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Tutkimuksen tarkoituksena ja tavoitteena on ymmärtää osuuskunnan ja erityisesti 
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osuuskunnan edustajiston tehtävät ja rooli siten, että ne parhaalla mahdollisella 
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The objective of this study is to understand the role and duties of the council of 
representatives of a co-operative, and particularly of a consumer co-operative, and 
understand the way it would increase the effectiveness, or feeling of effectiveness, 
of representatives. The purpose is to improve the duties and role of the 
representatives so that they would feel that the co-operative is “theirs” and that 
their role is significant. This would generate a strong sense of commitment and 
responsibility toward the co-operative duties of the representatives. The aim is to 
find out how the council of representatives could implement their role as 
representatives that reflect the values, objectives, and expectations of co-op 
members. The research is a qualitative case study, of which data was gathered on 
six semi-structured interviews in April 2016. The target organization of this study is 
the council of representatives of the co-operative Helsingin Osuuskauppa Elanto. 
 
The results of the research indicate that the representatives feel that their role and 
duties are significant, however, the problem seems to be that this image hasn’t 
been able to be transferred to the co-op members. For this image and knowledge 
of the effectiveness of duties and role of representatives to be brought to the 
attention of the co-op members; more research, advertising, education and 
enlightenment over the subject needs to be addressed. The study showed that the 
representatives felt that their role was significant, but it exposed the lacking feeling 
of ownership, which led to the lacking sense of commitment. The feeling of 
ownership would help develop the sense of commitment. As a collective 
phenomenon, this feeling of possessiveness serves also the purposes’ of the co-
operatives, as the representatives would invest and work toward a shared target. 
Creating this kind of bond would help also to change the assumed image and 
prejudice of the council of representatives as a non-collective organization.  
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1. Johdanto 
  

Tutkimuksen johdannossa esitellään tutkimus pääpiirteissään. Johdannon alussa 

tehdään katsaus aiempaan osuuskuntatutkimukseen sekä käydään läpi 

tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet. Johdannossa esitellään lisäksi tutkimuksen 

tutkimusongelma sekä tutkimuskysymykset. Lyhyt katsaus tehdään myös 

tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen, esimerkkiorganisaatioon sekä 

tutkimusmenetelmiin. Lopuksi käydään läpi lyhyesti tutkimuksen rakenne sekä 

reunaehdot.  

 

1.1. Aiempi tutkimus 
 

Suomessa on tehty tutkimusta osuuskunnista (co-operatives) melko paljon. 

Esimerkiksi Pellervo-seura, joka on osuustoiminnan palvelu- ja yhteistyöjärjestö, 

on jo vuosien ajan jakanut apurahoja osuustoiminnan tutkimukseen ja 

opinnäytetöihin. Seuran yksi painopisteistä onkin osuustoiminnan 

korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen edistäminen. (Pellervo, 2016a) Seura 

julkaisee sivuillaan opinnäytetöiden ja muiden yliopistollisten tutkimusten lisäksi 

erilaisia osuustoiminnallisia selvityksiä, julkaisuja sekä aihetta käsitteleviä lehtiä ja 

kirjoja (Pellervo, 2016b). Osuuskuntatutkimus on saanut rahoitusta lisäksi muun 

muassa Suomen Akatemialta ja Paulon säätiöiltä. Osuustoiminnan 

neuvottelukunnan panostus Suomen Kulttuurirahaston Osuustoimintarahastoon 

nähdään myös edesauttaneen viime vuosina osuuskuntatutkimuksen lisääntymistä 

ja kehittymistä. Tutkimusta edistämässä on myös ollut yhdeksän suomalaisen 

yliopiston perustama Co-op Network Studies -verkosto. Se on lisännyt tietoutta 

osuustoiminnasta tarjoamalla muun muassa aiheesta yliopisto-opintoja. (Jussila et 

al., 2008) 

 

Maailmalla on tutkittu viime vuosikymmeninä osuustoimintaa melko paljon, mutta 

tutkimukset ovat pääsääntöisesti keskittyneet muuhun kuin osuuskunnan 

edustajistoon. Tutkimukset ovat keskittyneet Jussila et al. (2008) selvityksen 
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mukaan erityisesti osuuskuntien mikrorahoitukseen, henkilöstöomistuksen 

vaikutuksiin ja osuuspankkien tehokkuuteen. Lisäksi tutkimuksien aihealueita ovat 

olleet osuustoiminnan arvot ja yhteiskuntavastuu sekä osuuskunnan jäsenten ja 

henkilöstön asenteet ja käyttäytyminen. Liiketaloustieteissä on edellisten lisäksi 

keskitytty tutkimaan omistajuutta ja valtaa sekä osuuskuntien johtamista ja  

kilpailuetuja. Suomessakaan ei ole tutkittu osuuskunnan edustajistoa hirveästi. 

Tutkimukset ovat keskittyneet pääsääntöisesti samoihin aihepiireihin kuin 

kansainvälisessä tutkimuksessa. Vaikka asiakasomisteisten osuuskuntien 

tutkimus on lisääntynyt esimerkiksi yliopistoissa kuten Lappeenrannan 

teknillisessä yliopistossa ja Vaasan yliopistossa (Jussila et al., 2008), ei 

edustajistosta ole kirjoitettu näissä yliopistoissa yhtään opinnäytetyötä viimeisen 

kymmenen vuoden aikana (Doria, 2016; Tritonia, 2016). Viimeisen kymmenen 

vuoden Lappeenrannan yliopiston ja Vaasan yliopiston osuuskunta-aiheiset 

opinnäytetyöt ovat keskittyneet muun tutkimuksen tavoin osuuskuntien ja 

osuustoiminnan kilpailukykyyn, yhteiskuntavastuuseen, arvonmääritykseen, 

palkitsemiseen, verotukseen sekä corporate governanceen (Doria, 2016; Tritonia, 

2016). Osuuskunnan hallinnosta tehty tutkimus ei sekään ole keskittynyt suoraan 

edustajiston toiminnan tai sen vaikuttavuuden tarkasteluun (kts. esim. Tuominen et 

al., 2006; Tuominen et al., 2009; Jussila et al., 2012), vaikka edustajisto on 

suurissa demokraattisesti organisoiduissa osuuskunnissa ylintä päätösvaltaa 

käyttävä toimielin. Aiheet ovat olleet hyvin lähellä ja yhteydessä tämän 

tutkimuksen aiheeseen, mutta tämän tutkimuksen esittämä näkökulma puuttuu 

vielä tieteellisestä osuuskunnan hallinnon tutkimuksesta. Edustajiston ja sen 

vaikuttavuuden tutkimukselle löytyy siis ehdottomasti sijaa myös 

yliopistotutkimuksessa.  

 

1.2. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 
 

Tutkimuksen tarkoituksena ja tavoitteena on ymmärtää osuuskunnan ja erityisesti 

osuuskaupan edustajiston tehtäviä ja roolia. Tutkimuksessa käytetään esimerkkinä 

ja apuna osuuskunta Helsingin Osuuskauppa Elantoa (myöhemmin HOK-Elanto), 

jonka edustajiston jäseniä ja asiakasomistajia haastatellaan tutkimuksen 
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empiriaosassa. Tutkimus keskittyy osuuskunnan edustajiston tehtävien ja roolien 

tunnistamiseen siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla lisäisivät edustajiston 

jäsenten vaikuttavuutta ja vaikuttavuuden tunnetta. On tärkeää kehittää toimintaa 

sellaiseksi, että edustajiston jäsenet kokevat osuuskunnan omakseen ja roolinsa 

siellä tärkeäksi, ja tätä kautta sitoutuvat tehtäviinsä ja ottavat vastuuta. Tarkoitus 

on selvittää, kuinka edustajisto voi tulevaisuudessa toteuttaa edustuksellista 

rooliaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden jäsenten osuuskuntatoimintaa 

koskevat arvot, tavoitteet sekä odotukset. Hyvien tuloksien saaminen edellyttää 

lisäksi reunaehtojen tunnistamisen sekä rajojen määrittämisen suhteessa 

hallintoneuvoston tehtäviin.  

 

Osuuskunnan edustajiston tehtäviä ja roolia ei ole aikaisemmin huomioitu 

tieteellisessä tutkimuksessa kovin paljoa. Ainakaan painopisteet eivät ole olleet 

edustajiston jäsenten tehtävien vaikuttavuudessa tai roolinsa tärkeäksi 

tuntemisessa. Kuten aiemmin todettiin ja Jussila et al. (2008) tekemästä 

selvityksestä käy ilmi, osuuskuntatutkimus on keskittynyt erityisesti osuuskuntien 

mikrorahoitukseen, henkilöstöomistuksen vaikutuksiin, osuuspankkien 

tehokkuuteen, osuustoiminnan arvoihin ja yhteiskuntavastuuseen. Tutkimusaiheita 

ovat lisäksi olleet omistajuus, valta, johtaminen sekä kilpailuedut. Vaikka 

osuuskuntien määrä on viime vuosina ollut kovassa kasvussa fuusioiden ja 

pienten osuuskuntien yleistyessä (HE 185/2012, 2012), ja osuuskuntatutkimus on 

lisääntynyt, ei osuuskuntien hallinnon tutkimuksessa ole keskitytty edustajiston 

toimintaan vaikka se on monissa osuuskunnissa demokraattisen hallintomuodon 

tapaan ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Suomi on lisäksi väkilukuun suhteutettuna 

maailman osuustoiminnallisin maa. Suomesta löytyy yli seitsemän miljoonaa 

osuuskunnan jäsentä, kun mukaan lasketaan puhtaiden osuuskuntien lisäksi niihin 

rinnastettavissa olevien vakuutusalan keskinäisien vakuutusyhtiöiden ja -

yhdistyksien jäsenet. Vaikka Suomi on näin laskettuna maailman 

osuustoiminnallisin maa, ei se ole kuitenkaan näkynyt suhteellisesti 

tutkimuksessa. Tutkimukset ovat keskittyneet meillä, kuten myös muualla 

maailmalla, pääsääntöisesti kuitenkin osakeyhtiöihin ja pörssiyrityksiin. (Jussila et 

al., 2008) 
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Osuuskuntia tai osuustoimintaa ei ole tutkittu niin paljon kuin pörssiyrityksiä sillä 

ne eivät sinällään muodosta omaa tutkimusalaansa, vaan ne pyrkivät yhdistämään 

eri alojen näkökulmia. Juridinen lähestymistapa katsoo osuuskuntatoimintaa 

lainsäädännön näkökulmasta, kun taas sosiologia ja sosiaalipsykologia 

tarkastelevat osuustoimintaa esimerkiksi sen jäsenten vaikutusvallan, 

osallistumisen, kollektiivisuuden ja organisaatioteorian käsitteiden kautta.  

Osuuskuntien taloudellista toimintaa ja osuuskuntia yritysmuotona tutkitaan 

taloustieteissä, ja hallintotieteet keskittyvät opetuksessaan ja tutkimuksessaan 

erityisesti osuuskuntien päätöksentekoon ja hallintoon. (Laurinkari, 2004) Tässä 

tutkimuksessa käsitellään osuuskuntaa ja sen edustajistoa kaikkien näiden 

tieteenalojen näkökulmista. Tutkimuksen fokus on vahvasti sosiologisessa ja 

sosiaalipsykologisessa lähestymistavassa, mutta kokonaiskuvan saamiseksi 

käsitellään osuuskuntaa ja sen edustajistoa myös juridisesta, hallinnollisesta ja 

taloustieteellisestä näkökulmasta. 

 

Tutkimus tuo uuden näkökulman osuuskunnan edustajiston tehtävien tarkasteluun 

ja määrittelemiseen. Se selkeyttää edustajiston roolia ja tehtäviä suhteessa 

hallintoneuvostoon ja tuo näkemyksen siihen, mikä lisäisi edustajiston jäsenten 

vaikuttavuutta ja vaikuttavuuden tunnetta tehden toiminnasta mielekkäämpää ja 

tarkoituksenmukaisempaa. Tutkimus tuo tarvittua selkeyttä osuuskunnan 

edustajiston jäsenten tehtäviin, motivoiden ja sitouttaen jäseniä työhönsä. 

 

1.3. Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimuksen tutkimusongelma on osuuskunnan edustajiston työn vaikuttavuuden 

ja vaikuttavuuden tunteen puute. Edustajiston työtä ei koeta tarpeeksi 

vaikuttavaksi ja tätä kautta tarpeeksi mielekkääksi. Mahdollisuudet vaikuttaa 

koetaan vähäisiksi tai ei ainakaan riittäviksi. Ongelma ilmenee niin edustajistossa 

jäsenten omassa työssä kuin näkyvyytenä ulospäin osuuskunnan jäsenistölle. 

Vaikutusmahdollisuuksia ei nähdä, jonka takia työtä ei koeta omaksi tai siihen ei 

haluta sitoutua. Tutkimusongelma on tutkijan itse asettama ja hänen 

kokemuksensa ja tuntemuksensa asiasta. Tutkimuksen tarkoituksensa onkin 
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tutkimuskysymyksiin vastaamisen lisäksi selvittää, onko esitetty tutkimusongelma 

todellisuudessa ongelma vai ei.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: ”Kuinka edustajiston jäsenten tehtävien ja 

roolin vaikuttavuutta ja vaikuttavuuden tunnetta voitaisiin lisätä siten, että he 

kokisivat roolinsa tärkeäksi ja osuuskunnan omakseen sitoutuen työhönsä ja 

ottaen enemmän vastuuta?”. 

 

Tutkimuksen apututkimuskysymyksenä on: ”Onko edustajiston tehtävien jako 

suhteessa hallintoneuvoston tehtäviin tarpeeksi eroteltu?”. 

 

1.4. Teoreettinen viitekehys 
 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu viiden teoriakokonaisuuden 

ympärille. Näitä ovat organisatorinen demokratia, organisaatioidentiteetti, 

psykologinen omistajuus, kollektiivinen psykologinen omistajuus sekä 

kollektiivinen identiteetti. Kaikki teoriat määritellään ja avataan laajemmin omissa 

osioissaan. Ne osaltaan määrittelevät ja auttavat vastaamaan tutkimuskysymyksiin 

sekä löytämään ratkaisun tutkimusongelmaan. Kohdeteoriat psykologinen 

omistajuus ja kollektiivinen psykologinen omistajuus sekä kollektiivinen identiteetti 

antavat teoriapohjaa osuuskunnan ja sen edustajiston toiminnan ymmärtämiselle 

ja sitä kautta tutkimuskysymyksiin vastaamiselle. Tutkimuksen empiriaosuus 

rakentuu näiden kolmen kohdeteorian ympärille ja ne ovat analyysin kohteina. 

Teoriat organisatorinen demokratia ja organisaatioidentiteetti on esitetty tässä 

tutkimuksessa vain taustaksi ja pohjaksi ymmärtämään osuuskuntien luonnetta ja 

toimintamallia. Molemmat teoriakokonaisuudet esiintyvät osuustoiminnallisissa 

yrityksissä vahvoina.  

 

1.5. Esimerkkiorganisaatio 
 

Tutkimus tarkastelee edustajiston tehtäviä ja roolia osuuskauppa HOK-Elannossa, 

joka on tutkimuksen esimerkkiorganisaatio. HOK-Elannon pääasiallisena 
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toiminnan tarkoituksena on tuottaa etuja ja palveluita toimialueensa 

asiakasomistajille, jotka ovat liittyneet jäseniksi ja omistajiksi tekemällä yhtä 

suuren sijoituksen osuuskaupan pääomaan maksamallaan osuusmaksulla. HOK-

Elannon toimialueeseen kuuluu Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, 

Kauniaisten, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja Vantaan alue. (HOK-

Elanto, 2016e) HOK-Elanto on Suomen suurin alueosuuskauppa, joka työllistää 

vuosittain yli 6 200 henkilöä. Suomen suurimman alueosuuskaupan omistaa yli 

600 000 kotitaloutta yhdessä. HOK-Elannon vuosittainen liikevaihto nousee yli 1,9 

miljardin euron ja on näin ollen merkittävä taloudellinen tekijä Etelä-Suomen 

alueella. (HOK-Elanto, 2016c) HOK-Elannon perusarvoihin kuuluvat 

asiakasomistajien etu, osaava henkilökunta, kyky muuttua, vastuullisuus sekä 

tuloksellisuus (HOK-Elanto, 2016c).  

 

Osuuskaupan ja HOK-Elannon erityispiirteisiin kuuluu lisäksi demokraattisesti 

valittu hallinto, jonka osaan edustajisto keskitytään tässä tutkimuksessa. 

Edustajiston sekä koko hallinnon tarkoituksena on valvoa asiakasomistajien etuja. 

(HOK-Elanto, 2016f) HOK-Elannon keskeiset hallintoelimet on esitetty kuviossa 1. 

 

 
 

Kuvio 1. Keskeiset hallintoelimet (HOK-Elanto, 2015a, 6) 
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Asiakasomistajat valitsevat aina joka neljäs vuosi keskuudestaan edustajiston 

edustamaan jäseniään. Edustajisto taas valitsee keskuudestaan 

hallintoneuvoston, joka puolestaan valitsee hallituksen ja toimitusjohtajan. (HOK-

Elanto, 2016e) HOK-Elannossa edustajisto käyttää asiakasomistajien ylintä 

päätösvaltaa asioissa, jotka lain ja sääntöjen mukaan sille kuuluvat. HOK-Elannon 

edustajisto päättää muun muassa osuuskaupan säännöistä. Se myös vahvistaa 

edellisen vuoden tilinpäätöksen ja valitsee tilintarkastajat sekä jäsenet 

hallintoneuvostoon. Edustajiston tehtäviin lukeutuu näiden lisäksi myös päätös 

esimerkiksi ylijäämän käytöstä. Edustajisto voi lisäksi tehdä aloitteita hallitukselle 

liittyen osuuskaupan toimialaan. Edustajistoon valitaan kerrallaan 

asiakasomistajien keskuudesta 60 jäsentä ja 60 varajäsentä. Asiakasomistajat 

tekevät valinnan järjestettävissä vaaleissa. Vaalit järjestetään neljän vuoden 

välein. Edelliset edustajiston vaalit järjestettiin keväällä 2016. (HOK-Elanto, 2016d) 
 

1.6. Tutkimusmenetelmät 
 

Tutkimus suoritetaan laadullisena tutkimuksena, joka perustuu teoriaosuuteen ja 

tämän osuuden pohjalta laadittuihin haastattelukysymyksiin ja niiden vastauksiin. 

Johtopäätökset on saatu analysoimalla näiden haastatteluiden vastauksia ja 

peilaamalla näitä vastauksia teoriaviitekehyksen kohdeteorioihin.   

 

Haastattelut toteutetaan teemahaastatteluina eli puolistrukturoituina haastatte-

luina. Teemahaastattelussa käydään kaikkien haastateltavien kanssa läpi samat 

teemat ja aihepiirit, mutta kysymysten järjestyksestä ja muodosta voi haastateltava 

niin halutessaan poiketa (Ruusuvuori, 2005). Haastattelut tapahtuvat kasvokkain 

yksilöhaastatteluina, joissa läsnä ovat vain haastattelija ja haastateltava. 

Haastateltaville annetaan haastattelukysymykset hieman etukäteen luettavaksi, 

jotta he pystyvät valmistautumaan kysymyksiin ja antamaan näin kattavampia 

vastauksia. 

 

Tutkimus suoritetaan haastattelemalla HOK-Elannon edustajiston jäseniä sekä 

hallinnon ulkopuolisia asiakasomistajia. Tutkimuksessa käytetään harkinnan-
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varaista otantaa ja näiltä hallinnon ulkopuolisilta asiakasomistajilta edellytetään 

aikaisempaa tietoa edustajistosta ja sen tehtävistä, jotta vastauksista saadaan 

informatiivisempia ja luotettavampia. Tutkimuksessa on mukana yhteensä kuusi 

haastateltavaa. Kolme haastateltavista on HOK-Elannon edustajiston jäseniä ja 

kolme muuta haastateltavaa ovat hallinnon ulkopuolisia HOK-Elannon 

asiakasomistajia. Haastateltavien joukossa on sekä miehiä että naisia. 

Haastateltavat edustavat myös muutamaa eri ikäluokkaa.  

 

1.7. Rajaukset ja tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimusta on rajattu moneltakin osin. Tutkimusta on rajattu, jotta se keskittyisi 

vastaamaan sille asetettuihin kysymyksiin ja ongelmiin sekä pysyisi sille 

määritellyissä laajuudessa ja rajoissa. Tutkimus on rajattu keskittymään vain 

yhden osuuskunnan ja osuuskaupan edustajiston rooliin ja tehtäviin. Tutkimus ei 

ole siis laaja otanta Suomen osuuskuntien tai osuuskauppojen edustajiston 

tehtävistä vaan se käyttää valittua esimerkkiorganisaatiota esimerkkinä ja 

lähteenä. Tosin osuuskuntien ja osuuskauppojen edustajistot toimivat 

pääsääntöisesti samalla tavalla ja osuuskuntalaki määrittelee paljolti niiden 

tehtävät. Tutkimus on rajattu lisäksi teoreettisen viitekehyksen osalta siten, että 

teoreettinen viitekehys perustuu viiteen pääkäsitteeseen ja teoriakokonaisuuteen 

ja rakentuu niiden ympärille. Tällä on pyritty rajaamaan ja jakamaan näkökulmat 

haluttuihin osa-alueisiin ja pitämään tutkimus sille asetetussa laajuudessa. 

Käsitteistä on pyritty valitsemaan oleellisimmat ja tuloksien saamisen kannalta 

tärkeimmät ja keskeisimmät.  

 

Tutkimus on rajattu koskemaan vain osuuskunnan edustajistoa, sillä edustajistoa 

ei ole tutkittu paljoa viime vuosina. Osuuskuntien johtaminen, eli hallinnon ylimmät 

asteet, ja omistajuus sekä sen vaikutukset ovat puolestaan esiintyneet 

tutkimuksen aiheina ja näkökulmina useissa tutkimuksissa Suomessa. (Jussila et 

al., 2008) Edustajisto on tärkeä ja ylintä päätäntävaltaa käyttävä toimielin suurissa 

osuuskunnissa, jonka takia on tärkeää rajata tutkimus koskemaan vain sitä.  
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Tutkimus on rakennettu etenemään johdonmukaisesti, jotta lukijan on helppo 

seurata tutkimuksen kulkua. Tutkimus on pyritty toteuttamaan läpinäkyvästi 

luotettavuuden ja yleistettävyyden saavuttamiseksi. Teoriaviitekehys on pyritty 

luomaan mahdollisimman kattavaksi relevantteja ja luotettavia lähteitä käyttäen, 

keskittyen kuitenkin teorioista olennaisimpiin. Tutkimus alkaa johdannolla, jossa 

tehdään lyhyt katsaus aiempaan tutkimukseen, määritellään tutkimuksen tarkoitus 

ja tavoitteet sekä tutkimusongelma ja -kysymykset sekä esitellään tutkimuksen 

teoreettiseen viitekehys, esimerkkiorganisaatio, tutkimusmenetelmät ja rajaukset. 

Johdantoa seuraa teoriaviitekehys, josta tutkimus etenee itse tutkimuksen 

suorittamiseen. Jälkimmäinen pitää sisällään kuvauksen tutkimusmetodista, 

otoksen ja aineiston keräämisestä, haastattelutilanteesta ja haastateltavista sekä 

tutkimuksen luotettavuudesta. Tutkimuksen suorittamista seuraa empiria ja 

tutkimustulokset. Empiriaan alkuun kootaan myös katsaus tutkimuksen avuksi ja 

ymmärtämiseksi käsitteistä ja organisaatiomuodoista osuuskunta, edustajisto ja 

hallintoneuvosto. Katsauksessa keskitytään pääsääntöisesti osuuskunnan, 

edustajiston ja hallintoneuvoston rakenteellisiin piirteisiin organisaatiorakenteena 

niin yleisesti kuin lainkin silmissä. Osiossa edustajistosta ja hallintoneuvostossa 

käydään lisäksi läpi osuuskuntalain ja osuuskunnan sääntöjen niille asettamat 

tehtävät. Empiriaa ja tutkimustuloksia seuraa johtopäätökset. Johtopäätöksien 

yhteydessä pohditaan lisäksi tuloksien yleistettävyyttä ja hyödynnettävyyttä sekä 

esitetään jatkotutkimusideoita. 
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2. Teoreettinen viitekehys 
 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on rakennettu kolmen kohdeteorian ja kahden 

avustavan teorian ympärille. Teorioita organisatorinen demokratia ja 

organisaatioidentiteetti käytetään tässä tutkimuksessa vain taustana ja pohjana 

ymmärtämään paremmin osuuskuntien luonnetta ja toimintamallia. Kohdeteoriat 

psykologinen omistajuus, kollektiivinen psykologinen omistajuus sekä 

kollektiivinen identiteetti toimivat analyysin kohteena ja perustana.  

 

2.1. Organisatorinen demokratia 
 

Demokratian puolustamisesta ja edistämisestä on tullut tänä päivänä entistä 

tärkeämpi aihe. Globalisaatio ja taloudellinen riippuvuus ovat nostaneet vanhat 

kysymykset oikeusvaltioidemme yksilöiden ja vähemmistöjen oikeuksista sekä 

vaaleilla valittujen edustajien vastuullisuudesta takaisin huolenaiheeksi. (Luhman, 

2006) Rosseau & Rivero (2003) määrittelevät demokratian näin: ”Demokratia on 

kansanvaltaa ja ajattelemisen, käyttäytymisen ja järjestäytymisen ilmentymä, joka 

edistää osallistumista ja vaikutusvallan käyttämistä päätöksiin, jotka koskettavat 

ihmisten jokapäiväistä elämää.”  Yhdysvaltain työpaikkademokratia yhdistyksen 

(The U.S. Workplace Democracy Association) virallisen määritelmän mukaan 

demokratia tarkoittaa jaettua informaatiota, harkintakykyä sekä jaettuja palkintoja 

(Butcher & Clarke, 2012). Eräät tutkijat ovat myös todenneet, että demokratia 

voidaan nähdä arvona. Nykypäivänä demokratiasta on tullut aatteellinen 

vakaumus, joka tarjoaa yhteiskunnallista arvoa demokraattisille yksilöille, ryhmille 

ja laitoksille, antamalla oikeutusta heidän tekoihinsa, olivat ne sitten hyviä tai 

huonoja, sekä suojelemalla heitä rangaistuksilta. (Pereira et al., 2015) 

 

Termillä organisatorinen demokratia (organizational democracy) tarkoitetaan 

jatkuvaa, laajaa ja vakiintunutta työntekijöiden osallistumista, esimerkiksi 

päätöksentekoon. Organisatorinen demokratia on rakenteellinen osa yritystä, joka 

pitää sisällään työntekijöiden olennaisen osallistumisen suoraan tai edustajan 
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välityksellä päätöksentekoon. Lisäksi siihen kuuluu olennaisesti ajatus 

itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen vapauden säilyttämisestä. (Weber et 

al., 2009) Organisatorinen demokratia pitää myös yleensä sisällään 

päätöksenteon erilaisia muotoja, voiton- ja pääoman jakamista sekä mahdollisesti 

erilaisia asiantuntijaryhmiä. (de Jong & van Witteloostuijn, 2004) Tutkimukset 

osoittavat, että organisaatioissa, joissa demokratia on sisällytetty jo 

organisaatiorakenteeseen, työntekijöillä on vakiintunut asema ja mahdollisuus 

osallistua organisaation strategiseen päätöksentekoon (Wegge et al., 2010). 

Demokratian saavuttamiseksi työpaikalla ei riitä pelkästään työntekijöiden 

osallistuminen vaan heillä tulee olla todellista valtaa organisaation tavoitteiden ja 

strategian suunnittelussa. Työtekijöiden omien tavoitteiden on täytyttävä siinä 

missä organisaation tavoitteidenkin. (Foley & Polanyi, 2006) Yksityisyrittäjillä 

organisatorisen demokratian taso on yleensä korkea tai melko korkea, kuten myös 

esimerkiksi työosuuskunnilla, joissa työntekijät omistavat yrityksen (Wegge et al., 

2010). 

 

Teoriassa demokraattisissa organisaatioissa työntekijät ovat sitoutuneita, 

luotettavia ja määrätietoisia. Organisaatioiden tulisikin siksi demokratisointia 

tehdessään rakentaa aina vahva side henkilöiden käyttäytymisen ja yrityksen 

tavoitteiden välille. Demokraattisissa organisaatioissa työntekijät pääsevät 

kehittämään taitojaan ja käyttämään koko potentiaaliaan. Yleensä myös tällaiset 

organisaatiot kannustavat avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja oikeuden-

mukaisuuteen. Demokraattisten organisaatioiden työntekijät tuntevat vahvaa 

yhteenkuuluvuuden tunnetta organisaatiota kohtaa. (de Jong & van Witteloostuijn, 

2004) Demokraattisen organisaation tunnuspiirteisiin kuuluu lisäksi Butcher & 

Clarken (2002) mukaan vastuun ja vallan hajauttaminen. Vastuut on yleensä jaettu 

tällaisissa organisaatioissa pienenpiin osiin niin, että organisaation sisälle 

muodostuu pieniä itsenäisiä päätöksiä tekeviä yksiköitä. Valtaa ei myöskään 

nähdä toimivia suhteita edellyttävänä rakenteena vaan toimintona, joka hyväksyy 

eriävät ulkoiset ja sisäiset näkökulmat. Demokraattiselle organisaatiolle on myös 

tyypillistä korkea psykologisen omistajuuden taso organisaation toimia kohtaan. 

Tasoon vaikuttavat yksittäisten henkilöiden panos, tieto sekä johtajuus.  

 



	   17	  

Tutkijat ovat osoittaneet organisatorisen demokratian olevan yhteydessä 

työntekijöiden moraaliin ja työtyytyväisyyteen, jotka taas yleensä korreloivat 

myönteisesti organisaation taloudellisen tuloksen kanssa. Yritykselle demokratia 

on yksi apuväline. Demokratia ei sinällään itsessään lisää tehokkuutta, 

tuottavuutta tai innovatiivisuutta, vaan se on apuväline näiden elementtien 

käyttöönotossa. Tätä on perusteltu sillä, että yritykset, jotka kannustavat 

työntekijöitään osallistumaan päätöksentekoon, saavat tehostettua toimintaansa 

löytämällä uusia mahdollisuuksia ja hyötyvät näistä. (de Jong & van Witteloostuijn, 

2004) Tämä tukee tutkimusta, jossa on löydetty demokratialla olevan myös 

opetuksellinen rooli. Tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteistyö ja osallistuminen 

kehittävät muun muassa taitoa väitellä, ymmärtää, eläytyä sekä tehdä 

kompromisseja. (Carter, 1987) Useat tutkimukset osoittavat, että työympäristöissä, 

joista demokraattisuus puuttuu kokonaan tai sen taso on matala, voi ilmetä niin 

sosiaalisia kuin taloudellisiakin kustannuksia. Yksi mahdollinen sosiaalinen 

kustannus voi esimerkiksi olla yhteisöllisyyden menetys. Demokratian 

puuttumisesta työympäristössä nähdään edellä mainittujen lisäksi myös suuri 

eettinen ongelma. (Foley & Polanyi, 2006) Demokraattisien prosessien ylläpito voi 

myös viedä merkittävästi aikaa ja muita resursseja organisaatiolta. Se voi myös 

hidastaa päätöksentekoa, mikä saattaa alentaa työn tehokkuutta. Näistä seikoista 

huolimatta on demokraattiset ja osallistavat prosessit nähty positiivisina tekijöinä 

organisaatioympäristössä. Demokraattiset ja osallistavat prosessit lisäävät muun 

muassa työtyytyväisyyttä, vahvistavat sitoutumista organisaatioon, lisäävät 

innovatiivisuutta sekä parantavat organisaation oppimista että organisaation 

yleistä suorituskykyä. (Harrison & Freeman, 2004) 

 

Weber et al. (2008, 2009) ovat myös tutkineet käyttäytymistä ja demokratiaa 

organisaatioissa. Vuonna 2008 tutkijat ehdottivat konseptin Socio Moral Climate 

(SMC) käyttöönottoa. Konseptilla SMC he tarkoittavat tiettyjä 

organisaatiorakenteelta ja organisaation käytännöiltä vaadittavia toimia, erityisesti 

viestintää, tiimityötä, kollektiivista ongelmaratkaisua, päätöksentekoa sekä 

johtajuutta, jotka muodostavat kanssakäymisen pohjan prososiaalisia, 

demokraattisia ja moraalisia suuntaviivoja varten (Weber et al., 2008, 172). 
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Tutkijat todistivat vuonna 2009 empiirisesti, että SMC:llä on yhteys siihen, kuinka 

työntekijät osallistuvat organisaation demokraattisiin päätöksentekomuotoihin.  

 

Suurin osa organisatorisen demokratian tutkimuksesta on keskittynyt sen tuomiin 

positiivisiin puoliin, eikä sen mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin organisaatiossa. 

Jeffrey Kerr tutki vuonna 2004, miksi organisaatiot ja niiden johto eivät ole tehneet 

organisaatioistaan demokraattisempia, kun kerran lukuisat tutkimukset osoittavat 

demokraattisen ympäristön positiiviset vaikutukset organisaatioon. Kerrin (2004) 

mukaan demokratian ja sen organisaatioon sisällyttämisen ongelmana on se, että 

demokratia ei ole yksinkertainen asetus, joka noin vain otetaan osaksi 

organisaatiota. Demokraattinen toimintamalli on täysin päinvastainen malli, kuin 

johtajavetoinen malli, jota yrityksissä pääsääntöisesti käytetään. Mallin vaihto 

vaatisi vastuiden, toimivallan, päätöksenteon ja työtehtävien uudelleen 

järjestämistä. Demokraattinen päätöksenteko nähdäänkin yleensä hyvin 

monimutkaisena ja aikaa vievänä prosessina verrattuna suoriin komentoihin. 

Tutkijat ovat panneet myös merkille, että useasti johtajat eivät ole valmiita 

luopumaan vallastaan, mutta vastaavasti myöskään työntekijät eivät ole olleet 

valmiita ottamaan lisää valtaa vastaan vastuiden lisääntyessä. (Butcher & Clarke, 

2002) Kerrin (2004) mukaan organisatorinen demokratia toimii ja se voidaan 

nähdä yrityksen voimavarana, mutta vain tiettyjen olosuhteiden vallitessa. 

Ylimmän johdon on tunnustettava ja sitouduttava organisatoriseen demokratiaan 

kyseenalaistamatta. Demokratia on nähtävä yrityksen suoritus- ja kilpailukykyä 

parantavana prosessina. Demokratian onnistunut implemointi vaatii lisäksi 

osaamista, kokemusta sekä työvoiman kouluttamista. Näiden olosuhteiden 

vallitessa organisatorinen demokratia parantaa yrityksen taloudellista tulosta, siinä 

missä perinteinen autoritäärinen johtamistapa ei johda yhtä tyydyttäviin tuloksiin 

(de Jong & van Witteloostuijn, 2004). 

 

2.2. Organisaatioidentiteetti  
 

Identiteetti on vahva termi, sillä se määrittelee monia keskenään erilaisia asioita tai 

tilanteita. Identiteetti voi määritellä jopa kokonaista organisaatiota,  pienempää 
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ryhmää, henkilöä, se voidaan nähdä osana sosiaalisia tilanteita tai keskeisenä 

tekijänä organisaation kehitystyössä. Identiteetti nähdään perustana koko ilmiölle, 

jota me kutsumme nimellä organisaatio. Identiteetti toimii viitekehyksenä kaikelle 

kohtaamallemme organisatoriselle käyttäytymiselle. (Albert et al. 2000) Käsite 

organisaatioidentiteetti (organizational identity) liitetään vahvasti käsitteeseen 

yksilön identiteetistä. Sitä ei aina nähdä omana erillisenä ilmiönään vaan osana 

muita identiteettikäsityksiä. (Gioia, 1998) Useiden tutkijoiden mukaan 

organisaatioidentiteetin käsitys nähdään usein ikään kuin suhteiden 

rakennelmana, joka muodostuu vuorovaikutuksesta muiden kanssa. (mm. Albert & 

Whetten, 1985) Yksilön- ja organisaationidentiteetillä on paljon hyvin samanlaisia 

piirteitä, ne molemmat esimerkiksi pyrkivät vastamaan kysymykseen ”kuka minä 

olen?”. Lisäksi molemmat identiteetit rakentuvat erilaisten suhteiden, 

kanssakäymisten ja vertailujen tuloksena. Niin yksilöt kuin organisaatiotkin 

hakeutuvat identiteettiään etsiessään itsensä kaltaisiin ryhmiin, kuitenkin yrittäen 

erottua tästä joukosta. Organisaatioilla ja yksilöillä on näin ollen monta erilaista 

identiteettiä, jotka vaihtelevat yleisön ja tilanteen mukaan. Organisaatioidentiteetti 

eroaa kuitenkin yksilön identiteetistä siinä, että organisaatioidentiteetti ei katso 

negatiiviseksi asiaksi sitä, että, identiteettejä saattaa olla useita tai, että ne 

muuttuvat. Organisaatioidentiteetti muuttuu myös nopeammin kuin yksilön 

identiteetti. (Gioia, 1998)  

 

Tutkimusten mukaan organisaatioidentiteetti vastaa kysymyksiin ”Keitä me 

olemme?”, ”Keitä me tahdomme olla?” ja vielä organisaation näkökulmasta 

”Millaista liiketoimintaa meillä on?” (Albert & Whetten, 1985). Albert & Whettenin 

(1985) halu saada selville, mitkä olivat organisaation identiteetin keskeisimmät 

tekijät ja, mitkä tekijät muodostivat organisaation identiteetin, lähti niinkin 

maanläheisestä ongelmasta kuin heidän silloisen yliopistonsa 

budjettileikkauksista. Organisaatioidentiteetin määritteleminen auttoi tunnistamaan 

organisaation keskeiset ja vahvimmat tekijät. Organisaation identiteetin 

tutkimiseen ja määrittelemiseen voidaan nähdä olevan kolme erilaista 

lähestymistapaa. (Gioia et. al, 2000a) Ensimmäinen lähestymistapa lähtee 

liikkeelle yksilöiden identifioitumisesta organisaatioihin. Tämä lähestymistapa 

tutkii, mikä saa yksilön tuntemaan kuuluvansa organisaatioon. Tutkimuksien 
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tulokset osoittavat, että organisaation identiteetillä on suuri vaikutus yksilön 

identifioitumiseen. (Dutton et. al, 1994) Tämä tarkoittaa sitä, että organisaation ja 

yksilön identiteetit toimivat vastavuoroisesti, mutta toisiinsa linkittyen, aiheuttaen 

sen, että yksilön itsetunto on kytköksissä hänen organisaationsa identiteettiin, 

jolloin yksilö on halukkaampi toimimaan tämän organisaation puolesta.  Ja tämä 

palvelee luonnollisesti organisaation etuja. (Pratt, 1998) Toinen lähestymistapa 

kysyy ’’keitä me olemme’’ määritelläkseen yksilöiden aseman organisaatiossa. 

Tutkimusten mukaan erilaisten ryhmien identiteetti organisaation sisällä perustuu 

demograafiseen jakautumiseen esimerkiksi iän, sukupuolen, etnisyyden, 

koulutuksen tason tai aseman mukaan organisaatiossa, ammatillisen taustan, 

asiantuntemuksen tai jaettujen kiinnostuksen kohteiden kuten tavoitteiden, huolien 

tai suunnitelmien mukaan. (Pratt & Foreman, 2000) 

 

Kolmannessa lähestymistavassa keskitytään katsomaan organisaation omaa 

identiteettiä ja eritoten sitä miten se tutkimusten mukaan vastaa kysymykseen 

”keitä me olemme” organisaationa. Tutkimus keskittyy piirteisiin ja ominaisuuksiin, 

jotka kuvaavat koko organisaatiota. Tutkijat ovatkin löytäneet yhteyden 

organisaation identiteetin ja organisaation imagon välillä. (Gioia et al., 2000b) 

Tämän tutkimuksen kannalta ensimmäinen ja kolmas lähestymistapa ovat 

tärkeimpiä määritellessä ja tutkittaessa identiteettiä ja sen muodostumista 

osuuskunnan edustajistossa. Nämä lähestymistavat antavat vastauksia siihen, 

mitkä asiat tai piirteet saavat yksilön tuntemaan kuuluvansa yhteisöön ja näin ollen 

toimimaan halukkaammin sen tavoitteiden puolesta, ja miten organisaation oma 

identiteetti ja sen jäsenten identiteetti organisaationa muuttuu organisaation 

imagon muuttuessa.  

 

Organisaatiossa saattaa esiintyä ja usein esiintyykin useita identiteettejä. 

Organisaatio ei usein ole yksinkertainen tai yksinkertaisesti selitettävissä oleva 

elin, joten harvoin sen identiteetitkään ovat. Pratt ja Foreman (2000) ovat tutkineet 

useiden identiteettien esiintymissä organisaatioissa ja ovat sitä mieltä, että niitä 

voidaan ja niitä tulisi johtaa. Myös yksilöllä, ihmisellä, voi olla useita identiteettejä 

(Burke & Reitzes, 1991). Myös näitä yksilön erilaisia identiteettejä ja persoonia 

tulisi hallita, sillä ne voivat muuten aiheuttaa riitautuessaan ongelmia (Thoits, 
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1991).  Pratt ja Foreman (2000) ovat keskittyneet tutkimuksessaan organisaation 

useiden identiteettien tutkimiseen, eivätkä yksilön monien persoonallisuuksien 

tutkimiseen, sillä organisaation useiden identiteettien ymmärtäminen ja niiden 

johtamisen ymmärtäminen antavat paremman kuvan siitä, ”miksi, mitä ja keitä me 

olemme organisaationa”. Organisaation identiteetti muodostuu siitä, minkä 

tekijöiden organisaation jäsenet kokevat olevan organisaation keskeisimpiä, 

tyypillisimpiä ja pysyvimpiä. Pratt ja Foremanin (2000) mukaan erilaiset käsitykset 

organisaation identiteeteistä syntyvät silloin, kun organisaatiossa syntyy erilaisia 

näkemyksiä siitä, mikä on organisaation jäsenten mielestä organisaation kannalta 

keskeistä, tyypillistä ja pysyvää. Jotta voitaisiin sanoa, että organisaatiolla on 

monta identiteettiä, täytyy näiden kunkin eri identiteettien kuvata organisaatiota 

kokonaisuutena. Organisaation sisällä esiintyvät erilaiset identiteetit eivät 

välttämättä tee niistä koko organisaatiota kuvaavia identiteettejä. On tärkeä myös 

ymmärtää se, että vaikka organisaatiossa on erilaisia ja useita käsityksiä siitä, 

mikä on organisaation identiteettiä, ei käsitysten tarvitse olla riidoissa keskenään. 

Organisaatio voi harjoittaa useaa täysin erilaista identiteettiä samanaikaisesti 

(Scott et al., 1998). Organisaation tai sen jäsenten ei myöskään tarvitse olla 

tietoisia useammista identiteeteistä. Osa identiteeteistä saattaa olla piileviä ja osa 

taas hyvinkin näkyviä. Kaikki identiteetit eivät myöskään esiinny kaikilla 

organisaation jäsenillä samanlaisina. Osa identiteeteistä saattaa esiintyä vain 

tietyillä osastoilla tai tietyillä organisaation alueilla. (Pratt & Foreman, 2000) 

 

Useammasta identiteetistä saattaa olla organisaatiolle hyötyä. Albert ja Whettenin 

(1985) tutkimuksen mukaan organisaatio, jolla on kaksi identiteettiä yhden sijasta, 

on etulyöntiasemassa tilanteessa jossa organisaatiolla on vastassaan 

monimutkainen ympäristö. Tällaiset organisaatiot, jotka määrittelevät itsensä 

useamman identiteetin kautta, ovat yleensä myös houkuttelevampia ulkopuolisten 

osakkeenomistajien näkökulmasta, joilla on useita tarpeita ja haluja. Pratt ja 

Foreman (2000) ovat Albert ja Whettenin (1985) kanssa tässä samaa mieltä. 

Heidän mielestään se, että organisaatiolla on useita identiteettejä antaa 

organisaatiolle kyvyn vastata lukuisten erilaisten osakkeenomistajien odotuksiin. 

Toisaalta toisten tutkijoiden (mm. Pratt & Rafaeli, 1997) tutkimusten mukaan 

useammat identiteetit altistavat organisaatioita helpommin sisäisiin konflikteihin, 
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kuin organisaatioita, joilla on vain yksi identiteetti. Lisäksi tällaiset organisaatiot 

tuhlaavat helposti liikaa aikaa ja resursseja keskustellessaan erilaisten 

identiteettien välillä, jolloin organisaation kustannustehokkuus kärsii. Lisäksi 

useammat identiteetit aiheuttavat helposti epäselvyyksiä, jolloin ne saattavat 

vaikuttaa merkittävästikin organisaation strategiseen johtamiseen (Pratt & Dutton, 

2000).  

 

Monet organisaatiot ovat kohdanneet ongelmalliseksi luoda ja ylläpitää 

identiteettejään muuttuvassa maailmassa, jossa altistuminen kriittisille äänille on 

lisääntynyt. (Albert & Whetten, 1985) Organisaation minäkuva muuttuu 

organisaation solmiessa henkilökohtaisia siteitä ulkopuolisten yhteistyö-

kumppaneiden kanssa, jolloin nämä kumppanit saavat enemmän vapautta. 

Päästessään lähemmäksi organisaation todellista olemusta alkavat he ajatella 

itseään organisaation jäseninä. Työtekijöiden ollessa samanaikaisesti asiakkaita, 

sijoittajia tai paikallisia vaikuttajia, organisaation liiketoiminnan käytännöt ja 

työtekijöiden tiedot liikkuvat organisaation rajojen yli ja altistavat näin ollen 

organisaatiota lisää muutokselle (Hatch & Schultz, 2002). 

 

Organisaatioidentiteetin käsite on useista tutkimuksista huolimatta ollut jo 

pidempään murrosvaiheessa ja osa tutkijoista onkin kyseenalaistanut olemassa 

olevat standardit käsitteen määrittämiseen. On puhuttu jopa hyvin kuvaavasti 

”identiteettikriisistä”. (mm. Whetten, 2006) Whetten (2006) lähestyy muutosta 

kuitenkin nojautuen omaan vanhempaan tutkimukseensa (Albert & Whetten, 1985) 

ja pitää organisaatioidentiteetin määritelmänä ja lähtökohtana sitä, että 

organisaation identiteetti määräytyy sen niiden keskeisten ja pysyvien 

ominaisuuksien perusteella, jotka erottavat sen muista organisaatioista. 

Organisaatioidentiteetti on organisaation oma ainutlaatuinen sosiaalinen tila. 

Yrittäessään vahvistaa, selkeyttää ja laajentaa organisaatioidentiteetin käsitettä, 

jonka Albert & Whetten (1985) aikoinaan loivat, Whetten (2006) löysi kolme 

keskeistä ominaisuutta, joihin käsite nojaa. Ensimmäisen mukaan kaikki 

organisaation vakiintuneet ominaisuudet eivät välttämättä täytä identiteetin 

tekijöiden määritelmää, mutta kaikkien identiteetin tekijöiden on oltava 

organisaation vakiintuneita ominaisuuksia. Toiseksi Whetten (2006) on keskittynyt 
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tutkimuksissaan organisaatioiden ulkoiseen identiteettiin (identity of organization) 

organisaatioiden sisäisten identiteettien sijasta (identity in organizations). 

Kolmanneksi Whetten (2006) on halunnut vetää selvät rajat sille, mitä 

organisaatioidentiteetti on ja, mitä se ei ole. Hänen mukaansa 

organisaatioidentiteetin tekijät tunnetaan tunnusomaisesta tavastaan toimia ja 

siitä, miten ne jäsennetään sekä niiden ainutlaatuisesta käyttötarkoituksesta 

ainutlaatuisissa olosuhteissa, joihin ne on suunniteltu.  

 

2.3. Psykologinen omistajuus 
 

Pierce et al. (2003) määrittelevät psykologisen omistajuuden (psychological 

ownership) tilaksi, jossa henkilö tuntee omistuksen kohteen tai osan tästä 

omakseen. Kohteeseen kehittyy voimakas omistamisen tunne. Tällä tunteella 

henkilö usein yrittää täyttää keskeisiä ja tärkeitä tarpeitaan. Näihin tarpeisiin 

kuuluu yksilöä ympäröivän ympäristön hallinta, tunne oman paikan omistamisesta 

sekä tarve ilmaista henkilön itsetuntemusta ja sen kehittymistä. Psykologinen 

omistajuus voi kehittyä lukuisista eri vaikuttimista tai yhden tai useamman 

vaikuttimen seurauksena. Tunne kehittyy, kun ihmiset tuntevat omistavansa 

asioita, joihin heillä on valtaa, jotka he tuntevat läheisesti, pistävät itsensä siihen 

tai sen takia likoon tai käyttävät aikaansa ja energiaansa siihen tai sitä varten. 

Tiivistettynä voidaan sanoa, että itse kohteella ei omistamisen tunteen 

kehittymisessä ole niinkään merkitystä. Merkitystä on itse tunteella, kuinka läheistä 

se on ja sillä, mitä kokemuksia henkilöllä on kyseisestä kohteesta. Läheisellä 

tunteella tarkoitetaan tässä yhteydessä syvällistä ja laajaa tietämystä ja tunnetta 

omistamisen kohteesta tai sitä kohtaan. Jos kohteen taustaan liittyy historia  tai 

tarina, edesauttaa se omistamisen tunteen kehittymistä. (Van Dyne & Pierce, 

2004)  

 

Yhden teorian mukaan omistajuus voidaan nähdä monitahoisena ilmiönä, joka 

esiintyy niin objektiivisena, muodollisena kuin psykologisestikin koettuna ilmiönä. 

Teorian mukaan ihmiset voivat kokea voimakasta omistamisen tunnetta asioihin 

riippumatta siitä omistavatko he ne oikeasti vai eivät. (Pierce et al., 1991) Lisäksi 
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omistamisen tunne voi kehittyä sekä materiaalia että aineettomia objekteja 

kohtaan, kuten esimerkiksi ajatuksiin (Pierce et al. 2001). Myös Etzionin (1991) 

näkemys tukee tätä. Hän kirjoittaa, että omistajuus voi olla sekä todellista 

omistamista tai omistamista, joka tapahtuu vain henkilön pään sisällä.  Kun asiat 

perustellaan psykologisesti, ovat ne tämän jälkeen yksilölle ”minun” tai ”meidän” ja 

niistä tulee osa laajennettua minäkuvaa (Kline & France, 1899; Belk, 1988). Tunne 

omistamisesta perustuu tällöin tunteisiin omistushalusta ja tunteesta tulla sidotuksi 

asiaan psykologisesti (Pierce et al., 2003). Myös Avey et al. (2009) ovat tutkineet 

psykologista omistamista. Heidän näkemyksensä tukee edellisiä tutkijoita, sillä 

heidän mukaansa ihmiset yleensä pitävät huolta ja vaalivat omaisuuttaan. 

Organisaatiokontekstissa tämä tarkoittaa yleensä sitä, että omistaminen on 

ennemmin psykologista kuin rahallista, eli konkreettista, sillä työntekijöillä on vain 

harvoin konkreettisia omistusosuuksia organisaatiostaan.  

 

Tutkimukset osoittavat, että jos yrityksellä on olemassa työntekijän ”omistus-

suunnitelma” (employee ownership plan), saa se aikaan sosiaalipsykologisia ja 

käyttäytymiseen kohdistuvia vaikutuksia, työntekijöiden kokiessa itsensä 

omistajiksi (Pierce et al., 1991). Omistamisen tunne voidaan nähdä asenteena tai 

tilana, johon kiinnittyy asioita, joita organisaation jäsenet tuntevat 

huomionarvoisiksi ja panostamisen arvoisiksi (Pratt & Dutton, 2000). Työtekijöille, 

joita kuunnellaan työssä ja, jotka saavat vaikuttaa omaan työhönsä tai 

työympäristöön, kehittyy muita todennäköisemmin organisaatioon ja ryhmään 

kuulumisen tunteita toisin kuin työtekijöillä, jotka ovat tunnetasolla eristettyinä ja 

irrallaan organisaatiosta. (Avey et al., 2008)  Myös Tzu-Shian et al.  (2010) löysivät 

tutkimuksessaan positiivisen yhteyden psykologisen omistajuuden ja 

työntekijöiden huomioimisen päätöksenteossa (employee participation in desicion 

making EPDM) välillä. Tutkimus myös osoitti psykologisen omistajuuden olevan 

yhteydessä organisaatioon sitoutumiseen.  

 

Kun yksilö tuntee omistamisen tunnetta työorganisaatiotaan kohtaan, hänellä on 

todennäköisemmin myös vahvemmat odotukset organisaatioon liittyvistä 

oikeuksista ja velvollisuuksista. Omistamisen tunne tuo hänelle tyydytystä myös 

tehokkuuden tunteen kautta. Kun työntekijän tarpeet on tyydytetty, hyötyy tästä 
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yleensä myös työnantaja. Nämä positiiviset psykologisen omistajuuden 

vaikutukset työssä ovat seurausta siitä, että tunne omistamisesta saa yksilöt 

pitämään, arvostamaan, investoimaan ja ottamaan vastuuta asioista, jotka he 

tuntevat omistavansa. Näin ollen työntekijät, jotka tuntevat omistavansa työnsä tai 

organisaation, jossa he työskentelevät, pyrkivät suojelemaan, pitämään huolta ja 

uhrautumaan sen puolesta. (Pierce et al., 2001) Psykologista omistajuutta onkin 

parasta katsoa Avey et al. (2008) mukaan moniulotteisena käsitteenä, joka 

rakentuu identiteetin, tunteesta kuulua osaksi jotain, velvollisuuden ja tehokkuuden 

ympärille. Psykologista omistajuutta kuvataan tyypillisesti yksilöiden 

tehokkaampana ja vastuuntuntoisempana työskentelytapana tavoitteidensa eteen, 

sekä voimakkaina yhteenkuulumisen ja omistamisen tunteina tavoitteita kohtaan. 

Nämä kaikki ovat piirteitä, jotka nähdään lähes poikkeuksetta positiivisina 

ominaisuuksina esimerkiksi organisaatioympäristössä. Psykologinen omistajuus 

onkin liitetty useissa tutkimuksissa käsitteeseen positiivinen organisaatio-

käyttäytyminen (positive organizational behavior, POB). Positiivinen 

organisaatiokäyttäytyminen keskittyy positiivisen tunteen tärkeyteen sekä 

menestyksen ja tulosten saavuttamiseen. Psykologinen omistajuus voidaankin 

nähdä positiivisena psykologisena voimavarana. (Avey et al., 2009)  

 

Pierce et al. (2003) mukaan psykologisen omistamisen kohteen on oltava 

vähintään näkyvä ja houkutteleva, jotta tunne voi syntyä, sillä sen on kiinnitettävä 

henkilön huomio ja kiinnostus. Psykologisen omistamisen syntyyn voidaan 

kuitenkin nimetä ainakin kolme erilaista vaikutinta, joista yksi tai useampi on 

yleensä läsnä omistamisen tunteen kehittyessä. Ensimmäinen niistä on Whiten 

(1959) jo vuonna 1959 esittelemä ”control and effectance motive”. Tällä 

tarkoitetaan vaikutinta, jolla voi ohjailla ja vaikuttaa asioiden syy- ja 

seuraussuhteisiin. ”Effectance motive”:lla tarkoitetaan erityisesti sitä, kuinka 

vaikutin heijastaa henkilön haluja vaikuttaa tehokkaasti ympäristöönsä.  White 

(1959) toteaakin, että ympäristön hallinta kasvattaa tehokkuuden ja mielihyvän 

tunteita. Toisen psykologisen omistamisen vaikuttimen on esitellyt jo vuonna 1934 

Mead. Meadin (1934) mukaan kannustin psykologiseen omistajuuteen löytyy 

tarpeesta omaan identiteettiin (self-identity motive). Pierce et al. (2009) ovat 

kiteyttäneet tämän ja toteavat, että oman identiteetin vaikuttimen löytäminen 
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edellyttää, että sen kohde on saavutettavissa, mukautuva, kiinnostava, 

sosiaalisesti arvostettu ja läpinäkyvä. Kolmannen vaikuttimen voidaan katsoa 

olevan ”home motive”. (Heidegger, 1967) Tällä tarkoitetaan yksilön sijoittumista ja 

ymmärtämistä omasta paikastaan ja ajastaan tässä maailmassa ja 

yhteiskunnassa. Heideggerin (1967) mukaan tunteet omistamiseen liittyvät 

vahvasti yksilön tunteisiin ”kodista” ja kuuluvuuden tunteesta johonkin tiettyyn 

aikaan tai paikkaan. Niin kauan kuin omistamisen tunteen kohteena olevat esineet 

tai asiat toteuttavat jotain näistä kolmesta vaikuttimesta ja tyydyttävät 

omistajaansa, voi omistamisen tunne kehittyä. (Pierce et al. 2009) 

 

Pierce et al. (2004) ovat tutkimuksessaan kuitenkin huomanneet, että vahva tunne 

omistamisesta ja psykologisesta omistamisesta syntyy organisaatioympäristössä 

työtehtävien yhteydessä niitä ja työnantajaa kohtaan. Tutkijat kirjoittavat, että, jos 

tämä huomio voidaan kausaalisesti todentaa, vaikuttaa se siihen, mikä tosiasiassa 

sitoo työntekijöitä työhönsä. Tutkimuksessa ilmeni lisäksi, että luomalla ja 

ylläpitämällä sellaisia työoloja, joissa yksilö saa voimaa ja luottamusta sekä pystyy 

valvomaan tärkeitä kohtia ja järjestelyitä työssään, kasvattaa se omistamisen 

tunnetta. Omistamisen tunne voi kehittyä niin organisaatiota, itse työtä, työn 

tavoitteita, työtilaa, työvälineitä, ideoita ja työkavereita kohtaan (Van Dyne & 

Pierce, 2004) Mayhey et al. (2010) ovat tutkineet psykologista omistajuutta 

nimenomaan organisaatiokontekstissa. He keskittyivät tutkimuksessaan kuitenkin 

vain henkilön omistamisen tunteisiin hänen organisaatiota ja hänen työtänsä 

kohtaan. Tutkijat jakavat psykologisen omistajuuden kahteen erilaiseen luokkaan; 

organisaatiolähtöinen psykologinen omistajuus (organization-based psychological 

ownership) ja työlähtöinen psykologinen omistajuus (job-based psychological 

ownership). Ensimmäinen lähestymistapa keskittyy nimensä mukaisesti yksilön 

tunteisiin omistamisesta ja psykologisesta siteestä koko organisaatioon, kun taas 

toinen lähestymistapa keskittyy tunteisiin itse työtä kohtaan. Organisaatiolähtöinen 

psykologinen omistajuus voi kehittyä ja kasvaa useammankin vaikuttimen 

seurauksena. Tällaisia vaikuttimia ovat esimerkiksi työympäristö, 

organisaatiokulttuuri, johdon asenteet, yrityksen tavoitteet ja visio sekä yrityksen 

maine.  
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Aiemmat tutkimukset ovat selvittäneet, että työtyytyväisyys, sitoutuminen ja 

organisaatiokulttuurin sisäistäminen ovat olleet avainelementtejä yksilöiden ja 

organisaation yhdistämisessä (Pierce et al. 2004). Tunne omistamisesta edistää 

työhön liitettäviä asenteita, kuten työtyytyväisyyttä ja käytöstä, esimerkiksi 

huolenpitoa ja suojelua. Joidenkin tutkijoiden mielestä keskeistä yksilön ja 

organisaation suhteessa on työn luonne. Tämä on johdettu ajatuksesta, että 

yksilö, joka tuntee voimakasta omistamisen tunnetta työtänsä kohtaan, tulee 

todennäköisemmin tulevaisuudessa tuntemaan samanlaista omistamisen tunnetta 

organisaatiota kohtaan, jossa hän työskentelee. (Pierce et al., 2001) Pierce et al. 

(2001) kuitenkin painotavat eroa psykologisen omistajuuden ja muiden 

psykologisten yksilön ja organisaation välisten suhteiden välillä. Se, että yksilö 

tuntee psykologista yhteyttä johonkin tahoon, ei tee suhteesta psykologista 

omistussuhdetta. On tärkeää erottaa psykologinen omistajuus esimerkiksi 

organisaatioon sitoutumisesta, tyytyväisyydestä työhön, organisaation 

identifioinnista tai sitoutumisesta työhön. Psykologinen omistajuus eroaa näistä, 

mutta se voi lisätä positiivisia tunteita työtä ja organisaatiota kohtaan, esimerkiksi 

lisäten työtyytyväisyyttä ja sitoutumista (Van Dyne & Pierce, 2004). Psykologisen 

omistajuuden kohdalla on myös syytä painottaa eroa yksilöiden pysyvien 

ominaisuuksien ja asenteiden välillä. Useat tutkijat ovatkin painottaneet 

psykologisen omistajuuden olevan nimenomaan ennemmin asenteellista kuin 

luonteenomaista (mm. Van Dyne & Pierce, 2004) 

 

Siinä missä suurin osa tukijoista on keskittynyt psykologisen omistajuuden ja 

voimakkaan omistamisen tunteen luomisen hyviin puoliin, ovat tutkijat Baer ja 

Brown (2012) sekä De Dreu ja van Knippenberg (2005) tutkineet psykologisen 

omistajuuden ja vahvan omistuksen tunteen vaikuttavan muillakin tavoin kuin 

pelkästään positiivisesti esimerkiksi työntekoon. Baer ja Brownin (2012) tutkimus 

osoittaa, että psykologinen omistajuus voi edesauttaa yksiöitä kehittämään 

työtänsä jatkuvasti, jonka seurauksena he myös antavat muiden kehittää ja 

muokata työtänsä. Näin ei kuitenkaan ole tutkijoiden mukaan kaikissa tapauksissa. 

Psykologisen omistajuuden ja voimakkaan siteen vaikutukset voivat olla myös 

päinvastaiset ja negatiiviset. Näin tapahtuu silloin, jos yksilö tuntee tarvetta 

suojella ajatuksiaan tai ideoitaan. Tämän seurauksena yksilö saattaa hylätä 
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muiden yritykset muokata tai kehittää ajatuksiaan ja ideoitaan. Heidän mukaansa 

yksilön suhtautuminen toisten muutos- ja parannusehdotuksiin riippuu paljolti siitä, 

halutaanko työtä muuttaa poistamalla siitä jotakin vai lisäämällä siihen jotakin. 

Yksilö näkee jonkun asian lisäämisen ”omistukseensa” positiivisempana kuin sen, 

että siitä poistettaisiin jotakin. Tutkijoiden mukaan tämä tarkoittaa sitä, että aina ei 

omistamisen tunteen tai siteen luominen tiettyyn kohteeseen ole positiivinen ilmiö, 

sillä joskus henkilö saattaa tulla ”sokeaksi” omistamilleen asioille, eikä näe tai 

hyväksy toisten yrityksiä muokata niitä. Dreu ja van Knippenbergin (2005) 

tutkimuksen tulokset ovat hyvin samanlaisia. He lähestyvät omistamiseen liittyvää 

ongelmaa konfliktien ja niiden ratkomisen näkökulmasta, mutta tulokset ovat 

perusajatukseltaan samoja; mitä vahvempi omistusside on, sitä vaikeampi on 

siihen tehdä muutoksia tai ratkoa mahdollisia ongelmia.  

 

2.4. Kollektiivinen psykologinen omistajuus 
 

Psykologinen omistajuus voidaan nähdä myös kollektiivisena ilmiönä (collective 

psychological ownership). Psykologinen omistajuus on ilmiö, joka heijastaa yksilön 

uskomusta siitä, mikä on hänen (”mine”), mutta se voidaan tulkita myös 

ajatuksena, mikä on meidän (”ours”).  Omistuksen kohde voi olla samanaikaisesti 

yhteydessä toiseen yksilöön tai ryhmään. Ryhmän yksilöt voivat jakaa omistuksen 

tunteen ja kohteen keskenään, mutta kollektiivinen psykologinen omistajuus voi 

ilmetä myös kahden tai useamman yksilön omistussuhteena, jossa jokainen 

osapuoli tulkitsee kohteen kuuluvan vain heidän omistukseensa. Tällainen hyvin 

subjektiivinen omistussuhde on usein melko heikko. Vahvimpana omistussuhde 

esiintyy silloin, kun ryhmä yhteisesti tunnistaa jonkin asian olevan voimakkaasti 

heidän omistuksessaan ja tunnistaa nimenomaan heidät, ryhmänä, sen 

omistajaksi. Tällöin ryhmässä vallitsee vahva konsensus omistamisen tunteen 

jakamisesta. Kirjoittajien mukaan omistamisen tunne voi alkaa yksilöllisenä, mutta 

kehittyä ajan saatossa kollektiiviseksi, esimerkiksi jonkin tapahtuman, kuten vaikka 

avioliiton, seurauksena. Kohteesta, joka on omistettu ennen yksin, tuleekin nyt 

yhteinen.  Jotta omistamisen tunteesta kehittyisi kollektiivinen, eli yhteinen, tulee 

omistajien olla yhtä mieltä jaetusta määräysvallasta, tiedosta ja investoinneista 
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omistuksen kohteeseen.  Jos ryhmän yksilöillä on henkilökohtaisesti taipumusta 

arvostaa kollektiivisuutta ja yhteisöllisyyttä, on tällöin hyvät edellytykset 

kollektiivisen omistajuuden syntyyn. (Pierce & Jussila, 2010)  

 

Pierce ja Jussila (2010, 812) kuvaavat kollektiivista psykologista omistajuutta näillä 

sanoilla: ”Kollektiivinen psykologinen omistajuus on yhteinen tunne siitä, että 

omistuksen kohde, tai osa tätä kohdetta, on yhteisesti meidän”.  On tärkeää 

ymmärtää psykologinen omistajuus kollektiivisena ilmiönä. Se auttaa meitä 

ymmärtämään paremmin tiimien johtamista ryhmätason sosiaalisena ilmiönä. Se 

tuo ymmärrystä lisäksi toisistaan riippuvaisiin työhön liittyviin ongelmiin, kuten 

esimerkiksi eri osastojen tai tuotannon ja tuotekehityksen tietojen 

jakamattomuuteen. Kollektiivisen omistamisen vahvuutena nähdään olevan, 

verrattuna henkilökohtaiseen omistamiseen, useiden omistajien erilainen tietotaito 

ja kokemukset, jotka ovat osaltaan johtaneet ja johdattaneet nykyiseen 

tilanteeseen, yhdistettynä yhteiseen käsitykseen siitä, että omistajat (”us”) ovat 

yhdessä kulkeneet  tähän tilanteeseen. (Pierce & Jussila 2010)  

 

2.5. Kollektiivinen identiteetti 
 

Kollektiivisella identiteetillä (collective identity) tarkoitetaan tunnetta, joka 

muodostuu ryhmän kesken, kun heillä on tai he uskovat, että heillä on, 

samanlaisia piirteitä ja ominaisuuksia keskenään.  Tällaista tunnetta aiheuttavia 

samanlaisia ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi kansallisuus ja sukupuoli tai 

asema, kuten ammatti tai poliittinen suuntaus. Kollektiivisella identiteetillä 

tarkoitetaan nimenomaan ryhmän yksilöiden jakamia tunteita identiteetistä eikä 

itse ryhmän identiteettiä. (Simon & Klandermans, 2001) Kollektiivista identiteettiä 

ei myöskään ole se, että joku toinen luokittelee ryhmän kuuluvan tiettyyn 

kategoriaan, vaan ryhmän tulee itse määritellä itsensä kuuluvaksi tähän 

kategoriaan ainakin jollain asteella (Ashmore et al., 2001). Identiteetti voi tosin olla 

aluksi jonkun muun määrittelemä ja muuttua kollektiiviseksi identiteetiksi, kun 

ryhmän jäsenet sen omaksuvat (Polletta & Jasper, 2001). Kollektiivinen identiteetti 

voidaan nähdä myös ikään kuin aikana ja paikkana, jossa ryhmä yksilöitä jakaa 
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yhteisen mielenkiinnon kohteita, tunteita, arvoja ja päämääriä tässä ja nyt (Hunt & 

Benford, 2004). Yleisten käsitysten mukaan kollektiivista identiteettiä käytetään 

siis määrittelemään jonkun ryhmän identiteettiä kokonaisuutena. Määritelmässä on 

hyvin paljon yhtäläisyyksiä Durkheimin (1964) vuonna 1964 esittelemään 

käsitteeseen kollektiivinen tietoisuus, ”collective consciousness”. (Snow, 2001) 

Durkheim (1964) esitti jo silloin, että yhteiskunta koostuu jostain enemmästä, kuin 

yksilöiden yhteen lasketusta määrästä. Ihmiset muodostavat tietoisesti ryhmiä 

samanlaisten arvojen ja normien perusteella ja toimivat näissä ryhmissä yhteisten 

päämäärien eteen.  

 

Kollektiivisen identiteetin käsite tulee erottaa muista läheisistä käsitteistä, kuten 

sosiaalisesta roolista tai suhteesta itseemme. Nämä käsitteet kuvaavat ennemmin 

suhteen luonnetta kahden henkilön välillä, kuin suhteen tai jäsenyyden luokkaa, 

jota kollektiivinen identiteetti kuvaa. (Ashmore et al., 2004) Lisäksi kollektiivisen 

identiteetin käsite tulee erottaa ideologian käsitteestä, joka eroaa siitä siten, että 

ideologian käsite sisältää aina positiivisia tunteita toisia ryhmän jäseniä kohtaan 

(Polletta & Jasper, 2001). Edellisten lisäksi kollektiivinen identiteetti on tärkeä 

erottaa läheisistä käsitteistä, kuten solidaarisuus, yksilön identiteetti, 

osallistuminen sekä sitoutuminen. Kollektiivisen identiteetin käsite sisältää näitä 

elementtejä, kuten solidaarisuutta ja sitoutumista ryhmän yksilöihin, mutta se ei ole 

synonyymi näille käsitteille. (Hunt & Benford, 2004) 

 

Kollektiivinen identiteetti voidaan kokoavasti käsitteellistää yksilön kognitiiviseen, 

moraaliseen ja emotionaaliseen suhteeseen yhteisestä identifikaatiosta johonkin 

tai jonkun kanssa. Kollektiivinen identiteetti syntyy ja muuttuu vuorovaikutuksessa 

”liittolaisten” (”allies”) tai vastapuolen näkemystä edustavien kanssa, jotka voivat 

olla niin olemassa olevia kuin kuvitteellisiakin. (Hunt & Benford, 2004) Polletta ja 

Jasper (2001) määrittelivät kollektiivisen identiteetin hyvin samalla tavalla. Heidän 

mukaansa kollektiivisella identiteetillä tarkoitetaan yksilön kognitiivista, moraalista 

ja emotonaalista sidettä johonkin yhteisöön, ryhmään tai instituutioon. Tämä 

ryhmä jakaa kuvitellun tai koetun aseman tai yhteyden keskenään, joka yleensä 

eroaa yksilön omasta identiteetistä tai koskettavaa vain pientä osaa siitä. Snown 

(2001) määritelmän mukaan kollektiivinen identiteetti tarkoittaa jaettua 
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”meikyyden” (”we-ness”) tunnetta ja tunnetta yhteisestä toiminnasta (”collective 

agency”). Jälkimmäisellä tarkoitetaan yleensä toimintaa yhteisen tarkoituksen 

puolesta, mutta sillä voidaan myös tarkoittaa kannustinta eli kannustamista 

tällaiseen toimintaan.  Jo vuonna 1978 Weber (1978) ehdotti, että toiminta 

yhteisten tavoitteiden eteen pohjautuu johonkin kolmesta identiteetin 

synnyttäjästä; statukseen, luokkaan tai puolueeseen (party). Yhteinen status 

syntyy, kun joukolla ihmisiä on samanlaiset odotukset tietynlaisesta elämäntyylistä 

ja sosiaalisesta asemasta, joita heidän tulisi seurata. Luokkajakoon perustuva 

kollektiivinen käytös vaatii yhteisen identiteetin kehittymistä, joka syntyy, kun 

tietyllä joukolla ihmisiä on samanlaisia erityisiä ja merkittäviä esimerkiksi 

työmarkkinoiden tarjoamia osatekijöitä käytettävissään.  Weberin (1978) mukaan 

puolue puolestaan on sosiaalinen ryhmä, jolla on yhteinen identiteetti ja, jolla on 

valta ja kyky vaikuttaa toisiin ihmisiin, jopa heidän tahtoaan vastaan. Puolueen 

voidaankin sanoa olevan ryhmittymä, joka pyrkii kollektiivisen identiteetin avulla 

vaikuttamaan toisten ihmisten mieleen ja tekoihin.  

 

Simon ja Klandermans (2001) kirjoittavat artikkelissaan siitä, että kollektiivinen 

identiteetti vahvistaa ryhmää ja tekee siitä vahvemman. Kollektiivinen identiteetti 

auttaa ryhmän yksilöitä tuntemaan itsensä osaksi ryhmää ja vahvistaa heidän 

tunteitaan siitä, että he ovat löytäneet sosiaalisen paikkansa. Lisäksi yksilö voi 

saada kunnioitusta osakseen, ainakin samanlaisilta ja -tasoisilta ryhmän jäseniltä, 

mikä kohottaa hänen itsetuntoaan. Kollektiivinen identiteetti vahvistaa myös 

yksilöitä välittämällä viestiä, että kukaan ei ole ryhmässä yksin vaan yksilö voi aina 

luottaa ryhmän tukeen ja solidaarisuuteen. Kun yksilöt ovat vahvempia, on myös 

koko ryhmä vahvempi.  

 

2.6. Yhteenveto 
 

Tämän tutkimuksen teoriaosuus on koottu tähän yhteenvedoksi selkeyttämään 

teorioiden luonteita sekä niiden valintoja. Teoriaosuus rakentuu siis viiden 

pääkäsitteen ja kokonaisuuden ympärille; organisatorinen demokratia, 
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organisaatioidentiteetti, psykologinen omistajuus, kollektiivinen psykologinen 

omistajuus ja kollektiivinen identiteetti. 

 

Organisatorisella demokratialla (organizational democracy) tarkoitetaan yleensä 

jatkuvaa, laajaa ja vakiintunutta työntekijöiden osallistumista esimerkiksi 

päätöksentekoon. Se tulisikin ymmärtää rakenteellisena osana yritystä. (Weber et 

al., 2009) Organisatorisen demokratian on osoitettu olevan yhteydessä 

työtyytyväisyyteen sekä työntekijöiden moraaliin, jotka taas puolestaan ovat 

yleensä positiivisessa yhteydessä organisaation taloudellisen tuloksen kanssa (de 

Jong & van Witteloostuijn, 2004). Organisaatioidentiteetti (organizational identity) 

puolestaan pyrkii vastaamaan kysymykseen ”kuka minä olen?”. Se rakentuu 

erilaisten suhteiden, kanssakäymisten ja vertailujen tuloksena. Organisaatio-

identiteettiin liittyy lisäksi se, että niitä saattaa olla organisaatiolla useita ja ne 

voivat muuttua. (Gioia, 1998) Organisaatioidentiteetti muodostuu niistä tekijöistä, 

jotka organisaation jäsenet kokevat olevan organisaatiolle keskeisimpiä, 

tyypillisimpiä ja pysyvimpiä (Pratt & Foreman, 2000).  

	  

Psykologisella omistajuudella (psychological ownership) tarkoitetaan tilaa, jossa 

henkilö tuntee omistuksen kohteen tai osan tästä omakseen. Tällöin kohteeseen 

kehittyy voimakas omistamisen tunne. (Pierce et al., 2003) Omistamisen tunne voi 

kehittyä kohteeseen riippumatta siitä, että omistaako henkilö sen oikeasti vai ei. 

Tunne voi kehittyä lisäksi niin materiaalia kuin aineettomia objektejakin kohtaan. 

(Pierce et al., 1991) Psykologinen omistajuus voidaan nähdä myös kollektiivisena 

ilmiönä (collective psychological ownership). Psykologinen omistajuus kuvaa 

yleensä yksilön uskomusta siitä, mikä on hänen (”mine”), mutta se voidaan tulkita 

myös ajatuksena, mikä on meidän (”ours”). Kollektiivinen psykologinen omistajuus 

nähdäänkin ajatuksena sellaisesta yhteisestä omistamisen tunteesta, jossa 

omistuksen kohde tai osa sitä on yhteisesti meidän (”ours”). (Pierce & Jussila, 

2010) Kollektiivinen identiteetti (collective identity) taas on tunne, joka muodostuu 

ryhmälle ihmisiä, kun heillä on tai he uskovat, että heillä on, samanlaisia piirteitä ja 

ominaisuuksia keskenään.  Tällaisia ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi 

kansallisuus, sukupuoli, ammatti tai poliittinen suuntaus. Kollektiivisella 

identiteetillä tarkoitetaan nimenomaan ryhmän jäsenten keskenään jakamia 
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tunteita identiteetistä ja se ei välttämättä ole sama kuin ryhmän identiteetti. (Simon 

& Klandermans, 2001) 

 

Näistä viidestä teoriasta avustavia teorioita on kaksi. Avustavina teorioina tässä 

tutkimuksessa toimii organisatorinen demokratia ja organisaatioidentiteetti.  Näitä 

teorioita kutsutaan avustaviksi teorioiksi, sillä ne on otettu mukaan tutkimukseen 

vain taustaksi helpottamaan osuuskuntien ja edustajiston luonteen ymmärtämistä. 

Osuuskunta ja sen hallintoelin edustajisto edustavat hyvin puhtaalla tavalla 

demokraattista yhtiömuotoa. Organisatorinen demokratia käsitteenä esitellään 

juuri tästä syystä sillä se selittää ja kuvailee osaltaan piirteitä ja elementtejä, joita 

demokraattisissa organisaatioissa esiintyy. Organisaatioidentiteetin valinta 

avustavaksi teoriaksi perustuu taas osuuskunnan ikään kuin minäkuvaan ja sen 

identifioitumiseen yhdessä omistetuksi ”meidän jokaisen” osuuskunnaksi ja tässä 

tapauksessa osuuskaupaksi. Organisaatioidentiteetti määritelmänä sekä sen 

synnyn ja olemassa olon kuvaaminen kuvaa todella hyvin demokraattisissa 

yhdessä omistetuissa organisaatioissa tapahtuvia ja syntyviä ilmiöitä. 

	  

Loput kolme teoriaa ovat tämän tutkimuksen kohdeteorioita. Kohdeteorioita ovat 

siis psykologinen omistajuus, kollektiivinen psykologinen omistajuus sekä 

kollektiivinen identiteetti. Siinä missä avustavia teorioita on käytetty vain 

tutkimuksen taustan ja luonteen ymmärtämiseen, käytetään kohdeteorioita itse 

analyysin tekoon ja sen kohteena. Kohdeteoriat antavat osaltaan vertailu- ja 

analyysipohjaa tutkimuksen empiirisille aineistoille empiriaosassa, jossa 

kohdeteorioita analysoidaan yhdessä kerätyn aineiston kanssa. Kohdeteoriat 

psykologinen omistajuus, kollektiivinen psykologinen omistajuus ja kollektiivinen 

identiteetti on valittu tähän tutkimukseen, koska ne edustavat teorioina niitä 

piirteitä ja merkityssisältöjä, joita demokraattisesti rakennetussa organisaatiossa 

tulisi esiintyä, jotta se toimisi parhaalla mahdollisessa tavalla.  
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3. Tutkimuksen suorittaminen 
 

Tässä osiossa käydään kattavasti läpi kuinka tutkimuksen suorittaminen 

toteutettiin. Ensimmäisenä osiossa perehdytään tutkimusmetodin valintaan. Tätä 

seuraa otoksen valinnan ja aineistonkeruumenetelmän esittely sekä valintojen 

perustelut. Jäljempänä tehdään tarkempi katsaus haastatteluiden ja aineiston 

analyysiin toteuttamiseen. Lopuksi käydään läpi tutkimuksen suorittamiseen 

olennaisesti liittyvä tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu. 

 

3.1. Tutkimusmetodi 
  

Tutkimus suoritettiin laadullisena tutkimuksena, koska laadullinen tutkimus tarjoaa 

joukon keinoja irrottautua itsestäänselvyyksistä ja katsoo asioita uudella tavalla. 

Laadullinen tutkimus mahdollistaa tutkittavien omien näkemysten kartoittamisen, 

jolloin tutkimus ei pelkästään ohjaudu kysymyksenasettelun ja päättelyn 

perusteella. Laadullinen tutkimus erittelee yksittäisiä tapauksia osallistuvien 

ihmisten antamien merkitysten kautta tai näiden ihmisten näkökulmasta. 

Laadullinen tutkimus toteutetaan yleensä induktiivisesti, eli hypoteesittomasti, 

tutkimuskysymyksiä täydentäen analysoitaessa ja aineistoa kerätessä. (Koskinen 

et al. 2005) Hypoteesittomuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että tutkimukselle 

ei aseteta minkäänlaisia ennakko-oletuksia tutkimuksen tuloksista. Huomioitavaa 

kuitenkin on, että ennakko-oletuksien tekemiseltä on melkein mahdoton välttyä ja 

sen takia niiden tiedostaminen on hyvin tärkeää. Niitä voidaan käyttää 

tutkimuksessa esimerkiksi esioletuksina. (Eskola & Suoranta, 1998) Kuten tässä 

tutkimuksessa on tehty. Hypoteesittomuus antaa yleensä luotettavampia tuloksia, 

kun hypoteesit eivät pääse johdattelemaan tutkimuksen suuntaa tai tuloksia. 

(Alasuutari, 1995) 

 

Laadullisen tutkimuksen valintaa voidaan perustella myös sillä, että siinä missä 

kvantitatiivinen analyysi keskittyy tarkastelemaan empiiristen tuloksien 

toistuvuutta, kvalitatiivinen analyysi keskittyy vastaavanlaisen päättelyn 
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käyttämiseen ongelmanratkaisuissa. (Alasuutari, 1995) Laadullisessa analyysissä 

ei käytetä myöskään tilastollisia todennäköisyyksiä, sillä se on käytännössä 

mahdotonta. Harvoin on mahdollista tai edes järkevää suorittaa esimerkiksi niin 

montaa haastattelua, että yksilöiden välisistä eroista saataisiin tilastollisesti 

merkitseviä. Mutta laadullista tutkimusta ei tehdäkään, eikä tätäkään tutkimusta, 

tällaisen datan saamiseksi. Laadullinen tutkimus pyrkii pelkistämään ja selittämään 

havaintoja ja tulkitsemaan näitä tuloksia. Laadullisen tutkimuksen ensisijaisena 

tavoitteena voidaankin nähdä olevan empiirisien yleistettävyyden luominen 

yksittäistapauksia selittämällä. (Alasuutari, 1999) Laadullisessa tutkimuksessa 

käytetäänkin yleensä harkinnanvaraista otantaa, kuten tässäkin tutkimuksessa 

tehdään. Harkinnanvaraisella otannalla tarkoitetaan sitä, että tutkittavien otosten 

määrä on yleensä hyvinkin pieni, mutta ne tutkitaan sitäkin perusteellisemmin. 

Aineiston on kuitenkin oltava sen verran laaja, että sitä on mahdollista tulkita ja 

analysoida. Aineiston on oltava myös hyvin laadukasta, kun otokset ovat pieniä. 

(Eskola & Suoranta 1998) Tämän varmistamiseksi on tutkimuksessa käytetty 

nimenomaan harkinnanvaraista otantaa. Harkinnanvarainen otanta mahdollistaa 

informatiivisempien tapausten valinnan tutkimuksen kohteeksi kuin 

sattumanvarainen otanta mahdollistaen syvempien merkityssisältöjen 

tunnistamisen (Flyvbjerg, 2006). 

  

3.2. Otos ja aineiston kerääminen 
 

Tutkimus suoritettiin laadullisena haastattelututkimuksena ja haastattelut 

toteutettiin teema- eli puolistrukturoituina haastatteluina.  Laadullinen haastat-

telututkimus valittiin aineiston keruumenetelmäksi, sillä se mahdollistaa asian 

ymmärtämisen yksilön näkökulmasta. Se avaa koettujen kokemuksien merkitykset 

ennen tieteellisiä selityksiä (Kvale & Brinkmann, 2009). Tutkimusmenetelmänä 

teemahaastattelu on todellisuudessa ikään kuin keskustelu, jolla on rakenne ja 

päämäärä. Keskustelupartnerit eivät kuitenkaan ole tasaväkisiä tämän tyyppisessä 

keskustelussa, sillä tutkija ohjaa ja johtaa tätä keskustelua. Tutkija eli haastattelija 

esittää keskusteluun aiheet ja seuraa haastateltavan vastauksia tarkkaan. (Kvale 

& Brinkmann, 2009) Haastattelu sopii tutkimusmenetelmäksi hyvin esimerkiksi 
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silloin kun tutkimuksen aiheena on jokin tuntemattomampi tai vähän kartoitettu 

aihe, kuten tässä tutkimuksessa. Se on myös hyvä tutkimusmenetelmä silloin, kun 

haastattelija tietää jo ennalta, että tutkittava aihe tuottaa monitahoisia vastauksia. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2010) 

 

Teemahaastattelun vallinnasta puhuvat myös muut syyt. Haastattelu on usein 

ainoa keinoa saada tietoa haastateltavien syvimmistä ajatuksista. Haastattelut 

jättävät myös vähemmän varaa erilaisten tulkintojen merkitykselle, mikä tekee 

esimerkiksi havainnointitutkimuksesta monesti heikon ellei tuloksia varmisteta 

haastatteluin. (Koskinen et al. 2005) Haastattelu on erittäin käyttökelpoinen 

menetelmä eritoten silloin, kun tutkimuksessa halutaan korostaa, että 

haastateltava on subjekti, aktiivinen toimija, jolla on luova merkitys tutkimuksen 

kannalta. Haastateltavalle tulee kuitenkin antaa tilaa ja mahdollisuus tuoda itseään 

koskevia asioita esille mahdollisimman vapaasti. (Hirsjärvi & Hurme, 2010) 

Puolistrukturoitu haastattelu on lisäksi vapaampi ja avoimempi tapa suorittaa 

haastattelu kuin esimerkiksi pelkkä kyselytutkimus. (Flick, 2002) Siksi se onkin 

erittäin tehokas haastattelumetodi, sillä se antaa tutkijalla vapauksia, mutta 

säilyttää tämän kontrollin haastattelutilanteessa. (Koskinen et al. 2005) 

Haastattelijalla on aina mahdollisuus toistaa kysymys tai oikaista 

väärinymmärryksiä, mikä tekee haastattelusta hyvin joustavan tutkimusmetodin. 

Joustavuutta lisää myös haastattelijan vapaus poiketa kysymystensä ja teemojen 

järjestyksestä, niin halutessaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2009)  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimuksen otoksena toimii kuusi teemahaastattelua. 

Otokseen pyrittiin valitsemaan mahdollisimman erilaisia haastateltavia, jotta 

saataisiin monipuolisia vastauksia. Koska otos on melko pieni, pyrittiin siihen 

saamaan mukaan vain laadukkaita vastauksia tuottavia haastateltavia. Tämä 

varmistettiin selvittämällä ja edellyttämällä kokemusta tai taustatietoja tutkittavasta 

aiheesta. Tutkimuksessa käytetään harkinnanvaraista otantaa, koska 

harkinnanvaraisen otannan tapaukset ovat usein validimpia kuin 

sattumanvaraisesti valitut tapaukset. Vaikka sattumanvaraiset tapaukset saattavat 

korostaa  toistuvuutta eivät ne välttämättä tarjoa harkinnanvaraisen otannan 

kaltaista syvempää tietoa tutkitusta tapauksesta, jota tässäkin tutkimuksessa 
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yritetään saavuttaa. Tällainen syvempi tietämys lisää yleistettävyyttä joidenkin 

tapauksien, kuten tämän tutkimuksen, kohdalla toistuvuudesta riippumatta. 

(Flyvbjerg, 2006)  

 

3.3. Haastattelu ja aineiston analysointi 
 

Puolistrukturoidut haastattelut suoritettiin kaikki, lukuun ottamatta yhtä 

haastattelua, kahdestaan ja kasvokkain haastateltavien valitsemissa paikoissa. 

Paikalla oli vain haastattelija ja haastateltava. Haastateltavat saivat 

haastattelukysymykset luettavakseen ja tutustuttavaksi muutama päivä ennen 

haastatteluja. Yhtä haastattelua ei saatu aikataulullisista syistä sovittua, joten se 

jouduttiin toteuttamaan kirjallisesti. Tämän ei kuitenkaan voida katsoa 

vaikuttaneen vastauksien vertailtavuuteen, sillä muutkin haastateltavat saivat 

käyttää valitsemansa ajan kysymysten tarkasteluun ja pohtimiseen. Kaikki 

kasvokkain tehdyt haastattelut nauhoitettiin. Haastatteluissa käytiin kysymykset 

läpi yksi kerrallaan haastattelukysymysrungon (Liite 1) mukaisessa järjestyksessä. 

Kaikki kysymykset olivat avoimia kysymyksiä eli vastausvaihtoehtoja ei annettu. 

Tarvittaessa haastattelija alusti kysymyksiä tai kysyi auttavia kysymyksiä 

keskustelun ja vastauksien aikaansaamiseksi. Haastattelija ei tuonut omia 

näkökantojaan esiin haastattelutilanteessa vaan antoi haastateltavan puhua ja 

vastata rauhassa. Haastattelut käytiin yhdessä osassa yhdellä kertaa ja niiden 

kesto vaihteli 35 minuutista 90 minuuttiin. Kesto vaihteli vastauksien pituuden 

mukaan. Haastattelut suoritettiin huhtikuussa 2016. Haastatteluiden jälkeen 

nauhoitettu haastatteluaineisto litteroitiin analyysiä varten. Analyysissä käytettiin 

apuna ja vertailupohjana tutkimuksen teoriaosuutta. Analyysissä vertailtiin ja 

etsittiin yhtäläisyyksiä tai vastaavasti eroavaisuuksia teorian esittämien väitteiden 

ja tutkimustuloksien sekä kerätyn aineiston välillä haastattelukysymyksien 

teemojen mukaisesti. Teoriaosuudella oli merkittävä rooli jo haastattelukysymyksiä 

suunnitellessa. Se toimi kysymysten runkona ja johdattelevana osuutena. Sen 

teemat valikoituivat tutkimuskysymysten ja tutkimusongelman lähtökohdista. 

Kysymykset pyrittiin rakentamaan sellaiseen muotoon, että ne parhaalla 
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mahdollisessa tavalla vastaisivat tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ja tarjoaisivat 

ratkaisuja tutkimusongelmaan.  

 

Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä kuutta henkilöä. Kolme haastateltavista on 

haastatteluiden hetkellä HOK-Elannon edustajiston jäseniä. Kolme muuta 

haastateltavaa on  HOK-Elannon hallinnon ulkopuolisia asiakasomistajia. 

Haastatteluissa käytettiin harkinnanvaraista otantaa ja haastateltavien 

asiakasomistajien kriteereiksi asetettiin, että heillä tulee olla ennestään jo hieman 

tietoa edustajiston tehtävistä ja toiminnasta. Haastateltavien joukossa oli sekä 

miehiä että naisia. Haastateltavat edustivat lisäksi muutamaa eri ikäluokkaa. 

Haastateltavat edustajiston jäsenet edustivat lisäksi useampaa eri edustajiston 

ryhmittymää. Haastateltavien kokemusvuodet hallinnosta myös vaihtelivat.  

 

3.4. Tutkimuksen luotettavuus 
 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida 

käsitteiden reliabiliteetti ja validiteetti avulla. Reliabiliteetti keskittyy erityisesti 

yhdenmukaisuuden, objektiivisuuden, instrumenttien tarkkuuden ja ilmiön 

jatkuvuuden todistamiseen. Reliabiliteetti yrittää siis sulkea pois esimerkiksi 

poikkeavuudet, jotka voisivat vääristää tulosta. Validiteetti taas kuvaa tulkinnan, 

tuloksen tai väitteen vastaavuutta kohteeseen, johon sen on tarkoitus viitata. 

Tällaisella validiteetti-tarkastelulla voidaan ehkäistä virhepäätelmät ainakin siltä 

osin, että pidettäisiin joitain tuloksia tai tulkintoja tosina, vaikka ne ei 

todellisuudessa niitä olisi. (Koskinen et al. 2005) 

 

Luotettavuutta tutkittaessa reliabiliteetti ja validiteetti ovat käytetympiä 

kvantitatiivisen tutkimuksen puolella. (Koskinen et al. 2005) Validiteetin 

määritellessä sitä, onko tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä on luvattu ja reliabiliteetin 

määritellessä tulosten toistettavuutta, soveltuvat ne luonnollisesti paremmin 

määrällisen tutkimuksen tulosten arvioimiseen. Tämä johtuu osittain siitä, että 

kyseiset käsitteet ovat syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009) Kuitenkin laadullisessakin tutkimuksessa on hyvä ottaa nämä 



	   39	  

kaksi käsitettä huomioon tarkasteltaessa tutkimuksen luotettavuutta. Ne antavat 

osviittaa siihen, että onko väitteissä, tulkinnoissa tai tuloksissa joitain kohtia, joita 

pitäisi ehkä pitää virheellisinä tai vääristävinä.  

 

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy olennaisesti systemaattinen selostus siitä, 

kuinka tutkimus on tehty ja suoritettu, aineiston asianmukainen käsittely sekä 

haastattelutilanteiden kokonaisvaltainen kuvaileminen. (Koskinen at al. 2005) 

Luotettavuutta lisää myös koko tutkimuksen johdonmukainen eteneminen ja sen 

johdonmukainen esittäminen. Tutkimuksessa on ilmettävä sen kohde ja tarkoitus 

sekä tutkijan oma sitoutuminen ja oletukset tutkimukseen, jotta tutkimus olisi 

luotettava. (Tuomi & Sarajärvi, 2009) 

 

Tätä tutkimusta voidaan pitää luotettavana useastakin syystä. Tutkimuksessa on 

käytetty oikeanlaisia ja riittäviä menetelmiä. Oikeilla ja riittävillä menetelmillä 

varmistetaan se, että tutkimuksessa saadaan vastauksia haluttuihin tutkimus-

kysymyksiin ja ratkaisuja esitettyyn tutkimusongelmaan. Tutkimuksen otantaa 

voidaan pitää tämän kokoiseen tutkimukseen riittävänä vaikkakin muuten pienenä. 

Hirveän paljon isompi otanta lisäisi materiaalin ja sen hallinnan määrää liiaksi. 

Vähän isompi otanta toisaalta antaisi tulkinnoille ja vertailuille enemmän sijaa. 

Isompaan otantaan mahtuisi joukkoon lisäksi laajempi ikä- ja sukupuolihajonta. 

Vaikka jo tälläkin aineistomäärällä tutkimuksessa ilmeni aineiston kyllääntymistä ja 

vastausten toistuvuutta. Avoimuutta tutkimuksen reunaehtojen ja etenemisen 

suhteen voidaan pitää myös yhtenä luettavuutta lisäävänä tekijänä. 

Johdonmukainen selostus tutkimuksen vaiheista ja aiheesta lisäävät tutkimuksen 

luotettavuutta. Analysointikin on toteutettu luotettavana pidetyllä tavalla. 

Analysointi on ollut objektiivista sekä faktoihin perustuvaa. Analysoinnin pohjana 

toimii teoriaosuus, joka on toteutettu laadukkaita lähteitä käyttäen.  

 

Tutkimuksen luottavuuden kannalta reliabiliteetin ja validiteetin arvioiminen on 

vaikeaa, sillä ne soveltuvat paremmin kuvaamaan kvantitatiivista aineistoa. 

Tutkimuksen voidaan kuitenkin katsoa olevan validi, sillä valittu tutkimusmetodi, 

laadullinen tutkimus, ja valittu aineiston keräämisen menetelmä, 

haastattelututkimus, tutkivat parhaiten juuri sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoituskin 
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tutkia. Muut menetelmät eivät olisi antaneet yhtä valideja vastauksia tämän 

tyyppiseen tutkimusongelmaan ja -kysymyksiin. Reliabiliteetin laskeminen 

luotettavasti tämän tyyppisestä ja kokoisesta aineistosta on hankalaa, mutta 

suuremmasta otannasta se voisi olla mahdollinen ja validi tapa tutkia tutkimuksen 

luotettavuutta. 
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4. Empiria, tutkimustulokset  
 

Tässä kappaleessa esitetään tutkimuksen empiirinen aineisto ja tutkimustulokset. 

Kappaleen alussa esitellään lisäksi katsaus osuuskuntaan, edustajistoon ja 

hallintoneuvostoon organisaatiomuotoina sekä katsaus osuuskuntalakiin ja 

edustajiston ja hallintoneuvoston listattuihin osuuskunnan sääntömääräisiin 

tehtäviin kontekstin ymmärtämiseksi. Tutkimustulokset perustuvat kuudelle 

haastateltavalle esitettyihin haastattelukysymyksiin (Liite 1). Kysymykset löytyvät 

liitetiedoista tutkimuksen lopusta. Analyysin kohteina ovat tutkimustulokset sekä 

teoriaosuuden kohdeteoriat. Analyysissä käytetään myös apuna ja vertailukohtana 

tämän kappaleen alussa esitettyä osuuskunnasta ja edustajistosta kirjoitettua.  

 

4.1. Osuuskunta  
 

Mähönen ja Villa (2006) kertovat kirjassaan, että osuuskunta (co-operative) on 

osakeyhtiön rinnalla keskeisin yritysmuoto Suomessa. Osuuskuntia on selvästi 

osakeyhtiöitä vähemmän, mutta ne on ovat kooltaan huomattavasti suurempia. 

Muun muassa vähittäiskaupassa, jota HOK-Elantokin edustaa, on osuuskunnilla 

merkittävä rooli. Osuuskunta eroaa eniten osakeyhtiöistä siinä, että sen 

pääasiallinen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, vaan tuottaa 

palveluetuja jäsenilleen. Tarkoituksena on tuottaa osuuskunnan omistajajäsenille 

rahallisia etuja osuuskunnan palveluita käyttämällä. Näihin palveluihin lasketaan 

myös tytäryhtiöiden tuottamat palvelut. Osuuskunta harjoittaa siis taloudellista 

toimintaa jäsentensä taloudenpidon tukemiseksi.  (Pöyhönen, 2005) Osuus-

toiminnan periaatteiksi yleensä luetaankin kuuluvan avoin jäsenyys, 

kansanvaltaisuus sekä ylijäämän jako jäsenille. (HOK-Elanto, 2016f) 

 

Kansainvälinen osuustoimintaliitto määrittelee osuustoiminnan itsenäiseksi 

yhteisöksi, jota johdetaan demokraattisesti yhteisomistuksessa, vapaaehtoisten 

jäsenten taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tavoitteita ja tarpeita toteuttaen 

(International Co-operative Alliance, 2016).  Markus Seppelin (2000)  puolestaan 
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määrittelee osuustoiminnan näillä sanoin: ”Osuustoiminta on taloudellisen yhdessä 

yrittämisen muoto”, jonka vuoksi se soveltuukin parhaiten sellaisen taloudellisen 

toiminnan harjoittamiseksi, jonka päätavoitteena ei ole jatkuva omistuksen arvon 

kasvattaminen ja jonka omistajakunta vaihtelee. Osuuskunnan jäsenmäärä ja 

osuuspääoma eivät ole kiinteitä tai ennalta määrättyjä. Avoin jäsenyys onkin yksi 

osuuskunnan tunnusmerkeistä. (Pöyhönen, 2005) Osuustoiminnallisen yrityksen 

pääperiaatteisiin kuuluu vahvasti myös ajatus osuuskunnan kaikkien jäsenten 

edun ja yksittäisen jäsenen taloudellinen edun linkittämisestä toisiinsa. 

Osuuskunnan periaatteena on, että sen palveluista hyötyy niitä käyttämällä, eikä 

sijoitetun pääoman suhteessa. (Laurinkari, 2004)  

 

Suomeen osuustoiminta rantautui kunnolla vasta 1800-luvun loppupuolella, jolloin 

Suomeen perustettiin ensimmäisiä osuustoimintaperiaatteella toimivia 

yhteiskauppoja. Osuustoiminnan ”isänä” Suomessa pidetään Hannes Gebhardia, 

joka sai paljon vaikutteita Saksasta opiskellessaan siellä. Hänen vaimonsa Hedvig 

Gebhard oli myös tiiviisti mukana osuustoiminnan kehityksessä. Hän kuului muun 

muassa Osuusliike Elannon ja SOK:n hallintoneuvostoihin. Hänellä sanotaan 

olleen tärkeä rooli naisten saamisessa mukaan osuuskuntatoimintaan. 

Osuustoiminnallinen keskusjärjestö Pellervo-Seura perustettiin vuonna 1899.  Sen 

tarkoituksena ja tärkeimpinä tehtävinä oli ensisijaisesti osuustoiminta-aatteen 

levittäminen ja maamiesseurojen perustaminen jokaiseen kuntaan. Ensimmäinen 

osuuskuntalaki, joka silloin oli nimeltään osuustoimintalaki, asetettiin heinäkuussa 

1901. Laki astui voimaan saman vuoden syyskuun ensimmäinen päivä. Suomen 

osuuskauppojen keskuskunta SOK perustettiin vuonna 1904. (Seppelin, 2000) 

Helsingin osuuskauppa Elanto perustettiin vuotta myöhemmin vuonna 1905 ja sen 

voidaan laskea olleen ensimmäinen merkittävä osuuskauppa Helsingissä. 

Helsingin Osuuskauppa, HOK, perustettiin tammikuussa 1919. Helsingin 

osuuskauppa Elannon sulautuminen tapahtui viimein ja astui virallisesti voimaan 

1.1.2004. HOK-Elannon ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi nimettiin Arto Hiltunen, 

jonka paikalle astui vuonna 2007 edelleenkin toimitusjohtajana toimiva Matti 

Niemi. HOK-Elanto juhli vuonna 2015 110-vuotista historiaansa. (HOK-Elanto, 

2016b) 
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Osuuskuntalain 1:2.1:n mukaan osuuskunta on jäsenistään erillinen oikeushenkilö 

ja se syntyy rekisteröimällä. Lain mukaan osuuskunnan jäsenet tai muut omistajat 

eivät vastaa henkilökohtaisesti osuuskunnan velvoitteista. (OKL 1:2.2) 

Osuuskunnan pääoma, jäsenmäärä ja osuuksien lukumäärä vaihtelevat. (OKL 

1:3.1) Ellei säännöissä toisin määrätä, ei jäsenyyttä voi siirtää toiselle vaan se on 

henkilökohtainen. (OKL 1:4.1) Osuuskunnan tarkoituksesta kertoo osuuskuntalain 

ensimmäisen luvun viides pykälä. (OKL 1:5) Se määrittelee osuuskunnan 

toiminnan tarkoituksen näin: ”Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten 

taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, 

että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka 

palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä avulla tai muulla tavalla. 

Toiminnan tarkoituksesta voi säännöissä määrätä toisin.”  

 

Osuuskunnan päätösvaltaa käyttää tavallisesti osuuskunnan kokouksessa 

jäsenistö, mutta tästä säännöstä usein poiketaan ja säännöissä voidaan määrätä, 

että jäsenten päätösvaltaa käyttää heidän sijastaan heidän valitsemansa 

edustajisto. (OKL 1:6.1) Osuuskuntalain yhdenvertaisuusperiaatteen (OKL 1:7.1) 

perusteella kaikilla jäsenillä on osuuskunnassa yhtäläiset oikeudet ja äänimäärä 

ellei toisin ole päätetty. Eli jollei toisin ole märitelty, kaikki osuudet ja osakkeet 

tuottavat osuuskunnassa yhtäläiset oikeudet. Yksi osuuskunnan toiminnan 

keskeisimmistä periaatteista löytyy osuuskuntalain ensimmäisestä luvusta 

pykälästä kahdeksan: ”Osuuskunnan kokous, edustajisto, hallitus, toimitusjohtaja 

taikka hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, 

joka on omiaan tuottamaan jäsenelle tai muulle epäoikeutettua etua osuuskunnan 

taikka toisen jäsenen tai osuuden tai osakkeen omistajan kustannuksella. 

Osuuskunnan johdon on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua”. (OKL 

1:8.1) Tämä kohta on osuuskuntalain yksi keskeisimpiä, koska se määrittelee 

osaltaan rajat sille, mikä on hyväksyttävää toimintaa ja vallankäyttöä ja mikä ei.  
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4.2. Edustajisto 
 

Jos osuuskunnan jäsenmäärä on hyvin suuri, on tavallista, että jäseniä 

edustamaan valitaan heidän keskuudestaan edustajisto. Jäsenmäärän ollessa 

suuri, ei ole käytännössä mahdollista tai edes tarkoituksenmukaista järjestää 

kokousta, johon jokainen jäsen olisi oikeutettu tulemaan. (Pöyhönen, 2005) 

Esimerkiksi Suomen suurimman alueosuuskaupan HOK-Elannon, tämän 

tutkimuksen esimerkkiyrityksen, jäsenmäärän ollessa yli 600 000 jäsentä (HOK-

Elanto, 2016c), olisi osuuskunnan kokouksen järjestäminen ilman edustajistoa 

täysin mahdotonta. Edustajiston valinnalla helpotetaan päätöksentekoa ja 

osuuskunnan kokouksen järjestäytymistä, mutta sen avulla varmistetaan myös 

erilaisten jäsenten tai jäsenryhmien osallistuminen osuuskunnan 

päätöksentekoon. (Pöyhönen, 2005) Esimerkiksi HOK-Elannossa, edustajiston 

vaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Edustajistoon valitaan kerrallaan 

asiakasomistajien keskuudesta 60 jäsentä ja heille 60 varajäsentä. Valinta 

tehdään edustajiston vaaleissa, joissa jokaisella asiakasomistajalla on 

äänestysoikeus. Edelliset HOK-Elannon edustajiston vaalit järjestettiin vuonna 

2016. (HOK-Elanto, 2016d)  

 

HOK-Elannon sääntöjen mukaan edustajiston tulee vähintään kokoontua kaksi 

kertaa vuodessa. Edustajiston syyskokouksen tärkeimpiin tehtäviin lukeutuu muun 

muassa hallintoneuvoston uusien jäsenten sekä tilintarkastajien valinta. Näiden 

lisäksi kokouksessa päätetään myös edustajiston, hallintoneuvoston ja 

tilintarkastajien palkkioista. Kevätkokouksen tärkeimpiä tehtäviä ovat puolestaan 

tilinpäätöksen läpikäynti ja mahdollisen ylijäämän käsittelystä päättäminen. 

Edustajiston kokous myöntää myös vastuunvapauden hallitukselle, 

toimitusjohtajalle ja hallintoneuvostolle. Yhdet tärkeimmistä yksittäisistä 

edustajiston päätäntävaltaan kuuluvista asioista ovat sääntöjen muuttaminen sekä 

mahdolliset sulautumisiin tai osuuskaupan toiminnan lopettamiseen liittyvät 

päätökset. (HOK-Elanto, 2015a) 
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4.2.1. Edustajistosta osuuskuntalaissa 

 

Osuuskunnan päätöksenteosta on säädetty, että osuuskunnan jäsenet käyttävät 

päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa (OKL 5:1.1). Osuuskuntalain 5:1.3:n 

mukaan voidaan myös ja usein määrätäänkin säännöissä, että jäsenten 

päätösvaltaa käyttää osuuskunnan kokouksen sijasta jäsenten valitsema 

edustajisto. Tällöin on tarkoin määrättävä säännöissä, miten edustajisto asetetaan, 

mitkä ovat edustajiston tehtävät, edustajistoon valittavien jäsenten lukumäärä ja 

sen toimikausi sekä kuinka edustajiston täydentäminen tapahtuu tapauksessa, 

jossa siihen valitun jäsenen toimi päättyy kesken toimikauden. Lain mukaan 

edustajiston jäsenen toimikauden on päätyttävä viimeistään, kun uusi edustajisto 

on valittu tai tilikauden päättyessä, kuudentena valinnan jälkeisenä tilikautena. 

(OKL 5:37.2) Jos osuuskunnan jäsenten päätöksentekoa valitaan suorittamaan 

edustajisto, ei osuuskunnan jäsenellä ja osuuden ja osakkeen omistajalla ole 

oikeutta osallistua edustajiston kokoukseen. (OKL 5:37.3) Edustajiston 

kokouksesta on säädetty osuuskuntalaissa: ”Edustajiston kokoukseen sovelletaan 

osuuskunnan kokousta koskevia tämän lain säännöksiä, jollei tässä pykälässä 

säädetä toisin. Edustajiston jäsenellä on kokouksessa aina yksi ääni, eikä hän voi 

käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä. Edustajiston jäsen saa käyttää 

avustajaa vain, jos säännöissä niin määrätään tai edustajiston kokous niin 

päättää”. (OKL 5:41.1)  

 

Osuuskunnan jäsenellä on oikeus saada asiansa käsiteltäväksi edustajiston 

kokoukselle, jos hän vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti hyvissä ajoin niin, että asia 

keritään sisällyttää kokouskutsuun. (OKL 5:6.1) Edustajiston ja osuuskunnan 

kokouksessa nimittäin saadaan päättää vain asiasta, joka on mainittu 

kokouskutsussa tai, joka sääntöjen mukaan on käsiteltävä kokouksessa. (OKL 

5.12.1) Yleensä hallitus on se, joka kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle, mutta 

säännöissä voidaan myös määrätä, että hallintoneuvosto kutsuu edustajiston 

kokouksen koolle. (OKL 5:18.1) Osuuskuntalain 5:17.1:n mukaan osuuskunnan ja 

edustajiston kokous pidetään aina osuuskunnan kotipaikassa, ellei säännöissä ole 

määrätty toisin.  
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Osuuskunnan päätöksenteosta säädetään osuuskuntalain viidennessä luvussa 

pykälässä 28. Sen mukaan edustajiston kokouksen päätökseksi tulee ehdotus, 

jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei toisin ole säädetty. 

Edustajiston valinnasta säätää osuuskuntalain 5:38§, jonka mukaan, ellei toisin 

määrätty, edustajisto on aina valittava suhteellista vaalitapaa noudattaen. 

Säännöissä voidaan määrätä, että edustajiston jäsenet valitaan määritellyistä eri 

vaalipiireistä tai -ryhmistä. Tällöin on säännöissä määrättävä myös perusteista, 

kuinka jäsenet jaetaan eri vaalipiireihin. Jos osuuskunnan jäsenistä vähintään 

puolet, tai säännöissä muu määrätty osuus, vaatii kirjallisesti uusia vaaleja, on 

edustajiston jäsenten valinta järjestettävä kesken toimikauden. (OKL 5:39.1) 

 

4.2.2. Sääntömääräiset edustajiston tehtävät 
 

HOK-Elannon (2015b) säännöissä määrätään, että edustajiston varsinainen 

kokous on pidettävä kahdesti vuodessa osuuskunnan kotipaikassa tai 

vaihtoehtoisesti joissain muussa sen alueeseen kuuluvassa kunnassa. Näitä 

kahdesti pidettäviä kokouksia kutsutaan kevät- ja syyskokouksiksi. Näissä 

kokouksissa edustajisto käyttää toimivaltaansa päättämällä ja suorittamalla sille 

säännöissä määrättyjä tehtäviä. Hallintoneuvosto päättää kevät- ja syyskokouksen 

ajasta ja paikasta, ottaen huomioon, että kevätkokous on pidettävä ennen 

kesäkuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua. (HOK-Elanto, 2015b) 

 

Kevätkokouksessa on edustajiston päätettävä ja sen tehtäviin kuuluu päättää 

HOK-Elannon (2015b) sääntöjen mukaan seuraavista asioista:  

 

”1) Esitetään edelliseltä tilikaudelta tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, 

tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, 2) 

päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, 3)  päätetään 

taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä, 4)  päätetään vastuuvapauden 

myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle 

sanotulta tilikaudelta, 5)  valitaan nimeämisvaliokuntaan puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja 3-5 muuta jäsentä mm. valmistelemaan hallintoneuvoston 
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erovuoroisten jäsenten ja tilintarkastajien valintaa ja 6)  käsitellään muut 

kokouskutsussa mainitut hallintoneuvoston esittämät asiat.” 

 

HOK-Elannon (2015b) syyskokouksessa on sääntöjen mukaan edustajiston 

päätettävä ja sen tehtäviin kuuluu päättää seuraavista asioista: 

 

”1) Esitetään hallituksen selonteko osuuskaupan kuluvan vuoden toiminnasta, 2) 

päätetään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten 

sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi tilikaudeksi, 3) valitaan tarvittavat 

jäsenet hallintoneuvostoon, 4) valitaan tilintarkastajat ja mahdollisesti tarvittavat 

varatilintarkastajat ja 5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 

hallintoneuvoston esittämät asiat.” 

 

Edustajisto voi kokoontua muutenkin kuin varsinaisten edustajiston kokouksien 

yhteydessä. Edustajisto voi jäsenten neljäsosan päätöksellä pyytää ylimääräisen 

kokouksen kutsumista koolle hallintoneuvostolta. Hallintoneuvosto voi aina myös 

kutsua ylimääräisen kokouksen koolle. Ylimääräinen kokous pidetään myös mikäli 

aikaisempi kokous on siitä päättänyt. (HOK-Elanto, 2015b) 

 

4.3. Hallintoneuvosto 

 

Hallintoneuvoston pääasiallisena tehtävänä on edustaa asiakasomistajia. Sen 

tehtävänä on myös valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan toimia. Keskeisimmät 

strategiset päätökset kuuluvat yleensä myös hallintoneuvoston toimiin. Näihin 

lukeutuvat muun muassa toimitusjohtajan ja hallituksen valinta sekä päätökset 

organisaation olennaisista muutoksista tai strategioista. (HOK-Elanto, 2016a) 

Yleensä hallintoneuvoston toimiin kuuluvat tehtävät ovat jäsenistön kannalta 

merkittäviä, jonka takia ne halutaan päätettäväksi hallitusta edustavammassa 

toimielimessä. (Pöyhönen, 2005). Hallintoneuvosto ei ole osuuskuntalain mukaan 

pakollinen elin. Hallintoneuvoston nähdään usein kuitenkin olevan tärkeässä 

roolissa luottamuksen ja mittavan omistajamäärän päätöksenteon 

edellyttämiseksi. (HOK-Elanto, 2015a) Hallintoneuvostot ovatkin ominaisia 
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nimenomaan suurille osuuskunnille. Hallintoneuvosto toimii tällöin osana 

omistajavalvontaa. Hallintoneuvostosta ja sen tehtävistä on määrättävä 

osuuskunnan säännöissä. (Pöyhönen, 2005) 

 

Hallintoneuvostojen tarpeellisuutta on myös kritisoitu. Monissa erityisesti valtio-

omisteisissa osakeyhtiöissä on viime vuosina luovuttu kokonaan 

hallintoneuvostoista. Suurissa osuuskunnissa ne ovat vielä kuitenkin säilyneet ja 

niiden nähdäänkin olevan tärkeässä valvovassa roolissa hallituksen ja 

osuuskunnan kokouksen välissä. Hallintoneuvosto mahdollistaa hallitusta 

suuremman osan omistajista, eli osuuskunnan jäsenistä, osallistuvan 

päätöksentekoon ja valvontaan esimerkiksi keskeisissä strategisissa 

kysymyksissä. Omistajavalvonta on usein myös läpinäkyvämpää, kun se tapahtuu 

hallintoneuvostossa sellaisissa osuuskunnissa, joissa toimiva johto muodostaa 

hallituksen. (Pöyhönen, 2005)  

 

HOK-Elannon hallintoneuvostoon valitaan kolmivuotiskaudelle 18 jäsentä, joista 

kaksi valitsee henkilöstö keskuudestaan. Hallintoneuvostoon valittava henkilö ei 

saa olla hallituksen jäsen. HOK-Elannon hallintoneuvoston tärkeimpiin tehtäviin 

kuuluu hallituksen ja toimitusjohtajan valinta, liiketoiminnan valvonta, strategian ja 

vuosittaisten taloudellisten tavoitteiden vahvistaminen sekä päättäminen 

mahdollisista huomattavista supistuksista tai laajentamisista osuuskaupassa. 

Hallintoneuvosto kokoontuu yleensä useammin kuin edustajisto. Esimerkiksi 

vuonna 2014 HOK-Elannon hallintoneuvosto kokoontui seitsemän kertaa. (HOK-

Elanto, 2015a) 

 

4.3.1. Hallintoneuvostosta osuuskuntalaissa 

 

Hallintoneuvoston tehtävistä ei määrätä osuuskuntalaissa vaan osuuskunnan 

säännöissä. Osuuskuntalaki kuitenkin kertoo, mitä yleisimmin säännöissä 

määrätään hallintoneuvostosta ja sen tehtävistä. (OKL 6:21.1) Osuuskunnan 

säännöissä voidaan määrätä, että hallintoneuvosto antaa lausunnon 

tilinpäätöksestä osuuskunnan kokoukselle, päättää organisaation olennaisesta 
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muuttamisesta tai toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta ja 

valitsee toimitusjohtajan ja muun hallituksen sekä päättää näiden palkkioista. 

Edellisten lisäksi hallintoneuvostolle voi kuulua muita tehtäviä. (OKL 6:21.2) 

Osuuskuntalain 6:21.3:n mukaan hallintoneuvoston tehtäviin ei voi kuitenkaan 

kuulua juoksevaa hallintoa, kirjanpitoa tai varainhoitoa koskevia tehtäviä. 

 

Hallintoneuvostoon tulee kuulua vähintään kolme jäsentä, joista yksi valitaan 

puheenjohtajaksi. Hallintoneuvosto päättää puheenjohtajan valinnasta ellei 

säännöissä ole toisin määrätty. Toimitusjohtaja tai hallituksen jäsenet eivät voi 

kuulua hallintoneuvostoon. (OKL 6:23.1) Osuuskuntalain 6 luvun 24§:ssä 

säädetään hallintoneuvostoon ja sen jäseniin sovellettavista pätemättömistä 

päätöksistä (OKL 6:2.2), päätöksenteosta, esteellisyydestä, kokoontumisesta 

(OKL 6:3-6) sekä muun muassa hallintoneuvoston kokoontumisesta, 

kelpoisuudesta, toimikaudesta, eroamisesta ja erottamisesta sekä sen 

täydentämisestä (OKL 6:9-14).  

 

Osuuskuntalain 6:2.2 mukaan niin hallituksen, hallintoneuvoston, osuuskunnan 

kokouksen tai edustajiston päätös on pätemätön, mikäli se on lain tai 

osuuskunnan sääntöjen vastainen. Hallintoneuvoston päätökseksi tulee 

enemmistön päätös ellei säännöissä vaadita määräenemmistöä. Äänten 

mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallituksen katsotaan olevan 

päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla, ellei säännöissä toisin 

mainita. (OKL 6:3) Osuuskuntalain 6 luvun 4§:ssä säädetään, että mikäli 

kokouksessa päätettävä asia koskee hallintoneuvoston jäsenen ja osuuskunnan 

välistä sopimusta tai kolmannen välistä sopimusta, josta hänelle on odotettavissa 

etua, joka ei ole välttämättä osuuskunnan etu, on hallintoneuvoston jäsen 

esteellinen osallistumaan päätöksentekoon.  

 

Osuuskunnan kokous valitsee hallitusneuvoston jäsenet ellei osuuskunnan 

säännöissä toisin määrätä (OKL 6:9.1). Säännöissä voidaan määrätä esimerkiksi, 

että edustajisto valitsee hallintoneuvoston jäsenet. Hallintoneuvoston toimikausi 

jatkuu toistaiseksi, ellei säännöissä määrätä määräaikaisesta toimikaudesta (OKL 

6:11). Yleensä osuuskunnan säännöissä määritellään toimikauden pituudeksi 
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muutama vuosi. Hallintoneuvoston jäsen voi kuitenkin erota tehtävästään ennen 

toimikauden päättymistä (OKL 6:12). Hallintoneuvoston jäsen voidaan myös 

erottaa osuuskunnan tai sen elimen päätöksellä, joka sen on nimittänyt (OKL 

2:13). Mikäli hallintoneuvostossa vapautuu paikka kesken toimikauden, tilalle tulee 

yleensä tämän jäsenen varajäsen, ellei säännöissä tai valinnan yhteydessä ole 

muuta päätetty. Jos varajäsentä ei ole, voidaan korvaava jäsen valita seuraavassa 

osuuskunnan kokouksessa tai siinä elimessä, joka sääntöjen mukaan valitsee 

hallintoneuvoston jäsenet. (OKL 6:14) 

 

4.3.2. Sääntömääräiset hallintoneuvoston tehtävät 

 

HOK-Elannon hallintoneuvoston on kokoonnuttava osuuskunnan sääntöjen 

mukaan vähintään kolme kertaa vuodessa ja niin usein kuin asiat sitä vaativat tai 

hallitus sitä pyytää. (HOK-Elanto, 2015b) Hallintoneuvoston päätehtäviin kuuluu 

valvoa hallituksen ja osuuskaupan toimitusjohtajan toimia ja hallintoa. Tämän 

päätehtävän lisäksi hallintoneuvoston tehtäviin luetellaan kuuluvaksi säännöissä 

(HOK-Elanto, 2015b) listatut seuraavat tehtävät: 

 

”1) Valvoa, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain, sääntöjen sekä 

edustajiston kokouksen ja hallintoneuvoston omien päätösten mukaisesti, 2) 

valvoa, että hallitus järjestää osuuskaupan sisäisen valvonnan asianmukaisesti, 3) 

päättää osuuskaupan toimialan puitteissa asioista, jotka koskevat toiminnan 

huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka osuuskaupan organisaation 

olennaista muuttamista, 4) antaa hallitukselle ohjeita asioista, jotka ovat 

laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä, 5) vahvistaa osuuskaupan keskeiset 

strategiat sekä tavoitteet, 6) vahvistaa vuosittain osuuskaupan taloudelliset 

kokonaistavoitteet ja tarvittavat toimintasuunnitelmat, 7) ottaa toimitusjohtaja, 

määrätä hänen palkkausjärjestelmänsä perusteet, tehdä hänen kanssaan 

kirjallinen toimitusjohtajasopimus ja päättää hänen toimisuhteensa lopettamisesta, 

8) valita hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan 4-6 jäsentä puheenjohtajan 

lisäksi ja määrätä heidän palkkionsa, 9) vahvistaa hallitukselle ohjesääntö, 10) 

perustaa tarvittaessa toimikuntia valmistelemaan toimivaltaansa kuuluvia asioita, 
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11) antaa lausunto tilinpäätöksestä edustajiston kokoukselle, 12) valita edustajat 

SOK:n ja SOKL:n kokouksiin ja 13) valmistella lain ja näiden sääntöjen mukaan 

edustajiston kokouksessa esille tulevat tai muuten sen käsiteltäväksi ilmoitetut 

asiat, laatia niiden käsittelyä varten esityslista sekä määrätä edustajiston 

kokouksen aika ja paikka.” 

 

Näiden tehtävien lisäksi säännöissä (HOK-Elanto, 2015b) määritellään 

hallintoneuvoston puheenjohtajalla kuuluvaksi myös seuraavat tehtävät: 

 

”1) Valmistella yhdessä hallituksen kanssa hallintoneuvostolle esitettävät asiat, 2) 

osallistua puheoikeudella hallituksen kokouksiin, 3) vastaanottaa yhdessä 

hallituksen puheenjohtajan kanssa tilintarkastajilta tilintarkastuskertomus ja 

hankkia hallitukselta selvitys, milloin tilintarkastajien lausunto antaa siihen aihetta, 

4) päättää yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajien ja hallituksen 

varapuheenjohtajan kanssa toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista 

hallintoneuvoston tarvittaessa antamien ohjeiden mukaisesti ja 5) 

hallintoneuvoston toimeksiannosta kutsua kokoon edustajiston kokous. ” 

 

4.4. Tutkimustulokset 

	  

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen tutkimustulokset. Kappaleessa 

esitellään haastatteluiden avulla koottu empiirinen aineisto. Tutkimustulokset 

kokoaa tutkimuksessa esitetyn teoriaosuuden sekä suoritettujen haastatteluiden 

tulokset yhteen. Teoriaosuuden kappaleita organisatorinen demokratia ja 

organisaatioidentiteetti ei  käsitellä tässä osiossa enää, kuten aiemmin on esitetty, 

sillä ne on esitetty teoriaosassa vain tutkimuksen taustaksi helpottamaan 

osuuskuntien ja HOK-Elannon luonteen ymmärtämistä organisaationa. 

Haastattelujen tuloksien analysoinnissa on käytetty apuna teorioita kollektiivisesta 

identiteetistä, psykologisesta omistajuudesta sekä kollektiivisesta psykologisesta 

omistajuudesta. Lisäksi kysymyksissä osuuskunnan tehtävistä ja roolista on 

käytetty vertailukohtana osuuskunnista kirjoitettua sekä HOK-Elannon listattuja 

sääntömääräisiä tehtäviä.  



	   52	  

Haastateltavat vastasivat haastattelun aluksi kysymyksiin heistä itsestään. 

Haastateltavien tuli kertoa haastattelijalle taustatiedoiksi nimensä, ikänsä, 

koulutuksensa, ammattinsa sekä tehtävänsä tai kokemuksensa HOK-Elannon tai 

yleisesti osuuskuntien hallinnosta. Haastateltavista yksi oli nainen ja viisi miehiä. 

Haastateltavat edustivat ikänsä puolesta kolmea eri vuosikymmentä.  

Haastateltavien koulutustausta vaihteli peruskoulusta maisterin tutkintoon. 

Ammatit ja työtaustat vaihtelivat aina työläistaustasta politiikkaan ja 

toimitusjohtajaan sekä koko työiän mittaiseen uraan osuustoiminnassa. 

Haastateltavien kokemus osuuskunnan hallinnosta tai HOK-Elannon 

edustajistosta vaihteli aina nollasta useampaan kymmeneen vuoteen. 

Haastateltavista kolme on haastatteluhetkellä HOK-Elannon edustajiston jäseniä.  

 

Haastateltavilta kysyttiin lisäksi, kuinka he ovat aikoinaan päätyneet tai miksi he 

ovat aikoinaan pyrkineet osuuskunnan edustajistoon tai hallintoon. Vastauksissa 

ilmeni, että osuustoimintaan oli lähdetty mukaan kolmesta eri syystä. 

Osuuskunnan edustajistoon tai osuuskuntatoimintaan yleisesti oli lähdetty mukaan 

joko halusta vaikuttaa ja olla mukana yhteiskunnallisesti merkittävässä 

toiminnassa mukana, sattuman kautta tai sitten näihin tehtäviin oli pyydetty 

mukaan.  

 

Joidenkin kysymyksien kohdalla nousi esille eroavaisuuksia vastauksissa 

vastaajien kesken perustuen heidän taustaansa. Mutta sillä, oliko vastaaja 

edustajiston jäsen vai ei, ei näyttänyt olevan suurta merkitystä.  

	  

4.4.1. Tavoitteet 

	  

Kolmelta edustajiston jäseneltä kysyttiin, mitä he haluavat saavuttaa 

edustajistossa ja mitkä ovat heidän henkilökohtaiset tavoitteensa:  

 
”Tavoitteeni on edistää tämän liikeyrityksen menestystä niin, että HOK-Elanto menestyisi 

liikeyrityksenä ja olisi aktiivinen sellaisissa uusissa ja laadullisissakin asioissa, jotka niin 

sanotusti olisi ajassa nousevia trendejä. Koskisi se sitten tuotannonvastuullisuutta tai 

ympäristön huomioonottamista tai koskisi se sitten henkilökunnan monimuotoisuuden 
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johtamisen osaamista. Mutta toimiessani niin, että HOK-Elanto toimisi mahdollisimman 

hyvin koen, että menestyvä HOK-Elanto ja menestyvä S-ryhmä ovat myös hyväksi 

Suomelle. Tässä ei ole intressiristiriitaa yleisten ja yritysten intressien välillä.” 

(haastateltava 1) 

 
”Haluaisin saavuttaa siellä sen asiakasomistajakunnan äänen tulevan kuuluville, koska 

näiden kuluttajienhan asiaa siellä ajetaan. Ei siinä oikeastaan muita tavoitteita ole.” 

(haastateltava 2) 

 
”Tavoitteeni on edustajiston kautta vaikuttaa osuuskunnan toimintaan arvojeni mukaisesti, 

joita minulla itsellä on.” (haastateltava 3) 

 

Vastauksista käy ilmi, että haastateltavat lähestyvät tavoitteitaan edustajistossa 

hyvin eri lähtökohdista. Tämä on osaksi ehkä selitettävissä haastateltavien 

erilaisilla taustoilla. Haastateltava 1 kertoi tavoitteeksensa yhteisen edun ja 

menestyksen tavoittelun esimerkiksi tuotantovastuullisuuskysymyksissä. 

Haastateltava 2 koki taas tärkeäksi asiakasomistajien etujen ajamisen ja kuulluksi 

tulemisen. Kolmas haastateltava kertoi toimivansa edustajistossa oman 

arvomaailmansa pohjalta. 

 

Jotta tavoitteet olisi saavutettavissa, on tärkeää, että ne ovat linjassa HOK-

Elannon toiminta-ajatuksen kanssa. HOK-Elannon (HOK-Elanto, 2016f) mukaan 

osuustoiminnallisen liiketoiminnan tarkoituksena on tukea osuuskunnan jäsenten 

taloudenpitoa harjoittamalla sellaista liiketoimintaa, jolla se pystyy tarjoamaan 

jäsenilleen tuotteita ja palveluita, joita he voivat käyttää hyväkseen. Teema on siis 

sama kuin haastateltavan 1 vastauksessa. HOK-Elannon (HOK-Elanto, 2016f) 

keskeisiin periaatteisiin kuuluu lisäksi muun muassa kansanvaltaisuus sekä 

ylijäämän jako jäsenille. Sen erityispiirteisiin kuulukin demokraattisesti valittu 

hallinto ja edustajisto, jotka valvovat asiakasomistajien etuja. Tämä ajatusmaailma 

nousi esille puolestaan haastateltavan 2 tavoitteissa. Hän koki tärkeäksi 

asiakasomistajien etujen ajamisen ja kuulluksi tulemisen.  

 

Kun kaikilta haastateltavilta kysyttiin yleisesti edustajiston tavoitteista poikkesivat 

ne hieman henkilökohtaisista tavoitteista. Heidän mielestään edustajiston 
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tavoitteissa tulisi nousta esiin suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus sekä edustajiston 

tehtävien ymmärtäminen. Tavoitteiksi nousi myös isojen linjojen ymmärtäminen, 

valvonta sekä laadukas osuustoiminta. Jälkimmäiset tavoitteet on kiteytetty HOK-

Elannolla (HOK-Elanto, 2016f) tähän lauseeseen: ”Osuuskaupan erityispiirteitä on 

demokraattisesti valittu hallinto, joka valvoo asiakasomistajien etuja.”. Esimerkiksi 

haastateltavan 6 mukaan edustajiston tavoite onkin edustaa juuri asiakasomistajia 

ja ymmärtää heidän arkeaan. Hän mainitsi lisäksi ekologisuuden ja eettisyyden 

edistämisen. HOK-Elanto (HOK-Elanto, 2016g) painottaa vastuullisuuden osalta 

näitä samoja arvoja. Se on listannut verkkosivuillaan vastuullisuuden alle muun 

muassa ympäristön sekä vastuulliset tuotteet ja palvelut.  

 
”Edustajiston tavoitteet lähtevät sen perustehtävästä, joka on asiakasomistajien 

edustaminen vaalien välillä. Edustajiston täytyy pyrkiä pitämään huolta siitä, että 

sääntömääräiset asiat hoidetaan huolella. Lisäksi edustajiston täytyy huolehtia, että 

osuuskunnan taloudesta pidetään hyvää huolta. Yksi keskeisistä edustajiston tavoitteista 

on pyrkiä ymmärtämään asiakasomistajien arkea ja kehittää toimintaa jatkuvasti 

asiakasomistajat huomioiden. Edustajiston täytyy edistää kaupan eettisyyttä ja 

ekologisuutta. Kaupan ympäristöjalanjälki on suuri ja siksi sitä tulee pyrkiä pienentämään 

huomattavasti.” (haastateltava 6) 

 
”Kyllä mä uskon, että kaikki haluaa laadukasta hyvää osuuskuntatoimintaa 

asiakasomistajien parhaaksi. Ja on minusta aika tärkeää, että edustajistolla sekä myöskin 

edustajistoryhmillä ryhmiin jakautuneina, niin ihan oikeasti suunnitelmallisesti olisi tällaista 

tavoitteen asettelua, että mihin suuntaan halutaan vaikuttaa. Sen pitäisi olla niinku 

lähtökohta, että ei mennä vaan ja olla, vaan pyritään olla myös aktiivisia vaikuttajia, koska 

edustetaan asiakasomistajia.” (haastateltava 3) 

 

Yksittäisen jäsenen tavoitteiden nähtiin voivan olla hyvinkin henkilökohtaisia, omia 

intressejä tai itsensä tärkeänä pitämiä asioita tai arvoja. Useampi haastateltava 

kuitenkin korosti, että toivoisi näiden tavoitteiden suhteutuvan kokonaiskuvaan ja 

edustajiston tehtävien ymmärtämiseen ja niiden täsmälliseen hoitamiseen. 

Vastauksissa nousi esille lisäksi asiakasomistajien äänen edustaminen. Useampi 

haastateltava toi lisäksi esille sen, että heidän mielestään yksittäisen jäsenet 

tavoitteet tulevat esille oman edustajisto ryhmän kautta ryhmän tavoitteina. Yksi 
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haastateltava lisäksi katsoi, ettei yksittäisen jäsen voi hirveästi henkilökohtaisia 

tavoitteita edes asettaa. 

 
”Voi olla hyvinkin henkilökohtainen lähellä oleva intressi, mutta tietysti toivoisin 

henkilökohtaisesti, että edustajat, sekä yksittäisinä edustajina että kollektiiveina, 

kantaisivat huolta suuremmista kokonaisuuksista.” (haastateltava 3) 

 
”Yksittäinen jäsen voi ottaa, ja hyvä jos ottaa, joitain erityisiä asioita esille, se voi olla 

vaikka ympäristökysymys. Yksittäinen jäsen voi tuoda sen oman aktiivisen panoksensa, 

omista intresseistään käsin, mutta ei pitäisi unohtaa sitä kokonaiskuvaa.” (haastateltava 1) 

 
”Se yksittäisen edustajiston jäsenen ääni tulee sieltä ryhmän kautta. Mitä ryhmä haluaa ja 

minkälaisia aloitteita tekevät ja niin edelleen.” (haastateltava 2) 

 
”Ei yksittäisellä jäsenellä niin ihmeellisiä tavoitteita voi olla muuta kuin olla siinä 

edustajistossa hyvin informoituna ja hankkia informaatiota ja perehtyä siihen 

liiketoimintaan.” (haastateltava 4) 

 

Vastauksista voidaankin päätellä, että jokainen haastateltava on ollut perillä 

edustajistolle asetuista tehtävistä ja edustajiston roolista. Listatut tavoitteet ovat 

linjassa sen kanssa, mitä edustajiston tehtäviin ja toimivaltaan ylipäätänsä kuuluu, 

mikä tekee tavoitteista realistisia, relevantteja ja toteutettavissa olevia. Tämä on 

hyvin tärkeää edustajistolle, jotta se voisi toimia parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

4.4.2. Rooli ja vaikutusmahdollisuudet 

	  

Seuraava kysymysten osio käsittelee edustajiston roolia ja 

vaikutusmahdollisuuksia. Haastateltavilta kysyttiin, mikä on heidän mielestään 

edustajiston rooli HOK-Elannossa ja miksi HOK-Elannolla on edustajisto. Lähes 

kaikki haastateltavat toivat ilmi kysyttäessä, että miksi HOK-Elannolla on 

edustajisto, sen, että kyseessä on niin suuri osuuskunta, jolla on noin 600 000 

omistajajäsentä, että edustajisto valitaan jo ihan käytännön syistä. 

Osuuskunnankokouksen järjestäminen olisi mahdotonta näin ison osuuskunnan 



	   56	  

kohdalla. Samaa on esittänyt Pöyhönen (2005) kirjassaan. Hän on kirjoittanut 

muun muassa, että jos osuuskunnan jäsenmäärä on hyvin suuri, on tavallista, että 

jäseniä edustamaan valitaan heidän keskuudestaan edustajisto. Jäsenmäärän 

ollessa suuri, ei ole käytännössä mahdollista tai edes tarkoituksenmukaista 

järjestää kokousta, johon jokainen jäsen olisi oikeutettu tulemaan. Edustajiston 

valinnalla helpotetaan päätöksentekoa ja osuuskunnankokouksen järjestäytymistä, 

mutta sen avulla varmistetaan myös erilaisten jäsenten osallistuminen 

osuuskunnan päätöksentekoon 

 
”Osuuskunnalla on kaksi vaihtoehtoa tämän ylimmän päätännän järjestämisessä; 

osuuskunnankokous tai sitten edustajisto, joka valitaan. On tietysti aikalailla selvää, että 

600 000 omistajaa ei oikein voi tarkoituksenmukaisella tavalla edes olympiastadionilla 

kokoontua ja mahdu pitämään kokousta. Jäseniä on niin paljon, että se on ihan tällainen 

käytännön kysymys.” (haastateltava 1) 

 

Yksi haastateltava lähestyi kysymystä hieman eri näkökulmasta. Tämäkin 

näkökulma oli kuitenkin yhtenevä Pöyhösen (2005) kanssa. Hän totesi 

vastauksessaan, että edustajiston rooli on nimenomaan asiakasomistajien äänen 

kuuluvaksi saamista sekä tuen tarjoamista johdolle keskeisten strategisten 

päätösten osalta.  

 
”HOK-Elannolla on edustajisto, jotta asiakasomistajien ääni kuuluisi ja mielipide vaikuttaisi 

osuuskunnan toiminnassa. Edustajiston tarkoituksena on yhdistää omistajien ja 

asiakkaiden näkökulmat, sekä tarjota riittävää tukea yhtiön liikkeenjohdolle keskeisissä 

päätöksissä ja strategisissa valinnoissa. Viimekädessä on kyse koko 

osuuskuntatoiminnan idean toteutumisesta” (haastateltava 6) 

 

Edustajisto on asiakasomistajille kuuluvaa ylintä päätösvaltaa käyttävä elin 

osuuskunnassa. Sillä on ylin päätäntävalta asioissa, jotka sille on lain ja sääntöjen 

mukaan määrätty. (HOK-Elanto, 2016d) Sama ilmeni lähes kaikista vastauksista. 

Edustajiston rooli nähtiin ylintä päätäntävaltaa käyttävänä organisaationa. Se 

nähtiin tärkeänä elimenä muun muassa isojen strategisien ratkaisujen kohdalla. 

Kaksi haastateltavista edustajista mainitsi lisäksi edustajiston tärkeän roolin 

demokraattisen yhtiömuotona asiakasomistajien edustajana ja kosketuspintana.  
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”Minusta se kuuluu demokratiaan, että sinne saadaan valittua nimenomaan laajasti 

asiakasomistajien edustajia. Pidän sitä hyvin tärkeänä.” (haastateltava 2) 

 
”Minusta osuuskunta on demokraattinen yhtiömuoto ja yritysmuoto ja edustajisto edustaa 

nimenomaan näitä asiakasomistajia ja se on sen rooli. Se on se kosketuspinta sinne 

kuluttajiin ja asiakasomistajiin sekä yhteiskuntaan, ja sitten toimivan johdon ja 

hallintoneuvoston ja hallituksen välillä sekä viestintuoja ja -viejä.” (haastateltava 3) 

 

HOK-Elannon edustajiston tärkeimpiin säännöissä määrättyihin tehtäviin lukeutuu 

muun muassa hallintoneuvoston uusien jäsenten sekä tilintarkastajien valinta. 

Tärkeimpiin tehtäviin lukeutuu lisäksi tilinpäätöksen läpikäynti ja mahdollisen 

ylijäämän käsittelystä päättäminen. Edustajiston kokous myöntää myös 

vastuunvapauden hallitukselle, toimitusjohtajalle ja hallintoneuvostolle. Yksi 

tärkeimmistä yksittäisistä edustajiston päätäntävaltaan kuuluvista asioista on 

lisäksi sääntöjen muuttaminen. (HOK-Elanto, 2015a) Haastateltavilta kysyttiin, 

mitä vaikutusmahdollisuuksia edustajistolla heidän mielestään on; 

  
”Ykkösenä tulee, että valita hallintoneuvosto, ja kerrallahan voi valita vain kolmanneksen. 

Yleensä edustajisto asettaa nimeämistoimikunnan, jossa sitten valitaan ehdokkaat siihen 

hallintoneuvostoon. Pitää muistaa kuitenkin yksi asia, se on apuelin. Se ei vie oikeutta 

yhdeltäkään edustajiston jäseneltä tehdä poikkeavaa esitystä. Se on apuelin, jolla ei ole 

mitään käytännön valtaa. Onhan se aika paljon valtaa, kun saa esittää, mutta se ei vie 

oikeutta edustajiston jäseneltä olla eri mieltä. Mutta se on aika harvinaista. Yleensä se 

menee aikalailla esityksen mukaan, koska ihan oikeasti se nimeämistoimikunta pitää 

kokouksia ja ne pohtii ihan aidosti näitä valintoja. Hirveän tärkeät on myös tilintarkastajat. 

Niitähän ei voi kukaan muu valita, koska se on kuitenkin se joukko, edustajiston 

valitsemat, jotka sen synninpäästön antaa.” (haasteltava 5) 

 
”Edustajisto valitsee hallintoneuvoston. Se on edustajiston tehtävä. Sitten edustajisto 

myöskin valitsee tilintarkastajan. Ja sitten vielä, säännöt on tärkeitä, niitä ei uudisteta edes 

joka viides vuosi, se on kyllä edustajiston tärkeä tehtävä. Edustajistoa voi sanoa ikään 

kuin peruskallioksi ja ankkuriksi, joka isoissa asioissa varmistaa, että ei lähdetä 

menemään väärille linjoille. Lisäksi edustajisto harjoittaa tietyllä tavalla tällaista 

demokraattista kontrollia ja arvioi sekä hallintoneuvoston että hallituksen tekemisiä. Ja jos 
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se on tyytymätön, se vaihtaa hallintoneuvoston jäsenet itsensä mielestä parempiin.” 

(haastateltava 1) 

 
”Sehän vallitsee hallintoneuvoston, joka on sitten jo liiketoimintaa paljolti valvova elin. Se 

suuri vaarahan on osuuskunnissa, että jos siellä johto pääsee vapaasti johtamaan ja 

hallintoneuvosto ja edustajisto eivät puutu asioihin riittävän ajoissa niin huono johto saa 

kyllä pilattua vaikka suurenkin osuuskunnan. Että se valvonta tehtävä on ihan oleellinen.” 

(haasteltava 4)  

 
”Edustajiston jäsenet esimerkiksi pystyvät tekemään aloitteita. Mutta monta kertaa 

yksittäinen aloitus, jos siinä on vain yksi allekirjoitus, niin jos se on jotain radikaalia, niin ei 

se mene läpi. Pitää olla kuitenkin useampia allekirjoituksia.” (haastateltava 2) 

 

Melkein kaikki haastateltavista toivat esille sen, että he pitävät edustajiston 

vaikutusmahdollisuuksista hallintoneuvoston valintaa tärkeimpänä. He korostivat, 

että hallintoneuvosto on liiketoiminnan kannalta keskeinen elin osuuskunnassa, 

joten sinne valittavien henkilöiden valinta on hyvin merkityksellistä. Samat 

vastaajat näkivät lisäksi tilintarkastajien vallinnan erittäin keskeisenä 

vaikutusmahdollisuutena. Nämä ja muut sääntömääräiset tehtävät koettiin erittäin 

tärkeiksi vaikutusmahdollisuuksiksi. Yksi vastaajista mainitsi lisäksi sääntöjen 

uudistamisen tärkeyden ja sitä kautta vaikuttamisen. Ylempien toimielinten 

valvonta nousi lisäksi esille kolmessa vastauksessa. Toiminnan valvonnan ja 

arvioinnin nähtiin olevan vaikutusmahdollisuuksista myös yksi keskeisistä. Kolme 

edustajista otti lisäksi esille vaikuttamisen edustaja-aloitteiden kautta. Yksi 

vastaajista koki lisäksi, että edustajiston vaikutusmahdollisuuksiin kuuluu 

olennaisesti päätös esimerkiksi ylijäämän käyttämisestä. 

 

Seuraava kysymys koski yksittäisen edustajiston jäsenen roolia ja 

vaikutusmahdollisuuksia. Kysymyksessä pohdittiin roolin lisäksi sitä, että onko 

yksittäisellä jäsenellä vaikutusmahdollisuuksia ja jos on niin minkälaisia. Kaikkien 

vastaajien mielestä yksittäisellä jäsenellä on ainakin jonkinlaisia 

vaikutusmahdollisuuksia. Esille nousi oikeastaan kolme teemaa, joiden kautta 

haastateltavat kokivat, että yksittäinen jäsen voi vaikuttaa. Neljässä vastauksessa 

tuotiin esille vaikuttaminen oman edustajaryhmän kautta sekä edustaja-aloitteiden 
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jättäminen. Kaksi haastateltavaa toi lisäksi esille yksittäisen jäsenen 

vaikutusmahdollisuuden edustajiston kokouksissa esittämällä relevantteja 

kysymyksiä tai pitämällä asiallisia puheenvuoroja. 

 
”Kyllä on ja ne tulee oman ryhmän ja aloitteiden kautta. Ne omat näkemykset, mitä pitää 

tärkeinä. Kyllä mä sanoisin, että edustajiston jäsenellä on vaikuttamismahdollisuuksia, jos 

niitä haluaa käyttää.” (haastateltava 2) 

 
”Kyllä on. Esimerkiksi sääntömääräisissä asioissa yksittäisillä edustajilla on merkittäviä 

vaikutusmahdollisuuksia. Kukaan ei tietenkään yksin päätä siitä, mihin suuntaan 

osuuskauppaa viedään. Sen sijaan laajemmalla joukolla merkittäviäkin muutoksia voidaan 

saada aikaan osuuskunnan toiminnassa ja tavoitteissa. Yksittäisen edustajan rooli onkin 

työskennellä osana laajempaa vaaleilla valittujen edustajien kokonaisuutta. Näenkin 

yksittäisen jäsenen roolin osuuskunnan muuta hallintoa tukevana ja liikkeenjohtoa 

tärkeissä valinnoissa auttavana toimijana.” (haastateltava 6) 

 

Haastateltavat pitivät siis samoja tehtäviä tärkeinä ja nostivat esille samoja 

vaikuttamisen mahdollisuuksia kuin HOK-Elanto. Kaikki vastaajat olivat siis perillä 

edustajiston tehtävistä ja sen tuomista vaikutusmahdollisuuksista vaikka 

lähestymistavat vaihtelivat. Tästä voidaan päätellä, että haastateltavat kokevat 

edustajistolla olevan paljon vaikutusmahdollisuuksia sille asetettujen tehtävien 

piirissä. 

 

4.4.3. Kollektiivisuus 

 

Psykologinen omistajuus (psychological ownership) on tila, jossa henkilö tuntee 

omistuksen kohteen tai osan tästä omakseen (Pierce et al., 2003). Psykologinen 

omistajuus kuvataan tyypillisesti tehokkaampana ja vastuuntuntoisempana 

työskentelytapana asetettujen tavoitteiden eteen, sekä voimakkaina 

yhteenkuulumisen ja omistamisen tunteina tavoitteita kohtaan, jotka nähdään 

lähes poikkeuksetta positiivisina ominaisuuksina organisaatioympäristössä. (Avey 

et al., 2009) Nämä positiiviset vaikutukset ovat seurausta siitä, että tunne 

omistamisesta saa pitämään, arvostamaan, investoimaan ja ottamaan vastuuta 
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asioista, jotka yksilöt tuntevat omistavansa työssään. Työntekijät, jotka tuntevat 

omistavansa työnsä tai organisaation, jossa he työskentelevät, pyrkivät 

suojelemaan ja pitämään huolta sen puolesta, mikä hyödyttää yleensä 

työnantajaa. (Pierce et al., 2001) Psykologinen omistajuus kuvaakin yleensä 

yksilön uskomusta siitä, mikä on hänen (”mine”), mutta se voidaan tulkita myös 

ajatuksena, mikä on meidän (”ours”). Vahvimpana omistussuhde esiintyy silloin, 

kun ryhmä yhteisesti tunnistaa jonkin asian olevan voimakkaasti heidän 

omistuksessaan ja tunnistaa nimenomaan heidät, ryhmänä, sen omistajaksi. 

(Pierce & Jussila, 2010)  

 

Haastateltavilta kysyttiinkin; ”Tunnetko osuuskunnan ’omaksesi’? Tuntuuko 

sinusta, että edustajiston jäsenet tuntevat osuuskunnan ’omakseen’? Vallitseeko 

edustajiston kesken ajatus siitä, että osuuskunta on ’meidän’?’’. Kaikki vastaajat 

kokivat osuuskunnan omakseen ja kaikki vastaajista oli lisäksi sitä mieltä, että 

varmasti myös suurin osa edustajiston jäsenistä tuntee osuuskuntansa omakseen. 

Osan mielestä erilaiset lähtökohdat ja syyt olla edustajistossa mukana, vaikuttavat 

omistamisen tunteen kehitykseen. Tutkijoiden Pierce et al. (2003) mukaan 

omistamisen tunne kehittyy, kun ihmiset tuntevat omistavansa asioita, joihin heillä 

on valtaa, jotka he tuntevat läheisesti, pistävät itsensä siihen tai sen takia likoon tai 

käyttävät aikaansa ja energiaansa siihen. Vastaajien mielestä kaikkien 

edustajiston jäsenten kohdalla tämä ei siis toteudu. Vastauksista voidaan tulkita, 

että osa jäsenistä ei käytä aikaansa tai energiaansa työhönsä tai he eivät ole 

tarpeeksi sitoutuneita tai vastaavasti he eivät koe olevansa vaikuttavia. 

Suurimman osan kohdalla psykologisen ja kollektiivisen psykologisen omistamisen 

taso on kuitenkin korkea. 

 
”Kyllä mä olen ihan varma, että tunnetaan vahvasti, koska se on kuitenkin ihan 

semmoinen tärkeä ponnistus niille henkilöille ihan nämä vaalit että pääsee edustajistoon. 

Se on hyvin tavoiteltu tehtävä kuitenkin. Kyllä niillä, jotka pääsee vaaleista läpi niin kyllä 

niillä on meriittejä muutenkin. Et ei se ole mikään pikkujuttu. Ja kyllä siinä sitten kaikki 

ottaa hyvin vastuullisesti sen tehtävän ja perehtyy asioihin ja yrittää toimia niin järkevästi 

ja fiksusti kun omat edellytykset riittää.” (haastateltava 4) 
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”Olen aina sanonut, että HOK-Elannossa on vain yksi puolue ja se on HOK-Elanto -

puolue. Mä tunnen osuuskunnan omakseni ja sanoisin, että aika iso osa edustajiston 

jäsenistä kokee sen kyllä omakseen. Nämä on semmoisia kulttuurisia asioita, 

yrityskulttuurisia ja vähän muunkinlaisia kulttuurisia asioita. Voi sanoa, että 

osuustoiminnan menestyksen kautta sellainen itsetunto on vahvistunut. Nyt on itsetunto 

vahvempi, ollaan pärjätty pirun hyvin ja se on myötävaikuttanut semmoiseen kulttuuriin, 

että me ollaan me ja me ollaan ylpeitä siitä mitä me teemme ja sillä tavalla koemme sitä 

enemmän omaksemme.” (haastateltava 1) 

 
”Mä koen sen omakseni ja luulen, että aika monetkin kokee sen, mutta ei kaikki. Että 

toiset tulee vähän muista syistä valituksi sinne, että eivät ole sisäistäneet sitä.” 

(haastateltava 2) 

 
”Osahan ei, ainakin uusissa jäsenissä on joitakin jotka ei ymmärrä hölkäsen pöläystä, että 

mihin he ovat tulleet. Mutta luulen, että nykypäivänä aika suuri osa tuntee sen omakseen, 

että tämä on niinku meidän ja on tämä tän hetkinen tv-mainontakin.  Että me omistetaan 

sillä pienellä osuudella ja me kykenemme siinä päätösprosessissa hoitamaan omaa 

osaa.” (haastateltava 5) 

 

Vahva omistajapainotteinen mainonta on edesauttanut omistamisen tunteen 

kehittymistä vastausten perusteella. Haastateltavat näkivät myös yrityksen vahvan 

aseman ja menestymisen omistamisen tunnetta lisäävänä tekijänä. Tutkimukset 

ovat osoittaneet saman. Muun muassa Mayhey et al. (2010) tutkimus osoitti, että 

tunne omistamisesta ja psykologisesta siteestä koko organisaatioon voi kehittyä ja 

kasvaa esimerkiksi työympäristön, organisaatiokulttuurin, yrityksen tavoitteiden ja 

vision tai yrityksen maineen kasvaessa. Haastateltavien mielestä koulutuksen ja 

valistuksen lisääminen lisäisi omistamisen tunnetta osuuskuntaa kohtaan. Yksi 

vastaajista ehdotti, että esimerkiksi ekologisuuden tai eettisyyden lisääminen 

osuuskunnan toiminnassa saattaisi vahvistaa tunnetta yhteisestä asiasta. Tutkijat 

ovat samaa mieltä siitä, että omistamisen tunne vaatii kehittyäkseen tietoa tai 

toimintaa yhteisen päämäärän eteen. Pierce & Jussilan (2010) mukaan, jotta 

omistamisen tunteesta kehittyisi kollektiivinen eli yhteinen, tulee omistajien olla 

yhtä mieltä jaetusta määräysvallasta, tiedosta ja investoinneista omistuksen 

kohteeseen.  Jos ryhmän yksilöillä on henkilökohtaisesti taipumusta arvostaa 
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kollektiivisuutta ja yhteisöllisyyttä, on tällöin hyvät edellytykset kollektiivisen 

omistajuuden syntyyn. Haastateltavienkin ehdottomat koulutus ja valistus 

olisivatkin erinomainen keino edellä mainittujen seikkojen syntyyn. 

 
”Voisi olla jotakin koulutusta, seminaareja tai jotain sillä tavalla, jolla tätä itsetuntoa ja sitä 

sellaista omistajuutta vahvistettaisiin ja sitä omistajuuden edustamista vahvistettaisiin.” 

(haastateltava 3) 

 
”Ekologisuuden ja eettisyyden lisääminen osuuskunnan toiminnassa ja kaupassa voisi 

lisätä tunnetta siitä, että osuuskunta on yhteisellä asialla.” (haastateltava 6) 

 

Haastateltavilta kysyttiin toinenkin omistamisen tunteeseen liittyvät kysymys. 

Heiltä kysyttiin sama kysymys, kuin edellinen, mutta asiakasomistajien 

näkökulmasta; ”Tuntevatko asiakasomistajat osuuskuntaansa ’omakseen’? 

Vallitseeko asiakasomistajien kesken ajatus siitä, että osuuskunta on ’minun’ tai 

’meidän’?”. Yhden vastaajan mielestä asiakasomistajat eivät vielä koe 

osuuskuntaansa tarpeeksi omakseen. Hän koki, että varsinkin HOK-Elannon 

kohdalla, jossa jäsenmäärät ovat suuret, asiakasomistajat eivät ehkä ymmärrä 

osuuskunnan vihreän omistaja-kortin ja muiden bonuskorttien eroja. Muut 

vastaajat olivat hieman eri linjoilla, joskaan kukaan ei ollut sitä mieltä, etteikö tässä 

vielä parannettavaa olisi. Muiden vastaajien mielestä tilanne on parantunut viime 

vuosikymmeninä paljon ja muun muassa vihreän kortin käyttöönoton jälkeen 

lisääntynyt kovasti. He kokivatkin, että suurin osa asiakasomistajista ymmärtää 

olevansa asiakasomistaja ja tuntevat osuuskuntansa omakseen. 

 
”Uskon, että asiakasomistajat tuntevat osuuskunnan omakseen.” (haastateltava 6) 

 
”Ei tarpeeksi, pelkään pahoin, kun meillä on yli 600 000 asiakasomistajaa, väkeä tulee ja 

menee, maahanmuutto on suurta, muuttoliike on suurta, väestönkasvu on suurta, ihmisiä 

tulee paljon, niin liian usein tämä vihreä kortti on samanarvoinen kuin joku muukin bonus-

kortti. Eli ei tällä hetkellä riittävästi ja se vaatii työtä, koska siitä se voima tulee sitten, että 

tulee sellainen vahva sitoutuminen.” (haastateltava 3) 
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”Kyllä se, kun se tämä vihreä kortti ja bonus otettiin käyttöön niin se lisäsi valtavasti tätä 

jokaisen asiakasomistajan tuntumaa siitä, että tämä on nyt se minun osuuskauppani ja se 

on tämän kortin takana. Et kyllä se on aika vahvaa.” (haastateltava 4) 

 

Haastateltavan 3 mukaan omistamisen tunteen kehittyminen sitouttaisi ihmisiä 

vahvemmin osuuskuntaan. Tutkimustenkin mukaan psykologinen omistajuus on 

nimenomaan yhteydessä organisaatioon sitoutumiseen (mm. Tzu-Shian et al., 

2010). Kuten edellisessäkin kysymyksessä, mainontaa ja koulutusta pidettiin 

omistamisen tunteen kehityksessä tärkeimpinä tekijöinä. Omistaja- ja 

asiakasomistaja-sanan käyttäminen mainonnassa ja kauppojen ja muiden 

palveluiden rutiineissa nähtiin edistävänä tekijänä. Asiakasomistajien arjen ja 

halujen paremmalla ymmärtämisellä koettiin myös olevan positiivisia vaikutuksia 

omistamisen tunteen kehityksessä. Mainonnalla ja valistuksella voitaisiin tässäkin 

tapauksessa edistää asiakasomistajien psykologisen omistajuuden kehitystä 

osuuskuntaansa kohtaan. 

 
”Taas kerran valistuksella ja koulutuksella ja myös markkinoinnilla on vaikutusta. Tästä 

HOK-Elanto ja S-ryhmä itse voivat huolehtia, että tämä ero meidän ja esimerkiksi meidän 

kilpailijoiden yhtiömuotojen välillä ymmärrettäisiin.” (haastateltava 1) 

 
’’Ymmärtämällä asiakasomistajien arkea ja haluja, osuuskunta voi kehittyä vieläkin 

enemmän tätä omistamisen tunnetta vahvistaen.’’ (haastateltava 6) 

 
”Tätä haluaisin kovasti, että sekä toimiva johto että päätöksenteko elimet tätä 

asiakasomistajuutta vahvistaisi vielä. Hyvä esimerkki on, joka nyt alkoi varmaan jo viime 

vuonna, se kun sä menet ravintolaan ja  tiskillä kysytään, että ’Oletko omistaja?’. Tämä on 

juuri sitä mitä pitäisi, ja tällaista kehitystä haluan olla jatkamassa.” (haastateltava 3) 

 
”Sitä prässätään esimerkiksi sillä, että kun vaikka kassalla kysytään, että ’Onko 

omistajankorttia?’. Mainonta ja tämmöinen on lisännyt sitä aika tavalla. Silloin aikanaan 

otettiin käyttöön tämä termi asiakasomistaja, sitä sanaa prässättiin kaikessa. Että, et ole 

pelkästään asiakas, vaan asiakasomistaja ja silloin se varmasti alkoi kasvamaan. Ja 

tämän vahvan edustajiston vaalienkin ansiosta ihmisille väkisinkin tulee tieto, että minä 

voin vaikuttaa näihin päätöksiin tällä pienellä panoksella. Minä olen ihan oikeasti omistaja 
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ja minä voin äänestää sinne edustajistoon ihmisiä. Mutta onhan siinäkin monenmoista 

aktivointia.” (haastateltava 5) 

 

Kollektiivinen identiteetti (collective identity) on tunne, joka muodostuu ryhmän 

jäsenille, kun heillä on tai he uskovat, että heillä on, samanlaisia piirteitä ja 

ominaisuuksia keskenään, joita voivat olla esimerkiksi kansallisuus, sukupuoli, 

ammatti tai poliittinen suuntaus. (Simon & Klandermans, 2001) Haastateltavat 

pohtivat yhteenkuuluvuuden tunnetta edustajiston jäsenten kesken ja olivat tästä 

hyvin eri mieltä. Yhden haastateltavan mielestä edustajiston jäsenet eivät koe 

minkäänlaisia yhteenkuuluvuuden tunteita keskenään. Hän perusteli tätä teknisillä 

kokouksilla, jossa yhdessäolo on vähäistä ja joissa edustajiston jäsenten välistä 

kanssakäymistä ei tapahdu paljon sekä edustajien maantieteellisillä kulttuurieroilla. 

Hän kertoi, että edustajien tullessa ympäri Suomea, hankaloittaa se myös tätä 

yhteenkuuluvuuden kehitystä. Alueellisuus, kuten myös Simon & Klandermans 

(2001) osoittivat, koettiin vastauksissa niin yhdistävänä kuin erottavankin tekijänä. 

Puolet vastaajista kertoi tuntevansa yhteenkuuluvuutta muiden edustajiston 

jäsenten kanssa. Tätä perusteltiin muun muassa edustajien jakamalla samalla 

yhteiskunnallisella taustalla, joka myöskin tukee Simon & Klandermans’n (2001) 

esittämää. Kaikkien vastaajien mielestä parannettavaa kuitenkin löytyy ja 

haastateltavat toivoivatkin keinoja yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen, eli 

kollektiivisen identiteetin, vahvistamiseen. 

 
”En sanoisi, että minä tuntisin. En oikeastaan edes sen oman ryhmäni kanssa. Ne tulee 

niin eri puolilta maakuntaa ja ei siellä kokouksessa silleen olla kanssakäymisessä. 

Istutaan siellä ja kuunnellaan mitä ehdottavat. Kyllä mä tiedän ja tunnistan ne ja 

tervehditään, mutta ei mitään sellaista henkeä ole, että tämä on joku erityinen ryhmä.” 

(haastateltava 2)  

 
”Joissakin asioissa luulen ja joissakin en. Luulen, että samalta alueelta tulevat ihmiset 

tuntevat sen muiden saman alueen ihmisten kanssa.” (haastateltava 5) 

 
”Kyllä minä luulen. Edustajiston kokoukset ne luo sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, mutta 

kyllä siinä vois vähän enemmänkin olla, ne on kuitenkin aika sellaisia teknisiä kokouksia ja 

ne on määrätyn listan, säännönmukaisia. Että ehkä edustajiston tällaista yhteisöllisyyttä 
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voisi jollakin tavalla vahvistaa. Ryhmissäkin tämä riippuu, mutta en usko, että se kovin 

vahvaa on se yhteisöllisyys sielläkään. Kyllä tässä on mielestäni toivomisen varaa. Ja se 

palvelisi kyllä osuuskunnan etua, että sitä yhteisöllisyyttä olisi enemmän.” (haastateltava 

3) 

 
”Moni edustajiston jäsenistä tuntee toisensa jo aikaisemman yhteiskunnallisen toiminnan 

kautta, siksi uskon, että yhteenkuuluvuuden tunne edustajien välillä on mahdollista 

saavuttaa. Se ei kuitenkaan missään nimessä tapahdu itsestään, vaan 

yhteenkuuluvuuden luomisen eteen tulee tehdä töitä. Yhteenkuuluvuuden tunne vahvistaa 

edustajiston toimintakykyä ja taitoa päättää viisaasti vaikeissakin tilanteissa.” 

(haastateltava 6) 

 
”Tunnen kyllä. Ja se on minusta tärkeä tehtävä, että itse kukin luottamushenkilö suhtautuu 

kunnioittavasti ja arvostavasti muihin luottamushenkilöihin ja pyrkii luomaan tämmöistä 

yhteenkuuluvuutta. Ja sehän ei saa tarkoittaa sitä, että ei vois olla eri mieltä. Mielestäni 

tässä on ilman muuta kysymys jonkinlaisesta ryhmäytymisestä.” (haasteltava 1) 

   

Kollektiivisen identiteetin saavuttaminen on tärkeää ryhmäytymisessä sillä se 

vahvistaa ryhmää ja tekee siitä vahvemman. Kollektiivinen identiteetti auttaa 

ryhmän yksilöitä tuntemaan itsensä osaksi ryhmää ja vahvistaa heidän tunteitaan 

siitä, että he ovat löytäneet sosiaalisen paikkansa. Mitä vahvempia yksilöt ovat, 

sitä vahvempi on koko ryhmä. (Simon & Klandermans, 2001) Kollektiivinen 

identiteetti voi vahvistua muun muassa yhteisen statuksen syntymisen kautta. 

Yhteinen status syntyy, kun ryhmällä ihmisiä on samanlaiset odotukset esimerkiksi 

tietynlaisesta sosiaalisesta asemasta, jota heidän tulisi seurata. (Weber, 1978) 

Tällainen asema voi olla esimerkiksi edustajiston jäsenen asema. Edustajiston 

jäsenten tulisikin tunnistaa itsensä ryhmänä saman statuksen omaavaksi joukoksi, 

jotta yhteenkuuluvuuden tunteen saavuttaminen olisi mahdollista. 

 

Viimeisessä kollektiivisuuden osa-alueessa haluttiin määritellä ja löytää 

edustajiston jäsenille tyypillisiä piirteitä. Vastauksissa tyypillisiksi piirteiksi nousivat 

poliittisuus, tunnettavuus, järjestöelämässä mukana olo, valveutuneisuus sekä 

vahva taloudellinen osaaminen.  

 



	   66	  

”Paljonhan on poliitikkoja, yllättävän paljon kansanedustajia muun muassa. Luulen, että 

edustajistoryhmät, kun haluavat, että saadaan paljon ääniä, että pääsee sitten 

vaikuttamaan niin ehdokkaat on sitten tällaisia, että niillä on tunnettavuutta. Se on ehkä se 

tyypillinen jäsen, vaikka ei läheskään kaikki. Ne on kuitenkin jossain järjestöelämässä tai 

tämmöisessä mukana, että kyllä niillä joku tunnettavuus suurimmalla osalla on. Tai 

ainakin puolella.” (haastateltava 2) 

 
”Tällä hetkellä kaikki ketkä ovat edustajistossa niin edustavat juuri tällaista taloudellista 

yms. osaamista. Tiedän, että kyllä siellä fiksua porukkaa on. Sinnehän pyydetäänkin  

paljon tällaisia ehdolle.” (haastateltava 4) 

 

Yksi vastaaja kuvasi osuvasti edustajiston jäsenten joukkoa kirjavaksi ja kirjavan 

omistajakunnan peilikuvaksi. Hänen mukaansa edustajistossa on edustettuna 

sosiaaliluokat aina siivoojasta johtajiin. Kuitenkin hänkin mainitsi, että HOK-

Elannon edustajistossa on ehkä tyypillisesti muihin osuuskuntiin verrattuna 

enemmän poliittisista ja aatteellisista lähtökohdista tulevia ihmisiä. 

 
”Kyllä se on kirjavaa joukkoa. HOK-Elannossa ja osuuskunnassa valta kuuluu 

asiakasomistajille ja sitä valtaa käyttää edustajiston kokouksiin ja päätöksentekoon 

osallistuvat valitut edustajat ja silloin se tarkoittaa sitä, että se ei saa olla mikään valikoitu 

joukko vaan sen pitää olla peilikuva siitä asiakasomistajien joukosta ja siellä on 

kaikenlaista väkeä. Siellä on johtajasta siivoojaa sosioekonomisilta luokilta. Tietenkin, kun 

aika paljon poliittisin perustein vaalit käydään niin totta kai ehkä keskimääräistä, muihin 

osuuskuntiin verrattuna, on enemmän valveutunutta ja aatteellista porukkaa jolla on 

tällaista lähtökohtaa taustalla.” (haastateltava 3) 

 

Haastateltavat kertoivat myös piirteistä ja taustoista, joita he toivovat, että 

edustajiston jäsenillä olisi: 

 
”On ihan hyvä, jos edustajisto on aikalailla muodostunut hyvin paljon erilaisista ihmisistä, 

erilaisista taustoista, erilaista osaamisalueista.” (haastateltava 3) 

 
”Totta kai taloudellinen tausta on merkittävä, tämä on kuitenkin taloudellinen yhteisö tämä 

HOK-Elanto, niin sehän on aina meriittiä, taikka sitten juridinen tai yhteiskunnallinen 

tausta. Kyllä sellainen korkeakoulu- tai yliopistotutkinto alkaa melkein olemaan 
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semmoinen must. Että ei sinne nyt enää tuolta kadulta kovin montaa edustajaa 

edustajistoon valita, ja yksinkertaisesti ne eivät ole niin tunnettuja.” (haastateltava 4) 

 
”Sellaiset ihmiset, jotka ovat olleet järjestöelämässä, niin niillä on kuitenkin sitten jo 

aikaisemmasta elämästä näkökykyä siihen miten luetaan tasetta ja, että kuinka tämä 

liiketalous toimii ja näin. Siinä mielessä, että vaikka sitä moititaan, että miksi tällaiset 

näkyvät poliitikot on siellä, niin niillä on sitä tietoa. Mutta kyllä siellä on sellaisia tiedän, 

että oikeasti on ihan henkeen ja vereen ollut osuuskauppaihmisiä, vaikka olisivat näitä 

näkyviä persoonia. Eli ei voi vetää yhtäläisyydeksi kaikkien kesken.” (haastateltava 2) 

 
”Edustajisto on kuitenkin siitä operatiivisesta asiasta niin kaukana, että tavallista asiallista 

maalaisjärkeä kun on niin, se riittää. Hirveän tärkeä on se että, käyttää  palveluita, käyttää 

niitä aika paljon ja kun seuraa tapahtumia ja tietää asioista ja saa informaatiota. Kyllä se, 

että on tällainen palveluita käyttävä ihminen, niin kyllä se olisi se lähtökohta.” 

(haastateltava 5) 

 

Vastauksissa käy ilmi, että osa vastaajista pitää taloudellista tai yhteiskunnallista 

osaamista hyvin tärkeänä, kun taas esimerkiksi haastateltava 5 kokee, että 

edustajiston ollessa hyvin kaukana operatiivisista asioista, niin pelkällä asiallisella 

maalaisjärjellä pärjää, eikä taloudellinen osaaminen tai koulutus ole välttämätöntä. 

Kahdessa vastauksessa tulee ilmi lisäksi se, että vastaajat kokevat, että 

edustajiston jäsenien tulisi olla pääsääntöisesti oman osuuskaupan palveluiden 

käyttäjiä. He painottavat oman kuluttajakokemuksen tärkeyttä päätöksenteossa. 

Yksi vastaaja nosti esille sen, että edustajien tulisi ymmärtää asiakasomistajien 

arkea ja tarpeita pystyäkseen tekemään asiakasomistajien näköisiä päätöksiä. 

Yksi vastaajista oli myös sitä mieltä, että olisi hyvä, jos edustajisto edustaisi yhtä 

laajasti erilaisia piirteitä ja taustoja kuin sen omistajakuntakin edustaa. Tämä on 

sinänsä ristiriidassa samanlaisten piirteiden synnyttämän yhteenkuuluvuuden 

tunteen ja kollektiivisen identiteetin kehittymisen kanssa, jota Simon & 

Klandermans esittivät (2001). Toisaalta voidaan nähdä, että tällaisessa 

tapauksessa yhteenkuuluvuuden tunne on voimakkaampaa asiakasomistajan ja 

edustajan välillä, kun heillä on samanlaisia piirteitä ja ominaisuuksia keskenään. 

Tällöin kollektiivinen identiteetti saattaa kuitenkin olla heikompi edustajiston 
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jäsenten kesken.  Se kumpaa osuuskunta sitten pitää tärkeämpänä on heidän 

päätettävissään. 

 

4.4.4. Tehtävät  

 

Osuuskaupan erityispiirteisiin kuuluu demokraattisesti valittu hallinto, joka valvoo 

asiakasomistajien etuja. (HOK-Elanto, 2016f) Demokraattisuuteen kuuluu, että 

asiakasomistajat valitsevat keskuudestaan edustajiston edustamaan jäseniään. 

(HOK-Elanto, 2016e) Edustajisto käyttää asiakasomistajien ylintä päätösvaltaa 

asioissa, jotka lain ja sääntöjen mukaan sille kuuluvat. Se päättää muun muassa 

osuuskaupan säännöistä, vahvistaa tilinpäätöksen, valitsee tilintarkastajat sekä 

jäsenet hallintoneuvostoon. (HOK-Elanto, 2016d) Kun haastateltavilta kysyttiin, 

mikä on heidän mielestään edustajiston tärkein tehtävä, useammassa 

vastauksessa nousi tärkeimmäksi tai melkein tärkeimmäksi tehtäväksi 

hallintoneuvoston valinta. Hallintoneuvoston valinta nähtiin tärkeimpänä kanavana 

vaikuttaa ja osoittaa luottamuksensa hallintoon. Vastaajat kokivat, että 

hallintoneuvoston valinta on eritoten tärkeä tehtävä ja tärkein tehtävä sen takia, 

että huonosti tehtynä sillä voisi olla isoja seurauksia. Samoissa vastauksissa 

nostettiin lisäksi esille tärkeimpinä tehtävinä isojen strategisten päätöksien 

tekeminen, toiminnan kokonaisvalvonta, tilintarkastajien valinta sekä tilinpäätöksen 

hyväksyminen ja vastuunvapauden myöntäminen hallinnolle. Näiden kaikkien 

nähtiin olevan tärkeimpiä tehtäviä, koska kaikki nämä päätökset ovat sellaisia, että 

huonosti tehtynä ne voisivat aiheuttaa paljon lisätöitä ja harmeja.  

 
”Sellaisina vuosina, kun elämä on tasaisehkoa, niin kyllä mä pidän tätä hallintoneuvoston 

valintaa tärkeimpänä. Se on oikea aito valinta, joka tehdään joka ikinen vuosi ja se on niin 

kuin luottamus hallintoon ja sillä tavalla edustajisto antaa oman panoksensa.” 

(haastateltava 1) 

 
”Kyllä ne on nämä isot strategiset päätökset ja sitten tämä toiminnan kokonaisvalvonta. 

Ehkä vielä kolmantena tietenkin tämä hallintoneuvoston jäsenten valinta. Niistähän kaikki 

riippuu, että jos nämä tehdään huonosti niin sitten menee kiville. Ne on kaikki sellaisia 

päätöksiä että niiden täytyy olla hyviä päätöksiä.” (haastateltava 4) 
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”Kyllähän se tietenkin, ajatellaan sitä koko toiminnan prosessia, niin kyllä se tämä 

synninpäästö on, se on pakonomainen, että hyväksytään tilinpäätös, myönnetään 

vastuunvapaus hallinnolle, niin senhän pitää jonkun tehdä. Se on edustajiston tärkeä 

tehtävä ja joissain mielessä tärkein, koska jos sitä ei tee niin se johtaa sitten varsin 

erikoisiin prosesseihin. Taas mitä valintoihin tulee niin valintojen osalta on 

hallintoneuvoston jäsenien ja tilintarkastajien valinta. Ja sitä tilintarkastajan valintaa, niin 

sitä ei pidä vähätellä, se on jossain mielessä melkein vois sanoa se tärkein, koska 

kyllähän edustajiston pitää valita semmoiset tilintarkastajat tai tilintarkastusjärjestelmä, 

että edustajisto voi luottaa siihen.” (haastateltava 5) 

 

Osa vastaajista lähestyi kysymystä edustajiston tärkeimmästä tehtävästä hieman 

edellisiä abstraktimmin. Vastaajat näkivät edustajiston tärkeimmän tehtävän niin 

viestintuojana ja -viejänä kuin yhteiskunnallisten tavoitteiden ja kehityksen 

valvojina ja toimeenpanijoina.  

 
”Kyllä se tärkein on minun mielestä se linkki; viestintuoja ja -viejä asiakasomistajien ja 

hallintoneuvoston, hallituksen, toimivan johdon välillä. Ja viestintuoja sinne ylöspäin juuri 

sen takia, että kyllä edustajistolla pitäisi olla se kontakti sinne niin sanotusti kentälle ja 

puhua niitä arvoja ja arvostuksia ja niitä tarpeita mitä ihmisillä, asiakkailla, on.” 

(haastateltava 3) 

 
”Osuusliike on aina jollainlailla mukana kehityksessä ja vastaa niihin sellaisiin 

yhteiskunnallisiin niin kuin tavoitteisiin, kun puhutaan ympäristöstä tai muusta. 

Edustajistossa on se hyvä siinä, että se vahtii näitä asioita, että näin toimitaan 

osuusliikkeessä.” (haastateltava 2) 

 

Seuraava kysymys koski edustajiston päätäntävaltaa ja sitä, että kuuluisiko 

haastateltavien mielestä jokin tehtävä edustajiston päätettäväksi, joka tällä 

hetkellä kuuluu esimerkiksi hallintoneuvostolle tai hallitukselle. Kaikkien 

haastateltavien mielestä tämän hetkinen tehtävien jako on hyvä, eivätkä he lähtisi 

sitä tässä vaiheessa muuttamaan.  

 
”Minun mielestäni ei. En nyt kyllä lisäisi, koska siinä tulee sitten monenmoiset muut 

intressit.” (haastateltava 5) 

 



	   70	  

”Ei. Jos sinne siirretään tällaisia detale-kysymyksiä, operatiivisia kysymyksiä, niin siinä on 

kaksi riskiä; toinen riski on se, että edustajiston asiantuntemus ei riitä sellaisten asioiden 

ratkaisemiseen ja toisaalta se voi viedä fokuksen niistä isoista kysymyksistä sivuun.” 

(haastateltava 1) 

 

Yksi vastaajista taas puolestaan painotti vielä erikseen sitä, että edustajiston 

tehtävien lisääminen tai muuttaminen ei ole ratkaisu esimerkiksi edustajiston 

sitoutuneisuuden lisäämiseen vaan sitoutuneisuutta tulisi vahvistaa muilla 

keinoilla. 

 
”Kyllä sitä edustajiston sitoutuneisuutta pitäisi jollain muulla tavalla vahvistaa kuin, sillä 

että suoraan päätösvaltaa lisättäisiin.” (haastateltava 3) 

 

Seuraavan kysymyksen kohdalla haastateltavat olivat yhtä yksimielisiä kuin 

edellisenkin kysymyksen kohdalla. Heiltä kysyttiin, onko heidän mielestään 

edustajistolla todellisuudessa ylin toimivalta osuuskunnassa. Kaikkien vastaajien 

mielestä edustajistolla on nykyisellään ylin toimivalta osuuskunnassa. Vastausta 

perusteltiin muun muassa sillä, että edustajisto on se, joka valitsee 

hallintoneuvoston ja pystyy tämän kautta välillisesti vaikuttamaan. Edustajisto on 

myös se elin, joka voi halutessaan vaihtaa hallintoneuvoston jäsenet. Vahvaksi 

vallan osoitukseksi koettiin myös se, että välillisesti edustajisto voi halutessaan 

vaihtaa vaikka toimitusjohtajan, jos niin haluaa. Muutamassa vastauksessa 

todettiin edustajiston vaikutusvallan olevan välillistä ja teoreettista, mutta silti kaikki 

kokivat, että ylin vaikutusvalta on edustajistolla. Yhdessä vastauksessa tuotiin 

lisäksi ilmi, että ilman edustajistoa ja sen hyväksyntää, suuria päätöksiä ei voitaisi 

laittaa täytäntöön. 

 
”Kyllä se on, esimerkiksi se, että edustajisto pystyy kolmessa vuodessa halutessaan 

vaihtamaan koko hallintoneuvoston. Käytännössä voi kahdessa vuodessa vaihtaa 

hallintoneuvoston ja saada enemmistön ja voi vaihtaa toimitusjohtajan.” (haastateltava 5) 

 
”Kyllä se on. Tietysti voidaan ajatella, että teoreettisesti. Mutta jos on tarpeen, niin 

kyllähän siellä sitten löytyy henkeä, sanotaan nyt vaikka toimitusjohtajan valintaan liittyen, 
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jos tulisi joskus jotain väärinkäytöksiä tai jotain. Kyllä edustajistolla on valtaa.” 

(haastateltava 2) 

 

Kuten aiemmin jo osoitettiin jokainen haastateltava on ollut perillä edustajistolle 

asetuista tehtävistä sekä edustajiston roolista. Tärkeimmiksi tehtäviksi lueteltiin 

edustajiston keskeisimmät tehtävät sen toimivallan puitteissa, mikä osoittaa 

perehtyneisyyttä niin edustajiston tehtäviin kuin sen rooliin. 

 

4.4.5. Asiakasomistajat 

	  

HOK-Elannon pääasiallisena toiminnan tarkoituksena on tuottaa etuja ja palveluita 

alueensa asiakasomistajille. (HOK-Elanto, 2016c) Asiakasomistajat valitsevat 

vaaleissa keskuudestaan edustajiston edustamaan jäseniään. (HOK-Elanto, 

2016e) Haastateltavilta kysyttiinkin, kuinka se, että edustajisto edustaa 

nimenomaan asiakasomistajia näkyy edustajiston työssä. Osan vastaajien 

mielestä se näkyy viesteinä ja palautteina, joita edustajiston jäsenet tai 

osuuskunta saavat asiakasomistajilta. Vastauksissa nousi esille lisäksi se, että 

edustajat ovat itsekin asiakasomistajia ja he voivat viedä viestiä eteenpäin myös 

omien kokemuksiensa kautta. 

 
”Varmaan se näkyy siinä, että edustajiston kokouksen keskusteluihin, niin niihin tulee sitä 

ihan arjen ja asiakasomistajien toiveiden, pettymysten, terveisten ääntä. Ja sitten se, että 

kun on kuitenkin tämä edustajiston aloitteentekomahdollisuus, niin sitten voidaan tosiaan 

tehdä joitain aloitteita niiden asioiden eteenpäin viemiseksi.” (haastateltava 3) 

 
”Se näkyy kuluttajaroolina, asiakasroolina. Omien asiakaskokemuksien perusteella 

tehdään kysymyksiä, niiden perusteella esitetään kritiikkiä. Niin kyllä se näkyy 

edustajiston työssä aloitteina ja puheenvuoroina ja kommentteina.” (haastateltava 1) 

 

Yksi vastaaja lähestyi kysymystä vähän eri perspektiivistä. Hän koki, että 

asiakasomistajien ääni tulee esille nimenomaan vaalien ja siellä tehtävien 

valintojen kautta. 
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”Kyllähän sen pitäisi näkyä juuri tällä tavalla, että edustajisto valitsee sitten järkevän 

hallintoneuvoston ja sitten hallintoneuvosto hallituksen, joka sitten johtaa sitä 

liiketoimintaa sillä tavalla, että asiakasomistajat on tyytyväisiä. Näinhän sen pitäisi mennä. 

Ja tämän edustajiston valinnanhan tekee asiakasomistajat. Sitä saa mitä tilaa.” 

(haastateltava 4) 

 

Kun haastateltavilta kysyttiin, keskustelevatko edustajat asialistan asioista 

asiakasomistajien kanssa vastaukset olivat hyvin vaihtelevia. Kaikki olivat 

kuitenkin sitä mieltä, että käytännöt varmasti vaihtelevat ja osa edustajista 

keskustelevat enemmän kuin toiset. Muuten vastaukset vaihtelivat. Yksi 

haastateltava oli sitä mieltä, että asioista käydään keskusteluja, kun toisen 

haastateltavan mielestä keskusteluja ei käydä tai ainakaan ei käydä tarpeeksi. Tai 

sitten keskustelu ulottuu vain edustajan lähipiirin. Useammassa vastauksessa 

nousi kuitenkin esille se, että haastateltavat toivovat, että keskusteluja käytäisiin 

ja, että niitä käytäisiin enemmän.  

 
”Luulen, että tässä on hirveän erilaisia käytäntöjä, on erilaisia edustajiston jäseniä. Kyllä 

mä sanoisin et joo. Varmaan ainakin omassa lähipiirissään tai nyt tämä sosiaalinen media 

on muuttanut tätä, että jaetaan kokemuksia siellä. Sanoisin et se on ehkä juuri tämän 

somen takia lisääntymään päin.” (haastateltava 1) 

 
”Ehdottomasti tulisi. Jokainen edustaja voi lisätä omaa tietämystään asiakasomistajien 

tuntemuksista keskustelemalla aktiivisesti asiakasomistajien kanssa. Edustajistolle 

kuuluvat luottamukselliset asiat sen sijaan tulee jättää torikahvikeskustelujen 

ulkopuolelle.” (haastateltava 6) 

 
”Varmasti pitäisi keskustella, mutta se riippuu varmasti ihan täysin siitä kenestä on kyse. 

Kyllä mä luulen, että näillä edustajiston jäsenillä niillä on niin vahva ja iso ego, että ne 

uskoo itse tietävänsä asiat paremmin kuin asiakasomistajat. Vähän karrikoidusti tietenkin.” 

(haastateltava 4)  
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Haastateltavilta kysyttiin lisäksi asiakasomistajien erilaisista tavoista vaikuttaa; 

 
”Asiakasomistajat voivat vaikuttaa päätettäviin asioihin lähestymällä suoraan edustajiston 

jäseniä. Asiakasomistaja voi aina myös äänestää jaloillaan. Se on väkevä viesti 

päättäjälle kuin päättäjälle osuuskunnassa.” (haastateltava 6) 

 
”Muu vaikuttaminen tämän kuluttaja- ja asiakasroolin ohella perustuu vaalitilanteisiin ja 

sitten vaalien välillä näihin yhteydenottoihin. Ja onhan meillä palautesysteemit. Se perus 

asia jolla ihminen voi vaikuttaa joka päivä on ostaa ja jättää ostamatta. Se on erittäin 

voimakas signaali, jos tavara ei liiku hyllyltä asiakkaan kassiin.” (haastateltava 1) 

 
”Kyllä sitä ehkä voisi sellaisia menettelytapoja tai käytänteitä kehittää sen saamiseksi, että 

edustajiston jäsenten kautta asiakasomistajien ääni jollain tavalla kanavoituisi ylöspäin, 

niin kyllä siinä miettimisen ja parantamisen varaa vois olla.” (haastateltava 3) 

	  

Vastauksissa nousi esille jo aiemmissakin kysymyksissä esille nousseet 

vaikuttamisen tavat; vaalit, viestit, palautteet sekä kuluttajarooli. Osa vastaajista oli 

sitä mieltä, että vaikuttamisen tapoja ei hirveästi ole ja näitä tulisikin kehittää. 

	  

Osuuskunnat eroaa osakeyhtiöistä muun muassa siinä, että niiden pääasiallinen 

tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, vaan tuottaa palvelujen 

kautta rahallisia etuja jäsenilleen (Pöyhönen, 2005). Osuustoiminta on taloudellista 

yhdessä yrittämistä, jonka vuoksi se soveltuu parhaiten sellaisen taloudellisen 

toiminnan harjoittamiseksi, jonka päätavoitteena ei ole jatkuva omistuksen arvon 

kasvattaminen (Markus Seppelin, 2000). Näin ollen voidaankin sanoa, että 

asiakasomistajien lyhyellä tähtäimellä saama arvo perustuu palveluiden hintaan ja 

laatuun sekä aktiivisuuteen palveluiden käyttäjänä, eikä yrityksen arvoon. 

Seuraavassa kysymyksessä pohdittiinkin, kuinka tämä näkyy edustajiston työssä, 

kuinka tämä otetaan huomioon tai, kuinka tämä tulisi ottaa huomioon. Kaikki 

vastaajat pitivät kysymystä erittäin tärkeänä, mutta vaikeana. Haastateltavat 6 ja 1 

kokoavat ajatuksen kuitenkin hyvin sanoiksi;  

 
”Luulen, että tämä näkyy erityisesti edustajiston asettamissa tavoitteissa osuuskunnalle. 

Osuuskunnat ja osakeyhtiöt toimivat hyvin erilaisten reunaehtojen ja tavoitteiden 
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maailmassa. Osuuskunnan täytyy menestyä hintakilpailussa, mutta asiakasomistajat on 

syytä palkita uskollisuudestaan reilulla tuotantopanoksella. Siinä kirkastuu osuusliikkeen 

tänä päivänäkin radikaali vaihtoehto lyhytnäköiselle kvartaalikapitalismille. Juuri 

pitkäjänteisessä kehittämisessä ohi nopean voitontavoittelun on osuuskaupan 

menestyksen avain.” (haastateltava 6) 

 
”Se edellyttää monipuolista tutkimusta ja monipuolisia selvityksiä. Että, mitä oikeasti 

pidetään tärkeänä; jos puhutaan esimerkiksi valikoimasta, myymälöiden sijainnista, 

aukioloajoista, laatuasioista tai hinnoista. Että, millä tavalla näitä asioita painotetaan, mitä 

pidetään tärkeänä ja mihin panostetaan. Se on kysymys, jota on jatkuvasti peilattava 

tutkimuksiin siitä mitä ihmiset pitää tärkeänä, sitä pitää kokeilla.” (haastateltava 1) 

	  

Haastateltavien mielestä tämä näkyy edustajiston asettamissa tavoitteissa kuten 

pitkäjänteisessä kehittämisessä nopean voitontavoittelun sijaan sekä uskollisten 

asiakkaiden palkitsemisessa. Tasapainon löytämistä näiden välillä ei pidetty 

helppona prosessina. Se vaatii haastateltavien mukaan monipuolista tutkimusta. 

Aiemman perusteella voidaan tulkita, että pitkällä aikavälillä asiakasomistajien 

saama arvo perustuu osuuskaupan arvon sijasta sen kykyyn innovoida ja siirtää 

resursseja asiakasomistajien kannalta paremmin arvoa luovaan toimintaan. Tästä 

kysyttiin haastateltavilta seuraavaksi ja haastatteluissa selvisikin, että 

edustajistossa otetaan pitkän aikavälin arvonmuodostus asiakasomistajalle hyvin 

huomioon jo strategian suunnittelussa ja toteutuksessa. Edustajistossa 

ymmärretään haasteltavien mukaan hyvin pitkän aikavälin suunnittelun periaatteet 

ja toiminta on tarkoituksenmukaista.  

 
”Kyllähän edustajiston jäsenet yksilöinä ja sitten kollektiiveina tietysti kantaa huolta siitä, 

että on oikeassa suhteessa tätä osuuskunnan toimintaa; tulosta täytyy tehdä sen verran, 

että pystytään investoida ja kehittää palveluita sekä pitämään hintataso kilpailukykyisenä 

ja kohtuuhintaisena. Kaikkea ei voi missään nimessä jakaa pois, täytyy olla tulevaisuuden 

näköalaa. Ja edustajisto ymmärtää tämän todella hyvin. Asiakasomistajan arvonnousu on 

keskeinen strategia. Meidän pitää pystyä osuuskuntana tuottamaan asiakkaalle sellaista 

arvonnousua, ei pelkästään bonuksena ja osuusmaksun korkona, vaan myöskin 

sellaisena tunteena, että osuuskunta on taloudellisesti vahva ja mieluiten vahvempi 

seuraavana vuonna kuin tänä vuonna.” (haastateltava 3) 
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”Kyllähän se otetaankin huomioon ja kyllähän se edustajisto lähtee siitä, että antaessaan 

tai hyväksyessään suuntaviivoja liiketoiminnalle hallintoneuvostolle ja hallitukselle 

toiminnan pitää olla pitkäjänteistä. Jos liiketoiminta näyttää siltä, että se on aikansa elänyt, 

niin siitä eroon ja sitten taas resurssit sellaiseen liiketoimintaan mikä on kasvavaa.” 

(haastateltava 4) 

	  

Vaikka edustajiston koettiin ymmärtävän roolinsa nimenomaan asiakasomistajien 

edustajina parannettavaa kuitenkin löytyi. Edustajiston tulisikin kehittää uusia 

tapoja kommunikoida ja viestiä asiakasomistajien kanssa saadakseen paremmin 

tietoa heidän tarpeistaan ja haluistaan kuluttajina.  

	  

4.4.6. Sääntömääräiset tehtävät 

	  

Tässä osiossa käytiin haastateltavien kanssa läpi HOK-Elannon säännöissä 

(HOK-Elanto, 2015b) listatut tehtävät, jotka on asetettu edustajistolle. Tehtäviä 

pohdittiin kolmesta näkökulmasta; 1) edustajiston tietotaito ja edellytykset käydä 

kriittistä keskustelua, 2) edustajiston vaikuttavuus ja 3) ajan- ja muiden resurssien 

käyttö. 

	  

Ensimmäinen näkökulma keskittyy määrittelemään edustajiston tietoa ja 

osaamista kyseisestä sääntömääräisestä tehtävästä. Tarkoitus on pohtia 

minkälaiset edellytyksen edustajistolla olisi käydä aiheesta kriittistä keskustelua, 

jos tilanne sitä vaatisi. Toinen näkökulma tarkastelee edustajiston vaikuttavuutta 

kyseisessä tehtävässä ja kolmannessa keskitytään edustajiston ajankäytön, 

osaamisen ja muiden resurssien käyttöön asiakohdan valmistelemisessa. Kaikkien 

haastateltavien näkemys edustajiston vaikuttavuuteen, eli kolmanteen 

näkökulmaan, oli samanlainen jokaisen tehtävän kohdalla. Heidän mielestään 

HOK-Elannon edustajisto on ollut koko historiansa ajan vaikutusvaltainen kaikissa 

sille asetetuissa tehtävissä. 

 
”Edustajisto on koko historiansa ajan pystynyt käsittelemään sääntömääräiset asiat 

asiallisesti ja rakentavasti. Uskon, että näin on jatkossakin.” (haastateltava 6) 
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HOK-Elannon säännöissä (HOK-Elanto, 2015b) edustajiston tehtäviksi on listattu 

ensimmäisenä ja toisena seuraavat; 

 

1) esitetään edelliseltä tilikaudelta tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, 
tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä 
 

2) päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,  
 

Haastateltavien vastaukset jakautuivat kahteen osaan ensimmäisen ja toisen 

sääntömääräisen tehtävän osalta. Puolet oli sitä mieltä, että tietotaitoa, osaamista 

sekä edellytyksiä käydä tehtävistä kriittistä keskustelua löytyy. Tätä perusteltiin 

koulutuksella, laajalla informaatiolla sekä edustajien laajalla yhteiskunnallisella 

taustalla, johon on saattanut liittyä tilinpäätöksien käsittelyjä tai jopa ihan kyseisten 

lakien valmisteluja. Toinen puoli vastaajista oli myös sitä mieltä, että monelta 

edustajalta löytyy osaamista ja tietoa, mutta he olivat sitä mieltä, että ei kuitenkaan 

läheskään kaikilta. Heidän mielestään edustajistossa saattaa olla vain joitain 

henkilöitä, jotka oikeasti osaavat lukea tilinpäätösinformaatiota. Kaikki vastaajista 

oli kuitenkin sitä mieltä, että osaavia henkilöitä löytyy kuitenkin tarpeeksi. Heidän 

mielestään kaikkien edustajien ei tarvitse edes osata lukea tilinpäätöksiä. 

 
”Edustajistoon on valikoitunut useita pitkäaikaisia asiakasomistajia sekä yhteiskunnallisia 

vaikuttajia. Tilinpäätöksiä, konsernitilinpäätöksiä ja tilintarkastuskertomuksia on heistä 

moni joutunut aikaisemmin käsittelemään. Tästä syystä uskon, että edustajisto on hyvin 

perillä näiden asiakirjojen luonteesta ja voi käydä niistä rakentavaa keskustelua.” 

(haastateltava 6) 

 
”Meillä on erinomaisen huolellinen taloudellinen informaatio, joka jaetaan kaikille 

luottamustasoille. Ja se tarkoittaa, että on myös edellytykset käydä kriittistä keskustelua. 

Tietoa on runsaasti, osaaminen sitten vaihtelee yksilökohtaisesti, mutta kyllä.” 

(haastateltava 1) 

 
”Kyllä mä väitän, että maksimissaan 20% osaa lukea taseita, tuloslaskelmia, 

tilinpäätöstietoja. Siellä on sitä numeroaineistoa aivan hirveästi. Sanoisin että se on 

riittävästi kuitenkin. Ei varmaan tarvitsekaan, en mä usko, että sellaista edustajistoa 

saadaankaan, että kaikki osaisi taseita lukea.” (haastateltava 5) 
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Haastateltavien mukaan aikaa ei käytetä pääsääntöisesti hirveästi kahden 

ensimmäisen sääntökohdan läpikäyntiin tai valmisteluun. Kaikkien vastaajien 

mielestä käytetty aika on kuitenkin riittävä. Vastauksissa nousi esille se, että aikaa 

kuitenkin tulisi käyttää tarvittavan verran ja jaettuun aineistoon tulisi kaikkien 

tutustua. Kahdessa vastauksessa nousi esille se, että aikaa tai muita resursseja ei 

käytetä näiden kahden ensimmäisen tehtävän käsittelyyn, koska ne on aina 

valmisteltu jo niin hyvin, että kysymys on enää vain luottamuksen osoittamisesta. 

Kaksi vastaajista oli sitä mieltä, että on hyvä, että edustajistossa käytetään 

vähemmän aikaa menneiden kuin tulevaisuuden pohtimiseen.  

 

”Edustajisto käyttää joitakin tunteja sillä tavalla aktiivisesti nimenomaan tällaisten 

kysymysten päättämiseen. Aikahan on aina useille niukka resurssi. Mutta sanotaan, että 

kyllä tulisi. Kyllä edustajiston jäsenyys on tehtävä jossa aineistoon pitäisi perehtyä huolella 

ja pitäisi hankkia kokoustenkin välillä tietoa.” (haastateltava 1) 

 

”Yleisesti ottaen ei kovin paljoa, koska kyllähän ne on niin hyvin nykypäivänä valmisteltu.” 

(haastateltava 4) 

 
”Nykyisellään käytetty aika on varmasti riittävä. Entistä enemmän tulisi miettiä sitä, miten 

edustajisto voi vaikuttaa osuuskunnan tulevaan toimintaan. Siinä tilinpäätösvalmisteluun 

keskittyminen ei auta.” (haastateltava 6) 

 

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista koskevaa tehtävää kuvasi 

haastateltava 5, jonka ajatukseen muut vastaajat yhtyivät, seuraavasti; 

 
”Se on sitten vähän jo semmoinen joukkopsykoosi, että jos kerran tilintarkastuskertomus 

on puhdas ja tilintarkastuskertomus päätyy siihen, että yhtyy hallituksen esitykseen 

tilinpäätöksen käytöstä ja kaikesta muusta, niin ei siihen enää puututa. Se on 

läpihuutojuttu se.” (haastateltava 5) 

 

3) päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä,  
 
”Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen vaatii vakavaa harkintaa. Ylijäämä täytyy 

kohdentaa oikeisiin paikkoihin, jotta siitä on mahdollisimman paljon hyötyä osuuskunnan 

liiketoiminnalle. Monella edustajiston jäsenellä on kokemusta myös talouteen liittyvistä 



	   78	  

päätöksistä ja toiminnasta. Uskon, että edustajisto kykenee käymään asiasta kriittistä 

keskustelua. Aikaa tulisi käyttää mielestäni huomattavan paljon. On tärkeää, että ylijäämä 

sijoitetaan osuuskunnan kannalta kehittävästi, eikä sitä hukata lyhytnäköisiin 

tarkoituksiin.” (haastateltava 6) 

 
”Sanoisin, että kyllä nämä vaihtoehdot periaatteessa ovat edustajistonkin tiedossa, että 

mihin sitä ylijäämää voi käyttää, tai olla käyttämättä, ja kyllä sitä kriittistä keskustelua 

käydään. Tämä taseen ylijäämän käyttäminen ei usein ole hirveän relevanttikysymys, 

paljon olennaisempaa on, että halpuutetaanko hintoja tai mikä on bonusjärjestelmä, jotka 

ei ole ylijäämän käyttämisen päätöksiä siinä edustajiston kevätkokouksessa 

sääntömääräisessä näkökulmassa. Mutta ylipäätänsä jos tämän laajentaa, että tulisiko 

käyttää aikaa, osaamista tai voimavaroja sen valmistelemiseen, että miten sitä hyvää 

käytetään ja jaetaan, niin se on tärkeää, mutta sinäänsä tämä taseen osoittaman 

ylijäämän käyttäminen, niin ehkä se osuuspääoman korko kysymys on oikeasti 

merkitsevä.” (haastateltava 1) 

 
”Ehdottomasti on tietoa. Ei jokaisella, mutta siellä yleensä toimitaan sillä tavalla, että ne 

jotka osaa jonkun asian niin niiltä kysytään tai ne on äänessä. Tähän ei silleen tarvitse 

käyttää aikaa. Ja sellainen jolla tämä on hallinnassa niin niiden ei tarvitsekaan käyttää 

aikaa. Mutta, jos on joku sellainen vähän toisen tyyppinen edustaja niin ei sen kannata 

näihin perehtyä, kun joku toinen on jo perehtynyt siinä ryhmässä.” (haastateltava 4) 

 
”Se on semmoinen läpihuutojuttu.” (haastateltava 5) 

 

Taseen osoittaman ylijäämän jakamista pidettiin pääsääntöisesti hyvin 

yksinkertaisena asiana, johon edustajistolla löytyy tietoa. Haastateltavan 4 

mielestä kaikilta edustajiston jäseniltä ei löydy tietotaitoa tästä kysymyksestä, 

mutta hänen mukaansa ei tarvitsekaan löytyä. Useammassa vastauksessa nousi 

esille se, että tätä kyseistä tehtävää ei pidetä tehtävistä relevanteimpana vaan siitä 

usein päätetään nopeasti sääntöjen osoittamalla tavalla. Relevantimpana pidettiin 

esimerkiksi bonusjärjestelmään ja hintoihin liittyviä päätöksiä. Haastateltavan 1 

mukaan kuitenkin kysymys osuuspääoman korosta on taseen ylijäämän jakamisen 

yhteydessä merkittävä. Kriittistäkin keskustelua kuitenkin käydään asiasta 

useamman vastauksen mukaan. Haastateltavan 6 mielestä harkintaa ja aikaa tulisi 

käyttää tämän kysymyksen käsittelyyn melko paljon. Muissa vastauksissa 
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tehtävää pidettiin melko selvänä eikä sen käsittelyyn nähty tarvitsevan käyttää sen 

enempää aikaa tai resursseja. 

	  

4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, 
hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle sanotulta tilikaudelta 
 

Kaikki haastateltavat oli sitä mieltä, että tähän sääntöjen kohtaan ei käytetä 

edustajiston kokouksessa hirveästi aikaa, koska keskusteltavaa ei usein ole. 

Osaamista tähän löytyy. Haastatteluissa nousi esille luottamuksen ja 

tilintarkastajien merkitys, joiden takia tässä asiakohdassa ei usein ole vaihtoehtoja 

vastuuvapauden myöntämisen suhteen.  

 
”Normaalisti tästä asiakohdasta edustajisto ei juurikaan käy keskustelua vaan useimmiten 

keskusteluitta se vastuunvapaus myönnetään. Mutta, taas kerran jos asiat olisivat 

huonosti niin edustajistolla tietenkin on mahdollisuus evätä se.” (haastateltava 1) 

 
”Tilintarkastajan kautta se tulee, että suosittelee tilinpäätöksen hyväksymistä ja 

vastuunvapauden myöntämistä, niin kyllä sitä luottaa niihin.” (haastateltava 2) 

	  

5) valitaan nimeämisvaliokuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-5 muuta 
jäsentä mm. valmistelemaan hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten ja 
tilintarkastajien valintaa  
 

Nimeämisvaliokunnan vaikuttavuuden arvioimisessa on oleellista myös sen 

tulokset eli hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Haastatteluissa 

selvisi, että nimeämisvaliokunnan valitsemiseen ei käytetä koko edustajiston 

kesken hirveästi aikaa vaan se tapahtuu pääsääntöisesti edustajistoryhmissä. 

Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten valinta käydään käytännössä siten, että 

edustajaryhmät ehdottavat omien erovuoroisten jäsentensä tilalle uusia henkilöitä. 

Nimeämisvaliokunnan ja hallintoneuvoston valinta tapahtuu haastateltavien 

mukaan yleensä vaalituloksen voimasuhteiden puitteissa. Haastateltavan 5 

mukaan nimeämisvaliokuntaan pyritään kuitenkin valitsemaan neutraali osaava 

joukko, jossa edustajistoryhmillä ei ole väliä.  
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”Hallintoneuvoston jäsenten valinta perustuu ihan tähän edustajiston vaalin tulokseen. Et 

se tulee ihan sieltä. Suurin ryhmä saa yleensä sitten sen puheenjohtajan paikan 

nimeämisvaliokunnassa.” (haastateltava 2) 

 
”Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten valinta; se käytännössä tapahtuu sillä lailla, 

että nämä edustajistoryhmät katsovat, että jos heillä on omassa kaksi erovuoroista, niin 

he katsovat keskuudessaan ketkä voisivat olla ja kertovat sitten muille. Tässä mielessä 

edustajisto ei niinku kokonaisuudessa vaikuta, vaan se delegoituu näille 

edustajistoryhmille käytännössä.” (haastateltava 1) 

 
”Nimeämisvaliokuntaan kyllä siihen pyritään saamaan semmoinen neutraali joukko, joka 

tekee valinnat hallintoneuvostoon, että siinä on semmoinen objektiivinen lähtökohta 

tietenkin, että tieto ja taito ja kokemus ratkaisee eikä sitten enää mikään jäsenkirja.” 

(haastateltava 4) 

	  

Vastauksista voidaan päätellä, että tietoa ja osaamista edustajistosta löytyy 

nimeämään nimeämisvaliokuntaan jäsenet. Tietoa löytyy ainakin kaikista 

edustajistoryhmistä jos ei nyt jokaisesta edustajasta. Tilintarkastajien valinnan 

osalta tilanne vaikutti olevan sama kuin edellisessä. Vastauksista voidaan 

päätellä, että tietoa ja osaamista löytyy edustajistosta eikä aikaa tai voimavaroja 

käytetä välttämättä tähän asiakohtaan kovin paljoa. Tieto ja osaaminen löytyvät 

ainakin nimeämisvaliokuntaan valituilta. 

	  
”Tilintarkastajien valinta, joka meillä valmistellaan niin, että tämä edustajiston nimeämä 

nimeämisvaliokunta saa niin kuin päättää miten tämä valmistellaan, että mennäänkö 

vanhoilla tilintarkastajilla vai kilpailutetaanko, ja sitten jos kilpailutetaan niin millä tavalla se 

tapahtuu ja sitten arvioidaan myös kilpailutuksen tuloksia jne. Eli kyllä tätä kautta tämä 

edustajiston tämä nimeämisvaliokunta todellakin vaikuttaa tähän tilintarkastaja asiaan.” 

(haastateltava 1) 

	  

6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallintoneuvoston esittämät asiat. 
 

Kaikkien haastateltavien mielestä tällaisia muita hallintoneuvoston esittämiä 

asioita ei juurikaan nykyisin ole. Tällaiset muut asiat voivat heidän mukaansa olla 

esimerkiksi keskusteluja tai päätöksiä ajankohtaisista aiheista. Yksi haastateltava 
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oli sitä mieltä, että tällaisia muita asioita ei juurikaan ole esityslistalla, koska silloin 

keskustelu keskittyisi vain näihin asioihin muiden tärkeämpien asioiden sijasta.  

	  
”Sanotaan nyt näin, kun tämä aloiteasia on vielä erikseen, että eipä näitä juuri ole. 

Liiketoimintakatsauksen yhteydessä käydään paljon niinku tällaiset lähetekeskustelun 

kaltaiset asiat. Eli ei näitä juuri ole. Mutta vois ajatella, että tällaisia asioitahan vois ikään 

kuin olla sillai jäsentyneesti, että me ollaan esimerkiksi sitouduttu HOK-Elantona energian 

säästöön ja uusiutuvan energian käytön lisääntymiseen, että sen vois ajatella että se olisi 

oma esityslistan kohtansa.” (haastateltava 1) 

 
”En mä tiedä, onko niitä enää, mutta nämähän on yleensä sellaisia, että jos sinne 

pannaan joku semmoinen pieni asia niin siitä keskustellaan sitten eniten.” (haastateltava 

4) 

 
”Muut asiat voivat olla esimerkiksi hallintoneuvoston toivoma ajankohtaiskeskustelu 

joistakin tietyistä aiheista, joista hallintoneuvosto toivoo edustajiston lausuvan 

näkemyksensä. Riittävää aikaa on ennalta vaikeaa määrittää, koska asiat ovat harvoin 

kovin hyvissä ajoin tiedossa.” (haastateltava 6) 

	  

7) esitetään hallituksen selonteko osuuskaupan kuluvan vuoden toiminnasta 
 
”On oleellinen ja iso osa kokouksia. Annetaan tämä kaikki info siitä miten tänä vuonna on 

mennyt, että missä mennään. Tämä on ihan oleellinen. Kyllä käytetään aikaa ja 

tutustutaan materiaaliin. On keskeistä.” (haastateltava 4) 

 
”Selonteosta ilmenevät osuuskaupan toiminnan keskeiset asiat kuluneen vuoden ajalta. 

Tältä osin on tärkeää, että menneisiin tapahtumiin ja kehitykseen paneudutaan huolella. 

Se mahdollistaa myös osuuskunnan tulevan toiminnan suunnittelun mahdollisimman 

hyvään taustatietoon perustuen.” (haastateltava 6) 

	  

Haastateltavien mielestä edustajat perehtyvät toimitusjohtajan ja hallituksen 

antamaan selontekoon ja sen materiaaliin hyvin perusteellisesti. Selonteon 

sanottiin olevan aina hyvin valmisteltu ja perusteellinen. Lähes kaikki 

haastateltavat pitivät tätä sääntömääräistä kohtaa yhtenä tärkeimpänä ja eniten 

aikaa vievänä asiakohtana. 
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8) päätetään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten 
sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi tilikaudeksi 
 

Tämä sääntömääräinen kohta aiheutti hieman hajontaa vastauksissa. 

Haastateltavan 5 mukaan edustajien tietotaito on tästä kohdasta huono, mutta 

keskustelua käydään paljon. Muiden vastaajien mielestä edustajiston osaaminen 

ja tieto on hyvällä tasolla, eikä tämä sääntökohta aiheuta paljonkaan keskustelua. 

Muutamassa vastauksessa perusteltiin tätä sillä, että nimeämisvaliokunta on 

tämän asiakohdan yleensä jo valmistellut hyvin perusteellisesti, joten edustajiston 

tehtäväksi jää vain ehdotuksen hyväksyminen.  

 
”Tämä palkkio kohta valmistellaan sen nimeämisvaliokunnan kautta. Ja jos muistan oikein 

niin ne on kutakuinkin keskusteluitta hyväksytty. Mutta siis tässäkin kyllä edustajisto saa 

tietoa ja vertailutietoa ja näin ja hoitavat asiat kohtalaisen hyvin. Sikäli, kun vertaillaan 

noita palkkioita vastaavaa kokoiseen pörssiyhtiöön niin meidän palkkiot on kolmas osa tai 

puolet siitä. Ja on hyvä, että en on tällä tasolla. Musta se palkitseminen mitä pörssiyhtiöt 

niinku hallituksen jäsenille suorittaa niin on täysin tarpeettoman korkealla tasolla. Ja 

esimerkiksi nyt 11 kertaa ollaan jo saatu meidän hallitukseen hyviä jäseniä näillä 

palkkiotasoilla. Jos se olisi esimerkiksi tuplat niin en tiedä saisiko sillä yhtään sen 

parempia.” (haastateltava 1) 

 
”Ei niistä yleensä keskustelua käydä. Yleensä on, että pidetään ennallaan tai sitten jos 

tehdään korotuksia niin ne hyvin perustellaan ja kuitenkin varmaan jokainen joka 

edustajistossa tietää sen, että näillä ei kilpailla näiden muiden firmojen palkkioiden 

kanssa. Niin ei yleensä aiheuta paljon keskustelua.” (haastateltava 3) 

 
”Kyllä tästä käydään keskustelua, välillä paljonkin. Tiedon taso on huono yleisesti ottaen. 

Mutta ne palkkiothan on aika symbolisia. Kysymys on kaksi kokousta vuodessa.” 

(haastateltava 5) 

	  

Kahdessa vastauksessa nousi esille palkkioiden tasosta se, että HOK-Elannon 

edustajiston palkkiot ovat vain kolmasosa tai puolet vastaavan kokoisen 

pörssiyhtiön palkkioista. Pörssiyhtiöiden palkkioita pidettiin pääsääntöisesti liian 

korkeina ja HOK-Elannon tasoa riittävänä. Palkkioita kuvattiin yhdessä 

vastauksessa symbolisiksi. Tilintarkastajien palkkioiden osalta kaikki vastaajat 
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olivat sitä mieltä, että niihin ei voi edustajat vaikuttaa. Tilintarkastustoimistot 

sanelevat omat palkkionsa. Edustajisto voi vaikuttaa ainoastaan kilpailuttamalla 

tilintarkastajia silloin tällöin. 

 
”Mutta joo tilintarkastajien palkkiot, niihin ei oikein voi puuttua. Siinä voi vaikuttaa, että 

tilintarkastajia kilpailutetaan.” (haastateltava 2) 

	  

9) valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon 
 

Haastateltavat kertoivat, että tämäkin asiakohta menee yleensä 

nimeämisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Useammassa vastauksessa 

kuitenkin painotettiin sitä, että nimeämisvaliokunnalla ei ole tähän asiakohtaan 

kuitenkaan tosiasiallista valtaa vaan he esittävät vain ehdotuksensa, jonka 

edustajisto voi jättää halutessaan hyväksymättä. Kukaan vastaajista ei kuitenkaan 

muistanut, että näin olisi lähihistoriassa tapahtunut. Edustajiston tietoa ja 

osaamista pidettiin pääsääntöisesti hyvällä tasolla eikä aikaa tai voimavaroja 

käytetä tämän asiakohdan hyväksymiseen edustajiston kokouksessa enää 

hirveästi.  

	  
”Tämä menee sen nimeämisvaliokunnan ehdotuksesta. Mutta on hyvin tärkeä tehtävä 

kuitenkin, että hyväksytään se ehdotus. Koska edustajisto ottaa vastuun sitten siitä vaikka 

nimeämisvaliokunta sen ehdotuksen tekee, se on vaan ehdotus. Ei sitä kyllä kait ole 

kyseenalaistettu vuosiin. Tehdään niin huolella kuitenkin se nimeäminen. Ei edustajisto 

enää tässä vaiheessa silleen käytä aikaa siihen. Luotetaan siihen valittujen henkilöiden 

tekemään ehdotukseen.” (haastateltava 4) 

 
”Edustajien tieto ja osaaminen on suurella todennäköisyydellä tässä asiassa hyvällä 

tasolla. Moni edustajiston jäsen on ollut tekemässä vastaavia henkilövalintoja myös 

aikaisemmalla urallaan. On tärkeää, että edustajat perehtyvät kulloiseenkin 

henkilövalintaan huolella. Osuuskunnan hallintoneuvostoon olisi tärkeää saada henkilöitä, 

jotka pystyvät konkreettisesti tukemaan osuuskaupan toiminnan pitkäjänteistä 

kehittämistä.” (haastateltava 6) 
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Haastateltava 2 kertoi, että hänen mielestään hallintoneuvostoon valittavilla 

henkilöillä tulisi olla jonkinlaista taloudellista osaamista. Hän toivoi, että 

edustajistossa perehdyttäisiin ehkä hieman enemmän hallintoneuvoston jäsenien 

valintakriteereihin, jotta sinne saataisiin valittua mahdollisimman hyvä edustus. 

Valinnat käydään haastateltavan 2 mukaan edustajistoryhmissä.  

	  
”Se on erityisesti sellainen paikka se hallintoneuvosto, minne pitäisi valita vain ihmisiä, 

joilla on liiketaloudellista tai jonkinlaista niinku taloudellista osaamista. Siitä on joskus 

keskusteltu meidänkin ryhmässä, että ketä sinne nyt sitten valitaan seuraavaksi, mutta 

kyllä sinnekin saatetaan valita vaan, että nyt ei ole Vantaalta ketään, et nyt valitaan tällä 

kerralla vantaalainen kun siellä on kaksi espoolaista tai helsinkiläistä. Et tämän tyyppistä 

valintaa. Mutta harvoin sitä kuitenkaan kenenkään tällaista taloudellista osaamista 

tiedetään niin tarkkaan et sitä alettaisiin tenttaamaan. Että kyllä se on sitten sen 

edustajistoryhmän jäsenten päätettävissä. Mutta voisin sanoa, että kyllä voisi vähän 

enempi miettiä. Pikkusen vois keskustella enempi. Eikä se vaan, et on ollut niin pitkään 

jossain.” (haastateltava 2) 

 

10) valitaan tilintarkastajat ja mahdollisesti tarvittavat varatilintarkastajat seuraavaa 
tilikautta varten 
 

Haastateltavat olivat tämän sääntömääräisen tehtävän kohdalla kaikki samoilla 

linjoilla. He kertoivat, että tämä asiakohta ei aiheuta paljon keskustelua tai 

resurssien käyttöä, sillä tilintarkastajat ovat yleensä pidemmän aikaa samoja. 

Tilintarkastajien vaihtaminen on työläs ja laaja prosessi. Heidän mukaansa 

Suomessa ei lisäksi ole edes kovin montaa isoa tilintarkastustoimistoa, joista 

voitaisiin valita. 

	  
”Nykyään, kun on muutama iso toimisto, niin ei niitäkään voi vaihtaa joka vuosi, kun se on 

niin iso ja työläs prosessi ja siinä täytyy olla oma organisaatio. Niin ei siihen edustajisto 

voi paljon puuttua, mutta kyllä sen sillä tavalla pitää olla tarkkana, että se on ratkaiseva 

päätös että ketä sinne hyväksyy. Ei ne voi sivuuttaa tätä asiaa missään tapauksessa. 

Koska sitten jos sattuu huono tilintarkastustoimisto tai se lyö laimin hommansa niin 

kyllähän silloin edustajiston pitää katsoa peiliin, että valitsivat tämmöisen.” (haastateltava 

4) 
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Sääntömääräisiä tehtäviä pidetään siis pääsäätöisesti selkeinä, mutta melko 

teknisinä. Teknisyyttä ei kuitenkaan pidetä huonona asiana, sillä se tarkoittaa vain 

sitä, että asiakohdat valmistellaan etukäteen pienemmissä ryhmissä 

perusteellisesti. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että, jos edustaja ei kuulu 

mihinkään valmisteluryhmään tai aktiiviseen edustajistoryhmittymään, on 

edustajistotyö pääsääntöisesti vain hyvin yksinkertaista kollektiivista päätöksien 

hyväksymistä, joka ei vie paljoa aikaa tai muita resursseja.  
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5. Johtopäätökset 
 

Johtopäätökset kokoavat yhteen tutkimuksen tulokset vastaamalla tutkimuksen 

tutkimuskysymyksiin sekä tutkimusongelmaan tehdyn tutkimuksen ja siitä tehdyn 

analyysin pohjalta. Johtopäätösten yhteydessä esitellään lisäksi tutkimuksen 

hyödynnettävyys sekä tarkastellaan tutkimuksen yleistettävyyttä. Lopuksi 

esitellään rajoitteet sekä jatkotutkimustarpeet, jotka nousivat esille tätä tutkimusta 

tehdessä. 

 

5.1. Yhteenveto 
 

Tutkimuksen tutkimusongelmaksi esitettiin edustajiston työn vaikuttavuuden ja 

vaikuttavuuden tunteen puutetta. Tutkimusongelma asetettiin tutkijan oman 

asiasta saaman mielikuvan perusteella. Tarkoituksena oli tutkia aluksi, onko 

kyseinen ongelma todellisuudessa edes ongelma ja edetä näiden tuloksien 

perusteella. Tutkija esitti, että edustajiston työtä ei koeta tarpeeksi vaikuttavaksi ja 

tätä kautta tarpeeksi mielekkääksi ja mahdollisuudet vaikuttaa koetaan vähäisiksi 

tai ei ainakaan riittäviksi. Tämä ilmenee niin edustajistossa jäsenten omassa 

työssä kuin näkyvyytenä ulospäin asiakasomistajille eli osuuskunnan jäsenistölle. 

Työtä ei koeta omaksi tai siihen ei haluta sitoutua, koska vaikutusmahdollisuuksia 

ei nähdä.  

 

Tutkimuksen empiriaosassa, kuudessa teemahaastattelussa, selvisi, että kukaan 

kuudesta haastatellusta ei pitänyt esitettyä tutkimusongelmaa ongelmana. Kaikki 

haastateltavat kokivat edustajiston todella voivan vaikuttaa osuuskunnan asioihin. 

Edustajistoa pidettiin vaikutusvaltaisena toimielimenä sille asetettujen tehtävien 

puitteissa. Tutkimusongelma ei siis ole varsinaisesti tutkimuksen mukaan ongelma 

vaan ongelma näyttäisi olevan enneminkin vaikuttavuuden näkyvyys ulospäin. 

Tutkimuksen perusteella voidaankin esittää uusi hypoteesi; tieto edustajiston 

tehtävistä ja vaikuttamisesta ei selkeästi välity edustajiston tai sitä tarkemmin 

seuranneen lähipiirin ulkopuolelle tavalliselle osuuskunnan jäsenelle. Vaikuttaa 
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siltä, että edustajat kokevat työnsä vaikuttavaksi ja merkittäväksi, mutta tätä 

mielikuvaa ei ole pystytty siirtämään eteenpäin jäsenistölle. Jotta mielikuva ja tieto 

välittyisivät ulospäin, pitäisi tutkimusta tehdä vielä lisää sekä lisätä mainontaa, 

koulutusta ja valistusta osuuskunnan jäsenille edustajiston tehtävien ja roolin 

tiimoilta, kuten haastatteluissakin nousi esille.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys kuului näin; ”Kuinka edustajiston jäsenten 

tehtävien ja roolin vaikuttavuutta ja vaikuttavuuden tunnetta voitaisiin lisätä siten, 

että he kokisivat roolinsa tärkeäksi ja osuuskunnan omakseen sitoutuen työhönsä 

ja ottaen enemmän vastuuta?”. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että edustajiston 

jäsenet tuntevat kyllä roolinsa edustajistossa vaikuttavaksi. He kokevat olevansa 

vaikutusvaltaisia ja osuuskunnassa ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Mutta 

kuten tutkimusongelman kohdalla totesimme, ongelma näyttäisi olevan 

perimmältään sen näkyvyys ulospäin. Kuten aikaisemmin todettiin ja 

haastatteluissakin tuotiin esille, vääristyneitä mielikuvia ja tietoa voidaan muuttaa 

muun muassa mainonnalla, koulutuksella ja valistuksella.  

 

Edustajat kokevat siis roolinsa tärkeäksi, mutta parannettavaa löytyi osuuskunnan 

omaksi tuntemisessa ja tätä kautta sitoutumisessa. Tutkimuksen mukaan kaikki 

edustajat eivät kokeneet osuuskuntaansa omakseen. Omistuksen tunteen 

kehittyminen auttaisi sitoutumisessa työhön. Kollektiivisena tällainen omistamisen 

tunne palvelisi myös osuuskunnan etuja edustajien paremman työpanoksen ja 

yhteisten päämäärien kautta. (mm. Avey et al., 2009; Pierce et al., 2001) Tällainen 

vahvemman siteen syntyminen edesauttaisi myös mielikuvien ja ennakkoluulojen 

muuttamista joita osuuskunnan jäsenillä oletetaan olevan edustajistosta ei 

kollektiivisena yhteisönä 

 

Tutkimuksen apututkimuskysymyksenä esitettiin; ”Onko edustajiston tehtävien 

jako suhteessa hallintoneuvoston tehtäviin tarpeeksi eroteltu?”. Tutkimuksen 

tulosten mukaan edustajiston tehtäviä pidettiin nykyisellään riittävinä, eikä kukaan 

haastateltava kokenut, että hallintoneuvoston tehtävistä minkään tulisi kuulua 

edustajiston toimivallan piiriin. Hallintoneuvoston tehtäviä pidettiin yleisesti ottaen 

huomattavasti haasteellisempina ja relevanttia koulutusta vaativina, eikä 
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edustajistolla koettu olevan edellytyksiä tehdä päätöksiä tämän kaltaisista asioista. 

Tehtäväjakoa pidettiin hyvänä ja tarpeeksi eroteltuna. Osuuskuntalaki (OKL) sekä 

osuuskunnan säännöt, tässä tapauksessa HOK-Elannon säännöt (HOK-Elanto, 

2015b), erottelevat myös selkeästi hallintoneuvostolle ja edustajistolle annetun 

toimivallan toisistaan. Kuten haastatteluissakin nousi esille edustajiston 

sitoutumista ei saada lisättyä tehtäviä tai vastuuta lisäämällä vaan se tulisi tehdä 

ihan muilla keinoilla. 

 

5.3. Tutkimuksen yleistettävyys ja hyödynnettävyys 
 

Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää yleistettävinä jossain määrin. Vaikka tutkimus 

on suppea katsaus HOK-Elannon edustajiston tehtäviin ja rooliin, voidaan olettaa 

muiden osuuskuntien, tai ainakin osuuskauppojen, edustajiston tehtävien ja roolin 

olevan samoja. Tämä johtuu pääosin siitä, että osuuskuntalaki säätelee ja rajoittaa 

osuuskunnan ja edustajiston tehtäviä ja toimintaa. Tutkimus tehtiin kuitenkin vain 

yhdellä alueella ja toteutettiin hyvin pienellä joukolla haastateltavia. Tästä syystä 

tutkimuksen tulokset eivät ole absoluuttisia totuuksia vaan enneminkin esityksiä ja 

huomioita, mutta jotka todennäköisesti esiintyvät jollain laajuudella kuitenkin myös 

muissa osuuskunnissa tai ainakin osuuskunnista osuuskaupoissa. Alueelliset 

eroavaisuudet nousivat esille kuitenkin jo haastatteluissakin edustajiston jäsenien 

kohdalla, joten voidaan olettaa, että alueellisia eroja löytyy myös osuuskuntien ja 

osuuskauppojen väliltä paljon. HOK-Elannon toiminta-alue on Suomen suurin ja 

on alueena varmasti hyvin erilainen kuin mikään muu toimialue Suomessa. Tästä 

huolimatta voidaan jo yksittäisen tapauksen perusteellakin tehdä yleistyksiä, eikä 

esimerkin voimaa tieteellisessä tutkimuksessa ei tule väheksyä. (Flyvbjerg, 2006) 

Vaikka jonkin asteisia yleistyksiä voidaan tehdä, vaatii aihe ja erityisesti alueellinen 

erilaisuus ehdottomasti lisätutkimusta. 

 

Tutkimuksessa ei ilmennyt eroja edustajiston jäsenien ja edustajiston toimintaa 

seuranneiden harkinnanvaraisella otannalla valittujen asiakasomistajien 

vastausten välillä. Vastauksissa oli paikoin paljonkin hajontaa, mutta selkeää linjaa 

ei pystytty havaitsemaan, että vastaukset olisivat olleet kytköksissä siihen, oliko 
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vastaaja edustajiston jäsen vai ei. Vastaukset näyttivät olevan jollain tasolla 

kytköksissä enneminkin vastaajien erilaisiin luonteisiin ja muihin taustoihin kuin 

siihen olivatko he edustajiston sen hetkisiä jäseniä vai eivät. Tuloksien perusteella 

voidaan yleistää, että yhteiskunnallisella tai ammatillisella taustalla, iällä, 

sukupuolella, koulutuksella, kotipaikkakunnalla tai muilla henkilökohtaisilla 

ominaisuuksilla on suurempia vaikutus siihen, miten edustajisto nähdään 

toimielimenä ja kuinka vaikuttavuus tai kollektiivisuus koetaan henkilökohtaisella 

tasolla, kuin sillä istuuko vastaaja sen hetkisessä edustajistossa. 

 

Vaikka tutkimusta ei voida pitää kaikilta osin täysin yleistettävänä ei se tarkoita 

etteikö tutkimus ja sen tulokset olisi hyödynnettävissä. Tämä tutkimus edustajiston 

roolista ja tehtävistä on ainutlaatuinen tutkimus Suomessa, jollaista ei ole 

aikaisemmin tehty. Tutkimus antaa melko kattavan katsauksen 

osuustoiminnallisten yritysten edustajiston tehtäviin ja edustajiston vaikuttavuuteen 

ja rooliin osuuskuntien jäsenistön edustajana. Tutkimusta voidaankin pitää 

keskustelun herättelijänä, joka toivottavasti innoittaa lisätutkimukseen 

osuuskuntien ja erityisesti osuuskuntien edustajistojen tiimoilta. Erityisesti 

esimerkkiyritykselle HOK-Elannolle tämä tutkimus on erinomainen alku, niin 

halutessaan, kohti laajempaa tutkimusta yrityksen organisaatiorakenteesta 

osuuskuntana ja siihen kuuluvan edustajiston toiminnasta.  

 

5.4. Rajoitteet ja jatkotutkimustarpeet 
 

Tämä tutkimus antaa erinomaisen pohjan jatkotutkimukselle. Tutkimus toteutettiin 

hyvin suppeassa mittakaavassa, mutta silti tutkimuksesta saatiin mielenkiintoisia, 

jossain määrin yleistettäviä sekä uusia tuloksia. Laajemmalle tutkimukselle 

samasta aiheesta olisi ehdottomasti sijaa. Hyvin mielenkiintoista olisi nähdä 

tutkimustuloksia esimerkiksi koko HOK-Elannon edustajiston osalta. Silloin 

tuloksista voitaisiin tehdä laajemmin yleistyksiä ja nähdä mahdollisesti hajontaa ja 

tehdä vertailuja esimerkiksi sukupuolten tai edustajistoryhmittymien välillä tai 

esimerkiksi iän perusteella. Jatkotutkimusta voisi tehdä myös muista 

osuuskaupoista ja saada näin vertailtavia tuloksia niiden välille.  Mielenkiintoista 
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olisi myös nähdä kuinka tutkimuksen tulokset suhteutuisivat muiden 

osuustoiminnallisten yritysten kuten osuuspankkien tai tuotanto-osuuskuntien 

maailmaan. Jatkotutkimuksen voisi myös ulottaa aivan tavallisten osuuskunnan 

jäsenten piiriin. Uskon, että haastattelemalla tavallisia jäseniä, jotka eivät 

välttämättä ole seuranneet edustajiston toimintaa ollenkaan, saataisiin hyvin 

erilaisia vastauksia edustajiston jäseniin verrattuna. Näiden vastauksien vertailu 

toisi varmasti uutta vertailutietoa ja syvempää ymmärrystä 

osuuskuntatutkimukseen ja osuuskuntien toimintamalliin. Tällainen jatkotutkimus 

myös toisi mahdollisesti tieteellisen vahvistuksen tämän tutkimuksen 

johtopäätöksissä esitettyyn uuteen hypoteesiin.  

 

Jatkotutkimuksissa olisi lisäksi hyvä linkittää tämä tutkimus aiempaan 

osuuskunnan hallinnosta tehtyyn tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa aihetta 

sivutaan vain hyvin lyhyesti johtuen työlle asetetuista rajauksista ja laajuudesta. 

On erityisen tärkeää löytää yhteys muun hallintotutkimuksen ja edustajisto-

tutkimuksen välillä. Seuraava tutkimus voisikin ottaa vielä laajempaan käsittelyyn 

tämän tutkimuksen luoman uuden tieteellisen arvon osuuskunnan hallinnon 

tutkimukselle ja laajentaa tutkimuksen näin osaksi tieteellistä keskustelua pelkän 

tapaustutkimuksen sijasta.  
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LIITTEET 

 
 
Liite 1: Haastattelukysymykset 
 
Haastattelijalle taustaksi:  
-Kuka olet? Nimi, ikä, koulutus, ammatti, (tehtävä HOK-Elannossa)  
-Kauan olet ollut HOK-Elannon edustajistossa mukana? / Kokemuksesi 
osuuskunnan hallinnosta?  
-Miksi olet aikoinasi pyrkinyt näihin tehtäviin? / Miksi olet hakeutunut tai hakeudut 
nyt näihin tehtäviin? 
 
  
Tavoitteet  
 
( 1. Mitkä ovat omat tavoitteesi edustajistossa? 
 Mitä haluat saavuttaa? ) 
 
2. Mitä tavoitteita edustajistolla on? 
 Mitä tavoitteita edustajistolla tulisi olla?  

Mitä tavoitteita edustajiston yksittäisellä jäsenelle tulisi olla? 
 
Rooli ja vaikutusmahdollisuudet 
 
3. Mikä on edustajiston rooli HOK-Elannossa? 
 Miksi HOK-Elannolla on edustajisto? 
 
4. Mitä vaikutusmahdollisuuksia edustajistolla on? 
 
5. Mikä on yksittäisen edustajiston jäsenen rooli? 

Onko yksittäiselle jäsenellä vaikutusmahdollisuuksia? Minkälaisia tai 
miksi ei? 

 
Kollektiivisuus 
 
6. Tunnetko osuuskunnan ”omaksesi”? Tuntuuko sinusta, että edustajiston jäsenet 
tuntevat osuuskunnan ”omakseen”? Vallitseeko edustajiston kesken ajatus siitä, 
että osuuskunta on ”meidän”? 
 Jos ei, niin miten tähän päästäisiin? 
 
7. Tuntevatko asiakasomistajat osuuskuntaansa ”omakseen”? Vallitseeko 
asiakasomistajien kesken ajatus siitä, että osuuskunta on ”minun” tai ”meidän”? 
 Jos ei, niin miten tähän päästäisiin? 
 
8. Tunnetko yhteenkuuluvuutta muiden edustajiston jäsenten kesken? / Luuletko, 
että edustajiston jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta muiden edustajiston jäsenten 
kesken? 
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9. Onko joitain piirteitä, jotka ovat tyypillisiä juuri edustajiston jäsenille?  
Onko joitain piirteitä jotka ovat keskeisiä ja niiden tulisi esiintyä 
edustajiston jäsenissä? 

 
Tehtävät ja asiakasomistajat 
 
10. Mikä on mielestäsi edustajiston tärkein tehtävä? Ja miksi? 
 
11. Kuuluisiko jokin tehtävä mielestäsi edustajiston päätettäväksi, joka tällä 
hetkellä kuuluu jollekin muulle (hallintoneuvostolle tai hallitukselle) tai ei 
kenellekään? 
  
12. Onko mielestäsi edustajistolla todellisuudessa ylin toimivalta osuuskunnassa? 
 Miksi tai miksi ei? Miten tulisi muuttaa, että olisi? 
 
13. Edustajisto edustaa nimenomaan asiakasomistajia. Kuinka tämä näkyy 
edustajiston työssä?  
 
14. Keskustelevatko edustajat asialistan asioista asiakasomistajien kanssa? 
Tulisiko heidän? 
 Missä määrin asiakasomistajat voivat vaikuttaa päätettäviin asioihin? 
 
15. Osuuskunta eroaa osakeyhtiöstä muun muassa siinä että, asiakasomistajien 
lyhyellä tähtäimellä saama arvo perustuu palveluiden hintaan ja laatuun sekä 
aktiivisuuteen palveluiden käyttäjänä, eikä yrityksen arvoon.  

Kuinka tämä näkyy edustajiston työssä? Kuinka tämä otetaan 
huomioon? 

 Kuinka tämä tulisi ottaa huomioon?  
 
16. Pitkällä aikavälillä asiakasomistajien saama arvo perustuu osuuskaupan 
kykyyn innovoida ja siirtää resursseja asiakasomistajien kannalta paremmin arvoa 
luovaan toimintaan.  

Kuinka tämä näkyy edustajiston työssä? Kuinka tämä otetaan 
huomioon? 

 Kuinka tämä tulisi ottaa huomioon? 
 
 
HOK-Elannon säännöissä luetellut edustajiston tehtävät 
 
17. 
1) esitetään edelliseltä tilikaudelta tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, 
tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä 

 
a. Kuvaile asiasta saamaasi tietoa ja osaamistasi. Millaiset 
edellytykset sinulla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? / Millä 
tasolla luulet edustajiston tiedon ja osaamisen olevan? Minkälaiset 
edellytykset edustajistolla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? 
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b. Kuinka näet edustajistonne / nykyisen / aikaisempien edustajiston 
toiminnan historian. Koetteko olleenne edustajistona vaikutusvaltainen 
tässä asiassa? / Onko edustajisto ollut vaikutusvaltainen tässä 
asiassa? 
 
c. Missä määrin käytätte / tulisi käyttää aikaa, osaamistanne ja muita 
voimavarojanne tämän asian käsittelyn valmisteluun? / Missä määrin 
edustajien tulisi käyttää aikaa, osaamista ja muita voimavaroja tämän 
asian käsittelyn valmisteluun? 

 
2) päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,  

 
a. Kuvaile asiasta saamaasi tietoa ja osaamistasi. Millaiset 
edellytykset sinulla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? / Millä 
tasolla luulet edustajiston tiedon ja osaamisen olevan? Minkälaiset 
edellytykset edustajistolla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? 
 
 
b. Kuinka näet edustajistonne / nykyisen / aikaisempien edustajiston 
toiminnan historian. Koetteko olleenne edustajistona vaikutusvaltainen 
tässä asiassa? / Onko edustajisto ollut vaikutusvaltainen tässä 
asiassa? 
 
c. Missä määrin käytätte / tulisi käyttää aikaa, osaamistanne ja muita 
voimavarojanne tämän asian käsittelyn valmisteluun? / Missä määrin 
edustajien tulisi käyttää aikaa, osaamista ja muita voimavaroja tämän 
asian käsittelyn valmisteluun? 

 
3) päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä,  

  
a. Kuvaile asiasta saamaasi tietoa ja osaamistasi. Millaiset 
edellytykset sinulla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? / Millä 
tasolla luulet edustajiston tiedon ja osaamisen olevan? Minkälaiset 
edellytykset edustajistolla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? 
 
b. Kuinka näet edustajistonne / nykyisen / aikaisempien edustajiston 
toiminnan historian. Koetteko olleenne edustajistona vaikutusvaltainen 
tässä asiassa? / Onko edustajisto ollut vaikutusvaltainen tässä 
asiassa? 
 
c. Missä määrin käytätte / tulisi käyttää aikaa, osaamistanne ja muita 
voimavarojanne tämän asian käsittelyn valmisteluun? / Missä määrin 
edustajien tulisi käyttää aikaa, osaamista ja muita voimavaroja tämän 
asian käsittelyn valmisteluun? 

 
4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, 
hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle sanotulta tilikaudelta 

  



	   104	  

a. Kuvaile asiasta saamaasi tietoa ja osaamistasi. Millaiset 
edellytykset sinulla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? / Millä 
tasolla luulet edustajiston tiedon ja osaamisen olevan? Minkälaiset 
edellytykset edustajistolla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? 
 
b. Kuinka näet edustajistonne / nykyisen / aikaisempien edustajiston 
toiminnan historian. Koetteko olleenne edustajistona vaikutusvaltainen 
tässä asiassa? / Onko edustajisto ollut vaikutusvaltainen tässä 
asiassa? 
 
c. Missä määrin käytätte / tulisi käyttää aikaa, osaamistanne ja muita 
voimavarojanne tämän asian käsittelyn valmisteluun? / Missä määrin 
edustajien tulisi käyttää aikaa, osaamista ja muita voimavaroja tämän 
asian käsittelyn valmisteluun? 

 
5) valitaan nimeämisvaliokuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-5 muuta 
jäsentä mm. valmistelemaan hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten ja 
tilintarkastajien valintaa  

  
a. Kuvaile asiasta saamaasi tietoa ja osaamistasi. Millaiset 
edellytykset sinulla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? / Millä 
tasolla luulet edustajiston tiedon ja osaamisen olevan? Minkälaiset 
edellytykset edustajistolla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? 
 
b. Kuinka näet edustajistonne / nykyisen / aikaisempien edustajiston 
toiminnan historian. Koetteko olleenne edustajistona vaikutusvaltainen 
tässä asiassa? / Onko edustajisto ollut vaikutusvaltainen tässä 
asiassa? 
 
c. Missä määrin käytätte / tulisi käyttää aikaa, osaamistanne ja muita 
voimavarojanne tämän asian käsittelyn valmisteluun? / Missä määrin 
edustajien tulisi käyttää aikaa, osaamista ja muita voimavaroja tämän 
asian käsittelyn valmisteluun? 

 
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallintoneuvoston esittämät asiat. 

  
 Mitä tällaiset muut asiat voivat olla? 
 
a. Kuvaile asiasta saamaasi tietoa ja osaamistasi. Millaiset 
edellytykset sinulla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? / Millä 
tasolla luulet edustajiston tiedon ja osaamisen olevan? Minkälaiset 
edellytykset edustajistolla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? 
 
b. Kuinka näet edustajistonne / nykyisen / aikaisempien edustajiston 
toiminnan historian. Koetteko olleenne edustajistona vaikutusvaltainen 
tässä asiassa? / Onko edustajisto ollut vaikutusvaltainen tässä 
asiassa? 
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c. Missä määrin käytätte / tulisi käyttää aikaa, osaamistanne ja muita 
voimavarojanne tämän asian käsittelyn valmisteluun? / Missä määrin 
edustajien tulisi käyttää aikaa, osaamista ja muita voimavaroja tämän 
asian käsittelyn valmisteluun? 

 
7) esitetään hallituksen selonteko osuuskaupan kuluvan vuoden toiminnasta 

  
a. Kuvaile asiasta saamaasi tietoa ja osaamistasi. Millaiset 
edellytykset sinulla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? / Millä 
tasolla luulet edustajiston tiedon ja osaamisen olevan? Minkälaiset 
edellytykset edustajistolla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? 
 
b. Kuinka näet edustajistonne / nykyisen / aikaisempien edustajiston 
toiminnan historian. Koetteko olleenne edustajistona vaikutusvaltainen 
tässä asiassa? / Onko edustajisto ollut vaikutusvaltainen tässä 
asiassa? 
 
c. Missä määrin käytätte / tulisi käyttää aikaa, osaamistanne ja muita 
voimavarojanne tämän asian käsittelyn valmisteluun? / Missä määrin 
edustajien tulisi käyttää aikaa, osaamista ja muita voimavaroja tämän 
asian käsittelyn valmisteluun? 

 
8) päätetään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten 
sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi tilikaudeksi 
  

a. Kuvaile asiasta saamaasi tietoa ja osaamistasi. Millaiset 
edellytykset sinulla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? / Millä 
tasolla luulet edustajiston tiedon ja osaamisen olevan? Minkälaiset 
edellytykset edustajistolla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? 
 
b. Kuinka näet edustajistonne / nykyisen / aikaisempien edustajiston 
toiminnan historian. Koetteko olleenne edustajistona vaikutusvaltainen 
tässä asiassa? / Onko edustajisto ollut vaikutusvaltainen tässä 
asiassa? 
 
c. Missä määrin käytätte / tulisi käyttää aikaa, osaamistanne ja muita 
voimavarojanne tämän asian käsittelyn valmisteluun? / Missä määrin 
edustajien tulisi käyttää aikaa, osaamista ja muita voimavaroja tämän 
asian käsittelyn valmisteluun? 

 
9) valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon 

  
a. Kuvaile asiasta saamaasi tietoa ja osaamistasi. Millaiset 
edellytykset sinulla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? / Millä 
tasolla luulet edustajiston tiedon ja osaamisen olevan? Minkälaiset 
edellytykset edustajistolla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? 
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b. Kuinka näet edustajistonne / nykyisen / aikaisempien edustajiston 
toiminnan historian. Koetteko olleenne edustajistona vaikutusvaltainen 
tässä asiassa? / Onko edustajisto ollut vaikutusvaltainen tässä 
asiassa? 
 
c. Missä määrin käytätte / tulisi käyttää aikaa, osaamistanne ja muita 
voimavarojanne tämän asian käsittelyn valmisteluun? / Missä määrin 
edustajien tulisi käyttää aikaa, osaamista ja muita voimavaroja tämän 
asian käsittelyn valmisteluun? 
 

10) valitaan tilintarkastajat ja mahdollisesti tarvittavat varatilintarkastajat seuraavaa 
tilikautta varten 

  
a. Kuvaile asiasta saamaasi tietoa ja osaamistasi. Millaiset 
edellytykset sinulla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? / Millä 
tasolla luulet edustajiston tiedon ja osaamisen olevan? Minkälaiset 
edellytykset edustajistolla on käydä aiheesta kriittistä keskustelua? 
 
b. Kuinka näet edustajistonne / nykyisen / aikaisempien edustajiston 
toiminnan historian. Koetteko olleenne edustajistona vaikutusvaltainen 
tässä asiassa? / Onko edustajisto ollut vaikutusvaltainen tässä 
asiassa? 
 
c. Missä määrin käytätte / tulisi käyttää aikaa, osaamistanne ja muita 
voimavarojanne tämän asian käsittelyn valmisteluun? / Missä määrin 
edustajien tulisi käyttää aikaa, osaamista ja muita voimavaroja tämän 
asian käsittelyn valmisteluun? 

 
 


