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Osuuskunta yritysten verkostona

• Osuuskunta rakentaa suuruuden voimaa jäsenenä oleville 
yrityksille. 

• Eri yritysmuodot voivat yhdistää voimiaan samassa 
osuuskunnassa.

• Yritysrakenteiden sipulimaisuus – eri portailla käytetään sitä 
yritysmallia, joka soveltuu tehtävään parhaiten.



Osuuskunta ja osuustoiminta

• OSUUSKUNNAN tarkoitus on jäsentensä tukemiseksi 
harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät 
osuuskuntansa tarjoamia palveluita.

• OSUUSTOIMINTA on osuuskuntiin ja keskinäisiin yhtiöihin 
rakentuva taloudellinen toiminta- ja organisoitumismalli. 
Käyttää paljon myös osakeyhtiörakenteita.



Osuustoiminta monessa mukana

Työ ja yrittäjyys
• Henkilöstöomisteinen 

osuuskunta

• Kauppiasosuuskunta 

• Yrittäjien verkosto

• Tiimiyritys oppilaitoksessa

• Yrittäjyyden kehto

Ote toimivasta 
arjesta
• Kuluttajaosuuskunta

• Palveluosuuskunta

• Tuottajaosuuskunta

• Keskinäinen 
vakuutusyhtiö

Teknologia 
yhteisön käyttöön
• Laajakaistaosuuskunta

• Energiaosuuskunta

• Vesiosuuskunta

• Sähköosuuskunta

• Tietoliikenneosuuskunta



Perusmallissa liiketoiminta osuuskunnassa
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Osuuskunnat omistavat osuuskunnan
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Osuuskunnat omistavat osakeyhtiön
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Osuuskunnat omistavat julkista osakeyhtiötä
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Osuuskunnan jäsenenä voi olla 
eri yhteisöjä ja henkilöjäseniä yhtä aikaa
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Keskinäiset alueelliset vakuutusyhtiöt omistavat 
keskinäisen vakuutusyhtiön
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Osuuskunta yritysten verkostona 

• Suomalainen Energiaosuuskunta SEO

• Kauppiasosuuskunta Tekniset

• Kauppiasosuuskunta Veikon Kone

• Osuuskunta Timanttiset

• Tuko Logistics Osuuskunta

• Suomen Messut Osuuskunta

• Osuuskunta Suomen Asuntomessut

• Kotipizza Markkinointiosuuskunta



Osuuskunta yritysten verkostona 

• Nuutajärven Galleria Osuuskunta

• Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja 
taiteilijoiden osuuskunta

• Hämeen Hammashoito Osuuskunta

• Osuuskunta Laukkuketju

• Osuuskunta Valomo

• Texmoda Fashion Group –osuuskunta

• Sallan Osuuskunta Jotos 



Osuuskunta yritysten verkostona

• Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK

• OP Osuuskunta

• POP Pankkiliitto osk

• Säästöpankkiliitto osk



Osuuskunnan hyödyt yritysten yhteenliittymänä

Suuren pääoman 
edut pienemmille 

toimijoille

Oma päätösvalta -

Ei vallattavissa

Tasa-arvoinen 
päätöksenteko

Hankintavoima –
logistinen kyky

Tarjonta- ja 
toimitusvoima

Markkinointivoima 
– yhteinen brändi

Kehitys- ja 
tukipalveluiden 

hankinta yhteisesti

Yrittäjän 
aloitteellisuus ja 

vapaus säilyy

Pienyrittäjyys 
Suomessa



Osuuskunta on yhdessä tekemistä 

Osuuskuntaa voi käyttää luovalla tavalla liiketoiminnan 
organisoimisessa.

Sen tulee näkyä asiakkaalle tuotteiden ja palveluiden hyvässä 
laadussa, luotettavuudessa, monipuolisessa osaamisessa 
ja riittävässä volyymissa.

Kaikille plussaa! Jäsenten pitää saada hyötyjä 
1+1+1=4



Mitä edellyttää?
• Aito yhteinen intressi ja tavoite. Jatkuva kehittäminen.
• Määritellään selkeästi, mikä on osuuskunnan rooli ja mikä se 

ei ole; mistä päätetään osuuskunnassa yhdessä ja mikä on 
jäsenen omaa päätösvaltaa?

• Kyky yhteistyöhön ja sitoutumiseen. Jokaiselta.
• Avoimuus jäseniä kohtaan. Rakentaa myös luottamusta.
• Henkisten ja aineellisten voimavarojen käyttöä yhteiseen 

tavoitteeseen.
• Kyky katsoa kauas ja solidaarisuus kumppaneita kohtaan.
• Johtamisen epäonnistumiseen kaatuu moni hyvä asia. 

Osuuskuntaan sopiva päämäärätietoinen, yhteistä maalia 
rakentava ja osallistava johtamisote.



Materiaalia tarjolla

sami.karhu@pellervo.fi
gsm 0400 545 989

Kiitos!

mailto:sami.karhu@pellervo.fi

