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Hyvät naiset ja herrat 

 

Tervetuloa Pellervoon ja ”Osuuskunnat ja kestävä kehitys” –kirjan 
julkistamistilaisuuteen. 

Pellervo on osuustoimintajärjestö, joka on perustettu 1899. Missio ei ole 
muuttunut. Työ ei kaiketi ole mennyt hukkaan, koska Suomi on 
maailman osuustoiminnallisin maa. 

Osuustoimintayrityksiä on monilla alueilla talouselämää: 
finanssipalveluissa, keskinäisessä vakuuttamisessa, 
metsäteollisuudessa, elintarviketuotannossa, kaupan aloilla, hotelli- ja 
ravintolatoiminnassa, infrastruktuurirakentamista, yrittäjyyden ja 
palkkatyön välimaastossa uuden työn organisoinnissa, 
yrittäjyysvalmennuksessa ja yritysten välisessä yhteistyössä. 
Mahdollisuuksia on mittavasti, jos ja kun yritysmalli vain innostaa.  

Osuustoiminta on niin arkinen asia, että sitä ei aina tule ajatelleeksi.  
Siinä on vaaransa, sillä vähintään 84 prosenttia suomalaisista on 
osuuskuntien jäseniä tai keskinäisten osakkaita ja siten myös yritysten 
omistajia. Jäsenten tulee tietysti hyvin tuntea ja omistajaohjata oma 
liiketoimintansa. 

Osuustoiminta on nosteessa. Sen arvopohja puhuttelee. Ihmisten 
voimaannuttaminen ja kohtuus ovat isoja ajatuksia hierarkioiden ja 
kohtuuttomuuksien maailmassa. Näin tiivistäisin osuustoiminnan 
vahvuuden. Kaikella on rajansa, kohtuutensa, ja se on 
osuustoiminnassa tunnistettava samalla kun luodaan parasta 
liiketoimintaa jäsenten arvostamista lähtökohdista. 

Osuustoiminnan kehittämistyötä tehdään ahkerasti, mutta kovin 
vähäisillä voimavaroilla. Meillä on suuri tavoite saada seuraava vaihde 
silmään kaikessa siinä, millä yritystoimintaa voidaan tälläkin sektorilla 
edistää. On tärkeää, että yliopistot ovat asioiden etulinjassa. 
Tarvitsemme kaikkea sitä älyllistä perusrakennetta, jota yliopistot 



tarjoavat tuottaessaan uutta tietoa ja kouluttaessaan ihmisiä 
yhteiskuntaan.  

Emme ole yksin vaan kyse on maailmanlaajuisesta ponnistelusta. YK:n 
osuustoimintavuosi 2012 ja Kansainvälisen osuustoimintaliiton 
organisoima kehittämisen vuosikymmen 2020 tähtäävät samaan.   
Viimeaikoina  

Osuustoiminta ei tosin puhuttele kaikkia. Vastavoimia on olemassa. 
Viime viikkojen uskomattomin kannanotto on pääministerin johtaman 
valtioneuvoston kanslian raportissa, jossa halutaan 
osuustoimintayrityksistä eroon, koska ne eivät ajatuspajan mukaan 
kuulu nykyaikaiseen uudistuvaan talouteen. Näin suomalaista taloutta ei 
kehitetä.  

Kaikki ne, jotka osuustoiminnan arvomaailmaa kannattavat, saavat 
mielellään olla aktiivisia yritysmallimme esiin tuomisessa. Yhteiskuntaan 
on pesiytynyt ajattelutapa, että sijoittajaomisteisuus ja yksinyrittäjyys on 
yritystoiminnan logiikka ja muita ei oikein ole. Tällainen heijastuu 
monella tapaa esimerkiksi julkiseen sääntelyyn, mediaan ja paljolti myös 
yritysasioiden opettamiseen heikentäen osuustoiminnan 
kehitysmahdollisuuksia. Tällainen kierre pitää katkaista. 

Olemme kiitollisia yhteistyöstä Helsingin yliopiston kanssa yhteistyöstä, 
jonka yksi ilmentymä on tämän kirjan synty. Tietenkin on samalla 
todettava, että eihän se tästä alkanut. Oikeastaan yhteistyömme alkoi 
1899. Pellervon perustamisen takana oli varsin pitkälle Helsingin 
yliopiston oppineet tohtori Hannes Gebhardin johdolla. Hänen 
syntymästään tuli viime vuonna 150 vuotta. Järjestön synty oli 
yhteiskunnallista vaikuttamista ja vuorovaikutusta, jota viimeisinä 
vuosina on taas nostettu paremmin esiin. Pellervo on Helsingin 
yliopiston ja valtion kehittämisrahoituksen onnistunut hanke! Jatkamme 
tästä.   

Olemme kovin kiitollisia, että kirjassa on mukana laaja joukko ajattelijoita 
eri sektoreilta mukaan lukien Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola ja 
ulkoasianministeri Erkki Tuomioja. Heillä on pitkäaikainen ja syvällinen 
mielenkiinto ja osallistuminen osuustoimintaan liittyvään 
edistämistyöhön. Erkki Tuomioja on ollut pääpuhujana niin Pellervon ja 
osuustoiminnan 100-vuotisjuhlassa 1999 ja YK:n osuustoimintavuoden 
2012 pääjuhlassa. Jukka Kola johti pitkään Helsingin yliopiston 
Osuustoiminnan tutkimuksen ja opetuksen neuvottelukuntaa ja on 
edelleen aktiivinen. Pellervo kiittää syvästi heitä ja muita kirjoittajia 
aktiivisuudesta suomalaisen talouselämän voimistamisesta. 
Osuustoiminnalle on erityisen tärkeää, että vahvat yhteiskunnalliset 



toimijat käyttävät kannatuspuheenvuoroja. Se rohkaisee meitä tavallisia 
ihmisiä. 

Kiitoksia Pellervon puolesta kirjoittajille ja toimittajille hyvästä projektista. 
AD Minna Aholle kiitos kirjan ulkoasusta. 

Kirjan saatte käyttöönne tästä tilaisuudesta. 

Tilaisuutemme on rakennettu niin, että tämän avauksen jälkeen kirjan 
esittelee professori Visa Heinonen ja sitten käymme keskustelua kirjasta 
ja sen teemasta. Loppupuheenvuoron käyttää tutkija Shimelles Tenaw, 
jonka intohimosta se prosessi on alkanut toistakymmentä vuotta sitten, 
jonka tulosta nyt julkistettava kirja on. 

Professori Visa Heinonen, ole hyvä!  

 

 

 


