossa hän sitouluu nou
dattamaan osuuskunnan sääntöjä, sekä että hallitus
hänet jäseneksi hyväksyy_
Osuuskuntaan voi ottaa. jäseniksi, paitsi yksityisiä
henkilöitä, myöskin sellaisia yhtymiä, jotka pystyvät
vastaamaan sitoumuksistaan, kuten muita osuuskun·
tia, yhdistyksiä tai osakeyhtiöitä.

Samoinkuin pääsy osuuskunnan jäseneksi yleensä
on avoin, samoin on jokaisella oikeus päästä osuuskun
'1lMla irti ja saada siihen sijoittamansa pääoma eräin
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ehdoin takai:.in. Tiissiikill suhteessa eroaa o!'ou u�kullLa
osakcyhtiöstii, jOl>ta ei voi piiäst.ä irti muulla keinoin
kllin siten, että saa. luonttctuksi osnkkecnsa toiselle.
K_lltl varsinkin sellaisille osulIskllllnillc, joiden täytyy
hankkia itselleen kallis kiinteistö, kuten osuusmci
jcreillc, OSllustcurastallloille jlL suuremmille OSllussa
hoille, on Yälttumäti'lntä, ctlC"i irtisutlomisaika yhtä
aikaa tapahtuvien joukkocroamistcn ehkäi<;cmiseksi
ote varsin lyhyt, sallii OsuLlstoiminblluki osuuskunnan
sääntöjen si�oa jii.�enet cllilltiiiin kahdeksi vuodeksi
osuuskunnan yhteyteen.
Kokemus on kuitenkin
osoittanut, eltei tämii aika kaikissa oloissa ole riittä
vän pitkiL
Osuustoilllintulaki antaa myös oSlluskunnallc oikeu
den puulestaan erottaa iäsen keskuudestaall . Sillä kun
osuuskunta on henkilöiden yhdistys, jossa jäsenten
persoonallisilla omillllislluksilla on ratkaiseva merki·
tys, vaatii osuuskunnan menestyminen, eltei sen tar
vitse jiiseninäiin pitää sellaisia henkilöitä, jotka osoit·
tautuval sille vahingollisiksi tai suhtautuvnt siihen
välinpitämiittöl'llä<;ti. Lain nojaUa voidaan jäsen erot·
taa OSuuskllllnusta ainoastaan siinä tapauksessa, että
hän meneUiiä kansalaisluottumuksellsa. Muttv. sen
lisäksi voidaan osuuskunnan säännöi$8ä määrätä mui·
takin crottamispcrusteita. Tiillaisiksl perusteiksi ovat
osuuskunnat hyväksyneet m. m. jäsenvelvollisuuksien
laiminlyömiscn, liikkeeseen osanottamiskyvyn menet·
tämisen, jäsenen vararikkoon joutumisen, toiseen
samanlaiseen osuuskuntaan kuulumisen, paikkakun·
!luita muuttamisen, ryhtymisen sellaisiin toimiin.
jotka ovat osuuskunnan etujen vastaisia tai kunniat·
tomia j. n. e. Tässäkin suhteessa siis osuuskunta
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eroaa osakeyhtiöstä, sillä o:.akeyhtiö ei voi YllsLoill
osakkaan tahtoa päästä hänestä irti, mCllcteJköön hän
kuinka vahingolUscsti tai kunniattomasti tahansa.

Vähin jäsenmäärä, minkä osuustoimintalaki määriiii.
osuIIskunnalle välttämättömäksi, on ,j, Käytännölli
sistä syistä on kuitenkin pidetty tarpeellisena, eltii
esim. OSUllskassoihin jo perustettaessa 011 liittynyt
viihintäi
in 1 5 jäsentä; j a jos esim . osuuskauppaan liittyy
pääasiallisesti

vähävaraisia,

on

ehdoksi tavallisesti syytä asettau

liikkeen

alkamisen

200

jäsenen liitty

ole

suuruudeltaan

minen osuuskuntaan.

OsmlSkU1Jna/� peruspääolna,

ei

miiäriitty, vaan �e on vaihtelun alainen juuri �cnvuoksi,
että osuuskuntaan milloin tahansa voi liittyä uusia
jäseniä ja että entiset voivat siitä luopua jo. viedä
mak�lmansa osuusmaksut mukanaan.

l:lääoma ke

rääntyy lIäet jäseHten suoritettavina olevista osuus
maksuista, jotkn nämä ovat oikeutetul. erottmwn sna
maall takaisin.

Osuusmaksun suuruudestn ei ole luisslt

mitään miiiiräyksiä; se voi siis olla kuinka pieni ta
hansa.

Jos osuusmnkslJ miiärätään suureksi, sopii sen

suorittaminen panna vähitellen tapahtuvaksi.

En

siksikin voidaan määrätä osa osulIsmaksustn viihitel
len kerättäväksi vuosiylijäämistä.

:Mutta suorRnai

sestikin maksettava osa voidaan määrätä suoritetta
vaksi pienissi
i erin vaikkapa usean vuoden kuhH'ssa.
Sellvuoksi

osuuskuntnmuoto

sopii

erityisesti

viihii,

varaisiJlc.
J1aitsi peruspääomaa, n. s. QSl/ltsmaksurahasloa, tu
lee osuuskuntien ei ainO!lstnan lain vaatimuksesta vaan
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myöskin

yhtenä k"ikkein

tärkeimpänä mcncstymi

scnsä ehtona. koota itselleen vuosiylijäämistä y. m.
uararahal>la. johon lain mukaan on vuosittain siirrct
ti
ivä vähintään kymmenesosa tilinpäätöksen osoittfl 
masta yJijäämästä, kunnes se on noussut säännöissii
säädettyyn miiärääll.

Lisi
iksi useimmat vanhemmal

ja. hyvinhoiddut osuusknonnt panevat OSRn ylijäii
mästään n. s. Icäylltirahastoon. Molempia niiitä rahas
toja voidaan pitliii liikkeessä sen apuna j a turvana.
Edellistä ei saa. koskaan käyttää muuhun kuin tap
pioiden peittiimiseen, mikäli OSlIusmaksurahasto suhen
ei riitä.

Jälkimmäistä taas useimpien osuuskuntien

sääntöjen mukaan saa, vuoden kuluessa käyttiiä jäsen
kokouksen tai hallinnon päätöksen mukaan osuuskun
nan

tai jäsenten tai paikkakunnan

yleistä hyötyä

tnrkoittavulla. tavalla.
Osuuskunnan jäsen saa, jos säännöt sen salJivnl,
ottaa useampia osuuksia, mutta siitä huolimatta Oll
kullakin iösenellä osuuskunnan kokouksissa vain yl-.si

aam.

Ainoastaan

sellaisessa osuuskunnassa,

jossa

sen sääntöjen mukaan jäsenten enemmistön tulee olla
')suuskuntia tai yhtiöitä tahi
säännöissä määrätä,

yhdistyksiä, voidaan

että sellainen

ryhmäjäsen

saa

yhdistetyn osuuskunnan kokouksessa äänestää useam
malla kujn yhdellä äänellä.

kcyhtiöihin

verrattuna

Osuuskunta on siis osa

latnsanualtrtinen

liikemuotu

.

Tiillainen kansanvnltainen rakenne onkin ollut vält
tämätön,

jotta osuuskunnalle voitaisiin

voittaa ja

sillä säilyttää niiden kansankerrosten luottamus, joita
varten se etupäässä on aiottu.

Senvuoksi ovat van

himmatkin ulkomaalaiset osuustoiminnan johtomi('
het pitiincct yhtenä osutlsloimintaliikkeen elinehtona,
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että kullakin osuuskunnan jäsenellä tulee olla yksi ja
ainoastaan yksi iilini.

Tämä äänioikeus oSlluskunnissa

on siinä määrässä kunkin henkilön oma oikeus, ettei
hän sitä Suomen osuustoimintaInin mukaan valtakir·
jallakaan, kuten yhtiöissii on tapana, voi muuta kuin
aivan erityisissä poikkeustapauksissa luovuttaa toi·
selle, ellei osuuskunnan säännöissä ole nimenomaan
toisin määrätty.
Kun osuuskunta on etupäässä vähävaraisten liike
muoto ja näiden on tavullisesti vaikea saada heti alussa
kokoon riittäviä pääomia, on Suomen osuustoiminta
lakj helpottanut osuuskuntain turvitsemien lainapää
omien hankkimismahdollisuutta.

Tiimä tapahtuu sillä

tavQin, että kaikki jäsenet säännöissä sitQutuvat vas
tuuvelvollisuuteen oswu,yl.:urman veloista,

Tämä jäsen

ten vastuuvelvollisuus on meillä Suomessa yksi OSUI1S
kunnan huomattavimpia tunnusmerkkejä.
�ruttn tällaista yastuuvclyollisuuttn ei ole kaikkien
maiden osuuskunnissa, joten sitä ei voi yleensä pi
tää välttämättömänä osuuskunnille.

Esim. Englan

nin osunstoirnintalaki ei yleensä tunne tällaista yli
osuusmaksun määrän menevää vRstuuvclvollisuutlu.
Tästä johtuukill, että osuuskassoja on vaikea saada
syntymään Englannin pienviljelijöiden keskuuteen ,
Niinikään ovat enimmät Ranskan osuuskunnista pe
rustetut sellaisen lainsäädännön nojnan, joista puut
tuvat määräykset vastuuvelvollisuudcstn.

Senvuoksi

piti siellä osuuskassojen aikaansaamiseksi sä.ätää eri
tyinen laki, jossa on JTläiiri
iys rajoittamattomasta vas
tuuvelvollisuudesta,

Saksassa osuustoimintnlaki ei ollenkaan salli perus-

tettavan

osuuskuntia

ilman

vastuuvelvollisuutln.

Useissa Saksan osuuskunnissa tämä velvollisuus 011
sellainen, että osuuskunnan suamamies voi, ellei hän
osuuskunnan varoista sen vararikkoon joutuessa saa
täyttä maksua, hakea ulos koko saatavnllsn keneltä
osuuskunnan jäseneltä hän tahtoo.
vn.<;tuuvelvnllisuus

järjestetty

Tähiin tapaan on

myöskin

Itävallassa,

ltaliassa, Sveitsissä y. m.
Suomen l:linsiiUtiiP on käynyt näiden kahden iiärilf1.
miiisyyden välitictä.

Suolllen laki sallii niiet perus

tettavan osuuskuntia myöskin ilman vastuuvelvolli
suutta.

,Tänaisissa

Osuusklmnissa

suamamies

saa

tyytyä ainoastaan osuuskunnan omaisuuteen, johon
luetaan myös se, mitä sillii mahdollisesti on saatavana
jiiseniltäiin pcrimättömien ja mltksettaviksi langen
nciden osuusmaksujen muodossa.

:Mitä niihin osuus

kuntiin tulee, joissa jäsenet käyvät vastuuvclvollisuu
teen osuuskunnan veloista, on Suomen laki siii
i.tiinyt,
että vastuuvclvollisuus alkaa vasta siltenkuin osuus
kunta on tehnyt vararikon ja osuuskunnan omaisuus on
ellsin käytetty velkojen lyhcntiimiseen, sekä että tämä
vastuuvelvollisuus on olemassa ainoastaan osuuskun
nan pesää kohtaan; velkoja ei siis voi missään tapauk
sessa hakea saatavaansa suorastaan osuuskunnan yk"i
tyiscltii jäsencJtii.

.Mutta ei myöskäiin osuuskunnan

vararikkopesän hoitaja voi hakea koko vastuuvelvolli
suutta yhdeltä jäseneltä, vaan se on jaettava tasan
kaikille.

Siinä tapauksessa, ettii ka;killa ei voida saada

heidän osuuttaan, on puuttuva osa tasattava maksu
kykyisten jäsenten kesken.
tuuvelvollisuus

asettaa

Siiiinnöissii. voidaan \'as

joko

kullekin

jii.senelle

kullekin hänen merkitsemiilleen osuudelle.

tai

"

Tiillaista V8::.tullVeJvollisuutta laki kut�uu Nsömak
ja lain mukaan osuuskunnan jäse
net voivat sitoutua joko rajoittamattomuan tai sään
nöissä sovittuun miiärään rajoitettuun lisämaksuvel
vollisuuteen.
Täten on Suomessa vastuuvclvollisuutccn niiluJen
kolmeu eri lajia osuuskuntia. Nämä ovat:
1 ) osuuskunnat rajoittamattomalla lisämaksuvcl
vollislludella;
2) osulIskullnat rajoitetulla lisämaksuvclvollisuu
della (r. 1.); sekä
3) osuuskunnat ilman iisämaksuvelvollisuutta (i. 1.).
Kaupparckisterin mukaan oli Suomen osuuskun
llista vuonna 1923 rajoittamattomnlla lisämuksuvel·
vollisuudclla perustettuja 1 327 eli 33 %. rajoitetulla
2 1 5 1 eli 54 % ja ilman iisiimaksuvelvollisuutta perus
tettuja 525 eli 1 3 %. Lisiimaksuych'ollisllus on ra
joitettu osuuskaupoissa tavallisesti 50-300 markkaan
jäsentä kohden, sckii osuusmcijcreissii tavallisesti 10lOa markkaan osuutta kohden, milloin se ei olc mää
rätty rnjoitLamattomaksi.
Osuuskassoissn se on
yleensä rajoittamaton.
Toinen keino, jolla eriiiinlaisct tuotanto-osuuskun
nat, esirn. useimmat osuusmeijerit, ovat Suomessa
hankkineet pijäomaa, on se, että jäsenet säännöissä
sitoutuvat osuuskunnallc myöntämään n. s. täytelai
nan. Tämä tapahtuu sillä tavoin, että oSULlskuntn saa
jäsenten tuomasta tavarasta kuukllusitilityksissä pi
dättää Illäärätyn prosentin, kunncs pidätykset nouse
vat luvatun lainan määrään snakka. 'l'älla.iselJa pää
omankeräyksellii on OSllusmaksuun niihdCIl se etu,
että jäsenet voivat saada täytelainan takaisin niin
pian kuin osuuskunta ei enää sitä tarvitse.

$uvelvolli�·uudel.:si

Osuuskuntain kaikkein tärkein tUllllUSlllerkki on
kuitenkin se periaate, jonka mukaan niiden saama
Kuten tunnettua jaetaan

vuosiylijäämä käytetään.

osakeyhtiöissä liikkecn tuottama voitto kunkin osak
kaan omistaman osakemäärän mukaan.

Osuuskun

nissa sitävastoin pääomalle (osuusmaksuille) suorite
taan tavallisesti vain tnvanmukainen talletuskorko,
jos sitiikään.

Muu osa vuosiylijäämästä, joka ei sään

töjen tai osuuskunnan päätöksen mukaan mene pois
toihin, vararahastoon tai muihin yhteisiin yrityksiin
tai rahastoihin,

jaetaan osuuskunnan iäsenten kesken
sen mukaan, miten paljon kukin on liikettä käyttänyt ja
�'iten sitä hyödyttänyt. Tämä juuri tekee osuuskunnan
muihin liikellluotoihin verrattuna mitä suurimmassa
määrässä oikeudenmukaiseksi j a scnvuoksi myöskin
vähävaraisissa piireissä suosituksi.
Osuuskunnan asioista päättää

osuuskunnan kokous,

siis jäsenet itse tili, jos säännöissä niin määrätään, suh
teellisilla. vaaleilla valittu

iäsenlen edustajisto. Useim

mat Suomen suuremmat osuuskunnat pitävät sään
töjensä mukann vuodessa kaksi varsinaista osuuskun
nankokousta, toisen kevättalvella, toisen vuoden lop
pupuolella.

Osuuskunnan juoksevia asioita hoitamaan

tulee osuuskunnan valita itselleen hallitus. Hallituk
seen saattaa osuuskunta \'alita vain yhdenkin hen
kilön jos tahtoo: pienempien osuuskuntien hallituk
sissa on

enimmäkseen

kolme

jäsentä, osuuskasso

jen tavallisesti viisi jäsentä, osuuskauppojen ja mei
jerien viisi tai seitsemän.

Osuuskuntiin, joissa jäsen

määrä on hyvin suuri tili jotka käsittävät laajem
man alueen, csim, jonkun laajemman kunnan, maa-

kunnan tili koko maan, on huomattu tarpeelliseksi
valita useampimichincn (6-12) halli1!toncuvosto tär
keimpiä asioita käsitteJemiiän; hallintoneuvosto silloin
tlwalliscsti asettaa iolttokunnan toimcenpanevaksi eli
meksi ja juoksevia asioita varten.
Osuuskunnan hallitus (johtokunta) ja hallintoneu
vosto, missä sellainen on asetettu, ovat osuuskunnan
toimils1·ioila. Lain mukaan tulee toimitsijan tarkasti
pysyä sen valtuuden aseUamain rajuin sisällä, jonka
hän on päiimieheltä (osuuskunnan kokoukselta) saa
nut ja hänen tulee rehellisesti sekä kaikella ahke
ruudella ja huolellisuudella hoitaa hänelle uskottuja
tehtäviä, .niinkuin huolellinen mies hoitaa omiansat.
Toimitsijat ovat vastuuvelvolliset osuuskunnan ko
koukselle toimenpiteistään. He tekevät vuosittain
LUin toimiJlIlastaan osuuskunnan kokoukselle, joka,
valittujen tilintarkastaiain avulla tarkastettuaan
osuuskunnan hoidon, hyväksyy tilinpäätöksen ja
myöntäå toimitsijoillc vastuuvapauden, jos kokous
toimitetun tutkimuksen perusteella ei havaitse vir
heellisyyksiä osuuskunnan hallinnossa ja kirjanpi
dossa tilivuoden aikana.
Osuuskunta perustetaan siten, että ne henkilöt, jotka
katsovat sitä tarvitsevansa, kokoontuvat laatimaan
sille perustnmiskirjnn, johon säännöt sisältyvät. '!'sr
koituksenmuknisten sääntöjen laatiminen on vakava
tehtävä osullskurmun pcrustajille. Tämän tehtävän
helpottamiseksi on Pellervo-Seura asiantuntijain avulla
ja käyttäen hyväkseen sekä kotimaassa että ulkomailla
saatuja kokemuksia painattanut valmiita n . s. malli
sääntöjä erilaisia osuuskuntia varten. Niiitii ohjce
nnnn käyttäen perllstnjain blrvitsee ainonsbHUl muo-

dostclla niitä omicn tarpcidcnsa ja paikalli!>tell olojen
mukaan.
}>erustamistilaislludessa tulee pcrustajain nllita
osuuskunnalle ensimmäinen htfHitus. Tämän ensim
mäincn tehtävä on ha.kea maaherran vahvistus suun

Ilöillc ja sen saatua ilmoitroa osuuskuntn knuppHrckis
teriin. Vasta sitten kuin osuuskunta on merkitty kaup
parekisteriin, se sua st'lIaiscn aseman oikeusyhtciskun
'
nussamme, ettii. se voi omassa nimessi
ii
i n toimia ja
vastata. sitounluksistnun.
Mitii on siis oSUliskunta lyhyesti sanottuna? Scn voi
edellä olevan esityksen mukaan sclittiiä scuraavalla
ta\'uJla:
OSllusktmla on jäseniensä yhtäläisen oikeuden peri
aatteelle perusteltu, henkilöyhlymä, jonka iiisenlen luku
ei ole määrätty ja ionka tarkoituksena Oli, olla.malfa Iii
.�·entellsä taloudellisia tehtäviä yhteisesti suor·ilctfavak
seen, hdpottaa heidän loimeentuloaan tai edistää heidän
ctinkeinoansa ioko lmhtaan tai valtiQn tukeman it.yeavulI
tietä, sekä ionka yhteiseslä liikkeesUi saama vfijädmii
iaetaan sen mukaan, ,ninkä verran kukin iäsen on lii·
kettä käyttänyt.

lUe pidiiwme wl/':(lTasti kiinni siitä. cud OSUllAktmti(l slIa

kiiyltiiii enemml
ill v(lllioUi.�cn ",uin IIs1.'omlOfliscnk(J(m 1.'WIO/!//.:

sen /emmeUyskenUinä_
silii,

et/ii

me

Ofcmmelwll al(lti painava.�/i Icroilltmeet

08111181oiminl(llyiissii

lii/.:umme

pllo/ueeltomllll(l

alllcellll, jossa A"(likki IIC, jlJi/la 011 halua tehdii työNi /.:(//18((/1-'0
parlu/(/ksi, wi!mt liitl!!ii yklfimi('li�e(''' IIMeill1yÖl/ön.
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A.

Osuuskunnat jäsentensä tarvikkeiden ostoa ja
valmistusta varten.
1.

Osuuskaupat.

Osuuskauppa on taloudessa tarvittavien taval'ain
ostajien, kuluUajien, perust.ama ja omistama sekä
hoitlllllfi kauppaliike, jolla on yksi tai useampia myy
mälöilii. Kaupasta ostajat oikeastaan siis myyvät
tarvctavlll'oita itselleen. Tällä tavoin he nauttivat
kahta c!;ua, joilla OlI suuri käytännöllinen merkitys: he
saavat hyviä, vääre-l/liimiillöm1:ä lava1"oit.a. sillä luon
nollistahUIl on, etteivät he tahdo pcttäi
i itseään, ja he
saavat ajan oloon huokeita tavarQita, koska se liike
voitto, mikii. muutoin menee kauppiaille, joutuu heille
itselleen. Suomessa ovat maaseudun osuuskaupat
kulutustal'vikkcidcn kaupan ohella ryhtyneet toimi
rl'lnan myöskin maataloustarvike- j:� maataloustuote
kaupan alalla (ks. siv. 53).
Useimmissa maissa ovat osuusknupat suurimmaksi
osaksi kaupunkilaisten ja eritoten kaupunkityöväen
penlstamia ja omistamia liikkeitä. Osuuskauppojen
'
tasainen leviäminen kautta maan sclittääkin niiden
jäsenmäärän ripeän nousun. Vuonna 1923 kuului
Suomen osuuskauppoihin 352 000 jäsentä, joten vä;
hän enemmän kuin kymmenesosa maan asukkaista
kuuluu jäseninä osuuskauppoihin. Suomessa vuonna
1 923 toiminnassa olleesta 595 osuuskaupasta oli vain
55 osuuskaupan kotipaikkana kaupunki. .Jäsenmää
rästä oli ( 1 923) maanviljelijöitä (tilallisia ja torppa
reita) 39.s %. maanviljelystyöväkeii 8.7 %. tehdas
työväkeä 24.9 %, muuta työväkeä 8.6 %. käsityöläisiä
6.7 %. virkamiehiä 5.0 % sekä vapaiden ammattien

harjoittajia 2.6 0/0. Keskimiiärin kuuluu kullUukin
osuuskauppaan 600 jäsenUi . Maaseudullakin on osuus
kauppoja, joiden jäsenmääl'ä nousee 3 000-4 000;
suurimman osuuskaupan, Helsingissä toimh'an Osuus
liike Elannon jäsenmäärä oli vuonna 1924 30 723.
Osuuskauppaa ei pidä peru�laa cikii varsinkaan sen
toimintaa aloittaa, ennenkuin siitä on neuvoteltu asian
omaisen osuuskauppojen keskusjärjestön tai Pellervo
Seuran kanssa. Ennen liikkeen aloittamista tiiytyy
saada kootuksi niin suuri määri
i varmoja ja uskolli
sia jäseniä, että. näiden yhteenlaskettu ostomiiärii nou
see riittävän suureksi, s. o. ostomäärän pitäii kyelä
korvaamaan kaupan hoidosta koituvat kulut ja tuot
tamaan sen verran vuosiylijäämää, että !,iitä. voidaan
koota säännöissii rniiiirätyt "am- ja käyttöl'llhastot.
Sitäpaitsi on ennen liikkeen aloittamistl\ hankittava
osuusmaksuina ja seisovina lainoina huomattava osa.
liikkeessä tarvittavista pääomista. Keskimäärin oli
vuosimyynti Suomen osuuskaupoissa vuonna 1923
noin 3 200000 markkaa, mutta 30:ssii se nousi jo yli
1 0 miljoonan sekä näistä 9:ssä yli 20 miljoonan.
Osuusliike Rlannön myynti nousi vuonna 1924 lähes
193 milj. markkaan.
Osuttsmaksuksi on varemmin määrätt.y ainoastaan
1 0-20, nyttemmin 50-100 markkaa. Siitä on osa
heti käteiselJä maksettava, toinen osa sitävastoin voi
daan säännöissä määrätä maksettavaksi pienemmissä
erissä kuukausittain. Lisämaksuvelvollisuus määrättiin
varemmin tavallisesti 50-I Da, nyt tavallisesti 300
markaksi. Lisämaksu pantakoon osuuskaupassa yhtä
suureksi kutakin jäsentä kohden, muUa omien pää
omien kartuttamisekf..i ottakoot jäsenet useampia
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osuuksifl, kukin m.Lomi
iiiriinsä,

varallisuulensa. ja osuus

toimintaharrastuksensa mukaan, Kuitenkin on pidetty
välttämåttömiini.i siiiinnöissä mäi
irätä

se suurin

määrä

osuuksia, minkä yksi jiiscn saa merkitä.

Tärkeä periaatteellinen kysymys osuusknuppo,ia pe
rustettaessa on se, pitääkö kuntaan tai kaupunkiin
perustaa useita pieniä, vaiko yksi suurempi osuus
kauppa, joka tarpeen Illukaan avaa sivumyymälöitä
eri osiin kuntaa tai kaupunkia.

Jälkimmäistä muotoa

on pidetty yleensä edullisimpana. Kehitys onkin meilUi
käynyt tähän suuntaan.

Vuonna

1923
4.�

Suomen osuuskaupalla keskimäärin

oli kullakin
myymälää.

Myöskin on eräissä maissa ja osaksi meilläkin muuta
mia koko maakunnan käsittäviä n. s. piiriosuusknup
paja.

Tal'koituksenmukaisimpia ja slUnaUa osuustoi

mintaperiaatteita parhaiten vastaavia. ovat kuitenkin
saman talousalueen käsittävät kunnanosuuskaupat.
Osuuskaupan menestymisen välttämättömänä eh
tona on, että kauppa valitsee palvelukseensa rehellisen
ja tehtäviinsä täysin pystyvän, ammattiinsa perehty
neen liikkeenhoitajan, jolle on maksettava kunnollinen
palkka ja jota on kohdeltava hyvin, sekä cttii niin
osuuskunnan hu.llintoclimet kuin sen tilintarkastajatkin
tarkoin ja huolellisesti valvovat liikkeen kulkua
sen hoitoa.

ja.

Kun osuuskauppojen keskusjärjestöillä

tavallisesti on

tietoja

osuuska.uppa-ala.lla palvelevista

henkilöistä, on syytä avonaisia paikkoja täytettäessä
pyytää lausunnot toimen hakijoista asianomaiselta kes
kusjärjestöltä.

Keskusjärjestöt ovat itse tehneet pal

jon osuuskauppojen liikkeenhoitajien ja muun henkilö
kunnan pätevyyden ja ammattitaidon kohottamiseksi
m. m. käsikirjojen, aikakauslehtien, kurssien, henkilö-

kohtai"cn ncuvonnan ja opas!ukscn avulla; tässä tar
koitukscssa nc myöskin Helsingisså ylliipitiiviit erityi
siä osuuskauppakouluja.
Jotta osuuskauppa voisi mcnestyii, tulee sitä hoitaa
seuraavien periaatteiden mukaan:
1 ) on myytävä ainoastaan kunnollista tavaraa;
2) on myytävä yksinomaan kiinteisiin hintoihin ja
käteisellii rahalla, niin että sekä ostajille että osuus
kaupallc turmiollinen tinkiminen ja velkakauppa saa
daan kokonaan häviämään. Suomcssa oli vuonna 1923
ainoastaan 17.6 % osuuskaupoista voinut täydelleen
toteuttaa tämän periaatteen ja 66.7 % suurelta osalta.
15.7 % kaupoista harjoitti vielä mainittuna vuunna
huomattavammin velkakauppaa. Tämän käteismak
superiaaUeen hylkääminen on ollut syynä monen
osuuskaupan kukistumiseen;
3) 011 yleensä myytävä tavallisiin piiivänhintoihin;
4) on pyrittävä keriiiimään liikkeelle omia pää
omia rahastoja runsaasti kartuttamalla. Tässä tar
koituksessa ei liikkecn tuottamaa ylijäämää alussa
pidä jakaa ollenkaan, ei ainakaan 3 vuoteen. Sitten
kuin sitä liikettä vahingoittamatta voidaan ruvcta
jakamaan, muksetnall osuuspääomalle kohtuullinen,
enintään 6 %:n korko. Kun vielä on vararahastoa
kartutettu, siirtämällä siihen huomattava osa jäljellii.
olevasta ylijäämästä, jaetaan loppu ostajille sen mu
kaan, kuinka suurella summalla he ovat vuoden ku
luessa ostaneet tavaraa kaupasta. Meillä Suomessa
suuri osa osuuskaupoista. siirtää vuosittain koko yli
jäämänsii rahastoihin, ja ne, jotka jo ovat ryhtyneet
jakamaan jäsenille ylijäämää ostoksien mukaan, ovat
tiihiin saakka tavallisesti jakaneet sitä 1-3 markkaa

sadan markan ost.ok:.iltu; saamansa eriit jiisellet kä.yt
tiiviit usein uusien osuuksien ottamiseen;
5) liikkeen varastoja on varovasti lisät.tiivii, jolta
niihin ei sidota tarpeettomasti piiii.omia ja jotta liik
keen korkomenot eivät nouse liian suuriksi. Myyn
nin ja varastojen välillii on pidettii.vä sopivaa suh
detta, joksi meillä on arvioitu se, että varastot vas
taavat kahden kuukauden myyntiä. Vuonna 1923
vastasivat osuuskauppojen varastot keskimäärin 78
päivän myyntiä;
6) vuoden ylijäämästä on osa käytettävä osuusloi
minlasivistykscll levittämiseen ja syventämiseen sekä,
mikäli liikkeen varat sen sallivat, muihinkin yleishyö
dyllisiin tarkoituksiin;
7) oSlluskuuppojen on liityttävä omien kcskusliik
keidensä jäseniksi ja keskitettävä, mikäli mahdollista,
kaikki ostoksenslt niihin. Suomessa osuuskauppojen
valtava enemmistö kuuluukin jäseninä ashtnomnisiin
keskusliikkeisiin, joiden HvulJa ne tyydyttävät noin
puolet tavarantarpeestruw. Mutta 011 osuuskauppojll,
jolka ostavat keskusliikkciltäiin tavaroita. 80-90 0/0
myyntinsä määrästä.
Osuuskaupat myyviit tavaroitaan myös muille kuin
jäseniUeen ja myöntävät näille Il. s. ulkoisi!lckin osal
lisuuden yJijäärnään. Kumminkaan sitä ei makseta
heille rahassa, vaan he voivat sillä, jos haluavat, suo
rittaa pääsy- ja oSllusmaksUllsa, piiästiikseen siten
osuuskunnan jäseniksi. Jos he ei\'ät siksi halua ruveta,
menee heidiin osuutensa osuuskaupan vararahastoon,
Saadakseen omien pääomiensa lisäksi tarvitsemansa
vieraat pääomat mahdollisimman huokealla korolla
ja päästäkseen vapaiksi riippuvaisuudesta ulkoisista
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iscntcm,l
i
lainam\nlaj h.ta sekä edistiiiihecn j i

�äii:.tii

väisyyttii \'uivat \"Ukfl\'urnisd o,>ullskaupn.t perustaa
yhtcytccnsä siii
istöjcn kcräämi<;ti
i \'Hrtcll .wWslökass(llI.
�iidell

011

kuitenkin neuvoteltava cn�ill asiasta .,/lWIl

kcskll<;liikkccnsä kanssa sekä sRatm'a <;c suostumaan
"äiistökassan tarkastamiseen.
Säi
istökassoja oli kaikkialln v\loden 1923 lopus<,a
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osuuskaupan yhtcydcssii ja niiden talletusten yhteinen
.näärä oli 98.5 milj. markkaa.
Kun osuuskauppa tulee kyllin \'akavul'aisck<>i, \'oi
se ryhtyä itse valmistammUl sellaisia bLYUroita, joita se
ennen on muualta ostunut. VUOllna 1923 oli oSlIu,<;kuLt
poitla saatujen tietojen mukaan kaikkiaan

192 tuo

tantolajtostll, joisla leipomoita 79, virvoitusjuomatch
taita 30, maatiloja I I , makkaratehtaita

8 ja

myllyjä

8.

_Edelleen omist.uyat osuuskaupat. sahoja, knhvipnnhti
moja, kutomoja ja erilaisia korjauspajoja.
Suomessa on, samoinkuirl nruissakin mai"sa, osuus
kauppoja lakannut enemmän kuin muita osuuskuntia
yhteensä.

Se johtuI! osaksi siitä, ettii niitä ei aina ole

perustettu ciki
i hoidettu cdcllii mainitt.uja perinutteitu
t.m-koin noudattamalla, osaksi kauppojen yhdistämi
sistä sekä osaksi myos siitä, että jäsenet ei,·ät ole
osoittaneet tarpeellista uskollisuutta omaa kauppaansf\.
kohtaan,

vaan ovat ruvenneet

ost.alllaan muuultu.

!\Iyöskin se on ollut lopettamisen syynii, että

jäse

nilli
.i ei ole ollut malttia lykätä ylijäämän jakamista
siksi, kunnes liike ,'oi sen kestää, eivätkä he ole oman·
nect tarpeellista yksimielisyyttä ja suvaitsevaisuuttA.
toisin ajattelevia kohtaan .
. Sen keskusliikkeen lisäksi, josta jo edellii on mai
nittu, loivat Suomen osuuskaupat vuonna 1 908 it'Jc-l-
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leen erityi:-.;cn jiil'jcstön nutl('('11ista o.'>ulIstoimintatyöli
t
nlrtcll: maakullnalliset n. s. oSlw8kallPPflpiiril. joita
on

14, ja niiidcn koko maan kiisittilviin l'leisen UI$IOIS
O. L:n (ks. 5iv. 128). Vuonna

kauppojt:n ['iiIOIl, Y.

1 9 1 6 ti
islij, Yleisestä liitosta erosi etupäässä työ\'iiell
osuuskauppoja, pCI'uslacll Kulutusosuuskuntien Kes
K.

kmflHlrJll,

1<:11,

jolla on 8 maakunnallista OSUIIS

kauppaliitloa (ks . ..i\'. 1 29), sekä. oman tukkuliikkeen.

Vuonna 1 9 1 0 Suomen osuuskaupat perustivat itsel
leen

oman palovakuutushlitokscn, ninlC'llä Paloopu

1'1t{CIIV{/I"fl, johon vuonna 1924 kUlIlui 464

yhdistys

osulIskllntaa.

Sen pohjarah�lsto, \'urarahaslo j a nl,·

kllUtU'imaksumhasto Ilousi,'ut yhteensi
i 4.8 milj. IlJa ..k
kaun, takllurahllsto

1 1 .<1 nlilj. markkaan ja nlkulIlus

kantl\ 4
8 0.J milj. markkaan.
Vuodesta 1 9 1 9 alkacn on Yleisen liiton osuuskau
poilla. ja niidcn keskllsliikkcclli.l ollut toimihenkilöitä
varten l!;Wkelaifos E'lollvora, johon vuonna 1924 kuului
179 osu\1skunblll . Vnknutettujen luku oli 1 045. Sen
rahastot, sairuusmhasto, cläkcrahasto, varumhasto j�\
pcruslamiskustannusten rahasto,
7.5 milj. markkaan.
vuonna

nousivat yhteensä

Tyii\'äcstöä vUl'ten pcrustettiin

1920 vftstaa":lIllllincn laito", Vakuutus/a.tlos

l'yöväcnlw"lYI"

Sen osakkaiden luku oli vuonna 1923

28 , vakuutcttujen luku 1 63 0 ja rahastojen yhteinen
määrä 481 00 0 m:H·kkaa.
Vuonna 1 9 19 pcrusti\'at K. 1\::11 osuuskaupat jf\
niiden

keskusjiiJ'jestöl oman palovakuutuslaitoksen,

Paloa]Jllyhdislys 1'lllelllurvall, jossa vuonna 1924 0li 1 10

osakasta.

Scn pohjarahasto, vararahasto ja \'akuutus

maksuJ'ahasto

o!i\'at

yhteensä

1 ,7

milj.

markkaa,
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lakuurahasto

410

12

milj. 'IlUll'kk:u) ja vtlkulltl1�kanl.a

milj. Ilwrkkaa.

1 922

Vuonna

Y. O. L:i
iiill kuuluvan

perust.ettiin

o�llu.skau ppa\'iicn aloitlccsln I-Tl'nkivakuulllsosakeyhfiiJ

Pohja. joktt aloitti toimintllllsaS(>IIl'Hu\'un vuoden

illa n

1924 se myönsi kaikbaan 5 8 1 6 n�
kuutustn, joiden yhtcis�umma teki 67,2 milj. mk. Poh
jan osakcpi
i iiolllll on 3 milj. mk.
liskuussa. Vuonna

i\lyös

K.

K:l1on kuulUYflll

mesta perustettiin vuonna

oSlluskauppaväcn toi

1923

henkivakuutusyhtiö.

nimellä ralmuf!u,.o�'(/I'·('!fhtiij "'lI,lIsa. Vuonna

1 4 895 henk;,'nkuutul>ta.
87.11 milj. mk.

myönsi
oli

1924 yhtiö

joiden yhteissumma.

Seuraavasta taulukosta niikyy oSlIu!'kauppojcn li
sääntyminen j a kehitys vuosina

Suomen osuuSkaupat

vv.

1 902-1923.
1902-1923.

Toiminnassa oll�klt"
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2.

Osuusleipomot ja osuusruokalat.

Edellisessä. jo mainittiin, että Suomen monet osuus
kaupat ovat perustaneet itselleen oman leipomol1,
mitä onkin pidettävä erittäin sopivana ostluskaupnn
sivuliikkeenä.
Osuusleipomon avulla, jos se on hy v i n hoidettu,
kuluttajat säästävät mclkoi;,ia summia, sillä leipuri
liike on yleensä kannattavaa.

Käin voidaan t>tlllluIla

saada taatusti kunnollista tavama.
Muualla ovat kuluttajat kuitenkin perustaneet pal
jon erityisiä osuuskuntiakin leipomoliikettä harjoitta
maan. SeIlniset ovnt tavallisesti menestyneet eritti
iin
hyvin. Suomessa ei liene enää tätä nykyä toiminnassa
yhtään erityistä osuusleipomoa. Tunnetuin j a suurin
tähänastisista osuusleipomoistamme, Osuusliike Elanto
Helsingissä, toimii jo toistnkymmentii vuotta osuus
kaupan tavoin.
Sitävastoin meillä on perustettu melkoinen mäiiri
i

rUQ}wlaos-uuskuntia jlL tälle alalle sovelt.uukin osuus
toimintamuoto hyvin.

Niitä on perust.unut m. m .

opiskeleva, nuoriso seminaarien, kansanopistojen j !'l
maatalousoppilnitosten yhteyteen sekä työväki usei
hin kaupunkeihin.
noin

3.

Osuusruokaloita oli vuonna 1924

40.

Maataloustarvikkeiden osuustoiminnallinen

osto.

1\1aataloustarvikkcita ovat siemenet, apulannat, vä
kirehut, työaseet ja -koneet.

Käiden tal'\'ikkeiden

kunnollisuudcsta riippuu suuressa
sen tuloksen maamies saa työstään.

Bläiil"ill,

minkälai

Maan\'iljelystar

yjkkeiden laat.u \"oi olla h)'\ ill \'nihtrk\'fi. "illfi lIiilii Oli
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helppo väärcntäii ja väärcnnyksicn perille on useim
miten vaikea päästii. Itse ei maamies juuri koskaml
kykene saamaan niiden laadusta selvää eikä joudu
niitii tarknstuslaitoksissll tutkituttamulln. Sitäpaitsi
nii.mä laitokset eivät mitenkään kCl'kiäisi suorittaa
tutkimuksia, jos �'ksityisct maanviljelijät yleisesti
l'lIpcaisivat niilii käyttämään.
Maanviljelystarvikkeiden kauppa on siis luottamuskaulJpaa, s. o. maamies 011 tarvikkeitaan ostaessaan
pctoksilta turvattu ainoastaan sikäli, kuin myyjä
pitää velvollisuutenaan myydä kunnollista tavnTIll\
kohtuullisella voitolla. :\"äin eivät voittoa tavoitte
levat yk'iityisliikkcct aina tee, vaan hyvät ansait
scmismahdollisuudct kiihottavat niitä usein myy
mään maalwiljelijöillc vähäan'oisia, ,-älistä kcrras�
�aan arvottomia, jopa vahingollisin.kin tavaroita,
joita ne tarjoavat täysnl'voisten tavarain hintoja. \'i
i
hän huokeamlllalla.
Sitäpaitsi yksityiskauppiaidcH
asiamichet usein houkuttelevat maanviljelijöitä osta
maan heille sopimattomia IllMlJlyiljclystarvikkcita
ja niitii viclii cllcmmiin kuin he tllrvitsCYlIt jll tnrjoa
vat niitä myös velnksi, jottm niiden oslosta voi koitua
moninkcrtaista vahinkoa.
Näistä syistä ja koska maanviljclystarvikkeita suu
rissa miiiirin yhdellä kcrtaa ostettaessa ja kuljetct·
tacssa " oidaan saavuttaa melkoisia hinnan- ja J'Uhdin�
alenlluksia, ovat muanviljeliji
it kaikissa "ivist.yslllaissa
ryhtyneet järjestämään näiden tavarain hankintaa
osuustoiminnan pohjalle, saadaksecn tämän kaupan
haaran siten omiin käsiinsä.
Maanviljelystllrvikkcidcn hankinnan osuustoimi 11naJ[j�csla. jäJ'jesHimi<;esti
i johtuu monla muutakin
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etua:

st: levittää maanviljelijäin keskuuteen oikeata

käsitystä uudistuksista maanviljelystekniikan alalla;
se opettaa maanviljelijöitä kätcissuorituksiin ja täs
mällisyyteen asioissaan; maanviljelijät voi\"ut osuus
toiminnallisten

järjcstöjcnsii

kauttl.\. vaik uttaa elu

jensa mukaisesti tuvarain hintojen tasoittumiseen ja
niiden kuljetuksen parantamiseen.

Xäin saanlletut

monet taloudelliset edut kohottuvut maanviljclijöissii
yhteistoiminnan voiman tunnelta.
Ensi askel puheena o]c\'aan suuntaan on se, että
maanviljelijät kotipaikallaan yhtyvät ostamaan alll
mattitarvikkccllsa onlllll paikallisen järjestönsä kautta.
Osuustoiminnallisen muataloustul'vikckaupan uran
uurtajina esiintyivät meillä maamiesseurat ja tilapäi
set ostoyhtymät, joidcn toimesta ensimmi
iiset yht.eis
ostot suoritettiin.

Vuodesta 1 905 alkoivat myös osuus

kassat ja osuusmeijerit työskennellä yhtcisostotoimin
nan alaUa.

.Ja tällöin, jopa vähän aiklli!>cmminkin,

esiintyi yhteisostojcn toimccnpanijain joukossa myös
muuhunia osuuskauppoja. Niidcn osanotto maatalous
tarvikekauppaan tuli kuitenkin huomattnvammaksi
vasta vuoden 1 9 J O vaiheilla, jota vuotta voidaan pitää
siirtymäkohtana yhtcisostokaudesta varsinaiseen kaup
pakauteen.
enää

toimita

Tällöin näet osuuskaupat, jotka civät
yhtcisostoja, vaan harjoittavat varsi

naista maatnloustarvikek!wppafl, saavat valta-aseman
osutlstoiminnalliscssa nllwtaloustlHvikeknupassa.
Osuuskaupoilla onkin hyviä kaupallisia edellytyksiä
toimia tällä alalla, kunhan vain maanviljelijät itse
valvovat, että heidän osuuskmtppansa tällä alalla toimii
maatalouden etnje'1l lIIukai.�esti ja hankkii ehdottomasti
Imnllo!lisla tavaraa.

Kun osuuskauppa ryhtyy myy-

"

mäiin maataloustarvikkeita ja -koneita, täytyy sen ainakin pienen osuuskaupan - pyrkiä järjestämään
toimintansa yhtcisostojen tapaan pitempiuikaisia va
rastoja välttäen sillä tavoin, että sitovat tilaukset
kerätään aikanaan. Lisäksi on välttämätöntä, että ne
osuuskaupat, joissa maataloustarvikekauppaa har
joitetaan laajemmassa mitassa, anttwut sen hoitamisen
tiit� aJaa tuntevan, maatalouteen perehtyneen hen
kilön huoleksi. Jos samull�� paikkakunnalla useat
osuuskunnat järjestävät maataloustarvikkeiden yhtcis
ostoja, pitäisi niiden tehdä ostonsa yhtaikaa ja kaikki
yhden osuuskunnan kautta, jotta tavarat saataisiin
ostctuiksi ja kuljctctuiksi mahdollisimman suurissa
erissä. Sillä tu\'oin saadaan ne huokeirnmalla hinnalla
ja pienimmillä kustannuksilla. Tällai�en yhteisosto
toiminnan jatkuva onnistuminen edellyttää, että jokin
mukana olevista osuuskunnista voi pysyvästi toimia
paikkakunnan muiden osuuskuntain keskuselimenii.,
joka hoitaa kaikki kauppa-asiat ja huolehtii tavaroi
den vastaanotosta, säilytyksestä ja jakelusta. Useim
miten soveltuu sellaiseksi keskusclimeksi parhaiten
osuuskauppa, jonka kautta esim. osuuskassojen ja
koneosuuskuntien on edullisinta tehdä ostonsa.
Maanviljelystan-ikkeiden osuustoiminnallisen han
kinnan menestyminen ei ole taattu, ennenkuin paikal
liset yhteisostot ja osuuskauppojen tilaukset tapah
tuvat maanviljely8larvikkciden kauppaa harjoittavalta
OSltllstoiminnallisflta kcs"'usUikkeeltä, sillä paikallisten
yritysten hoitajat ci\'ät pysty harjoittamaan riittävästi
tavarain tarkastusta ja arvostelua. Tällaiseksi keskus
liikkeeksi perustettiin vuonna 1905 Keskusosuusliike
llankkija r . l . (ks. sh-. 107).

B.

Osuuskunnat jäsentensä tuotteiden valmistusta
ja myyntiä varten.
1. Osuusmeijerit ja maidonmyyntiosuuskunnat.

Osuusmeijerillä ymmärretään meijeriä, jonka omis
tajia ovat maidontuojat itse, jonka perustamis- ja yllä
pitokustannuksiin kukin jäsen ottaa osaa sen mukaan
kuin hän meijeriä tal'vitsee ja jonka tuottamasta yli
jäämiistä kukin jäsen pääsee osalliseksi scn mukaan
kuin hän mcijeriä käyttämällä on vaikuttanut sen
syntymiseen. Karjanomistajat pääsevät osuusmeijerin
jäseniksi sitoutumalla noudattamaan osuuskunnan
sääntöjä ja suorittamalla kultakin lehmäItään sään
nöissä määrätyt maksut..
Osuusmeijeristä on monta etua: Siinä saadaan sa
masta maitomiiiirästä enemmän ja laadultaan parem
paa voita tai juustoa kuin kotona valmistettaessa,
sillä meijerissä on paremmat koneet ja muut la.itteet
sekä ammattitaitoinen henkilökuntn. Edelleen sääste
tään siinä työtä, sillä saman maitomääriin valmista
minen voiksi tulee meijerissä luonnollisesti paljon
huokeammaksi, kuin jos se valmistettoisiin esim .
100:ss8 eri kodissa. Muitotuotteista saadaan osuus
meijerin kautta parempia hintoja kuin niitä suoraan
kotoa myytäessä, sillä meijel'issä valmistetaan ,laa
dultaan hyväii. tavaraa ja samalla suuria määriä.
Markkinoilla taas lllaksctaan parhaimmat hinnat hyvä
laatuisista suurista �meJ"keistii�. Kun maanviljelijä 011
jäsenenä osuusmeijerissä, sua hän siitä varman ja
säännöllisen tulon ja voi siten helpommin saada käsi
tyksen tilansa kannnttavaiSlludcsta sckii jiirjestäil ta-

"

loutcnsa sen mukaan. Tästä johtuu, että o�uusmcijc
riin liittyneet maanviljelijät yleensä rupeavat säästäen
hoitamaan talouttaan sekä parantamaan karjanruo
kintaa ja -rolua. Ja tästä taas seuraa koko maatalou

den

kohoamincll.

Ennenkuin ryhdyti
iän perustamaan o!:luusmcijcriii,
on sovitlava sen paikasta.

Paikka on valittava niin,

että mahdollisimman paljon maitoa tai kermmt voiduUl\
saada meijeriin mahdollisimman lyhyen matkan päästä.
Toiseksi on hankittlWU

\'llI'IllUUS

siitä, että yritystä

ryhtyy kannattamaan niin monta karjanomistajaa,
että niiden omistama lehmämäärä on riittävän suuri.
Tästä otetaan selvä toimittamalla koemerkintä.
Kokcmu!' on osoittanut, cLtä osuuslllcijcriin,jonka
pcrustnmiskulut nousevat enintään

150 000 markkaan,

on tuotava, jos liike tahdotaan saada kannattavuksi,
Länsi-Suomessa ainakin
noin

300

lehmän maito.

250

lehmän ja Itä-Suomessa

Meijeriin, joku tulee maksa

300 000 mk, pitää Länsi-Suomessa saada
kootllhi noin 500 lehmän, Itä- ja Pohjois-Suomessa
vähintään 650 lehmän maito. Jos tuas meijeri tulee
maksamaan vieläkin cncmmiin, esim. noin 700 000 mk,

maan noin

tulee sen liikcttii olin kannaltamassa Länsi-Suomessa

1 000 lehmiiii, Itä- j a Pohjois-Suomessa
1 300 lehmää. Meijerin laskuun ei saa ryhtyä min

vähintään
noin

ki
iänlaisiin liikesitoumuksiin, ennenkuin !>iihen on lail
lisessa järjestyksessä liittynyt omist.arnllansH lehmä
määrään nähden kyllihi paljon jäseniä.
Yleensä on Suomen osuusmeijcrien jäsen- ja lehmi
i
mäiil"u pieni muiden ma.iden osuusmcijcreihin verrat.
lUllll.

Vuonna

1923

oli

39

%:<;sa Suomen oSlIu'lmeije-

"

rcistä jäsenmäärä alle 60:0 ja ainoastaan 21 (J/o:s-:"a
meijereistä se nousi yli 150:n. Noin puolessa kai
kista osuusmeijereistii, lehmäluku oli enintään 600
ja ainoastaan 20 %:ssa yli 1 000:n. Kahdeksassa
suurimmassa QSlIusmCIJ crlssa se Ilousi yli 3 OOO:n jl�
näistä kolmessa yli 5 000:n. Sitävastoin esim. Tans
kan meijcreissä oli V\lOHna 1 923 keskimäärin 1 4 1 jä
sentä ja 892 lehmi
i. ä.
Suomen osuusmeijerit ovat pääasiassa pienkarjaistcll
liikkeitä. Ainoastaan 7.� %:lIa niiden jäsenistä oli
vuonna 1 923 enemmän kuin 1 5 lehmää, jotavastoin
54.5 %:lIa oli vain 4-15 1chmäii, jo. 38.1 %:lIa ainoas
taan 1-3 lchrnää.
Mailomäärä lehmää kohden on Suomen osuusmei
jcrcissä myöskin hyvin pieni. Niistä 273 meijeristä,
joista on vuodelta 1923 saatu tästii asiasta tietoja,
se jäi 45:ssii alle 600 kg:n ja yhtä monessa se oli 600
-800 kg. Toiselta puolen nousi maitollläiirä 75 meije
rissä yli 1 400 kg:n. Keskimäärä lehmää kohden oli
Tanskan meijcrcissä vuonna 1923 2 720 kg, meillä vas
taavan luvun ollesslJ. vain 1 1 1 8 kg.
Osuusmeijerimmc valmistivat ainu Ilmuillllunsotnan
asti yksinomaan voita. Jotkut luuvat harjoit.tivat.
pienemmässä määrin maito- tai kermakauppaa. Ko
kemus kuitenkin pian osoitti, ettei voinvalmistuksella
kaikissa olosuhteiSSlt saavuteta parhaita mahdollisia
tuloksia. Sen vuoksi ruvettiin kehit.tyneempien karjun
hoitoseutujen mcijereissä, joihin kuuluu paljon suuri
karjaisia jäseniä, valmistamaan myöskin juustoa. Kun
tulokset osoittautuivat hyviksi, ryhtyivät yhä useum
mat meijerit hankkimaan ju u stolalu ittf'itu, niin ettii
juustonvulmistus oli vuonna 1923 kiiytiillnössii jo
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osuusmeijerissä.

vuonna

1923

JlIustonvalmistukscCIl käytettiin

kuitenkin vasta vain

6

% meijerien koko

maitomäärästä.
Samaan aikaan kuin juustonnllmi:.tus rupesi voit
t Ilmaan !dall, puästiin osuusloiminnalliscssa maidon
myynnissiikin vakavammalle pohjalle. Sodan luomien
edellytysten

vallitessa

saatiin

vuosina

1 9 1 6- 19 19

perustetuksi joukko l1w.idonmyvnfio�'1lUSkuntia, jotka
järjestömuodoltnan ovat täydellisesti osuusmeijericn
kaltaisia.

.Niiden

päätarkoitus

on

maidonmyynti.

Mutta olosuhteiden pakosta ne joutuvat vähäisen mai
donrncnckin aikana valmistamaan joko voita tai juus
toa. Siksipä usealla maidonmyyntiosuuskunnalla onkin
voin tai juuston valmistustn varten tUl'peclliset koneet
ja rakennukset. �äiden tulee luonnollisesti olla pienct.
koska niitä tarvitaan vain osa vuotta j a

piencmpää

maitomäärää varten.
Vaikka osuusmeijereitä onkin Suomes),u taas viime
vuosina ruvettu perustamaan, ole..nrne tällä alalla vasta
oikeastaan alkutaipaleella.

Sillä vuonna

1922

oli

kaikista maamme karjanomistajista liittynyt osuus
meijereihin jäseniksi ainoastaan noin 1/5.

Se lehmä

määrä, jolla he oli\'at meijereissä osallisina, oli samaan

aikaan vain noin
kassa

on

90

%

1/3

koko maan ·l�hmäluvusta.

karjanomistajista

liittynyt

Tans
osuus

rneijereihin ja heidän omistamansa lehmämäärä on

95

% maan koko lchmäluyusta.

Mcijerin mcnestykselle on crittäin tärkeätä, että
säännöissä ych'oitetnan

kukin jäsen merkitsemäiin

OSllllskunnn5<;a niin monta osuutta kuin hiillel\ii un

lypsyldunii.i ja cttii. kunkin jiisencn tulee tuoda meije
riin kaikki omasLa laloudcstnan liikenevii maito tai
kerma. Jotta osuusmcijcristii tulisi taloudellisesti vnkll
varaincn laitos ja jotta osuuskunta helposti voisi suo
rittaa ne velat, joitll sel l 011 aluksi pakko tehdä, on
osuu.wwksu Iniiiiriittävit l'iittä\·ull suureksi ja jiisenten
sitouduttava tarpeelliseksi harki Huun. l isämoksllvelvQI
tislwtecn sekä oltaYa valmiit osaltaan anhunann osuus
kunn alle n . s. liiytelaina. Kaikki nämä suoritukset
llIäiiriitiiiin jiisenten makseUaviksi kunkin omistaman
lehmiimiiiiJ"iin, s. o. kunkin osuuskunnassa merkitse
mien osuuksien lLt\·un mukaan. Osuusl1'laksu ja täyte
laina on määrättävä niin suuriksi, etbi. niiden SUlUnlll,
kerrottuna yritykseen osaaottavien jiisentcn lehmien
kokonaissummulla, jokseenkin riittää korvaamaan
IIlcijerin perustambkulnt. TavaHisesti oli osuusmaksu
ennen sollm 20 mk ja täytelaina 30 mk lehmäitä. Nyt
on osuusmaksu ja tii.ytdaina kuitenkin määrättävä
suuremmiksi, ,)suusmaksu 1 00:ksi ja tiiytelaina 150
markaksi osuutta kohden. Missä näin tehdään, sielli!
voi lisämakslI\'elvolJisuus olla jonkin verran alhai
sempi, mutta ei kumminkaan niin pieni, että se vai
keuttaisi tarvittavan luoton saantia. Lisii,makstlvel
vollisuus on tavallisesti rajoitettu esim. 200-300
mk:ksi osuutta kohden.
Luottoa osuusmeijerit ovat saaneet valtionlainoiJla
tavallisesti perustamiskustannusten puoleen määrään
saakka. �i
iitä luiHoja myöntää nykyisin OSlluskasso
jen Keskuslainarahasto etupäässä osuuskassojen väli
tyksellä. Sitäpaitsi meijerit o"at saaneet lainoja
kauppa- ja säästöpankeista sekä yksityisiltä. Meije
riä perustettaessa ja koneita siihen hankittaessa on

osull'
Hneijerin olllan edun ja samalla I11Yö" osuu<;toi
mintaperiaatteiden mltkai�ta kiiiilltyii Illaanviljclijiiin
oman osuustoimintlal1isctt keskusliikkeen, Hankkijan,
puoleen

•

(k;:;. siv. 107

useimpien

),

jok:� on asetLanut lUllamnw

meijerien koneisloL ja jolla senvuoksi on

alallaan ehdottoma�ti parhain kokemus.
Meijeriä

perustettaessa

päiLsevät

karjanomistajat

hY"in pienillii kiit.eissuorituksilla. Sillä osultsmaksusta
suoritetaan käteisellä vain pieni osa,

5

mk, jot.avastoin

ji
iännös, samoinkuin täytcJailHlkin, kerätiiän kuukausi
tilityksissä pidät.yksini
i maidon llinnasta. Tiiliä tavoin
kootaan myöskin meijcrin kunnossapitokustanllukset
y. lll. juoksevat menot, pidätlämälli.i. ti
ihiin tarkoi
tukseen mi
iiiri
ipl'osentit maidon hinnasta.
Maidosta

maksettava

hinta lasketaan

tuotteista

saadun hinnan, maidon rasvapitoisuuden ja laadun
mukaan. Vuosiylijliämii jaetaan, mikii!i sitä ei siirretii
osuuskl.mnan

rahastoihin

tui

käytetii ylimäiiriiisiin

isenelle hänen vuoden kuluessa
kuoletuksiin, kullekin ji
maidosta saamansa rahamäärän mukaan.
Edellä on puhuttu meijcreistii ylccnsä.

Xiihin seu

tuihin, joissa on hyvät tiet ja asutus taaja ja joissa
sen vuoksi voidaan helposti saada tarvittava määrä
raaka-ainetta meijeriin maitona, on perustettu maito

meijereilä. Savon ja Karjalan epätasaisilla seuduilla,
joissa asutus on harva ja teitä \'ähemmiin, on kerma

meijerimuoto so\·cliaampi.

1\Iaito-

ja kcrllwmeijerin

sekamuoto, jossa meijeriin tuodaan sek'i
i maitoa että
kcrmaa, SO\·eltuu sellaisille paikoille, joissa meijerin

lähettyvillä voidaan tuoda meijeriin maitoa, mutta
edcmpää mieluimmin kermaa.

Nykyisin pcrustetaan

mieluimmin pienenp"oleinen maitomeijeri kuin laajan

alueen

kent1i�ll l ei jeri

,

sillii

JlHlitolllcijeri-;-;i�

\'oidaan

valmi<;t:Hl pat'{'mpin hlOttcita.

Osullsmeijeri toimii myöskin jdsell/n/,sd karjal/hoidon
'
'/Hll'anlamifleksi seki
i vnatii jiiscni�i luomaan meijerin
valmi."tettavaksi mahdollisimman puhdasta ja hyvi
iii
maitoa tai kerHlua.
s ii tti

edistyy. koituu

Jos joku jiisenistii tiissii kohden
h.\·ötyii loi"illekin,

Kula enem

män ja parempaa lIIait.oa tai kermaa mcijeri saa, sitti
parelll pia hintoja se niict \'oi

11111ksaa;

siti
i va-;t.oin .... hden

ainoan jäsenen maito tai kernul, jos se on huonoa, saat
taa pilata koko mcijerill senpiiiviiisen \'oin,
\'altion \'ointarkasluk'iista saadun kokemukscn mu

kaan ovat osuusmeijerit yleensä osoittaneet kykene
vänsi
i valmistamaan parempaa voita kuin sekä yk,;i

,

tyiset ettii yhtiömeijel·it.
Vaikkakin alkuaikoina maidon hinnasla menee

V('I··

mten palj on osuuskunnan rahastoihin, tarjoo ajan
mukainen, hyvinhoiddtu oS\lusmcijeri sittenkin kar
janomist.ajillc suuremmat edut. kuin mikiiiin muu mei
jeri. Tulee niiet ottaa huomioon, että jäsenelle kerään
lyy

meijerin

raluli.toihin

melkoiset

siiästöt,

jotka

tulevat hyödyttiimään häntä silloin kun ne ovat me;
jerin hallussa j a jotka härl tai hänen perillisensä aikoi
naan on oikeutettu saamaan takaisin.
)feijeritoimen ohella yo;\'at oSllusmcijeril harjoittaa
s-i1.mliikkeitäkin.
simpunii.

Yarcmmin meillii harjoitettiin ylei

sivuliikkeeni
i n. s .

. vhtci�ostojen toimeen

panoa mualwiljelijtiin mnmnttitarviki<eiden hankki
miseksi.

USCRt meijerit ovat. sen lisäksi hankkineet

itselleen joko höyrymyllyn, sirkkelisahan, piirehöyliin
t_

111.

s. laitteen.

JlIllstomeijcrin yhteyteen perus

tetaan tnvnlliscsti sikl.lla, joka lisää m ei j erin kannatta
vaisuutttl.

OsulIsmeijerit voivat padHl.iten saada tuotteensa
myydyiksi

liittymiillii

vientiliikkeeseen�i
i,

omaan

o"uustoiminnalliscen

Voinvientiosuusliike Valioon (ks.

siv. 1 1 1 ).
Sitäpaitsi ovat useimmat osuusmeijerit liittyncl"t
keskenään maakunnittain n. s. meiicriliitoik,si, saa
dakseen yhteisvoimin voinvalmisluksensa j a taloutensa
pmanemaan (ks. siv. 1 3 1 ).
Vuonna 1920 perustettiin Meiieriväen J(eskiniiil/en

Eläkelaito8, jonka omistajiksi pääsevät ne osuusmei

jerit, jotka. haluavat vakuuttaa henkilökunt ansa tapa
t urm nn, sail'ltllden, vunhuud en ja työkyvyttömyyden
varalla. Siihen kuului \'llOnna 1923 1 0 1 oSlIusmeijeriä
ja sen rahastot ovat 2 milj. markkaa.
Allaoleva taulukko osoittaa oSllllsmeijerien lisään
tymistä. ja niiden kehittymistä vuosina 1 903-l923.
Suomen osuusmeijerit VV. 1903-1923.

<:

g

�

!'
I
il
�
I
I
�� �: r: s " g:;H s���� 1 �... i·
§'!!.
I �" . . I ' i

"
_ . - '"
0

_.

_.0

- 9 :::

1903 I 75 I
I 1906
287
UHO

I

328 I

l\J14 3GB
18 430
1\122 480
1\J

1923

I
510
I
,

�

.'

� .
• •
-,

I.h �:
�. �:

:?'

;;
. "�
.

p• •

:i ;
Ii : ..l!

I 43·'
1

4.,
3·1.'1 242.7 21.3
41.5
22.7
30105 2\1.5
1

5.,

2\,.,

47.3

203,
2{;\1.o

,

;;0.4 322.7 1
53.2 340.11

,

:; �

-:;::�

".�

" .

"
"' '''
c
. ,
,

•
.• �
r,. --'

37, 3.,
215.0
267.0
321.0 43,

3§

=': ;::1
':" ...

.

o.

' 0

�g

:3 _... �
:r,' ::: �

�� i .§�;
, .

0.,

2

0.,

1.
7.2 3
G. G.,
5.s 8
1G3.�)
1.
327. 513.81 30.1 23.7
1
27.3 34008 478.61 42.3
1\1.3

28.,

22.,
29.2

4.2

.•

1l!J.4

.•

20.7

6

1.,

42.,

2.,

43.1

.1.9

.•

29.6
2.,

65
2.

Karjanmyyntiosuuskunnat.

Se suunnaton ero, mikä usein on olemassa maanvi[�
jelijiiin karjanmyyntihinnun ja kaupunkilaisten lihall
ostohinnan välillä - se saattaa. nousta lOO:aall pro
senttiin ja joskus enempäänkin - on pakottanut
maanviljelijät järjestämään osuustoiminnallisiu yh
tymiii tälläkin alalla. Tällaisten maanviljelijäin omien
yhtymien avulla voidaan myös helpommin noudat
taa niitä määräyksiä, joita on annettu ke\vottoman
lihan kauppaamista vastaan, varsinkin sittcnkuin
vuoden 1923 alusta erikoinen IihantarknstusJaki tuli
voimaan.
Lisäksi lihantuotannon kchittiimincn vaatii järjes
tettyä maustavientiä. Mutta nykyisin tuodaan maahan
siinä määrin sianlihaa ja siitä valmistettuja tuotteita,
että lihan tuonnin arvo on huomattavasti suurempi
kuin viennin. :i\'luasta viedäiinkin vain ruu.vaanlihaR,
etupäässä Ruotsiin. Vienti on tämiin vuoksi saatava
lisääntymään ja sekin tapahtuu parhaiten maanvilje
lijiiin omien oSllusliikkeiden avulla.
Karjan ja lihan kauppa on kuitenkin sangen vaikea
ala ja verraten suuren vahingonvuaran alainen. Lihan
tuotanto on varsin epätasaista, riippuen vuodenajasta
- syksyllä teurastetaan paljon, keviiällä vähän - ja
rehuslldosta. Bliiinten ja lihan laatu on hyvin moni
nainen, vaihdellen eläimen iän, kunnon, sukupuolen,
teurastuksen ja lihan käsittelyn mukaan. Lisäksi liha
on vaikeasti käsiteltävi
iä sekä helposti pilaantuvaa
kauppatavaraa. Kun maanviljelijät. sitäpaitsi ovut
tottuneet siihen, että ostajat käyvät kotoa hakemassa
eläimet, suorittnen heti käteiselli.i niiden hinnan, käy
osuus toiminnallinen kauppa aluksi hankalaksi.
,
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Nämä syyt ovat meillä, samoinkuin ulkomaillakin,
pakottaneet

maanviljelijät kokeilemaan varsin eri

laisilla osuustoirnintamuodoilla j a hyvinkin vuihtclc
"alla onnella.
Ensimmäiset karjanmyyntioslluskunlll1t

synlyivi
it

meillä vuonnu 1909 Ahvenanmaalle ja Kuopioon Poh
jois-Savoa varten. Seuraavat osuuskumHlt perustettiin
vuosina I 9 [2-1 9 1 3 Tampereelle Hämettä j a Sa.takun
tua j a Turkuun Lounais-Suomea varten. Uutta vauh
tia kehitykselle tällä alalla antoi eräs Pellervo-Seuran
asettama komitea, joka suunnitteli j a laati ehdotuksia
tämän liikemuodon kehittämiseksi, ja varsinkin maail
mansota. Sodan aikana karjullmyyntiosuuskunnat sai
vat näet hankkia maahan sijoitetulle sotaväelle tämän
tarvitseman tcul'askarjan ja lihan, ja lopuksi elin
tarvesäännöstelyjen aikana ne joutui\'at hallituksen
elint.arvejäl'j eslönii

huolehtimaan

myöskin kulutus

keskuksien lilJantal'peen tyydyttämisestä, saaden si
ten monopolin lihakaupaJl alalla. �äin syntyi vuosina
1 9 14-1 9 1 5 uusia osuuskuntia Ouluun, Eteli
i.-Pohjan
maalle,

Viipuriin

Uudellemaalle,

ja

Mikkeliin

sekä

Pohjois-Karjalaan,

myöhemmin

Keski-Suomeen,

Keski-Pohja.nmaalle ja. Satakuntaan.
Karjanmyyntiosullskullnut ovat siis meillä yleensä
laajempia, maakuntia käsittäv iä yhtymiä.

Ne syn

tyivät

henkilö

eräiden harvojen maanviljelijöiden

kohtaisesta. yhteenliittymisestä. Kun tällä tavoin kui
tenkin

vermten vähän jäseniä liittyi osuuskuntiin,

on myöhemmin pyritty niiden järjestömllotoa lujit
talllaan siten, että niihin on jäseniksi koetettu suada
paikallisin osuuskuntia, kuten osuusmeijereitä, maidon
myyntiosuuskuntia j. n. e.

Tämä ei ole kuitenkaan
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toivotussa masrassa

onnistunut,

eivätkä mainitun

laiset osuuskunnat myöskään ole ryhtyneet välittä
mään tuotteita karjunmyyntiosuuskunniUc. Viimeksi
on karjanmyynt.iosuuskuntien toimialueita pienentä
mällä,

huarakonttorejiL

perustamalla,

osuuskuntien

lukumäärää lisäämällä j a niitä yhteiseen, koko maan
käsittiivään

keskusliikkecscen keskittämällä koetettu

järjcstömuotou

lujittaa.

Tästäkin

järjestelytyöstä

huolimatta himä on vielä varsin heikko.

Senvuoksi

osuuskullllat ovat suurimmaksi osaksi turvautuneet
ei-jäsenten tuotteilla käytyyn kauppaan.
Vaikka karjanmyyntiosuuskuntammc siis sekä ra
kcntccssaun että kauppatoiminnassaan ovat suurelta
osalta syrjäyttäneet osuustoimintaperiaalteita,

me

nestyivät ne kuitenkin sodan aikana, valtion niille
suoman monopolin turvin, verraten hyvin. Mutta sen
jälkccn ovat monet niistä joutuneet vaikeuksiin, jopa
muutamat näihin menehtyncetkin.
Karjanmyyntiosuuskunnut ovat meillä aluksi kiin
nittäneet huomiotaan etupäässä elävän kurjun välit
tämiseen.

Vähitellen ne ovat kuitenkin olleet pako

tettuja laajentamaun toimialaanS"a.

Ne ovat perus

taneet lellra�'tamoja karjasuojinccn eri paikoille ympäri
maata.
on

Useimmiss..'\ suuremmissa kauppa keskuksissa

osuuskunnilla

makkaralehlaila

ja lilllllljalostus

laitoksia, mikä puolestaan on vienyt lihan ja lihan
tuotteiden

vähittiiislllyymälöidenkin

kulutuskeskuksiin.

järje�tämiscen

Lisäksi on karjanmyyntiosuus

kunnilla vielä muutamia nahkalehlaita ja osaksi ne
omistavat myös luujaultotehlaan Seinäjoella.
Sodan jälkeen ovut karjanmyyntiosuuskunnat har-
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joittanccl myöskin vientiä ulkomaille, mikä sekin
myönnettiin niille alussa monopolina. Etupäiissii on
vienti kohdistunut Ruotsiin, joka orr esiintynyt sekä
teuru.sluujan että lihan ostajana. Vuonna \922 on
Lounais-Suomen Osuusteurastumo Turussa. ryhtynyt
tcurastnmossuan valmistamaan hcrkk'1.tsilavaa (haen
nia) Englannin markkinoita varten ja näin panllut
alulle uuden tuotannonalan maanviljclijöillemme, jotka
sen avulla voivat käydä kehittämään siunhoitoaan ja
maamme lihanhrotantoa muiden Pohjoismaiden malliin.
Karjanlllyyntiosuuskuntia oli vuoden 1924 lopussa
kaupparekisteriin merkittynä 17, mutta muutamaL
niistä eivät enää ole toiminnassa. Niiden jiisenmäärä
on sen suurimmillaan ollessa kohonnut noin 8 000:een,
mutta kun useat niistä oyat olleet ryhmäjäseniii, on
mainjttu luku edustanut paljon huomattavamplla
llIallllviljc1ijiimäärää. Osuuskuntain palveluksessa on
lähes 500 henkilöä suorittamassa niiden erilaisia teho
tiivii.i. ja tämiikin osoittaa, ettii. knrjanmyyntiosuus·
kunnat todellisuudessa hallitsevat huomattavaa osaa
maamme lihakaupasta. Samaan viittaavat myös osuus
kuntain ornaisuusnumcrot, jotka osoittavat niiden
omaisuuksien cdusta" au palovukuutusarvojen mukaan
liihes 1 3 milj. markka::!. Samalla voidaan OSUUSkUll
lain liikevaihto arvioida lilhes 70 milj. markaksi.
Suurin paikallinen kurjanmyynliosuuskunta on
edellä mainittu Lounais-Suomen Osuustcurastamo r. 1.,
jonka jäscnmäärä kohosi vuonna 1923 1 1 2 1 :ecn ja
myynti 25.6 milj. murkkaan sekä omat pääomat
837 000 markkaan.
Se omistaa 7 teurastamon, 1
makkaratehtaan ja 8 lihamyymälää. SCll lisäksi ovat
varsin suuria osuuskuntitl Kuopion Karjanmyynti-

osuuskunta r. 1., jonka jiiscnmiiiirii oli YllOnna 1923
727, myynti 9.s milj. mk ja omat pääomat 536 000
mk, Knrjanmyyntiosuuskuntu. Pohjola r. 1. Oulussa,
jonka jiisenmäärä kohosi 524:ään, myynti 8.5 milj .
marl{kaan ja omat pääomat 370 000 markkaan, sckii
Osuuskunta Jtikka r. 1. Seinäjoella; scn jiisenmääri
i oli
samana vuonna I 188, myynti 7.8 milj. mk ja omat
pääomat 674 000 mk. Kqkkolassa toimi\'aI'tn suurcen
Kefki-Pohjanmaan Osuuskauppaan r. 1. yhdistcttiin
\'IIOl1no. 1 922 samassa kaupungissa toiminut karjan
myyntioslluskunta, jota nyt hoidetaun osuuskaupan
crikoisosastona, mihin kuuluu m. m. vientiteurastamo.
K:arjanmyyntiosuuskunnat olivat jo sodan aikana
. toimintansa helpottamiseksi ja kcskiniiisen kilpailun
välttämiseksi pakotetul liittymään yhteen; tästä syn
tyi vuonna 1 9 1 8 Suomen Karjakcskuskunla 1'. ,. (ks.
5iv. 1 1 6).
3.

Munanmyyntiosuuskunnat.

Ennen maailmansotaa ei maamme IllUllantuotanto
kyennyt lähimainkaan tyydyttämään kotimaan tar
vetta, mutta kananhoidon kehityttyä se on viime vuo
sina siihen yleensä pystynyt. Vuonna 1921 saatettiin
munia viedäkin jo maasta 1 7 milj. mal'kan arvosta.
Kulutus 011 kuitenkin kotimaassa siitä lähtien jatku
Yf\sti kasvul1ut, niin etl'ii lisääntynccstii mUnanhH)
lannosta huolimatta vienti muuttui vuonna 1 923 tuon
niksi, joka nousi silloin arvoltaan 3 j)1ilj. markkaan
ja jota jonkin verran jatkui vielä scurnavanakin
vuonna. Kananhoito onkin mallssamme viejä keLi
tykscnsii alussa ja vasta vii/llc vuosina on 'lOimU
pcriiisest.i tehty työlä scn edisliimiscksi .

•
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Muista maista ja vIIme vuosina omastakin Innasta
saatu kokemus on osoittanut, että osuustoiminta
on parhain keino kananhoidon parantamiseksi ja
munantuotannon lisäämiseksi. Tämän vuoksi on meil
läkin vihdoin ryhdytty voimapcräisclIlmin järjestä
mään munnkauppaa OSlIustoiminnalliscsti.
Aluksi
tämä tapahtui II. s. Martta-yhdistysten, osuusmeije
rien tai muiden jo valmiiden järjestöjen toimesta,
jotka hankkivat lähikaupungista jonkun suurostajan,
kuten vähittäiskauppiaan, ruokalan, leipomon tai
muun sellaisen. TäUäkitl tasalla voitiin päästä melko
tyydyttäviin tuloksiin. !\lutta usein !luissä yrityk
sissä pantiin liian vähiin huolta tavaran laadun paran
tamiseen, pakkaamisccll y. m. S., jonka vuoksi mc�
ncstys ei ollut tasaista.
Vuodesta 1 9 1 3 saakka on sClwuoksi katsottu vält�
tämättömäksi, että tätä kauppatoimintaa varten pc�
rustetaan erityisiä. nl'luwnmyyntiQ8'Uusklllllia. Voin�
vientiosuusliike Valio palkkasi vuosina 1 9 14-1920
sitä varten erityisen konsulenlin, joka on. avustanut
niiiden osuuskuntien perustamisessa ja hoitamisessa.
Kun munanmyyntiosuuskuntain oma keskusliike
vuonna. 1922 aloitti toimintansa, piti sekin palveluk·
sessaan konsulenttia. Tämä tehtiivä siirtyi vuonna
1923 Pcllcrvo·Scuralle, joka tarkoitusta varten on
saanut valtiolta 30000 markan suuruisen vuotuisen
valtionavun.
Ulkomailla pidetään sopivimpana koota munan·
myyntiosuuskuntaan 1 00-- 1 5 0 jäscntii, joilla on noin
4 000-5 000 kanaa. Meidän harvaanasutussa mans·
summc voidaan lähteä alkuun, kun perustcttaessa on
20-50 jäsentä ja niillä 300
1 000 kanaa. Keskimiiä·

•
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rin oli vuonna 1 923 kussakin munanmyyntiosuuskun
nnssa jäseniä 75 ja niillä yhteensä 931 kanaa. Kylä
kunta, osuuskaupan tai osuusmeijerin alue on sopinl.
tällaisen osuuskunnan piiriksi. Se perustetaan ilman
lisämuksuvelvollisuutta, eikä osuuSlnaksuksikuan tar
vita enempää kuin 3 markkaa kutakin kanaa kohden,
vaikka eräissä tapauksissa voi 1 :kin markka olla riit
tävä, sillä muita perustamiskuluja ei juuri ole kuin
vaa'un, munien tarkastuslampun ja kirjanpitokirjojen
ostaminen.
Osuuskunnan tulee vaatia, että jäsenet hoitavat
kauojaan järkiperäisesli ja että he tuovat säännölli
sesti kaikki omasta taloudcstaan liikenevät munat
puhtaina ja luoreina osuuskunnalle. .Jos huomataan,
että jäsen rikkoo näitä määräyksiä vastaan useamman
kerran, on osuuskunnan hänet erotettava.
Tällä tasalla järjestettynä on osuustoiminta voinut
muissa maissa hankkia kananmunille hyviä hintoja ja
sitell ennen pitkää parantaa kailanhoitoa ja kanarotuja
sekä lisätä munantuotantoa suuressa määrässä.
Munanmyyntiosuu!oikwltia oli vuonna 1924 knuppa
rekisterissä 1 1 3, joista 1 1 oli perustettu ennen vuotta
1 9 1 3. Vuoden 1923 lopussa oli toimivia osuuskuntia
89, useimmat Turun ja Porin, Hämeen ja Vaasan
lääneissä.
Sellaisen munanmyyntiosuuskunnan liikevaihto,
jonka jäsenillä on noin 500 kanan, \"oi nykyoloissa
nousta 50 000-75 000 markkaan vuodessa. Onpa
meillä jo muutamia munanmyyntiosuuskuntia, joiden
liikevaihto vuonna 1923 nousi toiselle miljoonalle mar
kalle.
l\funanmyynliosuuskuntain keskus1iikk�enä toimii
Fientikunla Muna 1". l. (ks. siv. 1 1 9).
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4.

Viljanmyynti- ja myllyosuuskunnat.

Varcmpina aikoina on Suomesta harjoitettu mel
koista viljanvientiä ulkomaille.

l\1. m. oli n. s. Vaa

san rukiilla erinomainen maine Ruotsissa j a sitä ostet
tiin sinne siemeneksi vuosittnin suuret määrät. Mutta
kun Vaasan rukiina ruvettiin myymään ruisto., joku
oli tuotu muualta, ja kun todellisenkin Vaasan rukiin
laatu entisestään huonontui, samalla kun vaatimuk·
set ulkomailla kasvoivat, tiirveltyi tiirnä kauppa niin,
ettei Vaasan rukiilla enää ole menekkiä ulkomaille.
Tämän jälkeen

011

Etelä-Pohjanmaalla ryhdytty har

joittamaan heiniinsiemenen myyntiä maan muihin
osiin, josta kaupasta seudun maanviljclijöilli
� on ollut
verraten hyvät tulot.

Mutta tämäkin kauppa alkoi

tärvcltyä välikäsien tunnottomuuden tähden.

Hu

vettiin ui
iet myymään etelä-pohjalaisina heinänsie
.. nelliä, jotka oli tuotu maista, missä siemen oli huo
keahintaista, mutta meidän ilmanalaamme kelpaa.
matonta.

Sitäpaitsi

maanviljelijät

ovat kärsineet

suuria tappioita senvuoksi, että heidän on rahantar
peessa ollut pakko myydä tavaransa kauppiaille syk
syllä, hintojen ollessa alhaisimmillaall.
Epäkohtien parantamiseksi ja saadakseen lavaras
tuun kunnollisen hinnan on maanviljelijäin ollut 1'yh
dyttilvä yhteistoimintaan myös siementen- j a viljan
myynnin alalla.
Viljan

ja

heinänsiementen

Yälityskauppna

oval

neillä harjoittaneet muutamat Pohjanmaan OS'UlIS

'l8S0t ja niinikään muutamat oS'Ullsmeijerit, mutta
ime vuosina on tiimii ala suuremmassa määrässå siir") ,jyt osullskauppojen hoidettavaksi. Eräät osuuskus
sat j a monet osuuskaupat ovat välittäneet paikka-
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kuntansa maanviljelijäin siementavarQita Hankkijalle
sekä tavallisen kauppatoimen kautta että sopimuksen
perusteella, jonka mukaan osto on tapahtunut Hank
kijan laskuun. Täten onkin tiimä kauppa suureksi
osaksi keskittynyt Hankkijaan (ks. siv. 107).
Ulkomai!l�l, etenkin Saksassa, on viljan ja siemcnten
myyntiä varten perustettu erikoisia vilianmyyntios'Uus
kuntia. Näissä osuuskunnissa tulee jäsenten sitoutua
myymään kaiken viljansa osuuskunnan YälitykseUä
ja myös viljelemään samanlaatuista, ensiluokkaista ja
puhdasta tavaraa. Osuuskunnan tulee silloin hankkia
itselleen riittävän suuri ja kunnollinen viljanvarasto
huone, jossa viJja voidaan säilyttää pilaantumatta,
sekä siihen blrpcelliset ja hyvät koneet, joilla vilja
uudelleen puhdistetaan ja lujitelJao.n. Kauppaan las
ketaan vain joka suhteessa kunnoUista tavaraa; lajit
telun jätteet joko annetaan jäsenille takaisin tai myy
däii n paikkakunnalla rehuviljana. Tällä tavoin voi
osuuskunta saada tnvaralleen hyvän maineen ja sitä
mukna myös varman menekin ja hyviä hintoja. Vil
janmyyntiosuuskuntia ei perusteta kovin suuriksi
eikii laajoja alueita varten, vaan ne pidetään micluum
Imn pienempinä, jolloin niiden tulee yhtyä keskenään
yhteistä myyntiä harjoittumaan.
Osuuskunnan antamaJla todistuksella sille myytä
väksi jätctystii viljasta voi maanviljelijä saada lainan
joltakin rahalaitokselul, esim. oSlIuskassalta, jonka
kanssa viljanmyyntiosuuskunta on asiasta tehnyt
sopimuksen.
Suomessa on maanviljelijäin omasta taloudesta
myytäväksi )iikeneviin viljan tuotanto vielä niin vii
hiiinen ja määrältään eri vuosina niin vaihteleva, että
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erityiset viljanmyyntiosuuskunnat voinevat toimia
vain muutamilla paikkakunnilla ja sentähden on
tämä ala ainakin toistaiseksi jätettävä muunlaisen
paikkakunnalla toimivan maanviljelijäin osuuskunnan
hoitoon.

Jos osuuskunta ei I1m·joita ainoastaan siemenviljllll,
vaan myöskin syömäviljan kauppmt, voi olla edullista,
että se rakentaa itselleen myllyn, jostn saadaan sekä
hienompia jauboja että ryyncjä ja iisiiksi leseitä. Var
sinkin käy tumä tarpeelliseksi, jos tahdotaan, että
kotimainen vilja voi edullisesti kilpailla ulkomailta
luodun viljan kanssa. Sillä tämä on mahdotonta,
ellei sitä tarjota kaupaksi hyvnssä kunnossa, jauhet
tUlla ja siisteissä, yhtä. suurissa säkcissä kuin vierasta
kin viljaa; sitäpaitsi olisi mcnekille edullist.a, että jnu
hoja pidettäisiin kaupan samoissa myymälöissft kuin
vierasta viljaa.
Pieniä, yhteisiä kotitarvclllyllyjä on Suomessa ollut
j o pitkät. njat.. Sellaisia ovat ne kylien yht.eismyllyt.,
jotka jo isossajaossa on erotettu kylille yhteisiksi.
Sit.temmin maanviljelijät varsinkin Etelä-Pohjan
maalla perustivat osakeyhtiömyllyjä, jotka pääasiassa
ovat toimineet osuustoimintaperiaatteiden mukaan.
Viime aikoina. on perustettu o8ul/smyIl1jjä.
l\1ikiili tunnetaan, on 52 osuusmeijerillii kotitnrve
mylly sivuliikkeenäj useimmat näistä ovat Kuopion,
Hämeen ja Oulun lääneissä. Toisin paikoin on mylly
liike yhdistetty sahaosullskuntal1n: tällaisia myl!yjä. on
( 1 924) yhteensä 76, enimmät näistii Oulun liiiinissä .
Myöskin on sähköosuusklmtien ja erilaisten konc-

o!>lluskuntien

yhteydessä kotitarvemyllyjii huomat·

tava määrä. Nii�tä on lähes puolet Kuopion läänissä.
Kaupparekisteritictojen mukaan on

Suomessa vain

( 5 puhdasta mylIyosulIskuntaa, melkein yksi kussa
kin läänissä.

Useista näistä varsinaisista osuusmyl

Iyistä on tähän saakka saatu ikäviä kokemuksia,
syystä että ne on perustettu aivan ilman minkään
laista

ohjausta ja

syrjäyttämi
iJlä

sekä

lakia

että

osullstoiminnnn j a Hjkkecnhoidon pääpel'ustcita.
Tällaisia laitoksia perustettacssa on pidcttä,"ä sil
mällä samoja näkökohtia kuin mitii edC'lliscssii. on esi
tett.y osuusmeijcreistä: pitää varata riittävän suuri
ji
i senmäärä ja saada jiisellct sakon uhalla. sitoutumaan
tuomaan kaiken jauhetlavan viljansa osuuskunnalle;
pitää vmustaa lnitos ajanmukaisilla koneilla, jotta sc
toimii hyvin ja valmistaa hyvää tavaraa; pitää aset
taa osuusmaksut, Läytelninat j a IisämakSllvchrollisllUS
niin sumiksi, cttii yritys ei kärsi pääomanpuutetta;
ja pitää saada liikkeelle tunnollinen ja perehtynyt joh
taja.

Sitäpaitsi toiminta on järjestettävä niin moni·

puoliseksi, että sc voi tyydyttää paikkakunnan eri·
laisiit tarpeita.
Niiist.ii syistä olisi vain poikkeustapauksissa. perus
tettava

puhtaita osuusmyllyjä.

Ylecnsä ne pitäisi

rakentaa oSllUsmeijerin, sahan, sammalkuiyikcosuus
kunnan tai siihkälaitoksen yhteyteen, koska käyttö
voima saadaan silloin edullisemmin j a koska suurcmpi,
monipuolisempi liike voi Iu:lpommin palkata pätevän
isännöitsijän.
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5.

Osuussahat

ja metsätalousosuuskunnat.

Osuustoiminta metsätalouden alalla, jolla Suomen
talonpoikaisväcstölle olisi niin erinomaisen suuri mer
kitys, on osoittautunut vaikeammaksi kuin milliiiio
muuHa alalla.

Vaikeudet aiheutuvat osaksi metsäta

louden luonteesta.
tarkoitustaan

Metsä kasvaa näet hitaasti, joten

täysin

osuustoiminnan

edut

vastaavan

metsätaloudellisen

voivat vasta pitemmän ajan

kuluttua tulla selvästi näkyviin.

Tilapäisen metsiin

tuotteiden yhteismyynllin tuottama hyöty voi tosin
heti käydä ilmi.

Mutta jotta metsänomistajain yhteis

toiminta ajan pitkään voisi kcstiiä yhtcenliittynciden
puutavaraliikkeiden taholta sitä vastaan tehdyt ha
joittamisyritykset, pitäisi suurisuuntaiscmrnllt osuus
toimintayritykset tiiliä alalla suada pcruslcluiksi Ju
jcmmalle pohjaUc.
Osuustoimintalain mukaan tehdyt sopimukset o\'at
mieskohtaisia eivätkä siis voi sitoa talojen

mctsiä,

vaan ainoastaan

niitä isäntiä, jotka sopimuskirjan

allekirjoittavat,

Jos nämä siis myyvät talon, niin

talon uusi isi
intä mctsineen ei enää kuulu osuuskun

bll.LIl,

ellei hän itse sitä halua. .Ja vaikka yhleisyrityk

seen liittynyt metsänomistaja. ei myisikiiän taloaan,
pääsee hän metsäosuuskunnasta nykyisen lain mukaan
vapaaksi kaksi vuotta sen jälkecn kuin hän sen jäse
neksi rupesi. Nämä vaikcudet, jotka tietysti ovat muo
dollisesti samat kaikkiin osullskuntiin niihden, tuot
tavat

metsänmyyntiosuuskunnille

haittaa.

erityisen

suurta

Ne ovatkin aiheuttaneet, etti.i. vaikka metsän

tuotteiden yhteismyynnin alalla on vuosien kuluessa
tehty useita eriluisia suunnitelmia, ei vielä ole pi
jästy
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erikobiin tuloksiin suurempien yritysten aikaansaa
misessa.

Sen sijaan niikyy melsälalousosuustoiminta tähän
saakka voittaneen yhä enemmän aJaa pienempien yri
tysten, nimittäin /cotitarvcsahojen muodossa, sillä nämä
ovat osoittauLuneet monessa suhteessa erittäin hyö
dyllisiksi. l)ääasiulliscsti kotilarvctta varten perustet
tuja osuussahQja oli meillä kaupparekisterissä vuonna
1 9 1 4 38, mutta ....uonua 1924 jo noin 75.

Mctsiillomis

tajain osuustoiminta tällä alalla on kuitenkin tosiasial
lisesti melkoisht huomattavampi, sillä kaikkia osuus·
sahoja ei ole kaupparekisteriin merkitty, joten niistä
ei ole tietoja, ja toiset taas ovat vanhoja, osakeyhtiön
muotoon perustettuja tahi kylien yhtcismyJlyjell yh
teyteen rakennettuja samanlaisia yrityksiä.
:Näistä osuuskunnista kulkee ellcllunistö mylly- ja
sahao$ttusku1l1wl! nimellä. Vaikka osuuskunta olisikin
alkujaan perustettu pelkäksi sahaosuuskunnaksi. on

siihen useasti liitetty milloin myJ1y, milloin pieni sähkö
laitos taj koneosuuskunta.

Näissä eri muodoissa koli

tarvelta varten perustetut osuussahat ovat levinneet
kuikkiaIJe maahan, pi
Hiasiassa kumminkin Vaasan j a
Oulun liiiineihin.
Osuu�sahat ovat syntyneet tavallisesti oman paikka
kunnan tarpeen tyydyttämiseksi, mutta useat niistä
ovat vähitellen ruvenneet myymään parhaimman ta
v<uansa muualle jonkun välittäjän kautta. l\'lissä saha
on

perustettu

yksinomaan

paikkakunnan

tarvetta

varten, siellä ei puutavaraa osteta, \'nan jäsenet sa
hauUavat puutavaransa mäiirJ.ttyä maksua vastaan
uivan niinkuin he jauhattavat viljansn yhteisessä myl
lyssä.

Missä taas harjoitetaan myöskin sahantllottei-
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den myyntiä OJllan paikkakunnan ulkopuolcllf', siellä
luvullisesti maku+aine ostcta.un niinkuin maito OSUlIS
mcijcL'llll.
Niiidcn pienten sahojen on kuitenkin vaikea saada
hyvii
i hintoja tuotteistaan

111.

m. siitä syystä, että

pientä tuotantoa varten ei kannata hankkia hyviä ko
neita eikä palkata taitavaa asettnjaa. Lisäksi ne usein
tavaran myynnissä joutuvat vaikeuksiin.
keuksien
erityinen

helpottamiseksi

perustettiin

Kiiidcn vai·

vuonna

1921

keskusliike, nimclli
i. Mclsänomistaiain Met

sii/�e8kus O. Y. (ks. siv. 120). Tämän tehtäviin kuuluu
m.

!n.

samulllaistcn ja kunnollisten koneiden hankki

minen oSlIussahoille,

sanlunlnistcn mittojen määrää

mincll myytäväksi uiotullc tavaralle, taitavien asetta
jien

kouluttaminen,

ohjaus puutavar:l.n käsittelyssä

sekä edullisten myyntiebtojcn hankkiminen.
Tiillänastisista puutteistaan huolimatta O\,»t useim
mat kotitarvetta varten perustetut osuussahat· olleet
niihin liittyneille metsänomislajiHe ja koko paikka
kunnalle hyödyksi.

Niiden avulla on säästetty puu

t.avanul. -rakennuksissa ja ne ovat hankkineet huonom
mallekin puutavaralle käyttömahdollisuuksia ja pa
rantaneet sen hiutoja. Täten ne ovat edistäneet järki
peräistä metsiinhoitoa.
Tällainen pieni kolilarvesahaosulIskunta perustetaan
ja hoidebum pääasiallisesti samalla lavalla kuiJl osuus
llIeijeri.
Puutavumliikkccll alulla toimivia suurempia OSllUS
toimintllyrityksiä kohtaavat vaikeudet, joista edellä
on ollut puhetta, on toivottu voitavan voittaa vasta
lnainitun :\Ietsiikeskukscn avulla. Sen turvin on suun-
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nitcltu perustettavaksi laajempia nlucita., s. o. useam
pia kuntia käsilläviii

II.

s.

meisätalousos1.Itlsktmtia.

�iitii varten tehtyjen mallisääntöjen mukaan ne

1)

harjoittavat jäsentensä mctsäntuottcidcn jalos

tusta ja klluppil.il.;

2)

välittiivät puunsicmcntcn. tai

mien ja muiden mctsätalOllstarvikkcidcn hnnkkimista
jäsenilleen; sekä. 3) vaikuttavat jiirkiperäiscn metsä
talouden ja mctsiinki
iytön säiistämisen aikaansaami
seksi paikkakunnallnan.
I\iidcll tulee heti Jiittyii. l\lctsiikcskuksen jäseniksi
ja sitoutua myymään tuotteensa sen viilitykseJlii.
:Mctsätulousosuuskunnan jiisenmiiärii. asetetaan ta
vallisesti riippuvuksi osuuskunnan toimialueen suuruu
desta.

Yleensii tarvitaan vähintään 200 jiisentä, jotka

merkitsevät osuuskunnassa 4 000 osuutta, ennenkuin
se voi aloitt.aa toimintallsa .
.läsenen tulee ottaa yksi osuus, jonka suuruudeksi
on ehdotettu 100 mk, kutakin maansa pinta-alan 1 0 ha
kohden sekä sitoutua 50 mk:n lisämaksllveh'ollisuu
t.een osuutta kohden . Sitäpaitsi jäsenen on sitoudut
lava tarjoamaan kaikcn puutavaran, millä ei omalla
paikknkunnalla ole menekkiä, OSUllskunnnn välityk
sellä myytäväksi, j a suorittamaan 2-5 % tavaransa
myyntihilUltlsta osuuskunnalle, jos hän myy sitä toi
selle.
Osuuskunnan

asioita

hoitaa

7-miehinen

Ilallinto

neuvosto ja 3-rlliehinen johtokuntn, johon kuuluu toi
mitusjohtaja ja

2 valtuutettua.

Ylijäämästii on siiJ'l'cl

täxä vähintään 20 % vararahastoon j a vähintiiän toi
set 20 % käyttöruhastoon sekä suoritettava korkein
tnnn

6

%:n korko oSlluspääomalIe; tämän ji
iJkeen on,

ll'Likäli varojn riittää, suoritettava hyvitystä jäsenillc
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sen mukaan, minkä vcrran he ovat myyneet tavaroita
sen välityksellä.
Tällaisia suurempia llletsätalouSDsuuskuntia ja osuus
toiminiuperiaattcita noudatluvia mctsäosakeyhtiöitä
011

j o muutamia. toiminnassa; sellaisia ovat csim . Loh

janvesistön

ja.

Pic1avcdcn

JlJctsäosulIskunnat

Keski-Suomen, Iisvedcn ja
osakeyhtiöt.

Uusiakin

sekä

Siikajoki laakson metsu

suurempialucisia

paikallisia

metsäosuuskuntia j a -osakeyhtiöitä on syntymässä eri
puotilla maala.

C.

Luotto-osuuskunnat (osuuskassat).

Vuremmin vallitsi maataloudessa pääasiallisesti n .
luonnontnlous:

Illuanviljcliji
i

sai

.

5.

maastaan melkein

kaiken sen, minkä hiin tarvitsi, j a ne harvat tavarat,
joita hänen piti ostaa, hun tavallisesti vaihtoi maansa
tuotteisiin; "crotkin ja pl.l[n:lijain palkat hän suurinI
maksi osaksi maksoi luonnonalltimissa.

Nykyaika on

tehnyt ja tekee tässä suhteessa täydellisen muutoksell.
Verot ja palkat on nyt suoritettava pääasiallisesti fl\
hassa ja maanviljelijäin tarpeet ovat käyneet moni
naisemmiksi eikä niitä enää voi vaihtamalla tyydyttäii.
Mutta maataloustuotteiden rahllksimuuttamiseen on
myös yhi
i enemmän ilmestynyt mahdollisuuksia . Luon
Ilontalous on tätcn muuttunut ja muuttuu entistä tii.y
deJliscmmin rahataloudeksi.

Tätä muutosta jouduttaa

jokainen parannettu kulkuneuvo - uusi !'autatie, uusi
höyrylai\·1t ja uusi maantickin - sckä jokainen uusi
tehdas, uusi kaupunki j a jokailH:n henkilö, joka lisiiii.
kaupunkicll !�sllkaslukua.
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Voidakseen edullisesti siirtyä luonnontaloudesta ra·
hntalouteen ja tiissii edelleenkin talouttaan luujoittna
mf1l.lnYiljelijii. tarvitsee rahaa. Multa useimmilta sitä
PUl/llUll ja. rahanpuute on korvattava luololla.
tolla

tarkoitetaan

luottamusta

johonkin

Luo

henkilöön

siinä suhteessa, ettn tämä tulee aikanaan täsmi
illisesti
Sllorittamaan maksusitoumuksensa.
Maanviljelijä
lcislöllloltoa

tarvitsee kähla lajia luoltoa: kiin

maatilan

hankkimiseksi

ja liikeluoltoa,

jota käytetään apuna maatalouden harjoittamisessa.
Kiinteistöluoton
lansa

tarvetta

tyydyttäncct

valtion

asutusrahasto,

tähän

saakka osaI

Hypotcckkiyhdislys,

henkivakuutusyhtiöt,

laitokset ja siiästöpankit.
tarvetta

ovat

Suomen

eläke

Maanviljelijäin liikeluoton

onlt tyydyttäneet osaksi säästöpankit ja

liikepankit, osaksi mankauppiu:tt ja muut yksityiset
lainunantajat.

l\luLLa liikepankkien luotosta pääsevät

vain harvat maanviljclijiit osallisik�i, jotapaitsi se on
kallista ja hankalau; sii.ästöpankit taas ovat kohdis
taneet huomionsa etupäässä kiinteistöluoton myön
tämiseen, eivätkä ole voineet riittävästi tarjota liike
luottoa.
ParhQ.immiksi

ma.unviljelijäin

liikeluoton

tarpeen

tyydyttiijiksi o\'nt osoittautuneet osuuskassat, joita
senvuoksi on, kuten ennen on mainittu, perustettu
tuhansia useimpiin sivistysmaihin.
Osuuskassoilla on muihin lainanantajiin velTaten
seuraavat edut:
1 ) lainoja

myönnetään

ainoastaan

kunnoHisille,

talouttatln hyvin hoitavilIe henkilöille sekä ainoastaan
heidän talouttaan edistäviin tarkoituksiin.

Sellaisia

tarkoituksia ovat Ilutisviljclys, ojittamincn, apulallto-
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Jcn ja lly,'ien sicmentcll sekä työaseiden ja -koneiden
ynnä hyvien kotieläinten ostaminen, navettojen ja
muitten talousrakennusten laittaminen ajanmukaiseen
kuntoon, myytäväksi aiotun viljan lallcttamincll syk
systä parempaan myyntiaikaan j . n. c.

Niinikiiän 0/1

osullsknssoista myönnetty lainoja tilattomille uusien
kotien rakcnhunisccl1;
2) lainaa myönnetään enintään Iliin paljon ja niin
pitkäksi aikaa kuin a.ioUuun tarkoitukseen tarvitaan.
Se määri
i.tä i
i n tarpeen mukaan erissä nostettavaksi
ja samoin sopivissa erissä takaisinmaksettuvuksi.
Kun osuuskassoissa ei lisäksi sallita lainojen uusi
mista, on niillä siten monissa suhteissa tärkci
i kasvut
t.ava merkitys ja ne ovatkin osoittautuneet koko maa
talouden ihmeteltäviksi uudistajiksi.

Ne ovat saaneet

takapajullakin olevilla seuduilla maanviljelijät käyt
tämään

uudenaikaisia viljelystapoja ja

uusia Yiljclyskasv,eja sekä

siten

viljelemään

suurcssa

määrässä

kolloltancet maanviljelystuotantoa.
Osuuskassoista on etua myös siinä suhteessa, että
ne vapauttavat maanviljelijät joutumasta Tiippuvai
suuteen kauppiaista ja kcinottclijoista, kun he raha
luoton w
l ulln voivat ostaa tarpeensa ja myyc)ä tuot
teensa edullisimmnlla tavalla.
Lisäksi os.uuskassa taTjoaa tilaisuuden tallettaa lii
kenevät rahat omalle paikkakunnalle, oman paikka
kunnan mantalouden hyväksi käytettii.väksi, samalla
kun jäseniltä yleensä säästyvät pitkät matkat pankki
laitoksiin.
Osuuskassa on näin muodoin mnal�\'iljelijäin perus
tama ja hoitama oma ))kyläpankki)),
Osuuskassan toimintapiiri on rajoitettavu niin, että
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kassan hallitus voi tuntea kaikki ji
iscnct ja seurata

hei.dän elämäänsä sekä taloudenhoitoaan. Tämä on
turpeen sen yhteisen vastuunalaisuuden vuoksi, jo
honka jäsenten on sitoud uttava ja jonka johdosta, jos
yksikin heistä päästää taloutensa rappiolle, kaikki toi
setkin voivat joutua siitä kärsimään. Tällaiseksi
kassapiiriksi soveltuu pienempi kunta kokonaan tai
maantieteellisesti sopin\' os... isosta kunnasta. Perus
tajiksi ja jäseniksi on otettava. vuin sellaisia henkilöitä,
joihin täysin voidaan luottaa, siis kunnollisia ja rehel

lisiä kansalaisia.
,Jäsenmäärä voi

alussa

oJIa pieni ( 1 5),

mutta piiristä

pitää \'oida vähitelJcn saada kassaan ainakin sata taj
parikin sataa jäsentä, jotta liike tulisi riittävän

voi
makkaaksi. Keskimäärin on Suomen osuuskassoissa
vasta vain 67.a jäsentä.
Vuonna 1923 oli 156 sel
laista kassaa, joissa jäscniii. oli 100-500.
Voidaksensa saada riittävästi luottoa tarpeellisen
liikepääoman hankkimiseksi osuuskassat tulee perus
taa rajQittamattomalla lisämaksuvelvollisltudella. Osuus
lI!a!.:sn oli useimmissa kassoissa ennen sotaa 60-100,
mulla. myöhemmin perustetuissa se on 1 00-300
markkaa, joka maksetaan tavallisesti 10-20 markan
vuosierissä.
Tarpeellisen liikepääomansa maan vilj elij äin osuus·
kassat saa vat useampia teitä. Aluksi niiden täytyy
hankkia tavnlli!Jesti koko liikepääomansa ulkoupiiin

siihen niillä on tilaisuus kääntymällä Osuuskassojen
Keskuslain1l711haston puoleen (ks. siv. 1 22). Sitä mukaa

ja

kuin kassa tulee paikkakunnalla hyvin t.ulllletuksi
se a lkua myös saada siiästöönpanoja.
Nyt kun laki sallii 'osuuskassojen kerätä talletuksia

ja sääslöönpanoja nlkoisiltakin, avut jo Illonet osuus
kassat alkaneet saada. huomattavia pääomia tiitii. lietä.
Ja se käy pian kaikilIekin välttämättömäksi, sillii. ei
ole mahdollistn, ellä Keskuslainarahasto voisi ajan
pitkiiän tyydyttää osuuskassojen koko liikepääoman
tarpeen,

'l'alletustenkeräyksen

pitäisi myöskin olin

useimmille helppoa, sillä sen turvallisempaa ja luon
nollisempaa rabojen säilytyspaikkaa kuin osuuska.ssa
ei maulaisväestöllä ole. Vuoden 1923 lopussa oli osuus
kassoihin talletettunn 22.7 milj. mk.
Vuosien kuluessa, jäsenmäärän ja liikevaihdon kas
\'uessu, kertyy osuusmuksuista ja vararahastoisht li
säksi melkoisia summia. Niinpä vuonna 1923 oli 100
kassalln omia varoja 10 000-100 000 markkaa ja kai·
killa osuusknssoil1a yhteensii lähes 5 milj. mk.
OSU\lskassoista. myönnetyt lainat eivät alkuaikoina
voineet ol1a kovin suuria. Tämä johtui siitä, että kas·
sat t:'U'koittivat etupäässä vain liikepäi
iomflll tarpeen
tyydyltämislii ja niihin liittyi aluksi enimmiten vain
pieneläjiä ja lisäksi niiden kiiytcttävinä oleml varat
olivat ja ovat vieläkin verraten pieniä. Niinpä vuonna
1 923 lainat useimmissa kassoissa vaihtelivat 1 0005 000 markan välillä, joskin jo verraten useassa oli
myönnetty 1 0 000-20000 mnrkankin lainoja.

Viime

vuosina on tässä suhteessa ollut havaittavissa nopeaa
kasvamista, kun kassoillin on liittynyt myöskin suu
rempien tilojen viljclijöitii, kun kassat ovat saaneet
cnemmän vaI'oja käytettäväkscen ja kun ne ovat ru
venneet

myöntiimi
Hin

myöskin

ll.

s.

asutuslaitloja

Llutistilojen muodostamista varten. Näistä syistä lai
nat ovat jo nousseet 50 000 markkaan ja enempäänkin.
Laina-aika on ollut useimmiten

1-3 vuotta, mutta
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.

noin Yl lainoista. on mlllettll vuotta lyhyemmäksikin
ajaksi ja noin 1/4 pitcmllli
i ksi, korkC'intaall 8 vuodeksi;
n. s. asutusluinat annetaan kuoldcttaviksi 50 vuotena.
Kassat ovat ennen sotaa tavilllisesti saaneet Keskus
lainarahasLolta lainoja 4 % %:u korolla ja ne binasivat
niitä jäsenilleen tavatlisesti 6 %:11 korkoa vastaan. So
dan jälkeen, yleisen korkokannan kohottua, täytyi
Keskuslainarahastonkin korottaa korkokunlansa OSULlS
kassoille 6 % %:iin. Tällaisia rahoja oyat osuuskassat
tavallisesti laiullnneet jäsenilleen 8 %: lIa. Sitäpaitsi
ne ovat saaneet Keskuslainarnhastoltn vckselilainojn
8-9 %:lln. ja ovat näistä kantan-cct 9-10 %. Val
tion Keskuslainarahastolle myöntämistä n. s. picn
tilallislainoista maksavat osuuskassat 4 % ja ovat
oikeutetut näistä ottamaan 6 % lainan saajilta . "\Sll
tusluinoista lainanottaja maksaa 5 % % korkoa ynnä
Yt % kuoleLusla.
Osuuskassat eivät pyri hankkimaan suuria ylijiiämiä
vaan edullisia lainoja jäsenil leen. Senvuoksi vuosiyli
j iämät. olivat. vielä \'uonn/\ 1 923 keskinliiiirin vain noin
1 260 markkaa kassaa kohden; SUUl'immissa ne jo nou
sevat. 1 2 000 markkaankin. Ylijäämästii maksetaan
korkeintaan 5 % osuuspääomalle, jäiinnöksistii osalla
kurtutetuun vararuhustoH, osu kiiytetiiän jä"enten si
vistyksen kohottamiseksi tai muihin yleishyödyllisiin
tarkoituksiin. Säännöissä on määrätty, että jos kassa
puretaan, on vararahasto käytcttävä yleishyödylli:,iin
tarkoituksiin .
Useat osuuskassat ovat harjoittaneet luintlusliik
kccllsii ohella jäsentensä ammattitarvikkeiden yhteis
ostoa ja muutamat myöskin heidän tuottcidcnsa yh
te-ismyyntiä.

BO

Kun osuuskassan toiminh'l on kehittynyt suurelU
maksi ja voimakkuflmmaksi, on se ryhtynyt yhteistoi
mintaan paikkakulllansa rmlidcn osuuskuntien kanssa.
Täten esim. osuuskauppa on ruvennut osuuskassan
jäseneksi ja tallettanut siihen rahojaan sekä maksat·
tanut sillä suoritettuvansa keskusliikkeille ja muille
tukkuliikkcillc.

Samoin

on

osuusmeijeri

liitt.ynyt

kUSSUllll ja saa saatavansa tuotteistaan KeskuslHina
rahaston ja knssan kautta.
1l18.koncosuuskunnat y.

m.

Niinikiii
ill ovat esim. puipicncmmiit o<;uuskunnat

saaneet lainoja osutlskll<;salta. ru\'cttuaan

sen jiise

niksi.
Näin oSlIuskassat tulevat rahaliikkeen välittäjiksi
paikkakunnan

i{� muun

maailman välillä.

Lisäksi on kehitt.yneemmissä oloissa a.vatlu jiiscnillc
·
konttokurantti- ja juoksevia tilejR, joilta jäsenet nos
tuvat rahoja shckkcjä kirjoittumnlla.

Nämä. shekit

käyviit

pa.ikkakunnalla

maksuvälineinä

rahan

ase

mesta.

Vuonna 1923 oli 104 kassaa myöntiillyt kont

tokuranttilainoja.
Osuuskassan asioita hoitavat hallitus ja kirjanpi
täjä,

joka

tavallisesti

samalla

on

rahastonhoitaja.

Tähän toimeen on aina koetettava saada seudun luo-'
tettavin ja kyvykkiiin mies. Hänen täytyy tavallisesti
ulkuaikoina tyytyä toimimaan palkatta; myöhemmin

hi
il1 nauttii vuosipalkkiota, mutta ei osuutta kassan
luottamastll ylijäi
imästä.
SeUl'aavasta taulukosta nähdään Suomen lllaullvil
jelijäin osuuskassain lisääntyminen ja niiden toimin
nan kehitys vuosien 1 904-1 923 kuluessa..
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Suomen osuuskassat

VV. 1904--1928.
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Muita osuustoimintamuotoja.
1.

Koneosuuskunnai.

J(onefJ$tt1Ulkunnan tarkoituksena on ostaa yhteisiä
koneita jiiscnlensii käytettäviksi,
voimakoncinccll,

viljllnlajittclija,

maanmuokkauskvncitn,

kuten puimakonc
traktori ja

kylvökone,

muita

lannanhajoitus

kone scki
i. heinän- ja viljankorjuukoneita.

Tämänta

paisia osuuskuntia on viime vuosina syntynyt sata
mäiirin

maahamme,

pääasillllisimmin

seurauksena

maanvitjclysalalla. maksettavien työpaIkkojen kohoa
misesta ja koneiden hintojen tavuttomasta noususta.
Siellä missä koneille riitti
iä kylliksi työtä, tulee konetyö
entisiä

työtapoja

IluomattavRsti

halvemmaksi, pu-
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hum}\ttakaan siitä, että se on paljon tehokkaampaa.
Kykyoloissa alkua yhteisten koneiden ostaminen olla
kin ainoa tapa,

miten

pienviljelijät voiyat päästä

konetyön eduista osallisiksi.

Tavallisimmin kuuluu

näihin koneosuuskuntiin vain pienehkö määrä jäseniä,
kcskimi
iiirin 13-14.

KUIl

osuuskunta perustetaan, on sen säännöt laadit

tava sellaisiksi, että jäsenten merkitsemistii osuusmak511ista yhdessä lisämaksuvc1vollisuuden kanssa saadaan
kokoon

riittävä pääoma.

Mikäli näin on laita, on

osuuskunnan helppo saada tarpeellinen luotto ensin
näkin koneiden myyjältä tai valmistajalta ja sittem
min joitain rahalaitokselta. Niinpä maanviljelijät ovat
tähi
i n tarkoitukseen saaneet lainoja osuuskassoista.
Koneoslluskunnissa määrätään osu1ismaksu tavalli
simmin jäsenen viljellyn maan pinta-alan mukaan.
Jotta osuuskunnalla

olisi

riittävästi

luottoa,

tulee

osuusmaksu asettaa mieluimmin niin suureksi, että se
ylHlessi
i lisumaksuvelvollisuuden kanssa vastaa hUll
kiUavien koneiden ostoarvoa. Nykyoloissa on mahdol
lisimman suuri määrä tarvitta\'asta pääomasta koe
tettava saada kokoon osuusmaksuilla, koska korko- ja
kuoletusmenot

muuten voivat aiheuttaa sen,

että

käyttömaksut täytyy asettaa suhteettoman korkeiksi.
Liikkeen hoidossa on huomio erikoisesti kiinnitet
tiivä siihen, että käyaämaksut tulevat mahdollisimman
oikein mäi
irätyiksi.

Niiden oikeudenmukaisin peruste

on se aika, minkä kuluessa jäsen konetta käyttää,
mutta usein ne määrätään myös puidun viljamäärän
perusteella.
se

kOl·V1�a

Käyttömaksun tulee olla siksi suuri, että
osuuskunnan

juoksevat

menot

(palkat.

öljyn, puut y. r1'l. s., Sllmoinkuin korot ja palovakuutus-

89
maksutkin) ja että koneiden arvo mahdollisimman pian
saadaan kuoletetuksi. Onpa tärkeätä nlulI pitäen ruveta
keräämään varamhastoakin, jonka. vmoilla voidaan
hankkia uusia koneita silloin kun vanhat ovat lop
puun kuluneet.

Monet osuuskunnat kuolettavut ko

neistonsa arvon 5--6 vuodessa.
Vuonna 1924 oli Suomessa toiminnassa noin 450
rekisteröityä sekä ainakin 200 rckisteröimätöntii, eli
yhteensä noin 650 koneosuuskuntaa.

Enimmät ovat

Vansan, Kuopion ja Oulun lääneissä. Useimmat Suo
!lIen koncosulIskunnista ovat pllimakoncosuuskuntin,
joista usealla on samalla oma rouhcmyllynsä, viljan
lajittelijansa, pärehöylänsä, kotitarvcsa�ansa y. m.

$.

koneita.

2.
Sitä

mukaa

Sammalkuivikeosuuskunnat.
kuin

järkipcräisemmät

viljelystavat

ovat tulleet yleisemmiksi maassamme, on käynyt yhi�
suuremmaksi tarve käyttää lanmm ja nimenomaan
virtsan kokoojana sammalkuivikctta, joka on näyttä
nyt olevan tähän tarkoitukseen vallan erinomaista
ainetta.

On siis kuin itsestään selvää, että maanvilje

lijät hankkivat tätäkin tarviketta itselleen yhteis
toimin, osuuskunniksi liittymi
Ulii. Sammalkuivike- eli
turvepehkuosuuskunta joko ostaa suon tai vuokraa
turpeennosto-oikeuden siinii, hankkii tarvittavat työ
kapincet ja -koneet, rakentaa säilytyslll.dot ja palkkaa
tarvittavan työvoiman sekä myy siten saadun kuivik
kccn osuuskunnan jäsenille, jopa joskus ulkaisillekin.
Salll/JIalkuivikc on ainetta, joka ei kannata kuljet
taa pitkiä matkoja, jollei se ole kalliiden koneiden
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avulla. niin SUtll'CSSIl määrin puristettua, että se on
sun.tu viihän tilaa ottavaksi. Mutta kalliit koneet
edellyttävät sllurcnpuoJeista osuuskuntaa, jolla on
riittävästi pääomaa. Siis: kcllii on sopiva suo, joko
omalla maaliaan tai aivan liihimmässii naapuristossa,
tekee viisaasti siinä, ettei hän yhdy jäseneksi kauem
pana olevaan osuuskuntann.
Pieni, vaatimaton omlln kyliin osuuskunta. \'oi ta
vallisesti hankkia kuivikkcensa halvemmalla kuin
suuri, kauempana olevn. Siksipii, onkin purasta perus
taa etupäussii. pieniä kyHiosuuskuntia kaikkialle, missä
vain on tarkoitukseen sopivia soita. Näissä osuuskun
nissa jäsenet voivat itse antaa yritykseen tarpeelliset
rakennusaineet ja usein tehdä siinä tarvittavan työn
kin, joten viiltctään rahallisia menoja. Näin ollen voi
daan osuusmaksutkin asettaa vermten alhaisiksi, vie
läpi
i perustaa osuuskunt.a aivan ilnmll lisämaksuvcl
vollisuuttll.
Sellaisessa yrityksessä on näet tarvis
koota pääomaa tai saada luottoa vain sen verran, että
voidaan hankkia välttämättömimmät koneet - etu
päässä turpecnrepijii - sckä maksaa suon hinta, mikäli
scn osl;o tulce kysymykscen. Jo yksi. ainoa hchtaarin
ala hyväi� suota, josta saadaan noin 1 000 000 kg tur
vetta, voi antaa 50-80 lchmälle tarvittavan määrän
kuiviketta mlespolve·n ajaksi
25--40 vuodeksi jos lasketaan 2 kg lehmää kohden piiivässä 8 kk:n
aikana. Tarvitaan siis yrityksen perustamiseksi vain
muutamia. sa.toja markkoja, varsinkin jos suota ei os
teta vaan vuokrataan, sekä edellytetään, että jäsenet
itse rakentavat tnrvjttavat turYcladot.
Siellä missä kylällä ei ole OInaa, larkoitukscen so
pivaa suota, vaan sen sijaan on lähellä niin suuri SIlO,
•

-

että se sopii koko pitäjän yhteisesti ki.iytettäväksi, tar
vitaan suurempia ja kalliimpia laitteita.

Useampien

kuntien LarYCtta tyydyttävät tehdaslaitokset tan"it
sevat jo

hyvinkin monipuoliset koneistot ja. laajat

laitteet, jotk!L vaatiYat runsaasti pääomia.
Ennen

pcrustamispuuhiin

ryhtymisli
i

on

laadit

tava kustannusarviot. Tarvittavien pääomien sekä ku
lutusmäärän perusteella päätetään sitten, miten suuri
osuuslllaksun

ja lisämaksuveh"oJlisuuden tulee olla.

Osuuksien luku

määrätään sen mukaan, monelleko

eläimelle tahdotaan samTnulkuiviketta käyttää.
se vielä tarkemmin

miclitään

määritellä,

l\lissä

pannaan

osuusmaksun suuruus riippumaan siitti, montako kiloa
kuiviketta

jusen

haluaa

käyttuä

joko

päi,,"ää tai

vuotta kohden. TarvittaYll1l ki
ileisen pääoman tai luo
tan saamiseksi olisi kumminkin tärkeätä, ettii. osuus
maksut yhdessä lisänlaksuvclvollislluden kanssa tar
joavat luotolllllllajalJe riittävi
in vakuudcn. Kun näistä

määristä päätetään, tulee Illuisbm sovittaa ne sellai
siksi, että tarvittava pUUoma saada.'m kokoon kyllin
ajoissa.
Samma.lkuivikkeen
vat nykyjäi
in noin
Ill .

m.

siitä,

Myyntihinta

onko

valmistuskustannukset

nouse

1 0-20 penniin kilolta, riippuen
kuivike

ynihtelee

puristettava

paaleihin.

noin 20--30 penniin kilolta,

jolloin osuuskunnnt yleensä myyvät jäsenilleen hal
vemmalla kuin ulkoisillc.
Vuonna

1924 oli Suomessa 2 1 5 kaupparekisteriin

merkittyä sammlllkuivikeosuuskuntaa, useimmat Tu
run ja Porin, Viipurin, Hämeen ja Vaasan lääneissä;
todellisuudessa
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kumminkin perustettujen j a toimi

vicn osuuskuntien luku melkoista suurempi, niitä kun
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jo alkaa olla useimmilla paikkakunnilla. Hyvin luult.'l·
vaa on, että tämä osuuskuntamuoto tulee aivan ylei
seksi kaikilla niillä seuduin maatamme. missä tähän
tarkoitukseen sopivia soita on olemassa.
3.

PuheIinosuuskunnat.

Kokemus on meilläkin jo ehtinyt osoittaa, että pu
helin on omansa mitä suurimmassa määrässä helpot
tamaan ja eHihyttämään maalaiselämää. Puhelimia
on hankittu maaseudulle joko osakeyhtiön, yhdistyksen
tai osuuskunnan avulla, mutta kaikki niimä yritykset
toimivat, mikäli tunnetaan, osuustoimintaperiaattei
den muknan. Osuuskunta onkin erityisen soph·(t tähiin
tarkoitukseen.
Puhclinosuuskunta voidaan perustaa ilman lisämak
suvelvoUisuutta, jos jäsenet pystyvät maksamaan
riittiiviin suuria o8uU$m{/J.:�'1.(ja. Tämän maksun suu
ruus riippuu perustajajäsenten luvusta ja sen johdon
pituudesta, jolla osuuskunnan keskusasema aiotaan
yhdistää lähcisimpään suurempaan kcskusasemann,
jonka kautta päästään muun maailman yhte�'teen ,
)lissä jäsenet eivät voi saada riittävää pääomaa kokoon
oSllusmaksuilla, on OSUuskUlillan jiisenten sitoudut
ta\'a tarpeellisen suureen lisämaksuvelvollisuuf.een.
Puhc1inosuuskuniian hoito voidaan järjl"stäii verra
ten yksinkertaiseksi, Hallitukseen ei tarvita cll{'mpää
kuin 3 henkilöä, ja kcskusascman hoitajaksi pystyy
esim. paikkakunllan kestikievari, postineiti, joku lei
puri tai ompclijatar, joille on suoritettava siitä vä
häincn pfllkkio. Johdot voi hoitaa osuusmeijerin ko
nccnkäyttiijä tai koulutetaan bhän toimeen joku

1)3

kylänscppii, kelloseppä tai muu koneisiin jossain lIIiiii4
rin perdltynyt henkilö.
Puhelinosuuskuntia

oli

Suomessa

YUOntm
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kaupparekistcrin mukaan 183, Iliistä enimmät Turun ja
Porin, Hämeen, Kuopion ja Vaasan liiiincissii. Ne ovat
yleensä menestyneet hyvin.

Tulevaisuudesta emme mitääll tiellä, mulIa Os!/!/stoimil!taliill

IIfc/!. Ms/oriall ja sel! tähiillUllti8fll ',ellityksen per!/s/ulla me
voimmc kyllu lJanna piiiimiiiiriimme uiill korkcallc kuin toiveem·
me

sallivat.

OSlIustoiminlaliille

011

lotta totisesti Tajalumwin kellit

l
ymisma/ldIJW
!$lIuks;cn maa ja jääköölI jo}misen yJ..'8i1yisen teiltä·

viiklfi halmlOitel!a OsullsloimilltaliiJ..·f;eell, 1!/ll,"OoislII/denlwva sel·
/ailfef"!$i, (,tili se liiylliiii hänen rohl,eimllwtkill ullelmonsa.

MWi l'ifrmmiillc Olfl/lIswimil//(lfjikf kJ:/iiltyy, mitä wil/!akkamn-

1/wksi .�e tl/lee, siUi Iflluremmat IIwlulollislIudctOIl ylltei81yölIiija sitä
cllellwläll yklfit!1iset 1J.�uuskw!llot ja ellllell kaikkea !;e.qfmsosuus·
k!llmat tiJ!1l/e/lliiviil toisiaan.
HEJNHTCIT KAT1F.:\lANN.

Sak",," osuusk.ul'llOjcD k�akU,,!i,tOD
joht.�ja.

OSl/l/sf.-Wl1/assll me näemll/e mitä 'ihmcclli8;/IImiin, talollseUi
lIIiiiim/lle

i"iiäl/kuin

loisille penll/teille

tol,elltavall

yhtymän.

Olill!l,�l�mlla haluaa fvimill liikc,l/rit
lJk.w:1I 1II1'(/(m jll taluttaa ji/se
/liiWn f...·flJjpp(/(m, multa 811111,,11(1 s(' tllldoo .wtada L'OimmlslI vrljel

tiseslii hengestä, ja Ifilen 8ftl hell/äscl ja .�ivtellistl ptrtlslcel ov"t
toiset kuin k/lpitalislisle/� ylllWiden.

Osu!/stoimillla/iikc pyr/�ii

iuhimillisfcli vfliku/ill«m jawstamiseclI, IWII8allflllIJUde/lisl:n jär
jflilclmiill uudistamiseen ja yltteisku/!/wl/iNeIl Ifl/imudell parm!la'1ILiseen.

NEUUOllL"ER.
l'",k,,�:ot!,

WlcD.

111.

Osuuskuntain yhtymät.
Kuten cdclliscsl;ii on selvinnyt, ovut oSUUSkUllllllt"
ctupiiiissä vähävaraisten liikeyrityksiä.
useimmat

niistä

ovat yksin

'riistä syystä

toimiessaan

heikkojn.

Mutta vaikkapa toiset voivatkin kehittyä taloudellisesti
voimakkaiksi, kiiy niiden toiminta paikallisilla yrityk
sinä useinkin hankalaksi, jos ne ovat muista erillään.
Ni
iistä syistä osuuskunnat ovat kaikissa maissa, joissa
osuustoiminta
maksi,

nähneet

on

ehtinyt

kehittyä

viilttämiittömäksi

huomattavam

liittyä kcskeniiiin

joko jonkin maakunnan tai koko maan käsittäviksi

yhlymiksi, voidaksensa sit,en pn.rcmmin täyttiiä tar
koituksensa.
Ne yhtymät, joita Suomen osuuskunnat ovat kes
kenään muodostaneet, ovat pääasiallisesti kahta lajia,
nimittiiin OSl1ustoiminnallisia keskusliikkeitii. yhteistä
liikkccnhnrjoittamista varten ja osuuskunlien liiUoja,
joiden larkoituksena on osuustoiminta-aatteen ajami
nen ja osuuskuntien etujen valvominen.

OSUUsl,uUllml te/JIiiuiillä

Oli

ooin IwrjoitUm edullista liikeItä.
elämisen arvoillen.

1HJislaa talom/ellis/(L IJQrtoa eikii
Sell lulee luoda elämää, joka QII

Ajatella QSU/lstoilllilinallisesti QII SWIUI(I k!lill

aja/ella epäifsekkäälJli.

W. BODE.

Saksal:l!lIen pappL

A.

Osuustoiminnalliset keskusliikkeet.

Johdanto: Mikä on osuustoiminnalIinen keskusliike?
Eri
is aikamme

etevimpiä

den kehittäjiä, professori

osuustoimintnperiaattei

Charles Gide,

on lausunut:

,On omituist<.l, että hen kilöt, jotka, kuulumallo. pai
kalliseen

osuuskuntaan,

osoittavat

ymmärtävänsä

osuustoiminnan hyödyn, eivilt kykene ymmärtämään
yht(''CJlliittymisen tuottalllaa hyötyä toisessa asteessa
(keskusliikkeissä).

Meidän kauniit sallamme

»yksi

kaikkien puolesbu lläytään, kun tulee kysymykseen
liittää

osuuskunnat yhteen,

.kukin crikseent.

vaihdettavan

sanoihin

Meidän vastustajamme (kauppiaat),

jotka ovat selviinuköisemmät kuin useimmat osuus
toimintamiehet, ymmärtävät erinomaisesti keskusliik
keidemme merkityksen j a senvuoksi he juuri niitä vas
taan kohdistavat hyökkäyksensä. Latinalainen sanan
lasku
tamme

opettaa,
-

että

meidän tulee oppia vihollisil

-.l)

Paikalliset osuuskunllat pyrkivät yksityisviililläjien
sijaan asettamaan ostajain tai tuottnjain palveluksessa
olevat liikemiehet.

Samoin pyrkivät osuustoiminnal

liset keskus- eli tukkuliikkeet vapautumaan suuresta
yksityisten tukkuliikkeiden asiamiesten ja kauppamat·
kustajien lawnasta sekä myös itse tukkukauppinista
ja heidän muodostamistaan renkaista, jotka kaikki ta
voittelevat voittoa, ja niiden sijaan asettnrl'man tar
peellisen määrän osuustoiminnallisten liikkeiden palk
kamnia pahrelijoita. Tällä tavoin paikalliset osuuskun
nut pääsevät keskusliikkeidensä avulla ostamaa-ll kel
vollisia tavaroita suoraan tehtaista ja muilta tuotta
jilta tai ainakin heitä li
ihinnä olevilta ulkomaalaisilta
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tukkuliikk(;iltä, sekä loiselta puolen myymäiin lavaroi
tHlm suoman kuluttajille tai heidän järjestöilleen.
kyllin

yoimakknihi

piii
btyiiän

Ja

OSllustoiminnnllisct

keskusliikkeet ,"oivat itse ryhtyä pCl'Ustamaun omia
tehtaita, joiss{� valmistetaan juuri sc1bisia tavaroila,
ja juuri sen verran kuin niiden jäscnosuuskunnat Lar
vitsevat.

On helposti ymmurrcttävissä, ettii tällainen

teollinen toiminta, joka on järjestetty kulutuksen bu
peiden mukaan,

on kansantaloudellisesti j ärkipCJ"äi

sempi kuin sellainen, joka, kilpaillen toisten saman
laisten kanssa, tavoittelee voiHoa, mutta usein joutuu
kilpailussa kärsimään tappiotakin .

Ja

.

esim. kapitalis

tisten liikkeiden tl',ustcja vastaan eivät kuluttajat voi
suojata etujaan millään muulla tavoin kuin osuus
toiminnan avulla.

Tästä on Suomessa yhtenä va

kuuttavana esimerkkinii S. O. K:n t.aistelu t.ulitikku
teollisuuden

alalla

maaihnan

tulitikkulrustill

VIIS

taan.
Erityisen suurimedutykselJiseksi käy osuustoimin
nallisten keskusliikkeiden toiminta, kun ne ryhtyvät
tieteellisten

tutkimusten

ja kokeiden avulla kehit

tämään tuotantoa (esim. meillä juuston ja milkin val
mistamista sekä siemenjalostusta), taikka rakentavat
uusia laitteita ja ottavat käytäntöön uusia kehitty
neitä menettelytn.poja tavamJ\ laadun parantamiseksi.
Tämän

kaiken

ohella keskusliikkeet haI'joittavat

tavallisesti myöskin suuriarvoista kasvattavaa ja val
vovaa toimintaa.

Tämä kohdistuu niinhY"in jäsen

osuuskuntiin kuin myös näiden jäseniin.
.Tiisenosuuskuntiin kohdistettu kasvaUava Ja val
vova toiminta pyrkii etusijassa järkiperäisell ,!suus
kunnan hoidon ja kirjanpidon sekä tilintarkastuksen
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aikn&usaamiscen.

:\fuUa tämän lisiiksi on tarkoituk

sena niitä varten kasvattaa kUlUlollisia toimihenkilöitä,

i lHi erityisiä kursseja ja kouluja
mi
p itii

sekä j ulkaise

malla oppi- ja käsikirjoja sekä ammattiaikakauslch
tiä.

Sitäpaitsi keskusliikkeet antavat ohjeita sopivien

rakennusten

rastaan

ja koneiden hankkimisessa ja muissa suo·
teknillisissä asioissu.

Osuuskuntien jäscniinkin ulottuu

osuustoiminnal

listen keskusliikkeiden suoranainen vaikutus monessa
muodossa.

miin
tetut

Keskusliikkeiden heitä vnrlen julkaise
kirjoi

osuustoiminlluUisiin aikak'auslehtiin y. m.
kirjoitukset ja

niiden heidän osuuskunticnsa

kokouksiin lähettämät puhujat ovat omansa kohot
lamaan

heissä osuustoimintasivistystä

ja

osuustoi

mintaharrastusta sekä. monella alalla myös heidi
in
ammattisivistystään ja ammaLLihal'rastustaan, muLta
tämän ohella myös

heidän yleissivistystään ja heidän
osaa yleisten Ilsinin hoitoon.
onkin selvästi osoittruwl, että ne

harrastustaan ottaa
Niinpä kokemus

paikalUset osuuskunnat, jotka ovat lwttyneet jäse
niksi keskusliikkeisiin, yleensä menestyvät sekä talou
dellisesti että. aalteellisesti paremmin kuin ne, jotkn
ovat jääneet niiden ulkopuolelle.
luonnollista,

että

Toiselta puolen on

keskusliikkeet eivät voi saavuttaa

sanottavaa voimaa ja merkitystä, ennenkuin ne ovnt
saaneet suuremman määrän paikallisia osuuskuntia

jiisenikseen sekä pitemmän

aikaa nauttint:t:t näiden

uskollista kannatusta ja siten itse voimistuncct.
Osuustoilllinnalliset
tien perustamia

ja

keskusliikkeet ovat osuuskun
Ne ovat jiirjestömuo

omistamia.

doltot\n tavallisesti osuuskuntia, mutta väliin myöskin
,

"

osakeyhtiöitä.

Niiden

jäseninä

tai

osakkaina

011

joko yksinomaan tai ainakin suurimmaksi osnksi pai
kallisia osuuskuntia t. m. s. yhtymiii.

),;'Unli
i. lähet

tiiviit valitscmansa edustajat keskusliikkeen kokouk
seen, joka valitsee keskusliikkeelle sopivista henki
löistä hallintoneuvostoII; tämä taas vuorostaan ynlit
sec liikkeen johtokullnan.
Suomessa

toimii

nykyjään

nen osuuskuntien kellkllsliikettä.

kaikkiaan

kymmc

Niistä antaa seuraa-

valla sivulla uleva tilastollinen yhdistelmä lähempiä
tietoja.
Kuinka voimakkaasti näiden liikkeiden

toiminta

on vuosien kuluessa kasvanut, siitä saa seuraavasta
taulukosta käsityksen.
OsuustoiminnallInen keskIttyminen Suomessa
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1.

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r.

Useimmissa maissa

ovat

osuuskaupat

1.

varcmmin

kuin muut osuuskullnat ryhtyneet perustamaan omia
tukkuliikkeihi. ja kehittäneet tätä keskitystä pisim
mälle.

Yhtenä syynä siihen on ollut se, etti
i teoHi

suustyöväki useimmissa maissa on oUut osuuskaup
pojen jäsenkunnan enemmistönä ja että se yleensä
on paremmin kuin maanviljelijät käsittänyt keskitty
misen merkityksen.
Perusteellisten valmistelujen ja pitkäaikaisten neu
vottelujen jälkeen perustettiin vUOllna 1 904 Suomen
osuuskauppoja varten oma tukkuliike, nimellä Suo
men

OSlIuskauppojen Keskusosuuskunta r. 1., joka

nimi myöhemmin muutettiin Suomen Osuuskauppa

jen Keskusklumaksi

r.

1. ja joka useimmiten lybenne

tiiän S. O. K:ksi.
S. O. l(:n :
: dku oli vallan heikko: pcrustnjiksi ei us
kaltanut ruveta enempää kuin 1 2 osuusknuppaa, sillii
sitii. vastaan ha.rjoitettiin hajoittavaa agitatiota.

S.

O. K. toimi selwllOksi koko ensimmäisen vuotensa
ainoastaan osuuskauppoja neuvovana ja tarkustavana
laitoksena niiden vahvistamista ja kehittämistä var
ten, m. m. julkaisten kirjallisuutta ja tilikirjoja sekä
aikakauslehteä Yhteishyvä.

Vuonna 1905 se aloitti

tavaraliikkeensä, joka alusta pitäen kehittyi odotta
mattoman suureksi.

Scn jälkeen S. O. K. on kasva

nut maamme suurimmaksi tukkuliikkeeksi alallaan.
S. O. K.
keen

on järjestetty seuraavalla ta\'nlla: Liik

omistajiksi eli jäscniksi pääsevät vain luotto

kykyisct osuuskaupat.
verraten pieneni
i.

Jäsenluku pysyi monta vuotta

Vielä vuollna 1 9 1 2 se oli vaill 168.
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Multa sota-aiknna se kasvoi huomattavasti, niin et.tä se
jo vuonna 1 9 1 7 oli 442, hll0linlatla siitii, että sinä vuonna
perustettiin toinen, Osuustukkukauppa r. l.-njmincn
keskusliike, johon liittyi melkoinen määrä osuuskaup
poja. Vuonna 1924 oli S. O. K:n jäsenmäärä 461.
Osullsmaksu on 100 mk ja t.ulee osuuskauppojen
ottaa yksi osuus kutakin 25:llii OlllUtl jäsentään koho
den. l,isömllksllve[vollisuus on 300 mk kutakin osuutta
kohden.
S. O. K. myy tnvllroita päivänhilltoihin. Liikkeen
tuottama ylijiiiimii on siiäntöjcn mukaan käytcWivii.
seumavaIJa. tavalla: Vähintään % siirretään varar�has·
toon, kunnes tämä on noussut 1 5 %:iin edellisen vuu
den myyntimäärästii; sen jälkeen viihintiiijn YJ. .Jäl
jellii olevasta yliji.iiimiin osasta mnksetaan korkeintaan
6 % osuuspääomulle. .los vielä jää ylijäämää, voi
daan se siirtää Il. s. käyttörahastoon, jonka varoja
saatetaan käyttää osuust.oiminnan tili muiden ylcis
hyödyllisten tarkoit.usten edistämiseksi. Tähän saakka
on suurin osa ylijäämästä käytetty vara- y. fl1. rahas
tojen kartuttamiseen, niin että vararahasto vuodell
1924 alussa oli yli 29 milj. mk. Ti.istä jäsenosuus
kuntain itsensi.ihillitscmisesti.i on ollut seurauksena
S. O. 1(:11 menestyminen ja koko osuuskauppaliikkeen
vahvisluminen. Osuustoiminnallisecn valisblstyölliill
on myös käytetty suuriu. rahamiilirW, viime aikoina
satoja tuhansia markkoja vuosittain. Niinikääli S. Q.1\..
vuosittain avustaa ylcishyödyllisiii laitoksia ja yri
tyksiä lahjoituksilla sekä. ylläpitää itse Suomen va
paussodan jälkeen kahta sotnorpojcn lastenkotia.
S. O. K:ta johtaa 1 5-henkincn hallintoneuvosto ja
tämun asettama johtokunta. johon kuuluu 5 jäsentä.
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Osuuskunnankokouksissn 011 kullakin jäsenosuuskun
nalla tämän jäsenmiiuI'iiiin katsomatta 1 ääni.
S. Q. K:n 11äiikonffori 011 JTelsingissii. Sen hoito on
jaettu fleurauvillc osastoille: jolltokullllnll sihteeristö,
lakiasiainosasto, kirjanpito-osasto, kassaosasto, talous
osasto, kirjeenvaihto-osa.sto, siirtomaantavarllosnsto.
ruoklltllvllrUOsllsto, rautatuvaraosuslo, teollisuus- ja
Iyhyttuvaraosasto, kuljetus- ja vakuutusosasto, lllotto
ja tilasto-osasto, tuotantolaitosten osasto, rakennus
osasto, laboratorio ja ncuvonrotoimisto.
T�.lvarain myyntiä \'Urlell on S. O. K:llt\ seuraavat
1 4 paikalliskonttoria tai tavaratoimistoa eri osissR.
Suomea: Helsingissä, Turussa, Maarianhaminassa, Po
rissa, Haumnlla, Tampereella, Kotkassa, Viipurissa,
.Tot'nsulIsstl, Kuopiossa, .Jyviiskyli.issu, VHtiSaSSIl, Kuk
kolassa ja Oulu<;sn.
S. O. K:n myyntimiiärän arvosla, joka vuonna 1 924
nousi 630 milj. markkaan, oli teollisulls- ja lyhytta\'a.
roita 171.9 milj. mk, siiltomaantavHl'Oita 294.� mHj.
mk, rautalavaroita 91.3 milj. mk, ruokata\'aroila 43.!
milj. mk ja muita tavaroita 23.6 milj. mk.
Vuonn/l 1 9 1 4 S. O. K. ryhtyi IHlrjoittamaan myöskin
tu\'arain luotanion ja liimä toirninnallhama on sen
jälkecn laajentunut yhä useammalle nlalle. S. O. K:l1a
on kaksi tuotantokcskustna, toinen Helsingissä, toi
nen Vaajakoskclla lähellä .Jyväskylää. Helsingissä
toimivat: nCl.llomo ja trikootehdas, hedelmien, lTIaus
teiden ja kotivärjiiysaineidcn pakkaamo, sikuritehdas,
kahv-ipaahlimo,
tehdas

ja

teknokemiallinen tehdas, ompelulanka

konepaja.

IUlI"ia-, paperin-

Vaajakoskclla toimivat: tulitikku-,
puunjalostu.s- sekä makeisfehdas,
sahalailo$ ynnä kotitmvemylly. Teh-

ja

morjanjalwtus- ja
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daslaitoksista
das,

011

cl'ikoiscsti mainittava tulitikkuteh

joka on alallaan Suomen toiseksi suurin.

tuotteiden myynti kohosi vuonna

Sen

1924 18,0 milj. mark

kaan, mistä viennin osalle tuli 1 1 .1 milj. mk.

Teh

taiden käyttövoimana on Vaajakoskclla sähkö, jota
varten

011

rakenneltu

vesi'l:oima-ascma.

-

Ni
iidcn

tuotantolaitosten lisäksi S. O. KUa on vielä

das

Jämsässii

Viipurissa.

sekä

vcsirinkeli-

ja

tiiliteh
malwronitehdas

Tuotantolaitosten valmistusm'vo vuonna

1924 oli 46.3 milj. mk.
Erityistä mainitsemista anSl.litsec S. O. K:n

vontatoimisto sangen
tansa vuoksi.
aatteen

laajan

jn. monipuolisen

nett

toimin

Tämä toimisto harjoittaa osuuskauppa

]c,,-il..tämislyötä,

jäsenosuuskauppojen siiiis

tökassAliikkecn Yfllvontflfl ja toimihenkilöidf'n paikan
välitystä seki
i yhdcssii luotto- ja tilasio-osaston kanssa
osuuskauppojen tilien ja iiikkeenhoidon tarkastusta.
Lisäksi tämän toimiston alainen on S. O. K:n

kauppalcolllll,

osuus

jokn toimii kaksivuotisella, suomen- ja

TlIotsinkielisenii,

ja

valmistaa tietopuolisesti osuus

kauppojen liikkeenhoitajia ja muita osuuskauppojen
toimihenkilöitä sekä lyhyemmillii syksyisin pidettävillä
osuuskauppakursseilln

antaa

kauppojen toimihenkilöille,

opetusta
joilla

käydä osuuskauppakoulussa.
alalle aikoville
hoidettuihin

niille

osuus

ei ole tilaisuutta

Nuorille, osuuskauppa

henkilöille toimisto jäl-jcstiiii hyvin

osuuskauppoihin

kiiytiinnöllistictopuo

lisia harjoittelukursseja sekä kesäisin toimihenkilöi
den

valistus-

ja

vil"kistystilaisunksia,

kesi
iviikkoja.

Edelleen se hoitaa S. O. K:n verraten suurta

tu.uliikcttä,_

kustan

julkaistcn, pnitsi aluansn kuuluvaa kirjal-

10'
Yhteishyvä (levikki VUOllna
Samarbete (levikki 1 9 000 kpl.)
sekä aikakauslehteä 08uu�'kauppalehti (levikki 4000
kp1.) ynnä myöskin Os'U1tskauppaviien Kalenter·ia (pai.
nos 72000 kpl.) ja Kooperatörernas Kalenderia (pai
nos 10 000 kpl.). Vielii neuvontatoimisto harjoittaa

lisuuttl\, m. m. viikkolehtiä

1 925 105 000

kpJ.) ja

konttoritarpeiden ja -koneiden sekä paperitavaroiden
ja koulutarpeiden kauppaa.
S. O. K:n kebltys VV. 1905-1924.

HIQ5
1000
1�)I0
1014
1918
19'22
19'23
m4

1

Smk

27 1 16, 1270001 84 000, 1 004000 17 000
57 4 24 284000 164000 "037000 55 000
139 7 81\, 1 146000 391 000 13GI0000 165000
!�: �� �:�11;�! : 1 !��: 1�;;��:3 ���:
1
°1
11
470 13 1 28128454000 2 153 416 5{)0 000 5 456 000
1:
1 1\
464 13 1 57234237 00022O-20001 "'17 308000G 427000
I -1
461 J4 , ,3d - 303'.10 0001 Smk

II

2082 000

251 00

18 636 000

626 000

2 33400°

177 00° 34175 000

118000

3 127 000

201000 17243 000

587000

000

1

�

57 616000

Osrwlllvimil!tlan periaatteet avol kansat/valtaisia samm par·
Iwassa IIIcrkityksess/i., f;alls(j)lVflllaiscmpia kllin minkiiiin mrllln
jiirjeMelmäll periOflllcel.
SCIJ

Se asellaa köyhu/! ja varakkaan, (llJrai.

ja ylhiiiscn samaalI tasa·arooisulI ascmaall Irlvalla, jota ä

mikäiin muu ylltcisf;unnallincn yhtymämuoto ooi.

l"INLAY.
!rlauUlaluou pappi.
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Z.

Osuustukkukauppa

r.

1.

Ne osuuskauppaliikkeessä syntyneet sisäiset erimieli
syydet, joista jo aikaisemmin on mainittu, johtivat
vuonna 1 9 16 osuuskauppaliikkeen kahtiajakoon. Joulu
kuulla vuonna 1 9 1 7 piiätti 94 oSlIuskauppaa perustaa
oman kaupallisen keskusliikkeen, Osu1lstukkukaupan
r. l" jota jokapäiväisessä puhcessn kutsutaan OTK:ksi.
Sääntöjen mukaan pääsevät OTK:n jiiscniksi vain
luottokykyiset, osuustoimintaperiaatteita noudatta
vat osuuskaupat, joiden tulee kuulua jäseninä vuonna
I 9 1 6 perustettuun Kul1ttltSOsutlskuntien Kesku.sliit
tDon (k5. siv. 129). Osuusmaksu on 250 markka.a kuta
kin osuusknupnn 25 jäsentii kohden ja lisämalcsuvel
VOUi$'ltU8 500 markkaa osuutta kohden.
OTK myy tavaroita päivänhintoihin ja ainoastaan
jäsenosuuskaupoilleen. Liikkeen tuottamn.sta ylijiili
I'nästii siirretiiän viihinbiiin 3f' vararahastoon, kunnes
se nousee 1 0 %:iin kuluneen vuoden myynnistä, ja
sen jälkecn vähintään 1{4. Jäljellä olevasta ylijiiii
mästä maksetaan osuuspääomalle korkeintaan 6 %:n
korko. Jos vielä jää ylijiiiimäii, voidaan se siirtää
käyttörahastoon, jakaa ostoylijäämänä taikka käyt
tää yleishyödyllisiin tai kulutusosllustoiminnallisiin
tarkoituksiin. Tähän asti on koko ylijiiiimii siirretty
yararahastoon ja siten kerätty OTK:lle lyhyessä ajassa
huomattavat rahastot.
OTK:ta johtaa 1 2-henkinen hallintoneuvosto ja sen
valitsema 5-jiisenincn johtokunta.
Osuuskunnan
kokouksissa on kullakin jiisenosulIskunnalla 1 ääni
kultakin jiiscnmiiäränsä alkavnlta 200-luvulta.
OTK:n pääkonttori on l-Idsingissii. Tnvaroin myynti
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tapahtuu myyntitoimistojen kautta, joita OTK:lla
vuonna 1924 oli 8, nimittäin Helsingissä, Jyvuskyliissii,
Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, '1\lrussu, Vaasassa
ja Viipurissa.
Tuotantoa OTK ei ole viclii ryhtynyt sanottavam
min harjoittamaan. Sillä on kumminkin .1ääskessä
myllylaitos sekä Pohjanlahden rannikolla 4 kalan
suolaamoa.
OTK toimii valtioneuvoston määräämiinä jiisen
osuuskuuppojensa säästökassnin tarkastajana. Ncu
vonta- ja valistustyötä sekä tilintarkastusta hoitaa
sensijaan Kulutusosuuskuntien Keskusliitto.
OTK:n kehitys VV. 1918-1924.

Omat piiiiomat
ja takuumhasto

1 1

I
I

'1·\

siitä
yhteensä takuu
f1\hllstoa
Smk

1

Smk

0

" 3451 000 2 1 5 1 00

�

59'1000

000;

372000

1922 112

8 13 7 1 8 7 1 4 000 3 143

1923 11'

' 2U:I 24753 000 3 IGn 000'
'
I. 2 261 000 289 000

1924 112

[

l

828

1 535000

-

258 000

-I
I

Vuosi
myynti

Vuosi
ylijiiämii

Smk

Srnk

11

14375 000

2 J87 000

259000
4/j000

318401 000

26120 000

5 244 000

464607 000

6 347 000

42430 000

550303 000

/jO 310 000

4,. O(j()

680000
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3. Keskusosuusliike Hankkija r. 1.
Osuustoiminnallisen
loustuotekaupan

maataloustul'vike-

menestyminen

ja

cdcllytläi.i,

maata
ctti�

se

keskitetään ostajien omaan osuustoiminnaHiscsli jär
.Jos täl

jestettyyn ja johdettuun tukkuliikkeeseen.

laista laitosta ei ole, tulee yhteistoiminnan menesty
minen, varsinkin tavaran laatuun, mutta. useimmiten
myös

hinnan halpuutccn nähden kokonaan riippu

maan sattumasta.

i\fissäiin tapauksessa ei yht.eis

toiminta ilnlHJl omaa keskusliikettä voi kehittyii ensi
alkeita

pitemmälle,

eivätkä

maanviljelijät

liiketoi

missaan voi milloinkaan vapautuu välikäsistä, enem
pää.

kuin

kauppamaailman

vallanalaisuudestakaan.

Oman keskusJiikkf'cnsii avulla maanviljelijät suatta
vat sili.ipnitsi helpoimmin sauda purunnuksiu ja etuja
tulli-, liikenne- y. m. oloissa.

Lisäksi tulee vielä, että

maanviljelijåin oma keskusliike tasoittaa yksityisten
tukkuliikkeiden hintoja ja vaikuttaa tkaupan omalla
tunton:u tavamin ylei'scll laadun parantamiseksi.
Kun

maanviljelijäin yhtcisostot meillä jo osuus

toimintaliikkeen

ensimmäisinä \'uosina tulivat ver

raten yleisiksi, pidettiill oSllustoiminn:)llisen keskus
liikkeen aikaansaamista viilttämiittömän ta.rpeellisena.
Meillä

oli

viljelijäin
Seura,
jiiin

silloin

kumminkin

osuuskuntia.

ettii.

vuonna

EteHi-Suomen

1 897

vain harvoja maan

Senvuoksi

toivoi Pcllcryo

ruotsalaisten

perustama

Suomen

suurviljeli
MaanviljeJi

ji
iin Kulutusyhdistys Labor 1 ) olisi saatu muodostuI) Sittcnkuin IInnkkija oli pcrllstettu ( 1 905), muutti Lauor

sij;
inlönsli. kcskusliikkeidcn mukaisiksi ja nimcnsiikill Keskus

oslluskunta

LaboriksL

'riistii hllolimat.t:� sc edcllccnkin on

Cl\lpiiässi
i yksityistcl,l ruot:mlaistcn �ullrviljclij;
iin oSll1lskullta.
Se myy nyttemmin myöskin maakauppiaillc.
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maan yleiseksi keskusliikkeeksi. Kun tämä toivo ei
toteutunut, perustettiin vuonna 1901 väliaikaisesti
Pellervon Välitysliike, joka välitti maataloustarvik
keiden kauppaa osuuskuntien ja tukkuliikkeiden tai
tehtaiden välillä. Kolme vuotta sen jälkeen olivat
olot sen verran kehittyneet. että Välitysliikkeen sijMn
saattoi vuonna 1905 listua päi
iomalla ja omilla tavara
varastoilla varustettu maanviljelijäin paikallisten
osuuskuntien omistama Ke,l.;usosuusliike llankkifa T. l.
Hankkijan varsinaisena tehtävänä on toimittaa
laadultaan kunnollisia mllatalousturvikkeita (s. o.
lannoitusaineita, siemeniä, rchuaincita, koneitu y. m.
s. tavaroita) jäscnosuuskunticnsa välityksellä. Suomen
maanviljelijöille sekä myydä maanyiljelijäill maata
loustuotteita.
Hankkija ei ainoastaan harjoita siemenkauppllu,
vaan se on wmän ohella ryhtynyt Suomen maanvii·
jelykselle erikoisen suurial"voiseen työhön, hyvien ja
oloihimme sopivien kotimaisten viljelyskasviluatujen
kehittiimiseen ja niiden sicmenviljclysten järjestii
JlllSeell ja johtamiseen. Sitä varten perustettiin
vuonna 1 9 1 3 oma kasvinjalostuslaitos ja kocascma ja
niitä varten ostettiin vuonna 1 9 1 6 oma maatila »TlIm
IIJisto. Helsingin läheltä. Tummistossa suoritetaan
tieteellisesti piitevää kokcilu-, tarkaslus- ja jalostus
työtä, jolla jo on saavutettu arvokkaita tuloksia.
Sitäpaitsi siclHi koeviljelliiin kaikki Hankkijan kau
paksipitämät siemenet. Siemenkauppaansa varten
Hankkija on rakentanut Tampereelle suuren 5-ker
roksiscn sicmclIkcskukscn. jonne siemenet kerätliiin
puhdistettaviksi ja lajitcltuviksi. ennenkuin nq myy-

109

dään .

Se 011 maassamme ainutlaatuinen erilaisine

koncinccn sekä siemcntllvarain pesu- ja kuivauslait
teinecn.
�iinikään on Ha.nkkijan

kal1eOsaslQ

maataloudelle suurimerkityksellinen.

ollut maamme

Se ei ole ainoas

taan hankkinut maanviljelijöille sellaisia

koneita

yksityisiä

kuin i
ikeitä, korjuukoneita, puima- ja voima

koneita, traktoreita j. n.

C. ,

vaan tämän lisäksi myös

sekä yksityisille ma..l.llviljelijöille
että heidän osuus·
..
kunnilleen kokonaisia koneistoja, kuten meijeri-, mylly-,
saha-, sanunalkuivike- y. m. s. laitoksia varten, ja
lisäksi vesijohtolaitoksia, tuulimoottureita j. n. e.
Koneosustosta erotettiin vuonna

köosaslo,

1916

erityinen

säh

joka ryhtyi maaseutua sähköistämiiiin ja on

jo ra.kcntanut useita kymmeniä vesi- ja höyryvoima
asemia, lähes

I

000 muuntaja-asenmll ja lähes 3 000

km sähköjohtolinjoja.
Hankkija

toimu

kotimaisten maataloustuot.teiden

menekin edistämiseksi

rehukauppaa..

harjoittamalla vilja- ja

Icorsi

Kotimaisen viljan menekin helpotta

miseksi Hllnkkija on rakentanut oman

myllylaitoksen

Tampe.·eelle.

Niiistä lyhyistä viittauksista havaittaneen, että l:!ank

kija siis ei ole mikäiin tavallinen tllkkulij�e alallaan,
vaan suorittaa sUlU'iarvoista sivistystyötä.
Hankkija perusti lisäksi 'luonna

vontaosflston,

1 9 1 6 erityisen nCIl

jonka tärkeimpänä tehtävänä on harras

tuksen herättäminen osuustoiminnalliseen maatalous
tarvikckauppaan, paikallisen keskittymisen edistämi
nen ja maataloustarvikekauppaa harjoit.tavien osuus
kuntien avuslamincn ammattitaitoisten toimihenkilöi
den kasvattamisessa ja hankkimisessa.

Neuvontaosas-

IJO

toa avustavat tässä työssä sen kanssu yhtaikaa perus
telul" piirincu,·ostot., lllvultnnn kymmetlen, sekä muut
lIallkkijun osastot ja sivukonttorit. Ncu\"ontaosaston
tärkein tehtävä on sen harjoittama opclustyö maa
talousknuppaan perehtyncirlcn ammattihcnkiliiidcll
kasvattallliscksi. Tietopuolista opclush� varten jiirjcstctiiäll osaksi yksikuukuutisill, osaksi m1llltaman päi
vän !"'cstävm maataloustarvikeklluppakul'sscja.
Hankkijan iäswiksi voivat puustii: 1 ) osuuskullnat,
ja 2) yksityis<'l maanviljelijät; viimeksi mainittuja ei
kuitenkaan saa olla cllcmpiii� kuin neljäsosa koko jii.scn
määrästä, eiviitkii hekään sna I-1ankkij€dta ostaa mlluta
kuin omiksi ja alustalaistcnsa larpeiksi. Viime vuosina
ei ole enäti oleltu lIusi:.\. yksityishellkilöiti� jäseniksi.
VUOIlIlIl 1924 oli lIunkkijan jiiscninii 361 osuus
kauppaa, 348 osuuskassaa, 192 osuusmeijeriii, 96
muula jiirjcstää sekä 270 yksityistä henkilöä.
Hankkijan osuusmaksu Oll 100 markkaa; osuuksia
tu!ce jiisenten oltaa sell mukaan, kuinka paljon he
säännöllisesti ostavat. LisämakS'l1uhalfi81Jw( on 400
markkaa osuutta kohden. Vuo"iylijiiämästä 011 siinel
� Yuhintään 60 % vararahasLoon, kunnes se on
liivi
noussut 25 milj. markkaan, ja 10 % kiiyllömhastoon;
loppuylijii,iimiistä makselunn korkeintaan 6 %:n korko
osuuspääolllallc.
Hankkijan asioitn hoitaa 9-michinen hallintoneu
vosto ja tämän asetLnllla 5-mi('hincn johtokunta.
Hankkijan pääkonLlori 011 Helsingissä ja sivukont
toreja sillä 011 Helsingissä, .Jyväskylässä, Kuopiossa,
Oulussa, Porissa, Tampereella, Turussa, Vaasassa ja
Viipurissa sekä niiden lisäksi mYYlltitoil1listoju useissa
tiirkeissii liikennekeskuksissa.

"'

Hankkijan

kehitys
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4. Voinvientiosuusliike Valio r.

1.

l'Qil1viellfiQSUll.�liikc I'alio r. 1. PCnlstcttiin heinä
kuussa vuonna 1905 ja se aloitti toimintansa saman
vuoden joulukuulla, mutta varsinaisesti vastl� vuoden
1906 alussa. Kehitys oli niin nopea, että Valio
pitkiin aikaa Qn ollut Suomen, jopa }Johjoismaidcn
suurin voinvientiliike ja tätä nykyä sillä on maas
samme miiäräävii ascma Illcijerituolteiuen kaupan
alalla. Se vic ulkoma.ille noin 87 °lo Suomen koko voin
\'ientirniiiirästå.
Aluksi Valio oli yksinomaan t;oillvientiliike, kutcn
nimikin osoittaa. Sen ensimmäisenä pyrkimyksenii uli
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tehdä voikauppammc rehelliseksi sekä säi
istiiii kmjun
omistajille sen tuottaman ylijäämän.
l\Iutta vuonna 1909 olivat olot kehittyneet sellai·
siksi, että Valion täytyi rU\'eta järjestämään myöskin
kotimaista voikauppaa.

Siinä tarkoituksessrl. 011 pe

rusLctl.u sivuliikkciUi Helsinkiin, Turkuun, Viipuriin,
Tampereelle ja Ouluun.
VIl.I"sinaiscn pääalansa, voikaupan, ohella Valio on
ryhtynyt harjoittamaan juustokauppaa vuodesta 1 9 1 0,
maito- ja kermakauppaa vuodesta 1 9 1 3 , milkkikaup
paa vuodesta 1921 sekä maitosokerikauppaa vuodesta

1922 lähtien.
Ulkomuankauppaansa varten on Valiolla konttori
HuUissa sekä asiamiehiii Tukholmassa, Kristianiassa,
Bcrlinissä, Antwcrpcnissi
i ja Amsterdamissa.

Ennen

sotaa sillä oli sivukontlori Pietarissakin.
Liikctoilllintansa. ohella. Valio toilnii maamme rnct
laadun kohottamiseksi.
Ensiksikin se

jerUuottc·iden
maksaa

meijereille

tavaran

mukaan.

laadun

Ti
il

lainen laatumaksutapa on mitä oikeudenmukaisin j a
osuustoiminnallisessa liikkeessä käytännöllisestikin ai
noa

mahdollinen.

Toiselta puolen

se

on myöskin

omansa kannustamaan meijerien toimihenkilöitä mitä
suurimpaan

huolellisuuteen

työssään

sekä

innosta

maun heitä kehittämään itseänsä ammatissaan niin
taitaviksi kuin mahdollista.
pannut

Il.

meijerien

Lisäksi Valio on toimeen

s. voinarvoslclukursseja, joiUa Valion jiisen
edustajia

on

perehdytctty

haitallisimpiin

voinvikoihin, niiden syihin sekä keinoihin niiden pois
tamiseksi.

Näillä kursseilla ovat Suomen ek.vimmät

anunattimiehet pitäneet esitelmiä meijeritalouden ja
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osuustoiminnan eri aloilta.

Jäscnmeijericn toimihen

kilöiden ammattitait.oa on Vulion puolelta pyritty ke
hittiimään myöskin antamalla apu1'Uhoja mcijeriköiUe
jo isännöitsijöille opintomatkojen tekemiseksi kotimaa

han ja ulkomaille sekä toimittmnalJa heille ammatti
alaa käsittelevää kirjallisuutta.

Vuonna 1 9 1 5 ryhdyt

tiin julkaisemaan erityistä meijeriLeJ.millistä oppiloirja
sarjaa, jotapaitsi Valion puolelta on avustettu muiden

kin meijcritekniUisten teosten julkaisemista.

Valio

julkaisee myös meijerihenkilökunnan ammattilehteä
Karjanluote (levikki 2 1 00 kpl.) sekii.. vuodesta 1925

lähtien

karjanomistajien

(levikki 2 1 000 kpJ.).

ammllttilchtcä

[(nrjalalous

Vähäarvoiseksi ei niinikään ole

laskettava siili neuvontat.yötii. jota Valion konsulentit
ovat suorittaneet käynneillään meijereissä, toimies
saan palkintotuomareina ja esitelmänpitiijini� meijeri
liittojen pyttynäyttclyissä
OSllustoiminlakursseilla.

sekä

opettajina

yJcisillä

Meijcriteknilliscll neuvonta

työn tchostamiseksi ja sen saattamiseksi yhdenmukai
seksi perustettiin vuonna \ 920 1lCu-vontaosasto. jolla
on palveluksessaan ammattitaitoinen neuvoja jokai
sessa meijeriliiton piirissii.

Vuonna \923 alkoi Hel

singissä Valion oma 17laitolaloll,jopislo. jossa on val
mistettu

ja edelleen kehitetty meijerikköjii.

,sitä

paitsi on pidetty useita 2-3-viikkoisia luentokursseja
meijerien juustomestareille ja isiinnöitsijöil!e.
Meijeritekniikan edistämistä. varten Vlllio on pe
rustunut vuonna \ 9 1 7 oman bakleriologi$-kem1allisen
laborllloriOIi Helsinkiin.

Scn tehtävänä on suorittaa

sekä tarkastuksia että sellaisia tutkimuksia, jotka \'·")i
vat kehittää Suomen meijerituotteiden jalostamista.
Edelleen Valio harjoittaa rakcnnusosaslonsa avulla
•
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rakennllstcknillislä 'neu'iJontatyötä,

laaticn meijerien
piil'Ustuksia kustanllusnr\,joineen ja työselityksinecn.
Erityisen suuriarvoincll on maamme maataloudelle
ollut Valion tyo j1tustoteollislHlden kehittämiseksi.
Vuoteen 1 9 1 2 saakka ('i Suomen osuusmeijcrcissä juuri
lainkaan tunnettu juustonvalmistusta, huolirnalta
siitä, ettil sen avulla karjanomistajat saattavnt entistä
paremmin käyttää hyväkseen kuorittua maitoa sekä
siten saada paljon parempia tuloksia kuin pelkällä
voinvalmistuksella. Senvuoksi Valio ryhtyi toimen
piteisiin suomalaisten juustomestarien kasvattami
seksi o>;uusmcijericn tarvetta varten. Vuodesta 1 9 1 2
lähtien se on järjestänyt ja ylläpitlinyl 4 osuusmeije
rissä ltarjoiUelulailoksia s\'citsinjuu.�ton teon opeLta
mista varten ja yhdessä osuusmeijerissä harjoittelu
laitosta gouda-, edamcr- y. IH. puolilihavll.n juuston
teon opettamista varten. Kun ammattitaitoisen mei
jeriväen saanti on siten käynyt mahdolliseksi, on juus
tonvalmistus nopeasti levinnyt osuusmeijerien keskuu
teen ja Suomen juuston laatu tullut niin hyväksi, että
se on menestyksellisesti kilpaillut maailmanmarkki
noilla.
Tähän tulokseen on osaltansa tuntuvasti myötä
vaikuttanut se, että Valio on rakentanut llc1sinkiin
ja Viipuriin a.janmukaisia iäähdylysmakasiineia, jui
hin se voi sijoittaa jäsenmeijcriensii. tuotteita säily
mään kauppaa varten v\rsinkin
l
lämpiminä vuodenai
koina.
l\1aidonmyyntinsä järjestämiseksi Valio on ollut
pakotettu rakentamaan suurenmoisia (m�ia meije
Teitä sellaisiin liikekeskuksiin kuin Helsinkiin, Tur
kuun, Viipurlin ja Tampereelle. Näissä myytävä
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maito jäähdytctiiii n ja puhdistctaur, ja myynnistä
ylijääpi� maito valmistetaan muiksi mcijcril:uotteiksi.
Helsingin Jllcijcrin yhteyteen on Valio rakentanut
llluitakin tuotantolaituksia: milkki- ja maitosokeritch
taal:.
Tiimiin kaiken lisäksi Valio on tuntuvasti tukenut
sitä toimintaa meijerien kirjanpidon ja lalQudcnhoidon
edistämiseksi ja niiden tilien bwkastamiseksi, jota
varcmmin ovat suorittaneet Pcllc,'vo-Scura ja osuus
mcijcl'iliitot. Vuoden 1922 alusta lähtien on Valio ol
tanlll pääasiassa huostaansa Pellervo-Seuran siihell
astisen työn tiiliä alalla.
Vnlion iäseni/':si piiäsevät kaikki osuusmeijerit
ja hallintoneuvoston suostumuksella myös sellaiset
yhtiömeijerit, joissa noudal:cbmll osuustoimintll.peri
aat.teita.
Osuusmaksu 011 100 mk ja lisämoksuvclvollisuus 500
mk osuutta kohden. Osuuksia tulee meijerin ottaa
vulmistusmiUiränsä mukaan. Jäsen 011 velvollinen
myymään kaikki oman paikkakuntansa ulkopuolelle
liikcnevii.t meijerituotteensa Valiolle.
Ylijäämästä
jaetaa.n, sittenkuin rahastoihin on siirretty tarpeelliset
määrät, enint;iiiin 6 % osuuspääomalle ja loput voin
sekä muiden meijeriluottcidcn lähcttäjillc sen yhtecn
lasket.un raha.rniiiirän mukaan, mikä kunkin lähettä
'
mistä tuotteista on tilivuoden kuluessa maksettu.
Valion asioit.a hoitaa IO-miehinen, jii.senmcijerien
cdustn.jicn valitscma hallintoneuvosto, sekä hallinto
ncuvoston asettama 3-miehincn" johtokunt.a.
Valion pääkonttori, joka vllOtcell 1921 saakka oli
Hangossa, on vuodesta 1922 lähtien Helsingissä; sen
ohella sillä on edellii. jo mainitut sivukonttorit.
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Suomen Karjakeskuskunta

-

T.

20.9

48.5

81..1

89.3

1.

Karjanmyyntiosuuskunnat ovat maassamme syn
tyneet ja toimineet aluksi ilman yhtcnäistii suunnitel
maa ja johtoa. Niiden lukumäärän ijsäiinlycssii on
yhteistoiminta osuuskuntien kesken käynyt kuitenkin
yhä välttämättömämmäksi. Oltuaan ensin tilapäisten
sopimusten varassa se johti sodan aikana aatleelli.sen
keskusjärjestön perustamiseen. Vuonna 1 9 1 8 luwuit
tiin, että myös taloudellinen yhteistoiminta eri osuus
kuntien välillä oli välttärniiWn, ja niin perustettiin
Suomcn Karjakcsh/skunta r. l., joku. aloitti toimin
tansa seuraa\'an vuoden alusta.
Karjakeskuskuntaan ovat liittyneet kaikki suolllen-
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kieliset kal'janmyyntiosuuskunnaL .

Tiillä liittymisel

lään ne ovat tahtoneet välttää keskinäisen kilpailun
syntymistä sekä kotimaan että ulkomaiden markki
noilla.

Samalla on Karjakeskuskunnan tehtävänä

ollut ji
isentensä sekä teknillisen että aatteellisen toi
minnan kehittiiminCl1.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Karjakeskuskunta
on
kiin

maamme suurimpiin kulutuskeskuksiin. Helsin
ja Viipuriin, perustanut

tukkuliikkeet

jäsen

oSlIuskuntain lähetti
imiin lihan sijoittamiseksi. Tukku
myynnin tueksi on hankittu omat paikkakunnillaan
suurimmat makkara- ja Icikkcleliikkeet sekä lihan ja
Iihn.1,uotteiden vii hittäismyymälät.
P�litsi kotimaiseen kauppaan Karjakeskuskunta on
kiinnittänyt huomiota myöskin vicntiin ulkomaille.
Etupäässä se on järjestänyt eliiinten ja lihan vientiä
Pohjoi::;-Ruotsiin, jota. varlen se on Tornioon raken 
tanut täysin ajanmllkaisen
Palkkaamalla

vientitcurastamo-n .

mahdollisimman ' päteviä

amQ1atti

miellii
i ja toimimalla tCllrastamojen ja jäähdyttämöjcn
aikaansaamiseksi on Karjakcskuskunta koettanut edis
tää lihan teknillistä käsittelyä ja kauppua.
. Kal'jakeskusktmnan jäseniksi voivat vuonna
uusittujen sääntöjen mukaan

1923

päästä kaikki karja

taloustuotteiden kauppaa harjoittavat osuuskunn,at,
joiden jiiseninä on karjanomistajia tai heidän muo
dostamiaan osuuskuntia, siis kal'janmyyntiosuusklln
tain ohella myös osuusllIeijerit, maidonmyyntiosuus
kunnat j. n. c. Vuonna

1924

liittyikin Karjakeskus

kuntaan useitn osuuslneijcreitä, niin että sen jäsenis
tön muodoslivat sanotun vuoden lopussa
myyntiosuuskuntaa,

12

osuusmeijeriä

ja

13

karjan

1 osuus-

118

kauppa, nimittäin l<eski-Vohjanmaan Osuuskauppa
f. 1.,
johon Keski-Pohjanmaan karjanmyyntiosuus
kunta r. 1. yhtyi vuonna 1 9 2 1 .
Karjakeskuskunnan Qsu1t$maksl� on 2 000 mk j a
lisämak.suvelvollisu1t8 5 000 m k kutakin osuutta koh
den. Vuosiylijäämä jaetaan seuraavalla tavalla: Vähin
tään 25 % siirretään \'llrurahastoon ja vähilltään
25 % kiiyttörahastooll; 6 % suoritelaull osinkona
osuuspäiiomallc; jäljellä oleva osa jaetaan jäsenten
kesken sen mukaan, missii mäiirin ne ovat liikettä
käyttäneet.
Liikettä Iloitull 6-hcnkincn hallintoneuvosto ja tämän
valitsema johtokunta, johon kuuluu toimitusjohtaja
ja 2 valtuutettua.
Karjakeskuskunnan r. 1. kehitys \OV. 1919-1924.
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6. Vienti kunta Muna

r.

1.

Munanmyyntiosuuskunnat myivät keräämänsä mu
nat aikaisemmin eri ostajille, kuten kaupunkien ravin
toloille,

leipureille

ja

kauppiaille

sekä

maaseudun

kauppiaille ja kicrtäville munienvölittiijille. :Myöhcm
ruin

Voinvienti oSll usliike

Valio

osti

niiltä

munil\,

Ollessaan tckemisissii. ensinmainittujen ostajaryhmien
kanssa. osuuskunnat saivat useinkin kipeästi kärsin
munien särkymisestä, tilityksen epävarmuudesta y. m.
epäkohdista aiheutuneistn haitoista.

Ja Valiokin har

joitti municnvälitysLä vain sivutoimena, niin
siihen voitu

ettei

kiinnittää siellä niin paljon huomiota

kuin munanmyyntiosuuskuntien edut oJi�ivat vaati
Kun olot vuoden

neet.

1921

kuluessa muodostuivat

munamarkkinoilla sellaisiksi, että munien vienti ulko
maille tuli kysymykseen , osoittautuikin tarpeelliseksi
saada

munanmyyntiosuuskunnille

oma keskusliike,

joka järjestäisi sekä munien viennin ulkomaille että
niiden myynnin kotimaassa.

1921
tut

.Joulukuussa

vuonna

perustivat munanmyyntiosuuskllntien valtuute
eilustajnt

Mut!a

'f.

l.,

keskusliikkeen,

joka

aloitti

nimellä

toimintansa

Vientikunla
1922

vuoden

alussa.
tMunam

sääntöjen mukaan voivat sen jäseniksi

pii.ästä ainoastaan mUllanmyyntiosuuskunnat.

maksu

on

500

Osuus

mk ja osuuskuntien tulee ottaa yksi

100 000
Lisämaksuvclvollisllus

osuus kutakin edellisen vuoden myyntimäärän
markkaa tai sen osaa kohden.
on I

000

mk kutakin osuutta kohden.

Jäscnosuus

kunnat ovat velvolliset liihettämiiiin tMunalle. kaikki
tuotteensa, paitsi mitä menee oman paikkakunnan tar
pCISIIll.

120

Paitsi jiiseniltiiän ostaa »:\lunu» toistaiseksi munia
myöskin muilta osuuskunnilta sekä suurempien ka
naloiden omist.'tjiltakm. Jäsenosuuskunnilla ovat kui
tenkin m. m. ne edut, että ne tulevat osallisiksi vuosi·
ylijääOlästä, milloin sitä jaetaan, ja että il\lunu»
kuljettaa niiden munat omissa laatikoissaan. .Muna\) harjoittaa myös kaikenlaisten kunalatarvikkei
den myyntiä.
,Munan. liikettä IlOitaa 7-hcnkinen hallintoneuvosto
ja tiimiin asettama johtokunta, johon kuuluu toimitus
johtaja ja 2 valtuutettua.
Perustettaessa oli »Munullu. jäseniä 15 ja vuoden
1924 lopussa 103. &l\1unan& konttori on Helsingissä,
jonka lisäksi sillä on munien \'Ilstaanottopaikka Tu
russa. Sen vuotuinen liikevaihto on viime vuosina
ollut noin 5 miJj. mk sekä omat pääomat ja takuu
rahasto yhteensä vuodell 1923 lopussa 180 000 mk.

7.

Metsänomistajain Metsäkeskus O. Y.

Edellisessä on mainittu, kuinka osuustoiminnan
sovel1l1ttamista metsiltalouteen on jo pitkän ajan ku�
luessa suunniteltu ja kuinka monia vaikeuksia täl
laisten hankkeiden toteuttaminen kohtaa. Viimeinen
yritys tällä alalla on vuoden 1921 lopulla tätä varten
perustettu keskusliike, .ilfelsiinomistp.iain Metsiikeskus
O. Y. Tultiin näet siihen tulokseen, että elinvoimaisia
paikallisia osuustoimintayrityksiä olisi vaikea saada
aikaan ilman että niillä jo alusta alkaen on erityinen
oma keskusliike, joka niitä rnpeaa synnyltiimiiän, oh
jaamaan ja tukemaan samalla tuvalla kuin Osuus-
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kassojen Kcskuslainarahasto-Osakcyhtiö aikoinaan
toimi osuuskassojen perustamiseksi ja kehittämiseksi.
Metsäkeskus perustettiin osakeyhtiön muotoon niin
kuin Keskuslainarahastokin siitä syystä, että muuten
ei olisi saatu niin suurta pääomaa kokoon kuin tällai
nen yritys välltämättömästi tarvitsi. Ja samoinkuin
alussa Kcskuslainarahastonkin, on suurin osa Metsä
keskuksen osakepääomasta yksityisten osakkaiden
merkitsemä. Sillä niistä 1 0 000000 markasta, jotka
muodostavat sanotun pääoman, on ainoastaan 50 000
mk kuntien, seurakuntien, ostlussahojclI j. m. s. mer·
kitscmiä n. s. kantaosakkeila, kun koko jiiljellii oleva
osa on joko yksityisten mctsänomistajain tai muiden
(kuten eräidCII vanhempien keskusliikkeiden ja osuus
kuntien) merkiLsemiä n. s. etuoikeutettuja osakkeita.
Tarkoituksena on kuitenkin, että etuoikeutetut osak·
keet lunastetnan pois sikäli kuin syntyy ja yritykseen
liittyy kantu.osnkkaina mctsiinomistajain metsäta
loutta edistäviä, osuustoimintaperiaatteiden mukaan
toil"niviu. yhtymiä tai kuntia ja scurakuntia.
Yhtiön varsinaiscna tehtävänä on edellisessä mai
nittujen yhtymien metsäntuotLeiden myymincn ja
jalostamincn. Tämän lisäksi sc mainittujen yhtymien
tarvetta vartcn hankkii puunsiemeniä, taimia ja muita
mctsätaloustarvikkeita sekä edistää järkiperiiisen met
sätalouden aikaansaamista. 1\Iikiili yhtiöllä ei ole riit
tävästi tehtä\'ää kantaosakkaidcnsa mctsätavarnin
myynnissä ja jalostamisessa, välittää ja avustaa se yk
sityistcnkin metsänomisto.jain metsiikauppoja. Tässä
se siis eroaa Kcskuslainamhastosta, joka ainoastaan
tyydyttää osakkl1iksccn liittyncidcn osuuskuntien luo
tontarvetta.

122

Metsäkeskuksen vuosiylijäämä on kiiytettiivä seu
raavalla tavalla: 1 ) 30 % siirretään vararahastoon;
1 0 % siirretään erityiseen B-osakkciden lunastamis
rahastoon. Mikäli ylijäämää vielä riittää, jaetaan osake
pääomalIe osinkoa korkeintaan t %, sekä sen jälkeen
B-osakkcille lisäksi 2 %. Jos ylijäämäå on vielä jäl
jellä, jaetul\Il siitä myyntihyvitystä kuntaosakkcitn
omistaville osuuskunnille ja muille yhteisöille heidän
myyntimääränsii mukaan.
Metsäkeskuksen asioita hoitaa 9-michinen hallinto
neuvosto ja tämän asettama johtokunta, johon kuuluu
toimitusjohtaja ja 2 valtuutettua.
l\lelsäkcskus aloitti toimintansa vuoden 1922 alussa.
Sen 8 500 osakkaasta oli vuoden 1 924 lopussa osuus
kuntia 1 1 9 ja muita ryhmäjäseniii 333. Liikkeen
alkutoiminta. on ollut menestyksellisti
i . Scn vuosi·
myynti oli vuonna. 1922 1 1 .8 milj., vuonna 1923 34.9
milj. ja vuonna 1924 38.2 milj. mk sekä vuosiylijäämä
vuonna. 1922 0.2 milj. ja vuonna 1923 1 .0 milj. mk.
Liikkeen omat piiiiomat kohosivut vuodcn 1923 10'
pussa 34.9 milj. markkaan. Metsäkcskuksellu on Hei·
sinkiin sijoitetun pääkonttorin lisäksi sivukonttorcja
Kotkassa, Raumalla, Kristiinassu ja Lapaluodossa.

8.

Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö.

Suomessa pidettiin välttämiittömänä, että maanvil·
jelijäin oSlluskassoillu jo perustamisestaan saakka olisi
oma luottolaitoksensa, jossa ne saisin�t sekä pääomaa
että ohjausta ja kaikinpuolista tukea. Tämän vuoksi
anoivat vuoden 1 900 valtiopäivät valtion kannatusta
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tällaiselle rahastolle; kannattaahan näet valtio muis
sakin maissa samanlaisia laitoksia.

Kun sitten oli

saatu tieto siitä, että hallitsija oli anomuksen hyväk
synyt, perusteltiin vuonna \ 902 Osuuskassojen Keskus

lainarahm·to-Osakeyhtiö

300000 markan

pääomalla.

Syystä että silloin vielä ei ollut osullskassoja, täytyi
yksityisten asillaharl'ustavlcn henkilöiden ruveta pe
ruslajiksi ja mcrkitii yritykseen tar\'ittava pääoma.
Kcskuslainarahasloll alkuperiiincll osakepääoma ko
rotettiin vuonna 1 9 1 5 1 milj. m:nkaksi.

Vuoden ' 924

lopussa se oli 4 milj. mk ja se kasvaa joka vuosi sitä
mukaa kuin yhtiö lainaa osuuskunnille rahaa, · sillä
näiden tulee ottaa Kcskuslainurahaston osakkeita mää
ri
i.suhtcessa siihen luottoon, jota ne siltä nauttivat.
Yksityisiltä osukkailta on osakkeet lunastettu pois.
Sen sijaan on valtio nlOnna. 1925 1iittynyt yhtiön osak·
kaaksi. Jäljempänä muinittavista valtion Keskuslaina
rahastolle myöntämistä pysyvistä lainoista, 46.s milj.
markasta, on 25 milj. mk käytetty sellaisten osakkei
den lunastamiseen, jotka eivät oikeula osinkoon, 7.5
milj. mk osinkoon oikeuttavien osakkeiden lunasla
miseen ja 1 4 milj. mk vararahaston lisäämiseen. Sa
malla on valtio saanut oikeuden nimittiiii 3 jiisentii
yhtiön hallintoneu\'ostoon. Osinkona makseLaan kor
keintaan 4 1/,1. % •
Keskuslainarahasto sai ensimmäisen valtionlainansa,
4 milj. mk, vuonna ' 903 ja toisf'Jl, 700000 markkaa,
'
vuonna 1909; molemmat ovat huokeukorkoisia kuole·
tuslninoja.

VUOSilll1 1 9 1 3-1 924 va.ltio llIyöm,i sille

yhll>enså 39 milj. mk korottomia lainoja sekä 7.5 milj.
mk korollisia lainoja osuusllleijerien rakennuslainoiksi,
molcmm.at ehdolla, että niitä ei irtisanota niin kauan

12'

kuin yhtiö toimii nykyisen paamaarallsa t.oteuttami
seksi ja, jos liike joskus lakkautettaisiin, ne makset.'l.all
tukaisin vnsta sen jälkeen kuin muut velat on suori
tettu. " uonnu

1921

perustetusta maataloustuotannon

cdistämisrahastosla Keskuslainnrahasto sai
mk lainaksi.

23.3 milj.

Edelleen sille on myönnetty useampiin

tilapi
iisiin tarkoituksiin Iyhempiaikaisia korollisia val
tionlailloja yhteensä

44.3

milj. mk sekä \'altion ta

kuulla postisäästöpankin varoista

100

milj. mk.

Tä

mun lisäksi oli KcskuslainarahastoIla obligatiolainoja,
talletuksia, pankkilainoja y. m. yhteensä vuonna
lähe::'
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1924

milj. mk.

Mitä erityisesti talletuksiin tulee, sai Keskuslaina
rahasto oikeuden niiden ottamiseen vasta syksyllä

1 920.

Kun se lisäksi talletusten ottajana on vielä

vähi
i.n tunnettu, ei niitä vuoteen

1925

ehtinyt kertyä huomattavammin.

Mutta katsoen sii

mennessä ole

hen, että Keskuslainarahasto on erityisen turvallinen
rahojen siJoituspaikka ja että sen kautta rahat var·
masti tulevat hyödyttämään maataloutta ja ma:llais·
väestöi
!, on luonnollista, että ne tulevat karttumaan.
Keskuslainarahasto oli alkujaan yksinomaan osuus
kassojen rahoittaja, mutta vuonna

1915

laajennettiin

tätä sen tehtävää siten, että sen tarkoituksena nyttem·
min on »Iainaliikettä III1fjoittllmalla yhtiöön osakkaiksi
liittyneiden osuuskuntien välityksellä tyydyttää maa
laisväestön, varsinkin pienviljcliji
iin, luotontarvetta».
Tämiin muJ..;aan se antaa lainoja muillekin maataloulta
cdistiiville osuuskunnille kuin ostluskassoillc, vaikka
kyllä

pääomien

määrässä.

vi
ihyyden

vuoksi

vähiiisemmässä
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Vuodesta
llIeijcl'cillc

1923

saakka on valtion lainananto osuus

siirtynyt

Keskuslainumhastolle ja se on,

kuten mainittu, tätä vurten saullut kaikkiaan

! 5.0

milj. mk huokeakorkoisia lainoja valtiolta.
\'oidaksensa

päästä

Kcskuslainarahnston

luottoa

nautlinHlll1l tulee osuuskuntien olla perustettuja sen
hyväksymic!l mallisiiiintöjen rnukuun

j:t

alistua yhtiön

puolelta tapahtuvan tarkastuksen alaisiksi sekä muu
tenkin täyttäii

cl'iniiisii.� ehtoja.

Niiidcn ehtojen mukaan osuuskassat eivät saa käyt
tää rahoja muihin tl\rkoituksiin kuin

lainalakseen

niitä jäsenilleen maanviljelystä tai muita maalais
väestön elinkeinoja kohottaviin yrityksiin.

Mikäli

lairloja myönnetään maallviljelysammattitarvikkeiden
ostoihin, näiden tulee tapahtua osuustoiminnnllisilta
keskusliikkeiltä.

Kaikki nämä ehdot tarkoittavat siis

lainanottajain suojelemista erehdyksiltä ja pctoksilta,
jotta lainarahoista koituisi heille hyötyä eikä vahinkoa.
j\lyönnetystä luotosta saavat kassat nostaa rahoja
pienemmissä erissä tarpeen mukaan.
len

Toiselta puo

ne ovat oikeutetut irtisanomatta lähettämään

Keskuslainarahastoon talletettaviksi käyttämättä ole
via rahojaan.
Luottoa

on

tähän

saakka

myönnetty

kassojen

5 OOO:sla aina
saakka; vuonna 1924 oli osuus
luotto keskimäärin noin 160 000

luottokykyisyyden j a tarpeiden mukaan

1 500000

markkaan

kassoille myönnetty
markkaa.

Luottoa nauttivat osuuskassat tarkastetaan Keskus
lainarahnston puolesta kerran vuodessa, heikot useam
mankin kerran.

Tarkastajina käyttää Keskuslaina

rahasto asiaan erityisesti perchtyneitä, osaksi omia,
osaksi ]'cllervo-Seural1 konsulentteja, joiden kesken
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maa on jaettu 1 9 tnrkastuspiiriin. Nämä tarkas
tajat haljoittavl.ll samalla monipuolista osuustoimin
nalIista ncuvonlatyölä. Kcskuslaillurahast.0I1 omassa
palveluksessa on [ 2 tällaista tarkastajan ja 2 ylitar
kastajan.
Keskuslllinarahuston asioita hoitavat 1 2-miehincn
hallintoneuvosto ja tiimiin asettama johtokunta.
Hallintoneuvoston jäsenistä yhtiökokous \'alitscc 9
varsinaista ja 6 varajäsentä sekä maatalousministe
riö, valtiovarainministeriö ja Suomen Punkin pankki
valtuusmiehet kukin yhden ja tälle varamiehen .
.Johtokuntaan kuuluvat toimitusjohtaja ja 4 hallinto
neuvoston vuosittain valitsemaa jäsentä. Yhtiön
konttori on Helsingissä.
Osuuskassojen Keskuslainarahaston kehitys

0 ifl'l
' I=
';l

i�H I("Onllit
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�. .g '
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B.
Johdanto:

Osuustoimintaliitof.
Mikä on osuustoimintaliitto?

Osuustoiminnallisia keskusliikkcitii voi sanoa osuus
kuntien yhtiöiksi, jotka hoitavat niiden yhteisiä liike
yrityksiä.

OSlIustoimintaliittoja taas voidaan sanoa

osUuskulltien

ammattiyhdistyksiksi,

jotka

pitävät

huolta OsuLlstoimintasivistyksen levittiimisestä j a sr
vcntämiscstä,

aatteellisesti

asiua ja vnlyoval sen etuja.

ajavat

osuustoiminta·

On kuitenkin sellaisiakin

keskusliikkeitä, jotka hoituvat samalla myöskin liiton
toimialaa.
Osuustoimintaliittojen päi
i.tchtihät ovat seuraavat:

1 . 08ull�·tQi1ninta8ivi8fyk8en laajcnlaminf:-n ja 8!Jvm
liiminen. Tämä tapahtuu julkaisemalla osuustoiminta
lehtiä j a

osuustoirnintakirjallisuutta,

toimittamalla

osuustoimintatilastoa, järjestämällä n. s. osuustoimin
tapäiviä eli osuuskuntien eduslajakokouksia, lähettä
mällä kiertäviä neuvojia pitämään esitelmiä y. m . s.

2. Osnustoiminta,järiestöjen ja niiden laitoste'n edel
leen kehittämillen. Tämä tapahluu toimittamalla kiisi
ki,'joju, kirjanpitokirjoja ja mallisääntöjä, keksimällä
uusia apuneuvoja ja \'iilikappaleita osuuskuntien j a
niiden yhtymien hoidon helpottamiseksi sekä tarkas
tamalla osuuskuntien tilcjä j a taloudenhoitoa ynnä
antamalla näitä koskevia neuvoja.

3. OS!tusloimi1italUkkeen yhteisten etujen edusta
minC7t ja 1lnolustamillen.
4. YhleenkU1l1uvaisulldenlunleen Iwrätlämi1/Cn osuus·
kunnissa ja niiden keskusliikkeissii,
Maissa, joissa osuustoiminta on kehittynyt pitem
mälle,

ovat

osuuskunnat

havainneet

tarpeelliseksi
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yhtyä useammanlaatuisiin liittoihin. On perustettu
yleisiä, osuustoiminnan eri haaroille yhteisiä liittoja,
sckii, erikoisliittoja yhtä haRraa varten. Kumpiakin
on perustettu sekä maal.;unlaliitoiksi että koko maan
tai valtion käsittäviksi liitoiksi. Tällöin on työ jaettu
niiden kesken luvullisesti siten, että koko maan
käsittävät liitot ovat toimittaneet kirjallisen ynnä jär
jestiimis- ja edustustyön, maakuntaliitot taas harjoit
taneet suullista neuvontaa ja tilintarkastusta. Eri
maiden liittojen huipuiksi on vielä perustettu kan
sainvälisiä osuustoimintaliittoja.
Koska liitot eivät yleensä harjoita liiketoimintaa,
josta ne saisivat tuloja, täytyy niiden tavallisesti saada
vuotuista kannatusta muualta. Onkin luonnollista,
että niiden omat jäsenosuuskunnat ja keskusliikkeet
taloudellisesti tukevat niiden toilnintaa.
Lisäksi
ovat useiden maiden maataloudcllisct osuustoiminta
liitot saaneet valtionapua varsinkin osuuskuntien
tilintarkaslusta varten.

1. Maakunnallisia ja erikoisliittoja.

a)

O s u u s k a u p p o j e n l i i t o t.

Osuustoiminnallisen valistustyön tehostamista var
ten perustettiin vuonna. 1 908 n. s. o8uuskauppapiirejä,
joihin liittyivät läänin, mU<'l.kunnan tili suuremman
alueen osuuskaupat. Osuuskauppapiirit muodostivat
taasen keskenään Osuuskauppojen Liiton. Vuonna
1 9 1 8 tämän liiton toiminta järjestettiin uudelleen ja
hyväksyttiin sille uudet säännöt sekä nykyinen Illlm:
Yleinen Osu1lslcauppojen Liitto (Y. O. L.).
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Nykyjään on Y. O. L:n alue jaettu 1 5 0suuskauppa
piiriin, joista 1 2 on suomenkielistä. ja 3 I·uotsinkiclistii .
Y. O. L. toimii välittömässä yhteydessä S. O. l{:n
kanssa ja sen hallintoneuvostOlla on S. O. K:n hallinto
neuvosto ja johtokuntana S. O. ](:1} joht.okunta sekä
kcskustoimistona s1v. 103 mainittu S. O. K:n neuvonta
toimisto. Kerran vuodessa kokoontuu Y. O. L:n edus
tajakokous, johon kukin Y. O. L:n jäsenosuuskauppa
liihettää yhden edustajan, jolla kokouksessa on yksi
ääni. Kukin osuuskauppapiiri pit.äii. kerran vuodessll,
syys- tai lokakuussa, piirikokouksen, jossa käsitellään
etupäässä paikallista valistustoimintaakoskevia asioita
ja valitaan piirin asioista huolehtiva 3-henkinen piiri
toimikunta, sekä turpeen mukaan osuuskauppojen hal
litusten edustajain ja liikkeenboitajain kokouksia.
Kerran vuodessa on Y. O. L:n hallintoncuvoston ja
johtokunnan sckii piiritoimikuntien jäsenten muodos
taman neuvottelukunnan kokous. Kaikissa näissä
kokouksissa pohd.itaan osuuskauppojen aatteellista
\'ulistustoirnintau, yhteiskunnallista merkitystä ja teh
täviä sekä käytännöllistä osuuskauppatoimintaa kos
kevia kysymyksiii.
Vurernmin mainittujen erirnielisyyksien johdosta
useimmat työväen osuuskaupat erosivat tästä järjes
töstä vuonna 1 9 1 6 ja perustivat omia mU4kunnallisia
o.muskauppaliittoia, joita nyt on 8, ja näille keskus
elimen, nimellä Kulutusosuuskuntien Ke8kusliitto
(J(. K.). K. K:n yhdeksi tehtävä.ksi on tullut yhdis·
tiiä ja keskittää itseensä tämä osuuskauppaliike ko
konaisuudessaan. Siitä syystä ovat K. K:ssa jiise
ninä paikallisten osuusknuppojen ohella. myös kcs,
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kusliike OTK sekä vakuutusliikkeet Kansa ja Tulen
turva.
K. K. on siis itsenäinen järjestö omine hallintoeli
minecn. Mutta muissa suhteissa. se toimii samalla
tavoill kuin S. O. K:n ncuvontatoimisto. Se valvoo
ja edistää osuuskauppain ja. kuluttajaväestön etuja,
suorittaa osuuskaupallista valistus- ja kasvatustyötä
ja harjoittaa konttori- ja tarkkailuvälineiden ynnä
paperikauppatavarain valmistusta ja kauppaa. Se
julkaisee viikkolehteii Kulutlaiain Lehti (levikki
75 000), kuukausilehteä Konsumentbladet (levikki 1 500)
ja osuuskauppain toimi· ja johtohenkilöille tarkoitet
tuja. lehtiä 1'yötoveri (levikki 3 000) ja OsutUliike (le
vikki 2 500) sekä muuta osuuskaupallista vulistuskir
jallisuutta. K. K. toimeenpanee luentotilaisuuksia
maaseudulla osuuskauppojen jäsenille ja kursseja
toimihenkiJöille, jotka kirjeopistossa saavat alkuope
tusta ja sitten vuosittain Helsingissä pidettäviUä 3kuukautisilla kursseilla jatko-opetusta. Edelleen K. K.
harjoittaa osuuskauppojen tilintarkastusta, antaa neu
voja lakiasioissa, laatii tilastoa jäsenosuuskauppojen
liiketoiminnasta ja välittää osuuskauppojen henkilö
kunnan toimenväJitystä. Lisäksi se välittää ja myy
osuuskaupoille paperitavaroita ja konttoriviilineitä.
K. K:n ylin päättävä elin on vuosittain pidettävä
edustajakokous. Osuuskaupat lähettävät siihen tavnl
lisesti useita edustajia, mutta yhdellä niistä on oikeus
käyttää äänioikeutta. Osuuskaupalla on oikeus yhteen
edustusääneen kutakin 200 jäsentä kohden.
Edustajakokouksessa valitaan jäsenet K. 1(;n hal
lintoneuvostoon. Lisäksi on kullakin keskusliikkeellä
oikeus saada siihen edustajansa. Hallintoneuvosto
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Talitsee johtokunnan, joka hoitaa K. K:n välitöntä
johtoa.
b) O s u u s m e i j e r i e n l i i t o t.

Osuusmeijeriliitoista
perustettiin
ensimmamen
TUOllna 1903, mutta useimmat vuosina 1906-1909.
Nykyisin niitä on 12. Liittojen toiminta-alaan kuu
luu konsulenttien ja konemonltööricn pitäminen. mei
jeriharjoittclulaitoksen valvominen, viikoiltaisen voin
hintatilaston julkaiseminen ja tietojen kerääminen
osuusmeijerien liiketilastoa varten. Aikaisemmin liitot
toimivat suurimmaksi osaksi valtionavun vax3ssa.
Nyttemmin ne saavat valtionavun lisäksi osan tulois
taan veroina jäseniltiiän, avustuksella Vsliolta sekä
voittona harjoittamastallll meijeritarpeiden välitys
liikkeestä.
Osuusmeijeriliitot ovat silloin tällöin pitäneet liitto
jen edu,stajakokouksia. Näiden ohella ovat Pellervo
Seura ja Valio yhdessä silloin tällöin järjestäneet
osuusmeijerien edustajakokouk8ia vuodesta 1 9 1 4 läh
tien.

e) 0 s u u s k a s s 0 j e n

1

i i t 0 t.

Paljon myöhemmin ovat osuuskassut tunteneet
paikalliscn liittoutumisen tarvetta. Vasta syksyllä
1924 syntyi ensimmäinen osuuskassaliitto Karjalassa.
Lokakuussa samana vuonna käsiteltiin asiaa osuus
kassojen VIJ:ssä edustajakokouksessa, joka piti täl
laista liittoutumista suotavana, ja tammikuussa 1925
vahvisti Keskuslainarahaston hamntoneuvosto maIli
säännöt osuuskassaliittoja varten. Liitot on ajateltu
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alueeltaan yleensä pienemmi ks i kuin osuu skauppa- ja
osuusOlcijcriliitot, jopa viiiiin vain yhden laajemman
kunnan käsittäviksi.
d) R U 0 t s a i a i n e n o S II U S t o i m i n t a
l i i t t o.
Vuonna 1 9 1 9 perustettiin Suomen ruotsinkielisiä
seutuja vn.rten oma yleinen osuustoimintaJiitto, Fin
lallds Svc/!slw Andel8föl"vund, jonka toimisto on Helsin
gissä ja joka etupäi
i ssä on toiminut osuustoimintava
iistukscn IcvIttämiscksi ruotsinkielisten kcskutl(lessa.
Liittoon kuului vuoden 1924 lopussa 100 erilaista
osuuskuntaa, niiden joukossa keskusliikkeet Labor ja
1!:nighelcn. Liitto nauttii vnltionapua sekä rahallista
kannatusta muutamilla keskusliikkciltii.
2. Pellervo-Seura Suomen yleisenä osuustoiminta
liittonn.

Koska }lel1ervo-Seura 011 se järjestö, jonka aloit
teesta ja toimesta Suomen osuustoimintaliike on Sftll
nut alkunsa ja järj cstöm uolonsn ja se nuin ollen jo pe
rustarnisestaan asti tosiasiallisesti sekä vuodesta 1 9 1 8
saakka sääntöjensäkin muktlan on toiminut koko maan
käsittävänä yleisenä osuustoimintaliittona, on sen toi
minnan tunteminen tarpeellinen oSUlIstoiminta\'iiellc.
Siitä syystii. tehdään siitä tässä lähemmin selkoa.
Kuten edellii jo 011 kerrottu, perustivat Pellervo
Seuran eräät osuustoimintnliikkeen ystävät VUOllnu
1 899.
Seuran tnrkoitukscna oli sen cnsin,miiisten
sääntöjen mukaan maalaisviiestön osuustoiminnan

133

edistäminen, mutta olojen pakosta se joutui tosiasial
lisesti toimimaan osuustoiminta-aatteen yleisenä edis
täjänä, ohjaajana,

valvojana ja puolustajana.

Se on

levittänyt tietoja yhteistoiminnan siunausta tuolta
vasta voimasta, antanut avustusta crilaatuistcn yhteis
toimintayritysten, kuten aikaisemmin maamiesseuro
jen, sonniyhdistysten ja knrjanvakuutusyhdistystcn,
ja rnyöhemmil\ erilaatuistcn osuuskuntien, kuten osuus
meijc.oien, osuuskassojen, osuuskauppojen y. m. perus
tamisessa; se opettaa osuuskuntien toimihenkilöille,
miten osuuskuntia on hoidettava ja niiden tilcjä teh
täv�i;

se avustaa osuuskuntia tilintarkastuksissa ja

riitaisuuksicn selvittämisessä; se koettaa saada pai
kallisia osuuskuntia liittymiiiin keskenään yhteistoi
mintaan;

se

vihdoin

edustaa

osuustoimintaliikeltii

ulo�päin, v:tlvoo sen etuja ja puolustaa sitä.
Käitä tehtäviään on Pellervo-Seura suorittanut seu
raavia elimiä ja toimintatapoja ki
i,yttäen;
Seuran toimistossa. Helsingissä on valmistettu laki
miesten ja avuksi kutsuttujen ammaL-timiestcn myötä
vaikutuksella 1Ilallisiiänlöjd erilaisia osuuskuntia ja
muita taloudellisin yhdistyksiä varten .

Sitäpaitsi on

toimistosslj, vlIo'den vieriessä laadittu, tarkastettu ja
parallllcltu sellaistcnkin osuuskuntien sääntöjä, joita
varten ei ole mallisääntöjä, mutta joita joko yleisö tai
virastot ovat sinne lähettiineet.
Lisiiksi on toimitettu �;äsikirjQja osuuskuntien pe
rustamisesta ja hoidosta kaikkia tärkeimpiä osuustoi
minnanhaaroja varten.

i\iinikään on painatettu Idr

janpitokirjoja ja tarvittavin lumakkeita kaikkia tiir
keimpiii mautuloudcllisia osuuskuntia varten.
Vuonna 1903 seura ryhtyi toimittamaan ja julkai-

'"

semat\n vuotuista liiketilasloa osuwlkaupoista. OSUU3meiiereistä ja osuuskassoista sekä tilapäisesti muistakin
osuuskunnista. Vuodesta 1 9 1 3 siirtyi osuuskauppati
lasto S. O. K:n ja osuuskassatilasto Keskuslaina
rahaston sekä vuonna 1922 osuusmeijeritilasto Valion
laudittavaksi. Mutta cdcllecnlån Pellervo-Seura jul
kaisee kaikki osuustoimintatilastot yuosikirjassaan,
josta siis saa yleiskatsauksen osuustoimintaliikkeeseen
sen kaikessa laajuudessa.
Tämän niin sanoaksemme etupiiiissä sisäisen toi
minnan rinnulla on Pellervo-Seurassa tehty ulos
päinkin kohdistuvaa työtä.
Seuran tähän loiminnan puoleen kuuluvat toimen
piteet osuustoiminnan yleisten etujen vaJvomiseksi.
'Niistä ansaitsee ensi sijassa huomiota vuoden 1900
vaItiopäivilie toimitettu anomusebdotus valtion kan
natuksesta osuuskassaliikkeelle. Tämän anomuksen
seurauksena myönnettiin vuonna 1 903 nellän milloo
nm� markan valtionlaina Osuuskassolen Keskuslaina
rahastolle.
Toinen samantapainen toimenpide oli
vuonna 1903 senaattiin jätetty kirjelmä, jonka seu
rauksena oli kahden miljoonan markan $Uurui.'/en eri
tyisen rahasumman myöntäminen, josta rahastosta on
annettu lainoja osu1lsmeijerien rakentamista ia sis�a
rnisla varten. Varmistaakseen alaa edullisten maa
talouskoneiden yhtcisostoille Pellervo-Seura pani
vuonna 1902 alulle ja sai vuonna 1903 käyntiin 11. s.
väliaikaisen konetarlcastuslaitulcsen, jonka toimintaa
jatketaan vuodesta 1921 lähtien valtion puolesta.
Edelleen kuuluu tähän toimintaan se erikoisehdotuk
sista koottu ja niiden pohjalle laadittu a.nomus OSUU8-
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toimintalakiin tehtävistä muutoksista ja lisäyksistä,
minkä seuran johtokunta vuonna 1908 jätti senaat·
tiin, josta se on lähetetty lainvalmistclukuntaan.
Erittäin tärkeä tehtävä on Pellervo-Seuralla edel
leen lausuntojen antamisessa osuustoimintaa koske
vista asioista hallitukselle ja viranomaisille.
Suuri merkitys on ollut myöskin sillä osalla Pel
lervo-Seuran työtä, joka on tapahtunut neuvontatoi
minnan muodossa.
Neuvomista on osaksi harjoitetlu toimistosta ta
pahtuneen erittäin laajan kirjeenvaihdon avulla.
Toimistotyöstä on erikoisesti mainittava se osa,
minkä on suorittanut seuran lainopillinen sihteeri.
Niinpä hän on saanut m. m. antaa neuvoja joko
suullisesti tehtyihin tai - mikä on tavallisempaa kirjeellisiin, osuustoimintalakia koskeviin kysymyk�
siin, laatia lausuntoja virastoilIe, valmistaa erikoisia,
paljon työtä vaativia selvityksiä, laatia joko vaIJan
uusia mallisäänlöjä ja muita julkaisuja tai valmistaa
uusia, parannettuja painoksia jo varcmmin laadittu
jen tilalle.
Seuran toimistosta on lisäksi vuodesta 1 9 1 6 lähtien
annettu kohtuullista palkkiota vastaan kirjallisia ja
suulli.sia neuvoja sekä muuta avustusta muissakin
kuin osuustoimintaa koskevissa lakiasioissa seuran ja
osuuskuntien jäsenille sekä kunnille ja niiden viran
omaisille. Näitä ynnä eräitä muita tehtäviä varten
perustettiin mainittuna vuonna erityinen lainopilli�
nen neuvontatoimisto, johon on kiinnitetty kaksi laki�
miestä.
Yhtä tärkeä on ollut se ohjaus, mikä tapahtuu maa�
seudulla kiertävien konsulenttien avulla. Heidän
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toimenaan on tehdä aatetta tunnetuksi, antaa ohjeita
osuuskuntien perustamisessa, hoitamisessa ja tilin
teossa sekä tarkastaa niiden tilcjä .
Jotta tämä paikallisten osuuskuntien neuvonta jn
tarkastamistyö tulisi riittävän tehokkaaksi, on pidetty
tarpeellisena jakaa maa piireihin ja asettaa niihin
II. s. piirikonsulenttcja joko yksin tai yhdessä eräiden
muiden laitosten kanssa. Tällaisia piil'ikollsulcnttcja
on seuralla VUOIIlla 1925 omia 8 ja yhteisiä Kcs
kusluinarahaston kanssa 1 1 , joiden kesken maa 011
jaettu 19 piiriin. Näiden lisäksi on seuralla kaksi
crikoiskonsulenttia koko mauta varten, nimittäin toi
nen mUIl!LIlnlyyntiosuustoimintaa \'artcn yhdcssii
8i\1ul1an� kanssa ja toinen n. s. muita osuuskuntia
varten. Tämän konsulenttitoimen laajulldestu Saa
jonkinlaiscn käsityksen, kun tietää, että konsulcntit
alkuvuosina puhui\'llt kymmcnille luhansillc henki
löille joka vuosi ja että he viimc aikoina ovat kiiyneet
vuosittain cl1cmmässä kuin 1 800:ssa eri toimituk·
sessa kaikilla maumme i ärillä.
Kansaa valistavnssn tarkoiluksessa on myös Hel
sinkiin järjestetty n. s. Pellervon päiviä vuosina 1900,
1902, 1 904, 1907, 1909, 1 9 1 4 ja 1 920, joista osanotta
jain suuren lukumäi.iräu, hyvien esitc1mien, laulujen
ja arvokkaiden iltamien vuoksi on muodostunut
yleisiä maataloudellisia juhlatilaisuuksia, jommoisia
ei varemmin tässä maassa ole vietetty. Suurin niistä
oli se juhla, joka lokakuun 2 ja 3 p:nä 1924 vietettiin
Pcllervo-Scumn ja Suomcn osuustoimintaliikkeen 25\'uotisen olemassaolon johdosta ja johon otti osaa
noin 3 000 henkeä.
Pellervon päivien rinnalle astuivat yuodesta 1 9 1 1
•
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lii.htien 11. s. '1IIaataloudelliset osuusloimintapäiväl,
joita Pellervo-Seura rupesi järjestämään yhdessii.
Keskuslainarahaston, Valion ja IIankkijan sekä myö
hemmin muidenkin maataloudcllistcn järjestöjen
kanssa siinä muodossa, että näiden järjestöjen vuosi
kokoukset vietetään joka vuosi samoina päivinä huh
tikuun alussa.
Pellervo-Seura on myös harjoittanut huomattavaa
osu'U,�loimiJ!nulli8en kirjallisuuden kustantamista. Tii
Illä kirjallisuus on ilmestynyt pääasiallisesti Pellervon
kirjasto-nimisenä sarjana, jossa tavataan jo aikai
semmin mainitut käsikirjat, mutta niiden ohella
myös muita. osuustoiminta-asiaan perehdyttiiviä kir
joja, suomeksi yhteensä 42 l1umCI"Oa ja ruotsiksi 23
numeroa. Tämiin ohella on julkaistu pienempiä sar
joja, nim. Pellervon pi/ckukirjasia sekä Pellervon lento
lehti�'iä, joista jälkimmäiset Oyut levinneet kymmenin
tuhansin kappalein, Eräitä juhlat.ilaisuuksia val'ten
seura on niinikään julkaissut arvokkaita juhlajulkai
suja. Erittiiin suudöisenä ja sisällysrikkaana ilmestyy
sCllI'an vuosikirja, jossa eri tavoin esitetään ja eri
puolilta valaistaan Suomen osuust.oimintaliikkeen
kehityksen kulkua ja johon sisältyy se eri osuuskun
nista luadittu seikkaperäinen osuuskuntien liike
lilasto, joka jo varemmin mainittiin,
Tärkeänä aatteen tunnetuksitekijänä ja sen toteut
tamisen ohjaajana on pidettävä Pellervo-lehteä, Se il
mestyi alkuvuosina kerran, mutta vuodesta 1907
saakka kahdesti kuukaudessa. Lehti sisältää helppo
tajuiseen muotoon laadittuja kirjoituksia osuustoi
minnan, maanviljelyksen ja sen sivuclinkeinojen sekii
mnataloudellisen lainsiiiidännön alalta, kysymyksiä ja
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vastauksia lukijain osastossa, kodin osaston sekä
lisäksi aatteellisia ja yleissivistäviä kirjoituksia. Leh
teä leviää enemmän kuin mitään muuta Suomen, vie
läpä Skandinavian maidenkin maataloudellista lehteä,
ja vain harvat maatalollslchdet suurissa sivistys
maissa ovat saavuttaneet yhtä suuren tai suurem
man levcncmisen. Sen tilaajamäärä oli varcmpina
vuosina noin 20 000-25 000, mutta se on myöhem
min kasvanut, niin että se vuouna 1925 on noin
90000. Vuosina 1 900-1920 ilmestyi tämä lehti 5UP
peampana myöskin ruotsiksi noin 3-5000:n pai
noksena.
Vuodesta 1 9 1 5 saakka on Pellervo-Seura julkaissut
almanakkaa nimellä Pellervon kalenteri, jota leviää
noin 30 000 kpl.
Erittäin tärkeän osan seuran kustnnnusliikkeestä
muouostaa kirjanpilokirjojen kustantaminen erilaisia
maataloudellisia osuuskuntia varten.
Tämän ohella seura on uhrannut työtä ja voimia
keskusliikkeiden valmistamiseen, järjestämiseen ja pe·
rlWtamiseen sekä niiden tunnetuksitekemiseen ja puo·
lustamiseen, milloin se on ollut tarpeen. Samoin se on
pannut alulle ja järjestänyt piUijäin paloapuyhdislysten
keskittämisen � Vakavaam vuonna 1 9 1 7 ja ll1aalais·
kuntien Liiton perustamisen vuonna 1921. Edelleen
se on vuonna 1916 ottanut aloitteen �laaseudun Tule
vai&uus·lehden julkaisemiseksi ja vuonna 1 9 1 7 maa
taloustuottajain maatalouspoliittiseksi järjcstäytymi·
seksi, joka sittemmin johti Maatalotl.Stuottajaitl Kes
kusliiton perustamiseen.
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Tällaista voimaperäistä ja monipuolista toimintaa
varten Pellervo-Seura luonnollisesti tarvitsee paljon
varoja. Seuran raha-asioista onkin syytä antaa eräitä
tietoja.
Siv. 140 olevasta taulukosta nähdään, että seura
sai ensi vuosina lahjoituksia asianharrastajiltakin,
mutta että sen jäsenmaksut ovat olleet verraten vä
häiset. Sen nauttima valtionapu oli alussa verraten
suuri jo. se kohosi vuoteen 1 9 1 2 saakka, jolloin se oli
8 1 000 mk, mutta valtiollisista syistä sitä alennettiin,
niin että se sodan aikana oli enää vain 55 000 mk.
Vuosina 1920-1922 se oli 175 000 mk ja vuoden
1923 alusta 205 000 mk, mikä ei kununinkaan ole edes
20 000 rauhanaikaista markkaa. Kannatuksia osuus
toiminnallisilla keskusliikkeiltä oli sillä varemmin ai·
van vähiin, mutta vuodesta 1916, kun valtionavut
supistuivat, ryhtyiviit S. O. K., Hankkija, Valio ja
Keskuslainarahasto sitä tuntuvmnmin kannattamaan,
vuonna 1924 480000 markalla. Seuran "''USlannusliik
keen kasvamista osoittavat sen tuottamat seuraavat
bruitotulot: vuonna 1 904 56 000 mk, vuonna 1 9 1 6
180 000 mk, vuonna 1 9 2 1 lähes 800000 mk j a vuonna
1924 yli 1 500 000 mk.
Seuran jäseninä oli aluksi pääasiallisesti yksityisiä
henkilöitä.
Myöhemmin siihen rupesi liittymään
osuuskuntiakin, vaikka verraten vähän, niin että
maan yli 3 OOO osuuskunnasta oli siinä niitä vuonna
1924 vain 407. Seuran säännöt muutettiin vuonna
1 9 1 8. Niiden mukaan on seuran järjesWmuoto seu
raava:
Seuran jäseniksi ei enää oteta yksityisiä henkilöitä,
vaan ainoastaan osuustoiminnallisia keskusliikkeitä
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Pellervo-Seuran kebltys vv. 1899-1924.
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Jiisenmaksu on jäseninä.

Qlevilta keskusliikkciltä, joiden toimintapiirinä on
koko maa, 5 000 mk yuodessa ja muilta keskusliik
keiltä ja osuuskunniltn. niiden liik(>vaihdon mukllutl
20:stii ajna

I OOO:ecn

markkaan osuuskunnilta ja

2 000:een markkaan keskusliikkeiItä.
Seuran asioita hoitavat johtokunta ja valtuuskunta.
Johtokuntaan kuuluu 9 jäsentä, joista kukin jäse
nenä oleva keskusliike yalitsee

yhden

ja muut seuran

vuosikokous.
Valtuuskuntaan kuuluu johtokunnan lisäksi

9 jii

sentä, jotka valitaan vuosikokouksessa kolmeksi vuo

deksi

kerrallaan, siten että valtuuskunnassa tulevat
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maan eri seudut ja osuustoiminnan erI päähaarat
edllstctuiksi.
Valtuuskunta kokoontuu ainakin kerran vuodessa
ja sen asiana on antaa ohjeita seuran nC\lvonta· ja
valistustyön järjestämisessä sekä päättää tärkeim
mistä uusista aloitteista ja seuran toimintatavan
muutoksista.
3.

Eräitä muita eri osuusfoiminnanhaarojen yhteisiä
yrityksiä.

Toisiakin teitä ovat eri osuustoiminnanhaarat
pyrkineet yhLeistoimintaan.
Vuonna 1 908 perustivat Pellervo-Seura, S. O. K.,
Hankkija, Valio ja Kcskuslail1urahasto kannatus
yhdistyksen, jonka lchtiivällä on julkaista Suomen
Osuusloimintalehti-nimistä aikakauslehteä. Tänlä on
ilmestynyt vuodesta 1909 lähtien kerran kuukaudessa
ja se on tarkoitettu valistuneempaa osuustoiminta
väkeä sekä kaikkien osuuskuntien johtomiehiii. ja
toimihenkilöitä varten. Se lcriiiä 3 500 kpl:n suu
ruisena pa.inoksena.
Vuonna 1 909 perustiva.t ylJämainitut järjestöt
Suomen Osuustoimi1!laOpiston, joka sodan alkuun
saakka toimi osuuskauppojen, osuusmeijerien ja
osuuskassojen hoitajien yhteisenä oppilaitoksena Tuu
sulan kansanopistolla vuosittain 4-8 viikkoa kesti
i
neinä kursseina sekä talvisin eri osis>;a maata pidct
tyinä, 2-4 päivää kestäneinä yleiscmpinä kursseina.
Sodan jälkeen on osuustoimintaopetus siirtynyt edellä
mainittuihin osuustoimintakouluihin ja -kursseihin.
Vuonna 1 9 1 2 perustivat edellä mainitut osuustoi-
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minnalliset keskusjärjestöt ynnä Keskiniiinen Henki
vakuutusyhtiö Suomi YhteiskiriapainQ O. Y.-nirnisen
osakeyhtiön, joka osti näille oman kirjapainon, mikä.
nyttemmin on maamme suurimpia kirjapainoja ja
sijaitsee omassa talossaan Helsingissä. Tässä kirja
painossa ffi. m. painetaan maamme useimmat osuus
toimintalehdet.
Vuonna 1 9 1 6 perustivat Pellervo-Seura ja erinäiset
keskusliikkeet y. m. maanviljelijäin keskusjärjestöt
Maalaisten Yhleistoimintatalo O. Y.-nimisen osake
yhtiön, joka sodan jälkeen on rakennuttanut Helsin
kiin Simonkadun 6:nteen 7-kerroksisen tilavan talon.
Vuodesta 1922 se tarjoo suojan Pellervo-Seuralle,
useille pienemmille keskusliikkeille ja useimmille
muille maalaisten yhteistoimintajärjestöille.

Loppusanoja.
Edellisestä on opittu tuntcmaan Suomcn osuustoi·
mintaliikkeen synty ja tähänastinen kehitys. Me
voimme yleensä iloita siitä, että osuustoiminnan niin
monessa suhteessa hedelmällinen aate on voitu meil
läkin verraten hyvällä menestyksellä sovelluttaa käy
täntöön useilla eri aloilla. Mutta toiselta puolen
emme suinkaan vielä voi tyytyä tähänastisiin saavu
tuksiin. Sillä vasta noin 30 % meidän maanviljeli
jöistiimme on liittynyt osuuskassoihin, kun vastaav!�
luku Saksassa lienee ainakin 80 %. Vasta noin 30 %
Ichmistämme on osuusmeijerien kirjoissa, kun niitä
Tanskassa on lähes 95 %. Vasta hyvin pieni määrä
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sikalan- ja kanalanomistajistammc on karjanmyynti
ja munanmyyntiosuuskunnissa, kun näiden jäseniä
on Tanskassa satojatuhansia. Ja vaikka osuuskaup
pojemrnc jäsenmäärä onkin huomattavasti suurempi
kuin muiden osuustoimintaliikkeemme haarojen, ko
hoten jo yli 1 0 %:n maamme asukasluvusta, mitä
parempaan tulokseen tuskin missään muussa maassa
kuin Englannissa on päästy, on osuuskuuppaliikkeen
kin alalla vielä paljon sijaa kehitykselle. Sitäpaitsi
osuustoimintalHkkcen kaikilla aloilla on vielä ja tulee
aina olemaan runsaasti tyämaata myöskin liikkeen
lujittamiseksi ja sisäiseksi voimistuttamiseksi.
Meillä on siis osuustoiminnan alalla vielä paljon
tekemättä työtä, jota Pcllcrvo-ScUl'an, keskusliik
keiden y. m. konsulentit eivät yksin ehdi suorittaa,
vaan johon kaivataan kaikkien yhteishyvää harras
tavien kansalaisten apua. Isänmaa ja kansamme
vähäväkisten suuret joukot ovat siis oikeutetut odot
tamaan näiltä, että he kukin kotiseudullaan ryhtyvät
toimimaan osuustoiminta-aatteen tunnetuksitekemi
seksi ja toteuttamiseksi.
Nuoret, ihanteellisuuteen pyrkivät henkilöt arve
levat kcnties, että tämä on sellaista aineellista aher
rusta, joka ei anna tyydytystä sille, jonka mieli
pyrkii korkeammalle. Mutta siinä he crehtyvät. Sillä
Suomen osuustoiminnan perimmäinen tarkoitus ei
suinkaan ole niin ja niin monen osuuskunnan pystyt
täminen, niin ja niin monen jäsenen kerääminen
niihin tai niin ja niin monen sadan miljoonan liike
vaihdon hankkiminen. Sen lopullinen päämäärä on
tätä aineellista yhteistoimintaa apunaan käyttäen
saada Suomen kansan niin taloudellinen kuin tieto-
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puolincn Ja siveellinen taso kohotetuksi siinii. mää
rässä, että se tulevaisuudessa pystyy nykyistä, voi
makkaammin isi
i,nmaamrnc turvallisuutta ja onnea
lisäämään.
Eikö tämä ole nuorten isänmaallisten miesten ja
naisten uhrautuvien ponnistusten arvoinen tehtävä?
Rikä sen talTitse olla peIkki
iii uhraustakaan,

sillii

- kuten eräs kirjailija on sanonut - suurin onni,
mikä kuolevaisen osaksi voi tulla, on se, että hän
saa suorittaa selllli.sta työtii, jota hän rakastaa ja
joka koituu muille hyödyksi.

lIlie!!, jokll ymmärliiii oS!I!lSwi7llimwn r'lnerkitykscn, omistall
sille fljattlksissa, 8wwillsa ja töissii elämänsä jokaisen l)iiivä/L
1'ukenwlla jOkaista olJUllswimilllayritysW hiin koettaa alit!tisesli
herättää ystävissäiill ja noapureissaan SU/lTemprm 1!lOttrml!l,�t(/
Q-!fuusroimill{(lflll .

Jliill kehoittaa kiirlliviillisyyteell, milloin toiset

milloin toiset vain

1IIoittivat.

v(lill al'tJoskkvat, J1Iin esi/tiiä m ielipileellsii miellylliiviilfä lavalla,

Iliill osailtaa ymm(irtiiviillsä osuus

toimimwn vaikeudet, ryll/YII/öttii liiaksi arwstelelll{/(/fI pikku
asioita.

OsuulJloimitlla ei voi syMy!"i ilmall 1. ii T s i v ii I I i

h !f v ii tj

t a h t o a ja y tn m ii T l ä m y s l ii.

II

Y Y t t ii,

Osuustoiminnan opiskeliJain, jotka haluavat perehtyi tarkem
min osuustoimlolallikkeeseen ja osuustoimlntatcariaan,
tulee hankkia alempana mainitut teokset, jolka
äskettäin ovat ilmestyneet PellervoSeuran kustannuksella.
""'"
Pellcrvo·Seuran ja Suomen osuustoimintaliikkeen
25.yuoti!ljuhlaall ilmestyi julkaisu

YHTEISELTÄ TAIPALEELTA.

Monipuolisesti, usean kirjoittajan selostamana, tuodaan
siinä eSiin sekä Pellervo-Seuran että osuustoiminnallisten
keskusliikkeiden ja Suomen eri osuustoimintamuotojen vai
heet ja viimeaikaiset saavutukset.
Kirjassa on 303 siv. ja kuvia. Hinta 20:-.

OSUUSTOIMINTALIIKKEEN
MERKKIMIEHIÄ

o n kirja, jossa selostamaJla maailman huomattavlmpien osuus·
toimiotamiesten elämäkertoja samalla annetaan kuvaus
08uustoinlinnan kehityksestä Europan eri maissa.
Kirjassa on 285 sivua. Hinta 10:-.
Prof. Hanne! Gebbardin 60.yuotispålväksl
ilmestyi juhlajulkaisu

YHTEISVOIMIN.

/

Tämä juhlakirja sisältää useita varsin laajo 'akin tutki
muksia sekä osuustoiminnan että maatalouden a alta osuus
toimintaa lähellä olevista asioista, Kirjoittajien �oukossa
on huomattavia sekä kotimaisia että ulkomaIsia iLedcmie
hiä ja osuustoimintateoreetikkoja,.
Kirja sisältää 305 suurikokoh.ta sivua. Hinta oid. 30:-,
sid, 40:-,
Muute osuusiolmlnfeklrJalllsuuite on lueteltu
seura_valle sivulla.
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