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1 Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen taustaa 
 

Tuottajaosuuskuntien merkitys jäsenille on suuri, sillä tuottajat ovat riippuvaisia 

osuuskunnista eri tavalla kuin esimerkiksi asiakassuhteessa olevat osuuskaupan 

omistajat. Tuottajien elinkeino nojaa vahvasti osuuskunnan toimintaan ja elinkei-

non kannattavuus saattaa riippua kokonaan siitä, miten hyvin tuottajaosuuskunta 

onnistuu luomaan markkinointikanavat ja tarjoamaan tarpeeksi kilpailukykyisen 

hinnan tuotetuille raaka-aineille. Pellervon taloustutkimus on selvittänyt, että tuot-

tajat pitävät osuuskuntia tärkeänä välineenä markkinoille pääsyssä. Osuuskunta 

on sitoutunut ottamaan vastaan tuotetun raaka-aineen ja näin ollen tuottajien ei 

tarvitse jatkuvasti etsiä ostajia markkinoilta. (OT-Osuustoiminta 2015a) 

 

Suomalaisesta näkökulmasta osuuskunnilla on merkittävä rooli maatalouden kil-

pailukyvyn turvaamisessa ja etenkin heikompina aikoina osuuskuntien merkitys 

korostuu. Tuottajaosuuskuntien toiminnan tutkiminen on ajankohtaista, sillä suo-

malaiset tuottajat elävät haastavia aikoja. Luonnonvarakeskuksen tekemän selvi-

tyksen mukaan vuonna 2018 maatalous kärsi erityisesti kuivuudesta, joka sai ai-

kaan normaalia heikomman sadon. Heikko satovuosi nosti muun muassa eläinten 

ruokintakustannuksia ja sitä kautta heikensi toiminnan kannattavuutta entisestään. 

(Luonnonvarakeskus 2018) 

 

Toimintaympäristö elää murroksessa, esimerkiksi Venäjän tuontikielto ja sianlihan 

ylitarjonta luovat paineita tuottajille (OT-Osuustoiminta 2015b). Suomen maatalous 

seuraa maailmanmarkkinoiden kehitystä. Tuontikilpailu on kasvanut ja vientimah-

dollisuudet heikentyneet globaalin tarjonnan vuoksi. Maatalouden yrittäjätulo on 

ollut useamman vuoden laskusuuntainen ja siihen on vaikuttanut erityisesti rehuvil-

jan ja lihan tuottajahintojen lasku. (Pellervon taloustutkimus 2019) 

 

Osuuskunnan toiminnan lähtökohtana on demokraattinen päätöksenteko ja yhteis-

yrittäminen. Kaikki osuuskunnat ovat demokraattisia organisaatioita, jotka jäsenet 
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omistavat ja hallitsevat. (Novkovic 2008, 2169) Jokaisella jäsenellä on käytettävis-

sään yksi ääni päätettäessä osuuskunnan asioista. Jäsen ja ääni –periaate mah-

dollistaa, ettei osuuskunnassa kukaan pääse määräävään asemaan ja käyttämään 

valtaansa päätöksenteossa. Lähtökohtaisesti tuottajaosuuskunnan jäsenet toimit-

tavat tuottamiaan raaka-aineita osuuskunnalle, jonka he yhdessä omistavat ja hal-

linnoivat. Omistajuuteen liittyy oikeus yrityksen tuottamaan tuottoon, mutta toisaal-

ta velvollisuus ohjata ja valvoa yrityksen toimintaa. Osuuskunnan jäsenen oikeuk-

sia ja etuja ovat kontrollivalta, palveluedut ja osuuteen tai osakkeeseen liittyvät 

omistajaoikeudet. (Pöyhönen 2013, 646) 

 

Osuuskuntien toiminnantarkoitus on laissa määritelty seuraavasti: ”Osuuskunnan 

toiminnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi har-

joittaa 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.” 

(Osuuskuntalaki 427/2013 1:5 §) Monet suuret tuottajaosuuskunnat Suomessa 

harjoittavat liiketoimintaa omistamiensa yhtiöiden kautta ja jotkut näistä yhtiöistä 

ovat listautuneet pörssiin. Esimerkiksi Valio Oy:n omistaa 16 itsenäistä osuuskun-

taa, HKScan Oyj:n suurin omistaja on LSO Osuuskunta, Atria Oyj:n pääomistajat 

ovat Itikka Osuuskunta ja Lihakunta. Tällaisissa osuuskunnan jäsenyys ja omista-

juus korostuu ja jäsenen on käytettävä ääntään ja oltava aktiivinen, jotta voi vaikut-

taa osuuskunnan asioihin ja sitä kautta sen omistamiin yhtiöihin.  

 

Osuuskunnan toimintaa tutkittaessa aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu 

osuuskunnan päätösvallan olevan hajaantunutta (mm. Pöyhönen 2013, 650; 

Hueth & Marcoul 2015, 94). Omistuksen ollessa hajaantunutta yksittäisen omista-

jan intressit valvoa johtoa ovat heikot ja tästä syystä yrityskoon kasvaessa jäsen-

ten ja johdon roolit eriytyvät ja osuuskunnan johtaminen siirtyy jäsenkunnan hallin-

nasta ammattijohdolle. (Pöyhönen 2011, 7; Novkovic 2008, 2168) Tutkimuksissa 

on kritisoitu osuuskuntia siitä, että omistajat eivät valvo hallitusta ja johtoa ja inves-

toinnit ovat lyhytaikaisia ja taloudellisesti kannattamattomia (Nilsson 2001, 329). 

Demokraattista päätöksentekoa on kyseenalaistettu, sillä se saattaa viedä liikaa 

aikaa, resursseja kuluu ja näin ollen päätöksenteko ei ole tarpeeksi tehokasta. 
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Kommunikointi jäsenten kanssa on aikaa vievä prosessi. Nykyään osuuskuntien 

haasteena on myös jäsenten alhainen osallistuminen. (Normark 1996, 436-437)  

 

Yhteisomistajuuden ja demokratian myötä osuuskuntien päätöksentekoa ei ohjaa 

osakkeenomistajien tavoitteet eikä kenelläkään ole määräävää asemaa päätök-

senteossa. Osakeyhtiön toimintaa ohjailee vahvasti osakkeidenomistajien tavoit-

teet, kun taas osuuskuntien kohdalla yksittäisillä jäsenillä ei ole välttämättä tar-

peeksi mahdollisuuksia vaikuttaa yhtiön päätöksentekoon. Nykyisen osuuskunta-

lain mukaan (OKL 5:4§) osuuskunnilla on mahdollisuus toimia myös pörssiosuus-

kuntana. Tätä mahdollisuutta ei ole juurikaan käytetty ja siitä syystä osuuskunnat 

ovat toimineet vailla markkinoilta saatavaa informaatiota ja kontrollia.  

 

Aikaisempien tutkimusten mukaan osuuskuntien on todettu olevan tärkeä yhtiö-

muoto, kun halutaan vastata erilaisiin markkinahäiriöihin, valtion kriiseihin, sosiaa-

lisiin ja yhteisöllisiin ongelmiin tarjoamalla erilaisia palveluita ja hyödykkeitä osuus-

toiminnan avulla. (Spear 2000, 521) Tutkimustulokset osoittavat myös, että osuus-

kunnat lisäävät olemassa olollaan luottamusta yhteiskuntaan (Jones & Kalmi 

2009, 190). Aikaisemman kirjallisuuden mukaan tuottajaosuuskunnilla on merkittä-

vä rooli edistäen kilpailuetua erityisesti maatalouden markkinoilla. (Hueth & Mar-

coul 2015, 93) Tutkimuksen avulla on saatu tuloksia myös siitä, että osuuskunnat 

ovat pystyneet parantamaan maaseudun elintasoa (Chakrabarty & Ghosh 2009, 

199).  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 
 

Tämän tutkimuksen päätavoite on tutkia tuottajaosuuskunnan jäsenen asemaa ja 

miten jäsenet kokevat pystyvänsä vaikuttamaan osuuskunnan toimintaan. Tarkoi-

tus on selvittää, onko osuuskunnan jäsenyys tuonut taloudellista etua ja minkälai-

set vaikuttamisen mahdollisuudet jäsenillä on asioihin, jotka vaikuttavat heidän 

elinkeinonharjoittamiseen. Tutkimuksen kannalta oleellisessa osassa on osuus-

kunnan omistajaohjaus ja sen toteutuminen.  
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Aikaisemmassa tutkimuksessa omistajaohjausta on tutkittu enemmän osakeyhtiön 

näkökulmasta. Agenttiteoria on yleisin tapa hahmottaa omistajaohjauksen piirteitä. 

Agenttiteoria keskittyy käsittelemään omistajien ja johdon välisiä suhteita. (Eisen-

hardt 1989; Fama 1980; Hillman & Dalziel 2003; Jensen & Mecling 1976) 

 

Agenttiteorian perusajatus on, että yrityksen koon kasvaessa omistajan ja johdon 

roolit eriytyvät, kun johtaminen siirtyy ammattijohdolle. Agenttiongelmia syntyy, 

kun päämiehen ja agentin toiveet tai päämäärät eivät ole samat. Ongelma on, jos 

päämies ei pysty varmistumaan siitä, että agentti toimii sovitulla tavalla ja silloin 

pelkona on, että agentti ajaa ennemmin omaa etuaan kuin päämiehen etua. (Ei-

senhardt 1989, 58; Jensen & Meckling 1079, 470; Pöyhönen 2011, 99) 

 

Tuottajaosuuskunnan jäsenellä tulisi olla korkea intressi valvoa osuuskunnan toi-

mintaa, sillä tuottajan oma elinkeino ja taloudellinen menestyminen on monilta osin 

riippuvainen osuuskunnan toiminnasta. Jotta tuottajaosuuskunnan johto toimisi jä-

senten edunmukaisesti, on tärkeää järjestää erilaisia valvontavälineitä ja seuran-

taprosesseja. Näiden avulla tuottajaosuuskunnan jäsenet pyrkivät kontrolloimaan 

ja ohjaamaan johdon toimia niin, että se toimii jäsenten edun mukaisesti. (Neto, 

Barroso & Rezende 2012, 73) 

 

Päätutkimuskysymys tässä tutkimuksessa on: 

 

1. Miten jäsenet pystyvät vaikuttamaan osuuskunnan toimintaan? 

 

Päätutkimuskysymyksen lisäksi tutkimuksen tavoitteiden täyttymistä pyritään täy-

dentämään kahdella alatutkimuskysymyksellä.  

 

2. Millä tavalla jäsenet kokevat hyötyneensä tuottajaosuuskunnan jäsenyydes-

tä? 

 

3. Miten jäsenet kokevat osuuskunnan toiminnan tukevat heidän omaa elin-

keinoaan? 
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Päätutkimuskysymyksen avulla tutkimuksessa pyritään saamaan vastauksia sii-

hen, miten jäsenet kokevat vaikuttamisen mahdollisuudet osuuskunnan toimintaan 

omistajan roolissa. Lisäksi päätutkimuskysymys kuvailee haastateltavien näke-

myksiä siitä, miten agenttiteorian mukaiset päämies-agenttisuhteet näkyvät ja toi-

mivat osuuskunnan päätöksenteossa ja miten nämä havainnot ovat yhdistettävis-

sä aikaisempaan teoriaan. Alatutkimuskysymysten tarkoituksena on tukea päätut-

kimuskysymystä ja antaa tarkentavia vastauksia ja havaintoja jäsenhyödyn näkö-

kulmasta. Alatutkimuskysymyksillä kuvaillaan jäsenyydestä koituneita hyötyjä eri-

tyisesti taloudellisessa merkityksessä.  

 

1.3 Tutkimuksen viitekehys ja rajaukset 
 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu tutkimuksesta, joka käsittelee osuus-

kuntia, agenttiteoriaa ja omistajaohjausta. Aikaisempia tutkimuksia aiheesta on 

muun muassa Seppo Pöyhösen (2011) kirjoittama väitöskirja omistajaoikeuksista 

ja omistaja-arvosta osuuskunnissa. Nilsson (2001) on käsitellyt tutkimuksessaan 

osuustoiminnan periaatteita erityisesti viiden eri tehokkuusongelman kautta, jotka 

ovat yhteisomistuksen ongelma ja vapaamatkustaja ongelma, horisontti-, portfolio, 

valvonta- ja päätöksenteon ongelma. Normark (1996) käsittelee tutkimuksessaan 

osuuskuntien roolia markkinataloudessa.  

 

Spear (2000, 521) lähestyy tutkimuksessaan osuuskuntia ja osuustoimintaa niiden 

luomien kilpailuetujen kautta. Tutkimuksen avulla nousee esiin kuusi keskeistä 

osuustoiminnan luomaa kilpailuetua. Tutkimuksessa osuuskunnat nähdään muun 

muassa hyvänä yrittämisen muotona, kun halutaan vastata erilaisiin markkinahäi-

riöihin, valtion kriiseihin tai sosiaalisiin ongelmiin. Osuustoiminnallinen yritysmuoto 

nähdään lisäävän myös luottamusta, oma-apuhenkeä ja solidaarisuutta toimin-

taympäristössään.  

 

Tämän tutkimuksen teoreettinen lähestymistapa on osuuskunnan toiminta ja jä-

senhyödyn tuottaminen nimenomaan taloudellisesta näkökulmasta. Tutkimuksen 

avulla ei pyritä luomaan kuvaa, miten tuottajaosuuskunta on toiminnallaan edistä-
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nyt toiminta-alueensa elinvoimaisuutta olemassa olollaan tai minkälaisia muita 

kuin taloudellisia vaikutuksia osuuskunta on voinut edesauttaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1 Viitekehyksen rakenne 

 

Yllä olevassa kuviossa on esiteltynä tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

rakenne. Agenttiteoria luo teoreettisen viitekehyksen omistajien ja johdon välisille 

suhteille ja sitä kautta se heijastuu osuuskuntien toimintaan. Tutkimuksen koko-

naisuuden kannalta on hyvä tiedostaa pääasialliset erot osuuskunnan ja osakeyh-

tiön toiminnan välillä. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole kuitenkaan vertailla osake-

yhtiöiden ja osuuskuntien eroja tavoitteena löytää näiden kahden yhtiömuodon vä-

liltä parhaita tai huonoimpia käytänteitä yritystoiminnan harjoittamiseen. Tässä tut-

kimuksessa keskitytään erityisesti tuottajaosuuskuntien toimintaan mutta on hyvä 

tiedostaa miten muut osuuskuntamuodot toimivat ja minkälaiset niiden tavoitteet 

ovat suhteessa jäseniin. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja –aineisto 
 

Tässä tutkimuksessa käytetään laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. 

Menetelmä valikoitui siitä syystä, että laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia 

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009,161). Tässä tutkimuksessa pyritään luomaan tietoisuutta jäsenten kokemuk-

sista ja luomaan näkökulmia, miten tuottajaosuuskunnat ovat onnistuneet toimin-

 

Agenttiteoria 

 

Osuuskuntien toimintaperiaatteet 

 

Omistajaohjaus 
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nassaan jäsenten edut huomioiden. Laadullinen tutkimusote on soveltuva mene-

telmä myös silloin, kun halutaan tarkastella luonnollisia tilanteita, joita ei voi 

järjestää kokeeksi ja joissa ei kyetä kontrolloimaan kaikkia vaikuttavia tekijöitä 

(Metsämuuronen 2006, 208). Tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole luoda yleistettä-

vää tietoa, vaan pikemminkin ymmärtämään yksittäistä asiaa mahdollisimman sy-

vällisesti.  

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu neljästä eri tapauksesta, jotka ovat Suo-

messa toimivia tuottajaosuuskuntia. Tuottajaosuuskunnat ovat suuria toimijoita, 

jotka toimivat laajalla alueella ympäri Suomea harjoittaen osuustoimintaa eri maa-

talouden toimialoilla. Tutkimukseen osallistuvat osuuskunnat valikoituivat satun-

naisesti mutta kuitenkin niin, että tutkimukseen pyydetyt haastateltavat edustivat 

sellaisia osuuskuntia, jotka ovat suuria toimijoita omalla toiminta-alueellaan. Tut-

kimukseen pyydetyt haastateltavat pyrittiin rajaamaan tuottajaosuuskuntiin, jotka 

voidaan olettaa olevan tunnettuja Suomen mittakaavassa myös tavallisten ihmis-

ten keskuudessa.  

 

Tutkimuksessa haastatellaan edustajiston jäseniä, jotka jäsenet ovat keskuudes-

taan valinneet vaaleilla ajamaan jäsenten etua osuuskunnan kokouksissa ja päät-

tämään osuuskunnan toimintaan liittyvistä asioista. Edustajistolla on tärkeä tehtä-

vä toimia koko edustamansa jäsenkunnan asioiden ajajana. Näin ollen voidaan 

olettaa, että edustajiston jäsenillä tulee olla riittävästi tietoa osuuskunnan toimin-

nasta ja hallinnoimisesta, jotta he voivat toimia heidän rooliin kuuluvalla tavalla. 

Haastateltavien valinnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota, että tulisi mahdollisim-

man monen eri tuotantosuunnan edustajia. Tutkimukseen haastatellut edustajiston 

jäsenet edustavat jokainen erilaista maatalouden tuotantosuuntaa.  

 

Tutkimuksen tiedonhankinnan strategiana käytetään tapaustutkimusta. Tapaustut-

kimuksen avulla voidaan tutkia monipuolisesti tiettyä tapahtumaa tai toimintaa tie-

tyssä ympäristössä (Yin 1983, 23). Tämä tutkimus on monitapaustutkimus, jossa 

tutkittavat osuuskunnat ovat tapauksia ja haastateltavat edustajiston jäsenet toimi-

vat osuuskuntien luomassa ympäristössä.  
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Aineistonhankintamenetelmänä tutkimuksessa käytetään haastatteluja. Haastatte-

lut on toteutettu puolistrukturoituina haastatteluina. Kaikille haastateltaville on esi-

tetty lähestulkoon samat kysymykset, mutta järjestys saattaa hieman vaihdella. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 47) Puolistrukturoitu haastattelumenetelmä valikoitui me-

netelmäksi siitä syystä, että tutkimuksessa halutaan saada mahdollisimman tark-

koja vastauksia käsiteltävään aiheeseen. Liian avoin haastattelu ei välttämättä an-

taisi riittävän yksityiskohtaista tietoa tämän tutkimuksen kannalta. Tutkimusaineis-

ton analyysimenetelmänä käytetään sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi on tapa 

järjestää haastattelumateriaalit analyysiä ja teoreettista pohdintaa varten (Grönfors 

1985, 161). 

 
1.5 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimuksen rakenne koostuu viidestä pääluvusta. Luku yksi on johdanto, jossa 

lukijalle selviää tutkimuksen taustat, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma. 

Lisäksi kappaleesta selviää tämän tutkimuksen viitekehys, tehdyt rajaukset ja esi-

tellään tutkimusmenetelmä ja –aineisto sekä työn rakenne.  

 

Luvussa kaksi käsitellään tarkemmin osuustoimintaa ja sen historiaa sekä kehitys-

tä. Luvussa kaksi paneudutaan syvemmin myös erityisesti tuottajaosuuskunnan 

toimintaan ja erityispiirteisiin. Luvussa kolme käydään läpi omistajaohjauksen ja 

agenttiteorian keskeisiä aiheita ja aikaisempia tutkimuksia. Lopuksi luvussa keski-

tytään tuottajaosuuskuntien omistajaohjaukseen ja sen erityispiirteisiin.  

 

Luku neljä sisältää tutkimusosuuden. Luvussa käydään läpi tutkimusmenetelmät ja 

tulokset. Lukijalle esitellään aineiston keräämisen menetelmä ja haastateltavien 

valinta. Lisäksi kuvaillaan, miten kerätty aineisto on käsitelty ja analysoitu. Luku 

viisi päättää tämän työn ja siinä tehdään tutkimuksesta yhteenveto ja johtopäätök-

set. Luvussa kuvaillaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita ja analysoidaan tehdyn 

tutkimuksen luotettavuutta ja uskottavuutta. Lähdeluettelo ja liitteet löytyvät työn 

lopusta luvun viisi jälkeen. 
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2 Osuustoiminnan periaatteet ja hallinnointi 
 

Maailmassa on tällä hetkellä yhteensä noin miljardi osuuskunnan jäsentä. Suo-

messa osuuskunnat ovat ylivoimaisesti laajimmin omistettu yritysryhmä. Suomes-

sa osuuskunnilla on yhteensä yli seitsemän miljoonaa jäsentä. Tämä tarkoittaa, 

että keskimäärin jokainen Suomen kansalainen on vähintään yhden osuuskunnan 

jäsen. Tuottajaosuuskuntien osuus Euroopan unionin alueella ja Pohjois-

Amerikassa on noin 30-70 prosenttia markkinoista. Osuustoiminnallisuus on toi-

mintamalli, joka nähdään ratkaisuna moneen maailmanlaajuiseen trendiin ehkäis-

ten esimerkiksi lisääntyvää eriarvoisuutta, nuoren sukupolven syrjäytymistä ja ih-

misten epäluottamusta poliittisiin ja taloudellisiin järjestöihin. (ICA 2013, 2-3; Inki-

nen & Karjalainen 2012, 7; Nilsson 2001, 329)  

 

Kaikki osuuskunnat ovat demokraattisia organisaatioita, jotka jäsenet omistavat ja 

hallitsevat. Jokaisella jäsenellä on käytössään yksi ääni päätettäessä osuuskun-

nan asioista. Jäsenen kontrollivalta perustuu osuuskuntalakiin ja osuuskunnan 

sääntöihin, jossa jäsenen tehtävä on käyttää ääntään osuuskunnan 

päätöksenteossa. Osuuskunnissa ylin päätäntävalta on näin ollen jäsenillä ja 

jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksissa. Osuuskunnissa, 

joissa on suuri jäsenmäärä, on yleistä että jäsenet valitsevat vaaleilla keskuudes-

taan edustajiston ajamaan heidän asioitaan osuuskunnan kokouksessa. 

(Pöyhönen 2013, 646, 649-650) 

 

Osuuskunnan hallinnoimisen kannalta edustajistolla on tärkeä tehtävä valita 

osuuskunnalle hallitus ja hallintoneuvosto (OKL 5:4 §). Hallituksen tehtävänä on 

huolehtia osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä 

sekä huolehtia siitä, että osuuskunnan kirjanpito ja varainhoidon valvonta on 

asianmukaisesti järjestetty. (OKL 6:2 §) Osuuskunnalla voi olla myös toimitusjohta-

ja, jonka valitsee hallitus (OKL 6:20 §). Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu hoitaa 

osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten 

mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtajan vastuulla on, että kirjanpito on lain mukainen ja 

varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. (OKL 6:17 §) Hallintoneuvostolla on 

tärkeä tehtävä osuuskunnan hallinnoimisessa, sillä sen tehtävänä on valvoa halli-
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tuksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa osuuskunnan hallintoa. Säännöillä voi-

daan myös määrätä, että hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja toimitus-

johtajan. (OKL 6:21 §) 

 

Osuuskunnissa jäsenet antavat valtuutuksen, että yrityksen johto ajaa asioita hei-

dän etujensa mukaan. Demokratian mukaan kuka tahansa osuuskunnan jäsen voi 

asettaa itsensä ehdolle valittaessa hallitusta osuuskunnalle. Aikaisemmissa tutki-

muksissa on todettu, että osuuskuntien hallinnon voi toteuttaa hyvin monella eri 

tavalla riippuen esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta tai osuuskunnan koosta. 

Tutkimuksista käy myös ilmi se, että osuuskuntien hallinto on monimutkaista, 

luonnostaan vaikeaa ja ongelmallista toimintaa. (Bataille-Chedotel & Huntzinger 

2004, 107; Cornforth 2004, 14, 26). Demokraattinen päätöksenteko aiheuttaa kus-

tannuksia ja haasteita toiminnan ohjaamiseen ja valvontaa varsinkin, jos osuus-

kunnan toiminta kasvaa. Toiminnan kasvaessa usein osuuskunnan johtaminen 

siirtyy omistajien sijaan palkatulle ammattijohdolle, jolloin yksittäisen osuuskunnan 

jäsenen rooli ja vaikuttamismahdollisuudet voivat hämärtyä ja heikentyä.  

 

Osuuskunnat noudattavat samoja periaatteita ja arvoja jokapäiväisessä toiminnas-

sa. Osuuskunnat ovat väylä yhteisyrittämiselle ja yhdessä menestymiseen. Osuus-

toiminnallisuuden ajatukset ovat kehittyneet tarpeesta parantaa ihmisten jokapäi-

väisiä toimeentulon ongelmia niin kaupunkien työväestön, käsityöläisten kuin 

maaseudun pienviljelijöiden keskuudessa. Osuuskunnan toiminnan tarkoitus on 

etujen tuottaminen jäsenilleen. Osuuskunnan tärkeä tehtävä on luoda jäsenarvoa 

(jäsenhyötyä) jäsenilleen. Jäsenarvo koostuu palveluarvosta palveluetujen kautta 

ja omistaja-arvosta taloudellisen hyödyn kautta. (Novkovic 2008, 2169; Pöyhönen 

2013, 648; Seppelin 2000,13) 

 

Monilla osuuskunnilla voi olla laissa määrätyn toiminnan tarkoituksen ohella myös 

muita tavoitteita. Muut tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi osuuskunnan taloudelli-

seen menestymiseen tai toiminta-alueen elinvoimaisuuden lisäämiseen ja vahvis-

tamiseen. Osuuskunta voi omissa säännöissään määrätä toiminnan tarkoituksesta 

toisin (OKL 1:5§). Mikäli osuuskunnalle on määriteltynä muitakin tavoitteita kuin 

edistää jäsenten etua aiheuttaa se osuuskunnan toiminnalle kaksoisroolin. Toi-
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saalta tulee kiinnittää huomiota jäsenten tarpeisiin ja edistää heidän etuaan, mutta 

toisaalta liiketoiminnan tulee täyttää muut mahdolliset säännöissä määrätyt tavoit-

teet. Tämä aiheuttaa toiminnan organisoimiseen haasteita ja jäsenten ja osuus-

kunnan hallinnon tulee huomioida tämä tilanne, jotta osuuskunta voi toimia sille 

asetettujen periaatteiden ja tavoitteiden mukaan. (Pöyhönen 2011, 34-35) 

 

Jäsenhyödyn (member value) tuottaminen on osuuskunnan tärkeä tehtävä, mutta 

osuuskunnan luoma hyöty saattaa olla vaikea määritellä, sillä se koostuu monesta 

eri tekijästä. Osakeyhtiön kohdalla tärkein tehtävä on luoda voittoa osakkeenomis-

tajille, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määritetä. Näin ollen osakkeenomistajan 

saama hyöty (shareholder value) koostuu mahdollisista osakkeen osinkotuotoista 

ja omistuksen arvonnoususta. (Pöyhönen 2013, 648) Osakeyhtiön toiminnan 

hyödyllisyys omistajien näkökulmasta selviää pääsääntöisesti taloudellisen me-

nestymisen kautta ja yrityksen toimintaa kuvaavat mittaristot ja tunnusluvut on ke-

hitelty kuvaamaan osakeyhtiön taloudellista tilannetta mahdollisimman laaja-

alaisesti. Osuuskunnan hyödyllisyyden selvittäminen vaatii monipuolisempaa tar-

kastelua, sillä toiminnan luomaa hyötyä on vaikea määrittää tarpeeksi kattavasti 

pelkän osuuskunnan taloudellisen onnistumisen kautta. Tuottajaosuuskuntien jä-

senet pitävät osuuskuntaa tärkeänä väylänä hankkia jatkojalostus- ja markkinointi-

kanavat tuottamilleen raaka-aineille ja saaden mahdollisimman hyvän ja kilpailu-

kykyisen korvauksen työlleen (OT-Osuustoiminta 2015a). Näin ollen ei voida suo-

raan rinnastaa, että tuottajaosuuskunnan mahdollisimman hyvä tulos on takuu sii-

tä, että jäsenet kokevat hyötyneensä osuuskunnan jäsenyydestä.  

 

Osuuskuntalain mukaan osuuskunnan jäsenmäärä, osuuksien lukumäärä ja 

osuuspääoma ovat vaihtuvia. Osuuskuntaan voi vapaasti liittyä maksamalla mää-

rätyn osuusmaksun. Erotessaan osuuskunnasta osuusmaksu palautetaan. 

Osuuskunnan ylijäämä kuuluu osuuskunnalle itselleen ja sen jakamisesta jäsenille 

tulee määrätä säännöissä. Mikäli jäsenille jaetaan ylijäämää, tapahtuu jako sen 

mukaan, miten paljon jäsenet ovat käyttäneet hyödykseen osuuskunnan tarjoamia 

palveluita. Lähtökohtaisesti ajateltuna jäsenillä ei ole oikeutta ylijäämään, eikä jä-

senillä ole oikeutta vaatia vähimmäisjakoa kuten esimerkiksi osakkeenomistajalla 

on osakeyhtiössä. (Mähönen & Villa 2014, 6-7) 
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Osuuskuntien pääoman voidaan sanoa olevan kollektiivista, sillä osuuskunta omis-

taa pääomat ja jäsen voi saada pääomia erotessaan jäsenyydestä ja silloin hänel-

le palautetaan jäsenmaksu. Toisaalta pääomista pääsee hyötymään käyttämällä 

osuuskunnan tarjoamia palveluja. Verratessa osuuskunnan jäsentä osakeyhtiön 

osakkeenomistajaan, ei osuuskunnan jäsenellä ole mahdollisuutta hyötyä osuus-

kunnan pääomien kehittymisestä samalla tavalla kuin osakkeenomistaja, koska 

jäsenmaksu palautetaan aina samansuuruisena jäsenille. Pöyhönen (2011, 270) 

on tutkinut omassa väitöskirjassaan omistajaoikeuksia ja omistaja-arvoa ja tutki-

mustulosten perusteella voi esittää kriittisen kysymyksen siitä, onko osuuskunnan 

jäsenet toiminnallaan tukeneet osuuskuntien taloutta, vaikka tilanne tulisi olla 

päinvastainen.  

 

Tarkasteltaessa suomalaisia isoja ja perinteisiä osuuskuntia, voidaan todeta oma-

varaisuuden olevan keskiarvoyrityksiä korkeampia. Osuuskunnat ovat vähävelkai-

sia ja sen taustalla saattaa usein olla vähäiset investoinnit, kannattava toiminta tai 

molemmat. Osuuskunnilla on haasteellisemmat mahdollisuudet saada muuta kuin 

velkarahaa eli uutta pääomaa, kun sille tulee tarvetta. Osuuskunnan toiminnan ol-

lessa heikosti kannattavaa tai jopa kannattamatonta, saattaa olla hankala saada 

uusia jäseniä ja sitä kautta lisää osuuspääomaa. Vanhat jäsenet eivät välttämättä 

suostu lisäämään osuuspääomia osuuskunnan taloustilanteen ollessa heikko. Pa-

himmassa tapauksessa osuuskunta saattaa menettää jäseniä ja sitä kautta ole-

massa olevat osuuspääomat lähtevät jäsenten mukana. Näin ollen osuuskuntien 

toiminnassa tulee kiinnittää huomiota pääomien heikkoon saatavuuteen ja puskuri-

rahastolle on tarve. (OT-Osuustoiminta 2017) 

 

2.1 Osuustoiminnan historia ja kehitys 
 

Osuustoiminnan juuret ulottuvat syvälle historiaan, sillä osuustoiminta ja yhteistoi-

minnan idea on saanut alkunsa jo 1700-luvun puolenvälin jälkeen, kun Englannis-

sa perustettiin itseapuyrityksiä vastaamaan räikeisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin 

epäkohtiin. Köyhyys oli maassa lisääntynyt ja varallisuuserot olivat kasvaneet. 

Hinnat olivat korkeita ja velkakauppa oli yleistä ja tästä syystä monilla kansalaisilla 
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oli vaikeuksia hankkia riittävästi elintarvikkeita. (Inkinen & Karjalainen 2012, 18) 

Tiedossa on, että Suomessa on jo 1500 -luvulla harjoitettu talkootoimintaa, jossa 

tuli yhdistää kylän voimat, jotta peltojen muokkaus- ja sadonkorjuutyöt saatiin teh-

tyä. Esiosuuskuntina voidaan pitää maaseudulle perustettuja myllyjä, sahoja, ka-

lapatoja ja nuottakuntia. Maaseudulla oli luonnollista yhdistää voimat, jotta työt tuli 

tehtyä ja ravinto oli turvattua talven varalle. Ulkomaisia esiosuuskuntia olivat esi-

merkiksi Oxfordin lähellä sijainnut räätäleiden tuotanto-osuuskunta, englantilaiset, 

skotlantilaiset ja ranskalaiset jauhojen, myllyjen ja leipomotuotteiden kuluttajien 

osuuskunnat ja Sleesian osuustoiminnallinen maatalousluottojärjestelmä. (Laurin-

kari 2004, 13) 

 

Maailmalla Ranskan vallankumouksen johdosta syntynyt iskulause: Vapaus, velje-

ys ja tasa-arvo on vaikuttanut vahvasti 1800-luvulla kehittyneeseen osuustoiminta-

liikkeeseen ja osuuskunta-ajattelun syntyyn. Samat arvot vaikuttavat edelleen 

osuuskuntatoimintaperiaatteisiin. Ihmisillä on vapaus liittyä osuuskuntiin, jotka pe-

rustuvat jäsenten keskinäiseen tasa-arvoon. Veljeydellä tarkoitetaan nykypäivänä 

osuuskunnan jäsenten ja osuuskuntien keskinäistä solidaarisuutta. Solidaarisuu-

den kautta osuuskunnat rakentavat tärkeää yhteisöllisyyttä ihmisten kesken. (Inki-

nen & Karjalainen 2012, 8-9) 

 

Osuustoiminta-ajatus liittyi 1800-luvulla aluksi maaseudun ja maalaisväestön elin-

olojen kehittämiseen. Osuuskuntia perustettiin torjumaan taloudellisia ja yhteis-

kunnallisia epäkohtia käytännön keinoin. Merkittävänä asiana osuuskuntatoimin-

nan vakiintumisen kannalta voidaan pitää Rochdalen kankaankutojien eli kankuri-

en 1844 perustamaa osuuskauppaa. Rochdalen periaatteet loivat nykyaikaisen 

osuustoiminnan perustan. Nämä periaatteet määrittelivät myöhemmin Kansain-

väliseen Osuustoimintaliittoon, ICA:n, liittyneiden järjestöjen aatteellisen ja toimin-

nallisen perustan, riippumatta siitä olivatko järjestöt osuuskuntia, liittoja tai yhdis-

tyksiä. Suomen osuustoiminnan isänä pidetään Hannes Gebhardia. Hän eli vuosi-

na 1864-1933. Gebhard vaikutti suuresti osuustoiminnan toteuttamiseen Suomes-

sa, ja hänen tavoitteena oli kehittää yritysmuoto, jonka avulla maaseudun 

vähävaraiset asukkaat voisivat osallistua nopeasti kehittyvään markkinatalouteen. 

(Laurinkari 2004, 14, 18-19; Seppelin 2000, 21) 
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Ensimmäisen maailmansodan jälkeen voidaan sanoa osuuskuntatoiminnan vakiin-

tuneen Suomessa. Osuustoiminnalliset yritykset selvisivät verrattain hyvin ensim-

mäisestä maailmansodasta ja kansalaissodasta. Sotien jälkeen alkoi uudenlainen 

historia osuuskuntatoiminnassa. Alkoi Suomen jälleenrakentaminen, sillä pellot 

olivat huonossa kunnossa, lannoitteista oli pulaa, aluevaltauksien johdosta Suomi 

menetti paljon osuuskuntien omaisuutta ja sotalesket joutuivat itsenäisesti viljellä 

tilaansa. Osuustoimintaliikkeen avulla Suomi kokosi voimansa, sillä yhteistoiminta 

oli välttämätöntä jälleenrakentamisen kannalta. (Seppelin 2000, 44, 54-55) 

 

Sotien ja jälleenrakennuksen jälkeen Suomen rakenne muuttui enemmän maata-

lousmaasta teollisuusvaltioksi ja ihmiset alkoivat muuttaa maaseudulta kaupunkei-

hin. Maataloustuotanto muuttui tehokkaammaksi koneiden ja lannoitteiden myötä. 

Suurin muutos maaseudun asukkaiden ja tuottajaosuuskuntien näkökulmasta lie-

nee ollut Suomen liittyminen EU:n jäseneksi vuoden 1995 alussa. EU:n jäsenyys 

toi mukanaan perusteellisen toimintaympäristön muutoksen maaseudulle ja maa-

taloustuotteita jalostavalle elintarviketeollisuudelle. Maataloustulolaki, vientituki ja 

tuontisuoja muuttuivat merkittävästi ja maaseudulla oli sopeutumista tähän. Erityi-

sesti osuuskuntatoiminnan näkökulmasta osuuskuntien johtohenkilöiden oli omak-

suttava uusia sääntöjä ja ajattelutapoja. Kuitenkin tuottajaosuuskunnat sopeutuivat 

varsin hyvin uuteen toimintaympäristöön ja avoimiin markkinoihin. (Inkinen & Kar-

jalainen 2012, 79) 

 

2.2 Erilaiset osuuskuntamuodot, niiden toiminta ja erityispiirteet 
 

Erilaisia osuuskuntia on monenlaisia mutta kaikki ovat perusperiaatteeltaan sa-

manlaisia ja ne erottautuvat toisistaan jäsenten erilaisen roolin mukaan. Osuus-

kunnat voidaan jakaa karkeasti neljään eri osuuskuntamuotoon; tuottaja-, kulutta-

ja, palvelu- ja uusosuuskuntaan. (Normark 1996, 432) Tässä tutkimuksessa keski-

tytään erityisesti tuottajaosuuskuntien toimintaan mutta kokonaisuuden kannalta 

on hyvä tiedostaa miten muut osuuskuntamuodot toimivat ja minkälaiset niiden ta-

voitteet on suhteessa jäseniin.  
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Kuluttajaosuuskunnan tehtävänä on tarjota jäsenilleen laadukkaita palveluja mah-

dollisimman edullisesti. Suomessa osuuskaupat muodostavat merkittävän kulutta-

jaosuuskunnan. Palveluosuuskunnan tehtävänä on puolestaan tarjota jäsenilleen 

erilaisia palveluja. Yleisin tästä osuuskuntamuodosta lienevät erilaiset pankki- ja 

vakuutusalan yhtiöt. Uusosuustoiminnasta puhuttaessa tarkoitetaan pienosuus-

toimintaa. Pienosuuskunnat ovat syntyneet isojen osuuskuntien rinnalle ja nyky-

ään pienosuustoimintaa on hyvin monella eri toimialalla. Osuuskunnat voivat olla 

myös niin sanottuja hybridiorganisaatioita, jolloin samaan organisaatioon kuuluu 

erilaisia organisaatiomuotoja, esimerkiksi osuuskunta ja osakeyhtiö. Suomessa 

tällaisia hybridiosuuskuntia ovat muun muassa HKScan, Metsä Board ja Atria. 

(Troberg 2014, 22-24) 

 

Tuottajaosuuskunnan tehtävänä ostaa raaka-ainetta tuottajilta ja myydä sitä 

eteenpäin parhaaseen mahdolliseen hintaan. Tuottajat hyötyvät tästä, sillä heillä 

on varma ostaja tuottamilleen raaka-aineille, eikä heidän tarvitse itse etsiä potenti-

aalisia ostajia markkinoilta. Osuuskunnan tehtävänä on tuoda samat tarpeet ja ha-

lut omaavat tuottajat yhteen ja hallinnoida heidän tarpeitaan. (Normark 1996, 432; 

Bataille-Chedotel & Huntzinger 2004, 91).  

 

Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu kohdella jäseniä tasapuolisesti ja näin ollen 

tuottajaosuuskunnan kaikki jäsenet voivat luottaa siihen, että heidän asemansa 

osuuskunnan jäsenenä ei riipu erilaisista taloudellisista, maantieteellisistä tai hen-

kilökohtaisista tekijöistä. Tuottajat ovat tasavertaisia ja esimerkiksi heidän tuotta-

mansa raaka-aineet keräillään kaikilta alueilta samaan hintaan, vaikka asuisi tuot-

tajaosuuskunnan toiminta-alueen syrjäisimmällä seudulla. (Tenaw et al. 2015, 83) 

 

Tuottajaosuuskunnan jäsen on yhtäaikaisesti omistaja, rahoittaja, asiakas ja raa-

ka-aineentuottaja. Tuottajan intressi on saada mahdollisimman kilpailukykyinen 

hinta tuottamilleen raaka-aineille, mutta toisaalta asiakkaan roolissa tuottaja odot-

taa hintojen olevan mahdollisimman alhaiset. (Farin 2006, 15) Tämä aiheuttaa in-

tressiristiriitoja tuottajan roolien välille ja saattaa jopa vaikuttaa tuottajaosuuskun-

nan hallinnoimiseen. 
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3 Osuuskuntien omistajaohjaus 
 

Omistajaohjaus on monitulkintainen käsite, mutta termillä tarkoitetaan lähtökohtai-

sesti niitä toimia, joiden avulla omistajat pyrkivät varmistumaan, että johto toimii 

sille annettujen tavoitteiden mukaisesti. Lähtökohtaisesti yhtiön johto ja muut hal-

lintoelimet tuntevat ja kantavat niille kuuluvat vastuun, sekä lain että yhtiön näkö-

kulmasta. Sama koskettaa omistajia ja heidän valvontavastuutaan. (Halme 2000, 

39, 56)  

 

Omistajaohjausta on tutkittu enemmän osakeyhtiön näkökulmasta. Osuuskuntien 

kohdalla omistajaohjaukseen vaikuttavat osuuskunnan erityispiirteet ja tämän 

vuoksi omistajaohjaus on erilaista kuin erimerkiksi osakeyhtiössä. Listattujen yhti-

öiden tulee sisällyttää toimintakertomukseensa selvitys hallinto- ja ohjausjärjestel-

mistään, eli corporate governance –selvitys. Selvityksessä tulee käydä ilmi sään-

nöstö, jota yhtiö noudattaa tai jos poikkeaa säännöstöstä, tulee tehdä selvitys, 

miksi poikkeaa niistä (comply or explain). Omistajaohjauksessa on kyse siitä, että 

osakkeenomistajien tulisi riittävissä määrin varmistua siitä, että yritysjohto toimii 

omistajien intressin mukaan. (Huovinen 2009, 305-396)  

 

Osuuskuntien tavoitteenasettelu on erilaista ja mukana saattaa olla myös muitakin 

tavoitteita, kuin taloudellinen hyöty. Osakeyhtiölain mukaan ”Yhtiön toiminnan tar-

koituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrä-

tä toisin” (Osakeyhtiölaki 624/2006 1: 5§). Nykyisen osuuskuntalain mukaan (OKL 

5:4§) osuuskunnilla on mahdollisuus toimia myös pörssiosuuskuntana. Tällöin 

osuuskunnan osake on julkisen kaupankäynnin kohteena ja saa sitä kautta mark-

kinoilta tulevaa informaatiota ja ohjausta. Osakemarkkinat ohjailevat pääomia ja 

toimivat talouselämässä rakenteellisten muutosten moottorina. Tätä mahdollisuut-

ta ei ole juurikaan käytetty ja siitä syystä osuuskunnat ovat toimineet vailla markki-

noiden ohjausta. (Omistajaohjaus ja valvonta osuuskunnissa 2001, 10) 

 

Päätöksentekomalli osuuskunnissa on demokraattinen noudattaen jäsen per ääni 

–periaatetta. Osakeyhtiöiden kohdalla päätöksenteko perustuu sijoitettuun pää-
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omaan ja sitä kautta saataviin äänioikeuksiin. Osuuskunnan toiminnan erityispiir-

teet saattavat vaikeuttaa omistamisen roolin ymmärtämistä ja tuoda mukaan erilai-

sia intressejä. Osuuskunnan erityispiirteet vaikuttavat osuuskunnan omistajaohja-

ukseen ja sitä kautta myös osuuskunnan johtamiseen. (Omistajaohjaus ja valvonta 

osuuskunnissa 2001, 10) 

 

Osuuskunnissa omistajaohjaus tarkoittaa kaikkia niitä keinoja, millä jäsenet voivat 

varmistua siitä, että johto toimii heidän intressien mukaan. Osuuskunnilla päätös-

valta on demokraattista ja yksittäinen toimija ei pysty asettua määräävään ase-

maan osake-enemmistön avulla. Tuottajaosuuskunnissa omistajien yhteisenä in-

tressinä voidaan pitää osuuskunnan suoriutumista niin, että tuottajat hyötyvät 

mahdollisimman hyvin osuuskunnan jäsenyydestä taloudellisesti saamalla kilpailu-

kykyisen hinnan tuottamilleen raaka-aineille ja varman markkinointiväylän. Osuus-

kunnan jäsenellä tulisi olla jokin intressi tai kannustin, mikä kannustaa omistajaoh-

jaukseen. Tuottajaosuuskuntien kohdalla omistajaohjaukseen kannustavat intressit 

tulisivat olla suurimmat. Omistajaohjausta tarvitaan, koska osuuskunnan toiminnal-

la on suuri merkitys jäsenen omaan elinkeinoon ja toiminnan sitomien osuusmak-

sujen määrä on suuri. (Pöyhönen 2011, 35) 

 

Pöyhönen (2011, 34-35) kirjoittaa omassa väitöskirjassaan, että omistajaoikeuksil-

la ja omistaja-arvolla on olennainen merkitys omistajaohjaukseen. Jäsenen kak-

soisrooli osuuskunnan palvelujen käyttäjänä ja toisaalta myös osuuskunnan omis-

tajana on omistajaohjauksen näkökulmasta haasteellinen. Osuuskuntien koko ja 

luonne vaikuttavat myös merkittävällä tavalla omistajaohjaukseen ja sen tarpee-

seen. Voidaan olettaa, että pienosuustoiminnassa omistajaohjaukselle ei ole erik-

seen tarvetta. Tällaisessa osuuskunnassa omistajat muodostavat toimivan johdon 

eikä erikseen palkattua ulkopuolista johtoa ole. Yhden toiminnon osuuskunnissa 

esimerkiksi vesi- ja tieosuuskunta tavoitteet ovat yleensä hyvin selkeät ja yksiselit-

teiset. Tämä vähentää omistajaohjauksen tarvetta. Tuottajaosuuskunnissa jäse-

nen intressit ja vaikutukset omaan elinkeinoon ovat suurimmat ja näin ollen omis-

tajaohjaukselle on tarvetta.  
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Pöyhönen (2011, 35) esittää omassa väitöskirjassaan myös tärkeän kysymyksen 

käsitellessään erityisesti kuluttajaosuuskuntien tilannetta. Mikä on kuluttajaosuus-

kunnan perusjäsenen omistajaohjaukseen kannustava voima ja intressi? Sama 

kysymys pätee myös tuottajaosuuskuntien kohdalla, vaikka on todettu aikaisem-

min, että tuottajaosuuskunnan jäsenellä pitäisi lähtökohtaisesti olla henkilökohtai-

nen intressi toteuttaa omistajaohjausta oman yritystoiminnan menestymisen vuok-

si.  

 

3.1 Agenttiteoria 
 
Agenttiteoria on yleisin tapa hahmottaa omistajaohjauksen piirteitä. Näissä tutki-

muksissa käsitellään omistajien ja johdon välisiä suhteita. Huomio kiinnittyy johdon 

ja omistajien välisiin erilaisiin intresseihin, epäsymmetriseen informaatioon, sopi-

musverkostoihin, johdon palkitsemiseen ja kannustimiin sekä valvontaan. (esim. 

Eisenhardt 1989; Fama 1980; Hillman & Dalziel 2003; Jensen & Mecling 1976).  

 

Agenttiteorian lähtökohta on, että päämiehen (omistajan) ja agentin (johdon) ta-

voitteet ja halut eivät ole yhtenäiset ja on pelko siitä, että johto ajaa ennemmin 

omaa etuaan kuin yhtiön etua. Useasti päämies-agenttisuhde sisältää päätöksiä, 

joita agentti tekee päämiehen puolesta ja jos heidän välillä on epätäydellistä in-

formaatiota tai epävarmuutta, aiheuttaa se yrityksessä agenttiongelman. Ensim-

mäinen agenttiteoriaa käsitellyt artikkeli on vuodelta 1932, jolloin tutkijat Berle ja 

Means käsittelivät omistusta ja kontrollia amerikkalaisissa listatuissa yhtiöissä. 

(Cornforth 2004, 14; Subramaniam 2006, 5).  

 

Agenttiteorian yhtenä keskeisimpänä julkaisuna pidetään Jensenin ja Mecklingin 

(1976) artikkelia, jossa he määrittelevät agenttisuhteen sopimukseksi, jonka perus-

teella yksi tai useampi päämies sitouttaa agentin suorittamaan jotakin tehtävää 

puolestaan. Yrityksen voi nähdä sopimusverkostona, johon kuuluu erilaiset sopi-

mukset osakkeenomistajien, asiakkaiden, työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden, 

johtajien ja omistajien välillä. Teorian perustana on, että yrityksen koon kasvaessa 

omistajan ja johdon roolit eriytyvät, kun johtaminen siirtyy ammattijohdolle. Agent-

tiongelmia syntyy, kun päämiehen ja agentin toiveet tai päämäärät eivät ole samat 
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kuin päämiehen. Ongelmana on, että päämies ei pysty varmistumaan siitä, että 

agentti toimii sovitulla tavalla. Pelkona on, että agentti ajaa ennemmin omaa etu-

aan, kuin päämiehen etua. Toisena ongelmana on päämiehen ja agentin erilaiset 

riskinottohalut. Ongelma syntyy, kun agentilla on suurempi riskinottohalukkuus 

verrattuna päämieheen. (Eisenhardt 1989, 58; Jensen & Meckling 1979, 470; 

Pöyhönen 2011, 99)  

 

Päämies-agenttisuhde on sopimussuhde, jossa sopijaosapuolet sopivat tavoittees-

ta ja toimenpiteistä. Päämies, eli osuuskunnan jäsen, tehdessään sopimuksen 

agentin kanssa pyrkii siihen, että agentti toimii tavoitteiden mukaan ja tekee tarvit-

tavat päätökset määriteltyjen tavoitteiden toteutumiseksi. Yksityiskohtainen ja au-

koton sopiminen päämiehen ja agentin välillä on käytännössä mahdotonta. Tästä 

syystä päämiehen ja agentin välillä vallitsee aina epäsymmetrinen informaatio. 

Todellisuudessa päämiehen on vaikea valvoa agentin käyttäytymistä ja päätöksiä, 

sillä lähtökohtaisesti agentilla itsellään on aina enemmän informaatiota kuin pää-

miehellä. Tästä syystä voi olla, että agentti ajaa tehtävää suorittaessaan omia etu-

ja sen sijaan, että ajaisi ensisijaisesti päämiehen etuja. (Mähönen & Villa 2006, 87) 

 

Päämies voi rajoittaa agentin ja päämiehen intressiristiriitoja asettamalla kannus-

timia agentille tai järjestämällä valvontajärjestelmiä valvomaan agentin toimintaa. 

Erilaisista kannustimista ja valvontajärjestelmistä koituu kuitenkin kustannuksia 

päämiehelle ja niitä nimitetäänkin agenttikustannuksiksi. Agentin ja päämiehen 

päämääriä on mahdoton saada yhteneväisiksi ilman agenttikustannuksia. Mikäli 

yrityksen omistaja toimisi myös johtajana, agenttikustannuksia ei syntyisi, mutta 

omistus- ja johtamissuhteen muuttuessa omistajuuden ja johtajuuden eriytyessä 

niiltä ei voida käytännössä välttyä. Agentin valvonta on vaikeaa ja kallista ja on 

vaikeaa vahvistaa, että agentti on toiminut mahdollisimman hyvin ja tarkoituksen-

mukaisesti edistäen päämiehen etua. (Eisenhardt 1989, 58; Jensen & Meckling 

1976, 309, 312)  

 

Osuuskunnissa vallitseva demokraattinen päätöksenteko aiheuttaa korkeat trans-

aktiokustannukset. Osuuskunnan päätöksenteko tapahtuu osuuskunnan kokouk-

sissa ja tämä tapa saattaa olla monimutkaista ja ristiriitaista. Lisäksi ääni per jäsen 
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–periaate lisää agenttikustannuksia, sillä yksittäisen jäsenen on vaikea vaikuttaa 

yksin osuuskunnan taloudellisiin ja liiketoiminnallisiin asioihin. Osuuskuntien koh-

dalla omistusoikeudet saattavat myös hämärtyä ja ei ole välttämättä selkeää, mi-

ten toiminnan tulos jakautuu. Osuuskuntien kohdalla ei ole selkiintynyttä käsitystä 

siitä, että jäsen voisi toimia pelkästään sijoittaja ja näin ollen epäselvät omistusoi-

keudet johtavat korkeampiin agentti- ja transaktiokustannuksiin. Nämä edellä mai-

nitut asiat lisäävät tarvetta valvoa enemmän yritysjohdon toimintaa ja taloudellista 

tehokkuutta. (Neto et. al. 2012, 74) 

 

Agenttiteoriaa voidaan pitää yhtenä kolmesta vallitsevasta organisaatiotalousteori-

asta. Organisaatiotalousteoriat voidaan jakaa transaktiokustannusteoriaan, agent-

titeoriaan ja varallisuusoikeusteoriaan (property rights). Transaktiokustannusteoria 

keskittyy käsittelemään yrityksen liiketoimintakustannuksia, jotka syntyvät yrityk-

sen harjoittaessaan liiketoimintaa organisaation rajojen yli. Transaktiokustannuksia 

syntyy, kun tavara tai palvelu vaihtaa omistajaa ja teorian tarkoituksena on tunnis-

taa liiketoiminnasta sellaiset ominaisuudet, jotka aiheuttavat ongelmia tai vaikeuk-

sia. Transaktiokustannuksia voidaan pyrkiä minimoimaan erilaisilla sopimuksilla ja 

seuranta- ja valvontamekanismeilla. (Williams, 2000, 82) 

 

Varallisuusoikeusteoria keskittyy yrityksen omistajuuden määrittelyyn. Varallisuus-

oikeusteorian mukaan yksilöllä on oikeus käyttää yrityksen resursseja hyödyk-

seen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen omistus tulisi olla sillä ryh-

mällä, jolla on suurimmat intressit yrityksen tuottamaan taloudelliseen hyötyyn. 

Osakeyhtiön kannalta tilanne on selkeä, sillä osakkeenomistajalla on viimekädes-

sä määräysvalta yhtiön varallisuuteen (residuaalikontrolli) ja toiminnan tuottoon 

(residuaalivoitto). Osuuskuntien kohdalla tilanne on ongelmallisempi, sillä toimin-

nasta koituvaa tuottoa voidaan jakaa jäsenille heidän käyttämien palvelujen perus-

teella tai mahdollisten hankittujen osakkeiden ja osuuksien kautta. Osuuskuntien 

kohdalla on vaikea määrittää, minkälainen residuaaliasema jäsenellä on osuus-

kunnan tuottamaan varallisuuteen tai voittoon. (Kim & Mahoney 2005, 226; Pöy-

hönen 2013, 649) 
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3.2 Omistajaohjauksen erityispiirteitä osuuskunnan toiminnassa 
 

Tutkimuksen mukaan tuottajaosuuskuntien jäseniä pidetään riskin välttäjinä, sillä 

he pitävät tärkeänä osuuskunnan tarjoamia ilmaisia palveluja, alhaisempia tuotan-

topanosten hintoja ja parempia maksuehtoja. Tuottajaosuuskunnan jäsenet eivät 

odota, että heille jaetaan pääomaa suoraan rahana. Jotta agentti toimisi päämie-

hen edunmukaisesti tavoitellen sopivaa riskinottotasoa suhteutettuna tavoitteisiin, 

on hyvin yleistä järjestää erilaisia valvontavälineitä ja seurantaprosesseja. Näiden 

keinojen avulla pyritään kontrolloimaan ja ohjaamaan agenttia niin, että hän toimii 

päämiehen edun mukaisesti. (Neto et al. 2012, 73) 

 

Agenttiongelmia ja sitä kautta kustannuksia syntyy jokaisessa organisaatiossa, 

mutta niiden koko ja määrä saattaa vaihdella (Nilsson 2001, 334). Tuottajaosuus-

kunnissa agenttisuhteita syntyy muun muassa johdon ja edustajiston välille ja 

edustajiston ja koko jäsenkunnan kesken. Nämä kaksi edellä mainittua tilannetta 

ovat tämän tutkimuksen kannalta merkittävät, sillä molemmissa tapauksissa agen-

tin toiminnan valvonta on tärkeää, jotta toiminta on jäsenten edun mukaista. Jä-

senkunnan tulisi pystyä valvomaan valitsemaansa edustajistoa, jotta edustajisto 

toimii heidän etujen mukaan päättäessään osuuskunnan asioista. Edustajiston tu-

lisi vastaavasti pystyä valvomaan valitsemaansa hallintoa, jotta hallinto toimisi 

edesauttaen koko jäsenkunnan etua. Ohjausmekanismit ovat tästä syystä moni-

mutkaisia ja rakenteet ja prosessit vaativat seurantaa sekä taloudelliselta että pal-

veluntuottamisen näkökulmasta. (Neto et. al. 2012, 69) 

 

Neto et al. (2012, 75) kertovat myös, että osuuskunnan toiminnan kannalta on on-

gelmallista, kun ammattijohdolla ei ole tarpeeksi tietoa valmistella tehokasta liike-

toimintaa tai tehdä strategisia päätöksiä, jotka luovat arvoa toiminnalle. Toisena 

ongelmana he nostavat esiin tiedonepäsymmetrian, jolloin hallinnolla ei ole ole-

massa riittävää kuvaa jäsenten todellisuudesta ja heidän tarpeistaan ja toisaalta 

jäsenillä ei ole riittävää kuvaa hallinnon todellisuudesta. Näissä tapauksissa seu-

rantakustannukset saattavat olla paljon suuremmat kuin seurannan avulla todelli-

suudessa koettu hyöty. (Neto et. al. 2012, 75) 
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Jensen ja Meckling (1979) ja Fama ja Jensen (1983) nostavat esiin artikkeleissaan 

näkökulman, ettei osuuskunta voi olla kannattava, koska omistajilla ei ole riittäviä 

omistusoikeuksia osuuskuntaan. Voidaan todeta, että osuuskuntien ongelma on 

heikosti määritellyt varallisuusoikeudet, jotka aiheuttavat osuuskunnissa tehok-

kuusongelmia. Useat tutkimukset ovat käsitelleet tehokkuusongelmia ja Nilsson 

(2001, 336) artikkelissaan luokittelee ongelmat viiteen eri kategoriaan:  

 

1. Yhteisomistuksen ongelma ja vapaamatkustajaongelma 

2. Horisonttiongelma 

3. Portfolio-ongelma 

4. Valvontaongelma 

5. Päätöksenteon ongelma 

 

Yhteisomistuksen ja vapaamatkustajaongelmassa on kysymys varallisuusoikeuk-

sista. Osuuskunta on avoin uusille jäsenille ilman erillistä maksua, näin ollen van-

hat jäsenet jakavat osuuskunnan kerryttämän varallisuuden ja kassavirran samas-

sa suhteessa uusien jäsenten kanssa. Sama pätee osuuskunnasta erottaessa. 

Eroava jäsen ei saa korvausta mahdollisesta jäsenyyden aikana kertyneestä tuo-

tosta, jota hän on voinut olla omalta osaltaan tuottamassa ja toiminnallaan 

edesauttamassa. Vapaamatkustajaongelma ilmenee, kun jäsenten ei tarvitse kan-

taa toimiensa mahdollisia seurauksia. Jäsenet voivat tehdä toimenpiteitä oman 

edun mukaisesti vastaamatta kuitenkaan niiden kustannuksista ja seurauksista. 

Lisäksi uudet osuuskunnan jäsenet saavat käyttöönsä välittömästi samat edut ja 

oikeudet kuin vanhoilla jäsenillä. (Giannakas et. al. 2016, 373, Nilsson 2001, 337, 

Pöyhönen 2011, 107-108) 

 

Horisonttiongelma osuuskunnissa syntyy, kun jäsenillä on erilaiset odotukset 

osuuskunnan tuottoon. Jäsenet eivät välttämättä halua tehdä investointipäätöksiä 

pidemmällä aikavälillä, koska he ovat enemmän kiinnostuneita siitä mitä heidän 

jäsenyys tarjoaa ja tuottaa juuri tällä hetkellä. Osuuskunnan jäsenillä ei ole välttä-

mättä halukkuutta investoida tulevaisuuteen, koska heidän oma aikahorisontti voi 

olla paljon lyhytkestoisempi. Myös jäsenten ikä ja jäsenyyden kesto saattaa vaikut-

taa päätöksiin, jäsenet voivat ajatella, ettei mahdollisten investointien tuotot reali-
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soidu heidän jäsenyyden aikana ja näin ollen he eivät pääse hyötymään tehdyistä 

investoinneista. (Nilsson 2001, 338) 

 

Portfolio-ongelma liittyy jäsenten sijoitussalkun hajautukseen. Osuuskuntaan teh-

tyä sijoitusta ei voi siirtää tai muuttaa käteisvaroiksi, joten ongelmaksi koituu ha-

jautusmahdollisuuksien ja sijoitusvaihtoehtojen puute. Portfolio-ongelma johtaa 

mahdollisesti investointeihin, jotka ovat optimaalisia vain pienelle osalle jäseniä. 

Lisäksi päämiehellä ja agentilla voi olla eriävä käsitys portfoliosta. Tämä voi aihe-

uttaa taloudelliseen tehottomuuteen johtavia konflikteja. (Nilsson 2001, 339, Pöy-

hönen 2011, 109) 

 

Valvontaongelmat ja valvonnasta aiheutuvat agenttikustannukset syntyvät, kun 

päämiehen ja agentin välisiä eturistiriitoja pyritään ehkäisemään. Osuuskunnilla ei 

ole toimivia seurantajärjestelmiä samoin kuin osakeyhtiöissä. Osuuskunnilta pää-

sääntöisesti puuttuu julkisen kaupankäynninkohteena oleva osake, joka antaisi in-

formaatiota ja ulkoista painetta. Valvontaongelmat ja siitä aiheutuvat kustannukset 

kasvavat mitä isompi ja kompleksisempi osuuskunta on kyseessä. (Cook 1995, 

1157) 

 

Päätöksenteon ongelmat voivat konkretisoitua, mikäli osuuskunnan säännöt mah-

dollistavat laaja-alaisen toiminnan ja erilaiset tavoitteet. Päätöksenteon ongelma 

syntyy, jos osuuskunnan päätökset vaikuttavat etujen jakaantumiseen erilaisten 

jäsenryhmien välillä. Jäsenet pyrkivät mahdollisesti itsekkäästi ajamaan oman jä-

senryhmän etuja vaikuttamalla osuuskunnan päätöksentekoon. (Cook 1995, 1157) 
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4 Tutkimusmenetelmä ja tulokset 
 

Tässä tutkimuksessa käytetään laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. 

Menetelmä valikoitui siitä syystä, että laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia 

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009,161). Tässä tutkimuksessa pyritään luomaan tietoisuutta jäsenten kokemuk-

sista ja luomaan näkökulmia, miten tuottajaosuuskunnat ovat onnistuneet toimin-

nassaan jäsenten edut huomioiden. Laadullinen tutkimusote on soveltuva mene-

telmä silloin, kun halutaan tarkastella luonnollisia tilanteita, joita ei voi järjestää ko-

keeksi ja joissa ei kyetä kontrolloimaan kaikkia vaikuttavia tekijöitä (Met-

sämuuronen 2006, 208). Tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole luoda yleistettävää 

tietoa, vaan pikemminkin ymmärtämään yksittäistä asiaa mahdollisimman syvälli-

sesti.  

 

Tutkimuksen tiedonhankinnan strategiana käytetään tapaustutkimusta. Tapaustut-

kimuksen avulla voidaan tutkia monipuolisesti tiettyä tapahtumaa tai toimintaa tie-

tyssä ympäristössä (Yin 1983, 23). Tämä tutkimus on monitapaustutkimus, jossa 

tutkittavat osuuskunnat ovat tapauksia ja haastateltavat edustajiston jäsenet toimi-

vat osuuskuntien luomassa ympäristössä.  

 

Aineistonhankintamenetelmänä tutkimuksessa käytetään haastatteluja. Haastatte-

lut toteutetaan puolistrukturoituina haastatteluna. Kaikille haastateltaville esitetään 

lähestulkoon samat kysymykset, mutta järjestys saattaa hieman vaihdella. (Hirs-

järvi & Hurme 2008, 47) Puolistrukturoitu haastattelumenetelmä valikoitui mene-

telmäksi siitä syystä, että tutkimuksessa halutaan saada mahdollisimman tarkkoja 

vastauksia käsiteltävään aiheeseen. Liian avoin haastattelu ei välttämättä antaisi 

riittävän yksityiskohtaista tietoa tämän tutkimuksen kannalta. Tutkimusaineiston 

analyysimenetelmänä käytetään sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi on tapa järjes-

tää haastattelumateriaalit analyysiä ja teoreettista pohdintaa varten (Grönfors 

1985, 161).  
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4.1 Aineiston kerääminen ja haastateltavien valinta 
 

Tutkimuksen aineisto on kerätty puolistrukturoitujen haastattelujen avulla. Haastat-

telukysymykset löytyvät liitteestä 1. Puolistrukturoidun haastattelun avulla haastat-

telutilanne pysyi joustavana, mutta toisaalta tarpeeksi kontrolloituna. Haastattelu-

runko ja valmiit kysymykset mahdollistivat sen, että haastateltavilta saatiin mahdol-

lisimman relevanttia informaatiota ja haastattelut etenivät joustavasti ja johdonmu-

kaisesti. Haastattelut ovat primääriaineistoa. Haastattelut on toteutettu kahden-

keskeisinä ja rauhallisina tilanteina. Haastateltavilla on ollut mahdollisuus tutustua 

primäärikysymyksiin etukäteen. Jokainen haastattelu on nauhoitettu haastateltavi-

en suostumuksella, ja anonymiteetti on luvattu säilyttää tutkimuksessa.  

 

Tutkimusta varten aineistoa on kerätty haastattelemalla tuottajaosuuskuntien 

edustajiston jäseniä. Osuuskunnan jäsenet ovat keskuudestaan vaaleilla valinneet 

edustajiston ajamaan jäsenten etua osuuskunnan kokouksissa ja päättämään 

osuuskunnan toimintaan liittyvistä asioista. Edustajistolla on tärkeä tehtävä toimia 

koko edustamansa jäsenkunnan asioiden ajajana. Näin ollen voidaan olettaa, että 

edustajiston jäsenillä tulee olla riittävästi tietoa osuuskunnan toiminnasta ja hallin-

noimisesta, jotta se voi toimia tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi vertailtaessa 

erilaisia osuuskuntia ja niiden toimintaa voidaan todeta, että tuottajaosuuskunnan 

jäsenillä tulisi olla suurin intressi valvoa ja ohjailla osuuskunnan toimintaa. Tuotta-

jat tuottavat osuuskunnalle raaka-ainetta, jonka osuuskunta jatkojalostaa eteen-

päin. Osuuskunnan toiminnalla on suora vaikutus tuottajan oman elinkeinon kan-

nattavuuteen ja elinvoimaisuuteen.  

 

Haastattelut on suoritettu talven 2016 ja kevään 2017 ja 2018 aikana. Tutkimuk-

seen osallistuvat osuuskunnat valikoitiin satunnaisesti mutta kuitenkin niin, että 

tutkimukseen pyydetyt haastateltavat edustivat sellaisia osuuskuntia, jotka ovat 

suuria toimijoita omalla toiminta-alueellaan ja osuuskuntien voidaan olettaa olevan 

Suomen mittakaavassa tunnettuja myös tavallisten ihmisten keskuudessa. Tuotta-

jaosuuskunnan edustajiston jäsenet on valikoitu tutkimuksen aineistolähteiksi sa-

tunnaisesti eri tuottajaosuuskuntien internetsivuihin  tutustumalla. 
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Aluksi lähetettiin noin kymmenelle eri tuottajaosuuskunnan edustajiston jäsenelle 

vapaamuotoinen sähköposti, jossa tiedusteltiin kiinnostusta osallistua tutkimuk-

seen. Sähköpostissa pyydettiin myös ilmoittamaan, mikäli tuntee jonkun toisen 

henkilön, kuka voisi olla mahdollinen haastateltava. Suurin osa sähköpostin saa-

neista jätti vastaamatta ja osa ilmoitti, että ei tunne ketään eikä itse ole halukas 

osallistumaan. Lähetetyistä sähköposteista kuitenkin kaksi henkilöä suostui haas-

tatteluun ja heidän kautta löytyi kaksi muuta haastateltavaa.  

 

Haastattelun lopuksi haastateltavalta on kysytty, osaisiko hän mainita tutkimuk-

seen soveltuvaa mahdollista haastateltavaa. Näin ollen tutkimuksessa on hyödyn-

netty osittain lumipallotekniikkaa haastateltavien valinnassa. Lumipallotekniikka 

osoittautui hyväksi menetelmäksi, sillä haastatelluilla edustajiston jäsenillä oli kon-

takteja myös muihin samassa positiossa oleviin henkilöihin. Tutkimukseen osallis-

tuneilla neljällä edustajiston jäsenellä jokaisella oli haastatteluhetkellä erilainen 

tuotantosuuntaus omassa elinkeinossa.  

 

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä neljää eri tuottajaosuuskunnan edustajis-

ton jäsentä. Haastateltavista nuorin oli 36 -vuotias ja vanhin 50 vuotta. Koulutus-

taustoiltaan haastateltavat olivat joko ammattikoulun, ammattikorkeakoulun tai yli-

opiston käyneitä. Kaikilla haastatteluun osallistuneilla oli oma tila, jota hallinnoivat 

päätyökseen yksin tai yhdessä työntekijöiden kanssa. Osuustoiminnan parissa he 

ovat olleet 1,5 vuodesta yli 20 vuoteen. Kahdella haastatellulla (A & C) on koke-

musta myös muista luottamustehtävistä kunnanhallinnossa ja pankin hallitukses-

sa. Alla olevasta taulukossa on avattu tarkemmin haastateltavien taustoja. 
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Taulukko 1 Tutkimukseen osallistuneen haastateltavat 

 

  Ikä Tausta osuuskunnan parissa 

Haastateltava A 50 vuotta Yli 20 vuotta edustajistossa 

Haastateltava B 42 vuotta 1,5 vuotta edustajistossa   

Haastateltava C  49 vuotta  10 vuotta edustajistossa   

Haastateltava D 36 vuotta 4 vuotta edustajistossa   
 

Haastateltavista kaksi asuu Etelä-Pohjanmaan alueella, yksi Etelä-Hämeessä ja 

yksi Varsinais-Suomessa. Kolme haastateltavista tuottaa erilaisia liha raaka-

aineita ja yksi on maidontuottaja. Osuuskuntien jäsenmäärällä vertailtuna kaikkien 

haastateltavien edustajiston jäsenten edustamat osuuskunnat ovat melko saman 

kokoisia. Jäsenmäärältään pienimmässä osuuskunnassa on vähän reilu tuhat jä-

sentä ja suurimmassa noin 1400 jäsentä. Tiedot perustuvat osuuskuntien julkai-

semiin julkisiin tietoihin vuosilta 2017 ja 2018.  

 

4.2 Aineiston käsittely ja analyysi 
 

Aineiston keräämisen jälkeen nauhoitetut haastattelut on kuunneltu läpi useam-

paan kertaan ja haastattelut on litteroitu puhekielisesti. Aineiston analysoinnin 

apuna tutkimuksessa on käytetty sisällönanalyysia. Sisällönanalyysissä aineistoa 

tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. Sisällönanalyysi 

on tekstianalyysiä ja siinä tarkastellaan jo tekstimuotoista aineistoa. Sisällönana-

lyysi valikoitui analysointityökaluksi, koska sisällönanalyysin avulla pyritään muo-

dostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laa-

jempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006) 

 

Tutkimuksessa hyödynnetty aineistolähtöinen eli induktiivinen laadullinen sisällön-

analyysi voidaan jakaa kolmeen eri prosessiin: aineiston pelkistämiseen, aineiston 

ryhmittelyyn ja teoreettisten käsitteiden luomiseen. Aineiston pelkistämisessä, eli 
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redusoinnissa aineistosta on karsittu kaikki tutkimuksen kannalta epäolennainen 

pois. Pelkistämällä aineistoa on pyritty löytämään tutkimuskysymysten kannalta 

oleellinen tieto. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–110) Tiivistämisen jälkeen aineisto 

on luokiteltu samaa aihetta käsitteleviin teemoihin. Teemojen avulla aineistosta on 

pyritty löytämään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, jotta aineiston tulkinta ja johto-

päätösten teko on mahdollista.  

 

Aineiston käsittelyn myötä nousi esiin seitsemän selkeää teemaa, jotka kaikki tois-

tuivat haastatteluissa. Osa teemoista nousi esiin useamman kerran saman haas-

tattelun aikana, joten voidaan olettaa aiheen olevan merkityksellinen tutkimuksen 

näkökulmasta. Tutkimuskysymysten asettelu ajoi omalta osaltaan nousseiden 

teemojen pariin mutta kysymysten avoin rakenne antoi kuitenkin laajat raamit vas-

tata eri aiheisiin.  

 

4.3 Tutkimuksen tulokset 
 

Teemat, jotka nousivat esiin ovat: kotimainen omistus, tiedon puute, jäsenten ta-

savertainen kohtelu, henkilövalinnat, omistajaohjaus, tuloksen jako ja osuuskunta 

osakeyhtiön omistajana. Seuraavissa kappaleissa avataan tutkimusaineistoa tar-

kemmin esiin nousseiden teemojen avulla ja esitellään tutkimustuloksia ja havain-

toja. 

 

4.3.1 Kotimainen omistus 
 

Tutkimuksessa nousi useasti esille kotimaisuus ja erityisesti haastateltavat pitivät 

tärkeänä asiana osuuskunnan kotimaista omistuspohjaa. Osuuskunta ei ole ostet-

tavissa ja jäsenet voivat luottaa siihen, että heidän elinkeinoaan koskevat päätök-

set tehdään suomalaisesta näkökulmasta. 

 

”Jos osuuskuntia ei olisi Suomessa niin voisi olla erilaista toiminta 

täällä.”  Haastateltava B  

”Niitä on vaikea ostaa pois. Omistajia on niin paljon.” Haastateltava B 
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”Omistajuus on kotimaisissa käsissä ja tuottajilla niin se on tietenkin 

hyvä asia.” Haastateltava D 

”Olisko tämä loppunu ihan kokonaan?” Haastateltava B 

 

Pellervon taloustutkimus on selvittänyt, että tuottajat pitävät osuuskuntia tärkeänä 

välineenä markkinoille pääsyssä. Osuuskunta on sitoutunut ottamaan vastaan tuo-

tetun raaka-aineen ja näin ollen tuottajien ei tarvitse jatkuvasti etsiä ostajia mark-

kinoilta. (OT-Osuustoiminta 2015a) Tämä sama havainto nousi esille myös tässä 

tutkimuksessa. Haastateltavat kertoivat osuuskuntamuotoisen toiminnan tuovan 

turvaa oman tuotannon harjoittamiseen ja raaka-aineen tuottamiseen. Haastatte-

luista nousi esille myös se tosiseikka, että liiketoiminnan kannalta ajateltuna ulko-

maisen raaka-aineen käyttäminen voisi olla taloudellisesta näkökulmasta kannat-

tavampaa kuin kotimaisen. Haastateltavat olivat tyytyväisiä siihen, että osuuskunta 

ostaa raaka-aineen kotimaasta ja huolehtii näin ollen tuottajien elinkeinon harjoit-

tamisen kannattavuudesta parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Haastatellut edustajiston jäsenet ovat aistineet markkinoilta tulevat paineet ja tietyt 

reunaehdot, jotka vaikuttavat myös osuuskuntien toimintaan ja jäsenen oman elin-

keinon tuloksellisuuteen. Kova markkinaympäristö ja kysynnän ja tarjonnan epäta-

sapaino on haasteellista hallita. Mikäli raaka-aineelle ei ole markkinoilla kysyntää, 

on osuuskunta kuitenkin velvollinen ostamaan kaiken tuotetun raaka-aineen. Ky-

synnän ja tarjonnan ollessa kovin epätasapainossa aiheuttaa se tuottajan näkö-

kulmasta hintojen laskua tuotetulle raaka-aineelle. Tuottajan ja raaka-aineen osta-

jan välillä on selvästi ristiriita ja haastattelujen mukaan harvoin tuottajat ovat tyyty-

väisiä saamaansa korvaukseen.  

 

Kotimainen osuuskuntamuoto antaa lupauksen siitä, että kaikki tuotettu raaka-aine 

otetaan vastaan ja haastateltava C korosti erityisesti sitä, että ulkomaisessa omis-

tuksessa oleva yhtiö saattaisi ostaa raaka-aineen sieltä mistä sen halvimmalla saa 

tai jos raaka-aineelle ei ole markkinoilla kysyntää, voi se todeta, että tällä kertaa ei 

tarvita lainkaan tuotettua raaka-ainetta. Kotimainen omistuspohja antaa tuottajille 

turvaa ja varman jakelukanavan eteenpäin.  
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4.3.2 Tiedon puute 
 

Päämies-agenttisuhde eli ammattijohdon ja omistajien välinen suhde perustuu so-

pimukseen siitä, että agentti sitoutuu suorittamaan jotain tehtävää puolestaan. 

(Jensen & Meckling 1979, 470) Yksityiskohtainen ja aukoton sopiminen on johdon 

ja jäsenten välillä kuitenkin käytännössä mahdotonta. Päämiehen ja agentin välillä 

vallitsee aina epäsymmetrinen informaatio, sillä lähtökohtaisesti agentilla (johdolla) 

on hallussaan aina enemmän informaatiota kuin päämiehellä. (Mähönen & Villa 

2006, 87) 

 

Haastatteluissa nousi esiin myös havainto siitä, että yksittäisellä edustajiston jäse-

nellä ei ole saatavillaan riittävästi tietoa, jotta voisi muodostaa oman kannan käsi-

teltävistä aiheista. Haastateltavat kertoivat, että on mahdotonta ottaa kantaa pää-

töksiin, kun riittävää ennakkotietoa ei ole saatavilla. Toisaalta myös voidaan tode-

ta, että välttämättä edustajiston jäsenillä ei ole edes kiinnostusta hankkia tietoa 

itsenäisesti päätöksenteon tueksi. Yksi haastateltava totesi, että edustajiston 

osaaminen on heikkoa, koska osa ei tiedä edes sääntöjä ja mitkä asiat ovat edus-

tajiston päätettäviä asioita.  

 

”Jäsen ei tiedä niistä asioista tarpeeksi.” Haastateltava B 

”Moneen asiaan ei voi edes ottaa kantaa, kun ei ole tarpeeksi tietoa. 

Et joku päätös minkä tekee niin ei sitä pysty sanoa onko se oikea vai 

väärä kun ei ole tietoa… Toimitusjohtaja tietää aina eniten ja suodat-

taa tietoa kun esittää asioita hallitukselle ja edustajistolle.” Haastatel-

tava B 

”Ei tänne kentälle paljoa kuulu. Toki en ole ihan mahdottoman aktiivi-

nen itsekkään ottamaan selvää.” Haastateltava D 

 

Tutkimuksessaan Neto et. al. (2012, 75) nostavat esiin osuuskunnan toiminnan 

kannalta kaksi ongelmallista seikkaa. Toinen liittyy ammattijohdon eli agentin tie-

donpuutteeseen valmistella toimenpiteitä tehokaan liiketoiminnan kannalta tai teh-

dä strategisia päätöksiä, jotka luovat arvoa toiminnalle. Toisena ongelmana he 
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nostavat esiin tiedonepäsymmetrian, jolloin hallinnolla ei ole olemassa riittävää 

kuvaa jäsenten todellisista tarpeista ja tavoitteista.  

 

Haastatteluissa ei noussut esiin mitään selkeää toimintatapaa, kuinka jäsenkun-

nan toiveet ja odotukset viedään eteenpäin hallinnon tietoon. Tiedon kulkeminen 

hallinnolta jäsenille ja toisinpäin ei ole välttämättä riittävää. Tärkeämpänä voidaan 

pitää tietoa agentilta päämiehelle mutta ilman tietoa siitä, mitä jäsenet odottavat ja 

tavoittelevat on mahdotonta tehdä ratkaisuja ja johtaa toimintaa päämiehen edun 

mukaisesti. Haastatteluissa nousi esiin tosiasia, että tuntemalla henkilöitä hallin-

nosta voi helpommin vaikuttaa asioiden etenemiseen mutta hallinnon on mahdo-

tonta varmistua, onko asia yksittäiselle jäsenelle tärkeä vai edustaako se laajem-

paa jäsenkunta 

 

4.3.3 Tasavertainen kohtelu 
 

Jäsenten tasavertainen kohtelu nousi esiin jokaisessa tehdyssä haastattelussa. 

Tasavertaisuusnäkökulmaa käsiteltiin päätöksenteon ja tuottajien keskinäisen ta-

savertaisuuden näkökulmasta. 

 

Osuuskuntien toiminnanlähtökohtana on demokraattinen päätöksenteko ja kaikki 

osuuskunnat ovat demokraattisia organisaatioita, jotka jäsenet omistavat ja hallit-

sevat. Jokaisella jäsenellä on käytössää yksi ääni päätettäessä osuuskunnan asi-

oista. Lähtökohtaisesti kenelläkään ei ole mahdollisuutta hankkia osuuskunnassa 

määräävää asemaa päätöksenteossa. (Novkovic 2008, 2169; Pöyhönen 2013, 

646) Tutkimushaastattelujen pohjalta esiin nousi myös eriäviä näkökulmia koskien 

osuuskuntien demokraattista päätöksentekoa. Haastatteluista nousi esiin havain-

toja, että osittain päätöksiin saattaa jokin tietty porukka vaikuttaa enemmän ja näin 

ollen kaikki päätökset eivät mahdollisesti ole demokraattisia.  

 

”Siellä on liian isossa roolissa päättämässä asioista joku porukka, joku 

tuottajaporukka.” Haastateltava D 

”Jos ei päässy piireihin niin ei päässy piireihin.” Haastateltava D 
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Osuuskunnan periaatteisiin kuuluu kohdella jäseniä tasavertaisesti ja näin ollen 

jäsenen asema ei riipu erilaisista taloudellisista, maantieteellisistä tai henkilökoh-

taisista tekijöistä. Tuottajat voivat luottaa siihen, että heidän tuottamat raaka-aineet 

keräillään kaikilta alueilta samaan hintaa, vaikka asuisi osuuskunnan toiminta-

alueen syrjäisimmällä seudulla. Tutkimuksen mukaan haastateltavat kokevat tä-

män tavoitteen täyttyvän. Osuuskunnan jäsenet ovat tasavertaisessa asemassa 

riippumatta missä päin Suomea asuu. (Tenaw et al. 2015, 83) 

 

”Kaikki osakkaat on yhtävertaisia … ja kaikkien jäsenten tuotettu raa-

ka-aine haetaan sanojen sääntöjen mukaisesti.” Haastateltava C 

”Kaikilla on tasapuolinen kohtelu hinnoittelussa, etäisyydet ei vaikuta. 

Ainut mikä hintoihin vaikuttaa on tilakohtaiset lisät. Tilan sijainti ei vai-

kuta. Jäsen per ääni on hyvin selkeä. Tuotetut kilot ei vaikuta jäsenten 

äänivaltaan.” Haastateltava A 

 

Osuuskunta on avoinna kaikille ja siihen voi vapaasti liittyä. Tiedossa on, että 

Suomessa on käyty keskusteluja siitä voisiko tuottajaosuuskunnat jatkossa vali-

koida jäsenet kenen kanssa solmivat tuotantosopimukset. Näin osuuskunta voisi 

valikoida sellaiset tuottajat, jotka ovat osuuskunnan talouden kannalta tuottavim-

mat. Osuuskunnan näkökulmasta tällainen valikointi on perusteltua mutta jäsenen 

tasapuolisen kohtelun näkökulmasta se ei ole oikein. (Tenaw et. al. 2015, 88) Tä-

män tutkimuksen mukaan erityisesti tasavertainen kohtelu koetaan osuuskunnan 

arvoa luovaksi tekijäksi. Jäsenten valikoiminen aiheuttaa tuottajat eriarvoiseen 

asemaa eikä sovellut osuuskunnan toiminnan periaatteisiin ja arvopohjaan.  

 

4.3.4 Henkilövalinnat 
 

Osuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan vaaleilla edustajiston ajamaan jä-

senkunnan etuja. Osuuskuntalaissa määritellään edustajiston tehtäväksi valita 

osuuskunnalle hallitus ja hallintoneuvosto. (OKL 5:4 §) Hallituksen tehtävänä on 

huolehtia osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, 

sekä huolehtia siitä, että osuuskunnan kirjanpito ja varainhoidon valvonta on 

asianmukaisesti järjestetty. (OKL 6:2 §) Hallitus valitsee myös osuuskunnalle toi-
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mitusjohtajan, jonka tehtäviin kuuluu hoitaa osuuskunnan juoksevaa hallintoa halli-

tuksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. (OKL 6:20 §)  

 

Haastatteluista nousi esiin henkilövalintojen tärkeys, kun mietitään osuuskunnan 

toimintaa, päätöksentekoa ja yksittäisen jäsenen intressejä. Aikaisemmissa tutki-

muksissa (mm. Bataille-Chedotel & Huntzinger 2004 ja Cornford 2004) on todettu, 

että osuuskuntien hallinto on monimutkaista, luonnostaan vaikeaa ja ongelmallista 

toimintaa. Samat havainnot voi tehdä myös tämän tutkimuksen pohjalta. Yksittäi-

sen tuottajajäsenen tärkein tehtävä on äänestää edustajistoon sellainen henkilö, 

jonka uskoo ajavan parhaiten juuri omia intressejä. 

 

”Me ne johtajat on sinne valittu” Haastateltava D 

”Edustajiston tärkein homma on henkilövalinnat.” Haastateltava B 

”Yksittäinen tuottaja ei voi oikeastaan muuta kuin äänestää edustajis-

toon parhaaksi katsomansa edustajan ja edustajisto tekee päätöksiä.” 

Haastateltava D 

 

Henkilövalinnat osuuskunnassa on tärkeää, koska niillä on todennäköisesti vaiku-

tusta osuuskunnan menestymiseen. Tuottajaosuuskunnassa henkilövalintojen tär-

keys vielä korostuu, koska kyseessä on tuottajajäsenten oma taloudellinen menes-

tyminen. Välttämättä aina osuuskunnan jäsen ei tiedosta olevansa samalla myös 

omistaja mutta tuottajaosuuskunnasta puhuttaessa voidaan olettaa jokaisen tuot-

tajajäsenen tiedostavan oman tilanteen ja aseman ja sitä kautta mahdolliset vai-

kuttamisen keinot. 

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa muun muassa Cornforth (2004, 23) tuo esille hal-

lintoon valittavien henkilöiden osaamisen. Usein hallintoon valitaan henkilöitä, joilla 

ei ole kokemusta yritystoiminnasta. Osuuskunnan hallinnossa toimivilla tulisi olla 

riittävä osaaminen ja pätevyys tehdä liiketoiminnan näkökulmasta kannattavia rat-

kaisuja ja päätöksiä. Tässä tutkimuksessa sama huoli nousi esille. Mikäli henkilö-

valinnoissa epäonnistuu, vaikuttaa se negatiivisesti jäsenten asemaan. Haastatte-

lussa tulee ilmi, että edustajiston jäsenillä on hyvin erilaiset taustat ja osa heistä 

eivät välttämättä ole edes tietoisia säännöistä ja edustajiston tehtävistä.  
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Haastattelujen pohjalta nousee esiin tarve kehittää edustajiston ja hallintohenkilöi-

den osaamista esimerkiksi erilaisten koulutusten kautta. Yksi osuustoiminnan seit-

semästä periaatteesta on koulutus, oppiminen ja viestintä. Periaatteen mukaan 

osuuskunnan tulee tarjota jäsenilleen, luottamushenkilöille, liikkeenjohdolle ja hen-

kilöstö mahdollisuus koulutukseen, jonka avulla edistetään osuuskunnan kehittä-

mistä. (Troberg 2014, 37-38) 

 
4.3.5 Omistajaohjaus 
 

Omistajaohjauksella voidaan tarkoittaa kaikkia niitä toimia, joita omistajat toteutta-

vat ohjatakseen omistamansa osuuskunnan toimintaa haluamaansa suuntaan. 

Haastattelujen perusteella omistajaohjauksen toteutumiseen vaikuttaa paljon, 

kuinka hyvin tuntee henkilöitä hallinnossa ja sitä kautta asiat etenevät haluttuun 

suuntaan.  

 

”Yleensä joku tuntee aina jonkun kuka on hallinnossa ja niin viesti 

menee eteenpäin.” Haastateltava B 

 

Haastattelujen pohjalta voi tehdä myös havainnon, että suuri vaikutus osuuskun-

nan hallintoon ja sen johtamiseen on luonnollisesti puheenjohtajilla hallintoneuvos-

tossa ja hallituksessa. Haastatteluista ilmeni, että haastatellut edustajiston jäsenet 

kokivat puheenjohtajien ohjaileva voimakkaasti yhtiön toimintaa haluamaansa 

suuntaan. Toisaalta se nähtiin myös hyvänä asiana. Haastatellut edustajiston jä-

senet ymmärtävät sen, että heillä ei ole välttämättä tarvittavaa tietoa ja resursseja 

huolehtia yhtiön menestyksestä ja kilpailukyvystä samalla tavalla kuin toimivalla 

johdolla.  

 

”Kun tuottajapuolelta tulee tarpeeksi painetta niin sitten rupee toimi-

maan.” Haastateltava B 

”Toisaalta sit jos tuottajat pääsee liikaa päättämään asioista niin ei sii-

täkään tietenkään hyvää seuraisi.” Haastateltava D 
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Kuten aikaisemmin on todettu, osuuskunnallinen yhtiömuoto aikaansaa korkeat 

transaktiokustannukset. Demokraattinen päätöksenteko saattaa olla monimutkais-

ta ja ristiriitaista, yksittäisen jäsenen on vaikea vaikuttaa taloudellisiin ja liiketoi-

minnallisiin asioihin. Omistusoikeudet saattavat hämärtyä eikä ole selkeää käsitys-

tä, miten toiminnan tulos jakautuu. (Neto et. al. 2012, 74) Nilsson (2001, 338) tut-

kimuksessaan kuvailee tilannetta, jossa osuuskunnassa syntyy horisonttiongelma, 

kun jäsenillä on erilaiset odotukset osuuskunnan tuottoon. Jäsenet eivät välttämät-

tä halua tehdä investointipäätöksiä, koska he ovat enemmän kiinnostuneita siitä 

mitä osuuskunnan jäsenyys tuottaa heille nyt tällä hetkellä sen sijaan, että keskity-

tään yrityksen menestykseen pidemmällä aikavälillä.  

 

Tässä tutkimuksessa sama ilmiö oli huomattavissa. Tehdyt päätökset ja investoin-

nit jakaa mielipiteitä. Haastatellut edustajiston jäsenet eivät nähneet välttämättä 

yhteyttä siinä, miksi jokin investointi oli tehty ja miten se hyödyttää osuuskunnan 

menestymistä. Yksi haastateltava totesi:  

 

”Jos tätä olisi tuottajilta kysytty niin ei varmasti oltais siihen suostuttu.” 

Haastateltava D 

 

Toisaalta taas haastatteluissa huomasi, että on vaikea tasapainoilla tilanteessa, 

jossa oma elinkeino ja siinä menestyminen on riippuvainen siitä miten osuuskunta 

menestyy.  

 

”Moni helposti unohtaa yhtiön edun ja yhtiön kokonaisuutena. Omaa 

etua tuijotetaan liikaa. Joku ratkaisu saattaa olla yhtiölle hyvä ja sen 

tulevaisuudelle mutta se sit saattaa kirpaista jotakin jäsentä.” Haasta-

teltava B 

 

Omistajaohjaus osuuskunnissa on erilaista kuin esimerkiksi julkisissa osakeyhti-

öissä. Osuuskunnilla ei pääsääntöisesti ole julkisen kaupankäynnin kohteena ole-

vaa osaketta, joka antaisi informaatiota, miten johto on suoriutunut. Myös osuus-

kunnan omistuspohjan ollessa hajaantunutta, yksittäisellä jäsenellä ei ole välttä-

mättä suurta intressiä eikä mahdollisesti keinojakaan valvoa toimivan johdon suo-
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riutumista. Erilaisilla sopimuksilla ja kannustimilla on mahdollista asettaa kontrollia 

ja ohjata toimivaa johtoa toimimaan haluttuun suuntaan. (Neto et. al. 2012, 75; 

Pöyhönen 2013, 650; Hueth & Marcoul 2015, 94) 

 

”Monesti liian kova kasvutavoite on väärä tai väärät kannustimet.” 

Haastateltava B 

 

”On kannustimia mitkä palkitsee kun tulos on tietyn tasoinen ja yli niin 

onko siinä mitään järkeä? Edustajisto ei voi valvoa miten tulos teh-

dään ja keneltä se on pois. Johdossa osa ei ole tuottajia ja heillä on 

eri ajatukset ja tavoitteet. Johtajat tienaa sitä enemmän mitä vähem-

män tuottajille maksetaan.” Haastateltava B 

 

Osuustoiminnalle ominaista on demokraattinen päätöksenteko. Jokaisella jäsenel-

lä on käytössään yksi ääni päätettäessä osuuskunnan asioista. Tämä mahdollistaa 

sen, ettei kukaan pääse määräävään asemaan ja käyttämään valtaansa päätök-

senteossa. (Novkovic 2008, 2169; Pöyhönen 2013, 646) Tutkimusaineiston pohjal-

ta erityisesti haastateltava A nostaa esiin demokraattisen päätöksenteon. Demo-

kratian puutetta ei niinkään kritisoida jäsenten keskuudessa vaan tilanne nähdään 

haasteelliseksi edustajiston ja muiden hallintoelinten välillä. Tämän tutkimuksen 

mukaan edustajisto tekee päätöksiä epämääräisen tiedon varassa eikä edustajis-

tolla ole riittävästi välineitä arvioida ehdotuksia, mitä johto esittää. 

 

”Liian moniportainen hallinto. Demokratia on supistunut käytännössä 

hallituksen ja toimitusjohtajan harteille.” Haastateltava A 

”Valta on siirtynyt yhä pienemmälle porukalle.” Haastateltava A 

 

Osuuskuntien haasteena koetaan jäsenten alhainen osallistuminen osuuskunnan 

hallinnoimiseen (Normark 1996, 437). Jäsenten alhainen osallistuminen ei 

edesauta demokraattisen päätöksentekomallin toteutumista. Tämän tutkimuksen 

aineistosta voi huomata, että mitä aktiivisempia jäsenet ovat vuoropuhelussa 

osuuskunnan hallinnon kanssa sitä todennäköisemmin asiat etenevät hallinnon 

tietoon ja jäsenet voivat näin vaikuttaa osuuskunnan toimintaan muutenkin kuin 
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kokouksissa äänestämällä. Toisaalta taas ilman jäsenten aktiivisuutta johdon saat-

taisi olla vaikea saada selville minkälaiset tavoitteet jäsenkunnalla on.  

 

4.3.6 Tuloksen jako 
 

Vertailtaessa osuuskunnan ja osakeyhtiön toimintaa suurimmat erot ovat siinä, mi-

ten yrityksen tulos jaetaan. Osuuskunnissa ylijäämää voidaan jakaa tuotannossa 

käytetyn panoksen, kuten raaka-aineen, työpanoksen tai pääoman perusteella. 

Osakeyhtiöissä voitto jaetaan vain yhtiöön sijoitetuille pääomapanoksille. Osak-

keenomistaja voi saada voittoa vuosittain osinkoina. Osinkojen lisäksi hän voi 

saada voittoa, mikäli omistuksessa olevien osakkeiden arvo kasvaa ja omistaja 

myy osakkeet. (Troberg 2014, 52)   

 

Osuuskunnan ylijäämä kuuluu osuuskunnalle itselleen ja sen jakamisesta jäsenille 

tulee määrätä säännöissä. Lähtökohtaisesti ajateltuna jäsenillä ei ole oikeutta yli-

jäämään, eikä jäsenillä ole oikeutta vaatia vähimmäisjakoa kuten esimerkiksi 

osakkeenomistajalla on osakeyhtiössä. (Mähönen & Villa 2014, 6-7) Osuuskuntien 

pääoman voidaan sanoa olevan kollektiivista, sillä osuuskunta omistaa pääomat. 

Pöyhönen (2011, 270) on tutkinut omassa väitöskirjassaan omistajaoikeuksia ja 

omistaja-arvoa ja tutkimustulosten perusteella hän esittää kriittisen kysymyksen 

siitä, onko osuuskunnan jäsenet toiminnallaan tukeneet osuuskuntien taloutta, 

vaikka tilanne tulisi olla päinvastainen? 

 

Mietittäessä osuuskunnan tuloksen jakoa on mahdollista maksaa ylijäämää 

jäsenille jälkitilinä käytön suhteessa tai osuuspääoman korkona osuuskuntaan si-

joitetun pääoman suhteessa. Jos painotetaan osuuspääoman korkoa, osuuskun-

nasta ei ole enää paljon jäljellä perinteisessä muodossaan vaan osuuskunta 

lähenee pääomayhtiötä. (Troberg 2014, 52) Haastattelujen pohjalta yksi edustajis-

ton jäsen koki tämän piirteen juuri samoin kuin Troberg tutkielmassaan. Hänen 

mielestään osuuskunnalliset piirteet ovat etäisesti mukana toiminnassa mutta ver-

rattuna historiaan on piirteet laimentuneet.  
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”Mitä isompi yksikkö on niin sen parempi lisä eli hinta. Mun mielestä 

se on todella kaukana osuuskunta-aatteesta sellainen.” Haastateltava 

D 

 

Osuuspääoman korosta päättää edustajisto. Haastattelujen perusteella tuloksen-

jakoon vaikuttaminen nähdään kuitenkin vähäiseksi. Hallitus tekee ehdotuksen 

osuuspääoman korosta ja edustajisto joku hyväksyy sen tai hylkää. Haasteeksi 

koetaan vähäinen tieto siitä, mikä on todellisuudessa osuuskunnan maksukyky. 

Olisiko osuuskunnalla mahdollisuus maksaa korkeampaa korkoa osuuspääomal-

le? Kysymyksiä haasteltujen edustajiston jäsenten keskuudessa herättää tuotetun 

raaka-aineen hinta ja maksettava osuuspääoman korko. Onko niin, että mitä vä-

hemmän maksaa raaka-aineesta sitä paremmin saa osuuspääomalle korkoa. 

 

”Yksittäinen jäsen ei voi vaikuttaa tuloksenjakoon muuta kuin äänes-

tämällä edustajiston vaaleissa.” Haastateltava B 

 

Haastateltava kuitenkin jatkaa, että kun edustajistossa hyväksytään se, paljonko 

korkoa maksetaan ja edustajiston jäseniä on luonnollisesti useita niin mielipiteitä-

kin on yhtä monta. Toiset haluaisivat, että lyhennetään enemmän velkaa ja toiset 

haluavat korkeampaa korkoa. Tuloksen jakoon voi kyllä vaikuttaa jollain tasolla 

mutta se on yleensä aina kompromissi.  

 
4.3.7 Osuuskunta osakeyhtiön omistajana 
 
Monet suuret tuottajaosuuskunnat Suomessa harjoittavat liiketoimintaa omistami-

ensa yhtiöiden kautta. Jotkut näistä yhtiöistä ovat listautuneet pörssiin. Haastatte-

luiden pohjalta tällainen omistuksen ketjutus koettiin sekä hyväksi ja arvokkaaksi 

asiaksi että myös haittaavaksi tekijäksi. Heikkona ominaisuutena koettiin erityisesti 

osuuskunnan ja osakeyhtiön erilainen tavoiteasetanta. Haastatteluista sai kuvan, 

että ensisijainen prioriteetti on osakkeenomistajien hyödyn maksimointi ja tämä 

koetaan tuottajan näkökulmasta haasteelliseksi.  

 



44
  

”Julkisen osakeyhtiön on pakko tehdä koko ajan voittoa ja intressit on 

ristiriidassa. Tuottajat haluaa eri asioita.” Haastateltava B 

 

Haastattelujen perusteella osuuskunta osakeyhtiön omistajana koettiin kuitenkin 

enemmän hyödylliseksi kuin haittaavaksi tekijäksi. Haastateltavat kertoivat muun 

muassa osakeyhtiön tekevän hyvää tulosta ja se valuu lopulta tuottajille. Osakeyh-

tiö maksaa osinkoa osuuskunnalle ja sitä kautta osuuskunta siirtää tuottoja tuotta-

jille osuuspääomankorkona. Osuuskunta yhtiömuotona nähdään myös välttämät-

tömänä tällaisessa omistuksen ketjutuksessa. Osuuskunnan tehtävä ei ole harjoit-

taa välttämättä itse liiketoimintaa, vaan pelkästään huolehtia jäsenistön eduista 

suhteessa omistamaansa osakeyhtiöön.  

 

Osuuskunta on useassa tapauksessa yksi isoimmista yksittäisistä omistajista. 

Esimerkkinä nostettakoon esiin Valio Oy, jonka omistaa 16 osuuskuntaa. HKSca-

nin suurin omistaja on LSO Osuuskunta. Atria Oyj:n viiden suurimman omistajan 

joukossa on peräti kolme osuuskuntaa; Itikka Osuuskunta, Lihakunta ja Osuuskun-

ta Pohjanmaan Liha. (Valio 2019, HKScan 2019, Atria 2019) Yksittäisen tuottajan 

näkökulmasta osakeyhtiön omistajuuden voi nähdä myös arvokkaana asiana ja 

haastattelujen kautta tämä nousi myös esiin. Yksi haastateltava kertoi, että hän 

pitää henkilökohtaisesti arvokkaana asiana, kun pääsee osuuskunnan jäsenenä ja 

tuottajana omistamaan osuuskunnan kautta isoa ja menestyvää pörssiyhtiötä.  

 

4.4 Tulosten yhteenveto 
 

Osuuskunnan kotimainen omistuspohja koetaan tutkimuksen mukaan tärkeäksi ja 

arvoa tuovaksi asiaksi. Suomalaiset osuuskunnat ovat sitoutuneet käyttämään ko-

timaista raaka-ainetta ja tuottajat voivat luottaa siihen, että heidän tuottamansa 

raaka-aineet otetaan vastaan kysynnästä riippumatta. Osuustoiminnallisuus takaa 

myös tuottajille varman jakelu- ja markkinointikanavan, eikä tuottajien tarvitse itse 

etsiä ostajia ja jatkojalostuskanavia.  

 

Tiedon puute tutkimustulosten mukaan koetaan haasteelliseksi. Edustajiston jäse-

net kokevat, että heillä ei ole riittävästi tietoa käytössään, jotta voisivat ottaa kan-
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taa tehtyihin päätöksiin ja esitettyihin ehdotuksiin. Ennakkotietoa päätöksenteon 

tueksi ei ole riittävästi saatavilla. Tiedonkulku hallinnolta jäsenille mutta myös toi-

sinpäin koetaan tärkeäksi mutta riittämättömäksi. Tulosten mukaan myös jäsenet 

itse voisivat olla aktiivisempia ja heidän osaamisen taso edustajiston säännöistä 

on puutteellista.  

 

Jäsenten tasavertainen kohtelu tulosten mukaan nähdään ristiriitaisena asiana. 

Tuloksista voi huomata, että välttämättä kaikki päätökset eivät ole täysin demo-

kraattisia ja jollain tietyllä tuottajaryhmällä saattaa olla enemmän vaikutusvaltaa 

päätöksentekoon. Tehdyillä päätöksillä saattaa olla vaikutuksia yksittäisiin tuotta-

jiin ja siitä syystä saattaa tulla kuva, että tuottajia ei kohdella päätöksenteon näkö-

kulmasta tasapuolisesti. Tulosten mukaan tuottajia kohdellaan tasavertaisesti hin-

noittelun ja raaka-aineiden keräilyn suhteen ja tämä on tärkeä ja arvokas asia tuot-

tajaosuuskunnan toiminnassa.  

 
 
Edustajiston jäsenillä on tärkeä tehtävä henkilövalintoja tehtäessä. Tulosten mu-

kaan onnistuneilla henkilövalinnoilla on merkitystä jäsenten asemaan ja osuus-

kunnan hallinnon onnistumiseen ja osuuskunnan toiminnan menestykseen. Tulok-

sien pohjalta voi kuitenkin huomata tosiseikan, että kaikilla osuuskunnan jäsenillä 

ei ole tietoisuutta omasta roolistaan osana osuuskunnan päätöksentekoa ja mah-

dollisuudesta vaikuttaa esimerkiksi äänestämällä edustajiston vaaleissa.  

 

Omistajaohjaus koetaan tulosten mukaan haasteelliseksi, koska osuuskunnan joh-

to tietää aina asioista eniten ja ohjailee voimakkaimmin osuuskunnan toimintaa. 

Edustajiston jäsenen näkökulmasta yhteisesti tehdyt päätökset jakavat mielipiteitä 

ja usein ne koetaan kompromisseiksi. Mitä enemmän on päättäjiä niin sitä enem-

män on eriäviä mielipiteitä ja aina jonkun mielestä tehdyt ratkaisut olivat vääriä tai 

epäonnistuneita. Tulosten perusteella saattaa olla vaikea erottaa oma taloudelli-

nen etu osuuskunnan edusta ja kumman edun mukaan päätökset tulisi tehdä. Li-

säksi johdon kannustimet ja toiminnan tavoitteet koetaan olevan ristiriidassa ja oh-

jailevan tuottajan kannalta väärään suuntaan osuuskunnan toimintaa.  
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Tehdyn tutkimuksen mukaan vaikuttamismahdollisuudet tuloksen jakoon koetaan 

vähäisiksi. Edustajiston jäsenen on vaikea saada käsitys siitä, mikä on osuuskun-

nan todellinen maksukyky ja olisiko mahdollista maksaa vielä korkeampaa osuus-

pääoman korkoa tai tuottajahintaa.  

 

Osuuskunta osakeyhtiön enemmistöomistajana koetaan tämän tutkimuksen mu-

kaan pääsääntöisesti hyvänä asiana tuottajan näkökulmasta. Osakeyhtiön tekemä 

hyvä tulos on heijastunut lopulta tuottajien eduksi osuuspääoman korkona. Tulos-

ten mukaan haasteeksi tällaisessa omistusketjutuksessa koetaan osuuskunnan ja 

osakeyhtiön erilaiset tavoitteet.  
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tässä tutkimuksen viimeisessä varsinaisessa luvussa kerrotaan tutkimuksen yh-

teenveto siinä mitä on tehty ja minkälaisia tuloksia tutkimus antoi. Lopuksi vielä 

nostetaan esiin mahdollisia jatkotutkimusaiheita ja arvioidaan tehdyn tutkimuksen 

laadukkuutta ja uskottavuutta.  

 

Tämän tutkimuksen päätavoite oli tutkia tuottajaosuuskunnan jäsenen asemaa ja 

miten jäsenet kokevat hyötyneensä osuuskunnan toiminnasta. Tarkoitus oli selvit-

tää, onko osuuskunnan jäsenyys tuonut taloudellista etua ja minkälaiset vaikutta-

misen mahdollisuudet jäsenillä on asioihin, jotka vaikuttavat heidän elinkeinonhar-

joittamiseen. Lisäksi tavoitteena oli saada kuvaa siitä, miten jäsenet kokevat 

osuuskunnan suoriutuneen tavoitteissaan ja toiminnantarkoituksesta ja miten tuot-

tajaosuuskunnat ovat onnistuneet luomaan jäsenhyötyä. Tarkoituksena oli luoda 

näkemys siitä, millä tavoin tuottajaosuuskunnat ovat onnistuneet, mikä on ollut 

heikkoa ja missä on suurimmat parantamisen tarpeet.  

 

Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia päätutkimuskysymyksen ja kahden päätut-

kimuskysymystä tarkentavien alatutkimuskysymysten avulla. Päätutkimuskysymys 

tässä tutkimuksessa oli: Miten jäsenet kokevat pystyvänsä vaikuttamaan osuus-

kunnan toimintaan? Tarkentavat alatutkimuskysymykset olivat: Millä tavalla jäse-

net kokevat hyötyneensä tuottajaosuuskunnan jäsenyydestä ja miten jäsenet ko-

kevat osuuskunnan toiminnan tukevan heidän omaa elinkeinoaan. Näihin tutki-

muskysymyksiin, tutkimustuloksiin ja niistä tehtyihin johtopäätöksiin palataan tar-

kemmin seuraavassa johtopäätökset –luvussa. 

 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys käsitteli osuuskuntien toimintaperiaat-

teita, toimintamallia ja omistajaohjausta. Teoriaosuus antaa yleisen käsityksen 

osuustoiminnasta, sen historiasta ja tuottajaosuuskuntien erityispiirteistä. Osuus-

kuntien omistajaohjausta tässä tutkimuksessa käsiteltiin agenttiteorian avulla. 

Agenttiteoria antaa ymmärryksen johdon ja jäsenkunnan välisten suhteiden prob-
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lematiikasta. Agenttiteoria ja omistajaohjaus on isossa roolissa, kun puhutaan 

edustajiston merkityksestä osuuskunnan toiminnassa, päätöksenteossa ja osuus-

kunnan menestymisessä.  

 

Tehty tutkimus oli luonteeltaan laadullinen. Tutkimuksessa haastateltiin neljää eri 

tuottajaosuuskunnan edustajiston jäsentä. Tehdyt haastattelut litteroitiin ja analy-

soitiin. Kerätyn ja analysoidun tutkimusaineiston pohjalta nousi esiin seitsemän eri 

teemaa. Nämä olivat kotimainen omistus, tiedon puute, tasavertainen kohtelu, 

henkilövalinnat, omistajaohjaus, tuloksen jako ja osuuskunta osakeyhtiön omista-

jana. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa nämä esiin nousseet teemat on linki-

tetty aikaisempaan tutkimukseen ja niiden tuloksiin ja havaintoihin. Seuraavassa 

johtopäätökset –kappaleessa esitellään vielä tarkemmin tutkimuksessa nousseita 

teemoja tutkimuskysymysten avulla.  

 

5.1 Johtopäätökset 
 

Tuottajaosuuskunnan jäsenyydestä koettu hyöty 
 

Tehdyn tutkimuksen mukaan tuottajaosuuskunnan jäsenyys koetaan tuottajien 

keskuudessa tärkeäksi ja hyödylliseksi. Muun muassa Pöyhönen (2013, 634) ker-

too jäsenhyödyn tuottamisen olevan osuuskunnan tärkeä tehtävä mutta se miten 

osuuskunta sitä pystyy tuottamaan voi olla vaikea määritellä, sillä se koostuu mo-

nesta eri tekijästä. Tulosten mukaan jäsenet arvostava taloudellista hyötyä mutta 

myös turvallisuutta minkä osuuskunnan toiminta luo.  

 

Kotimainen omistuspohja antaa turvallisuutta. Tuottajat voivat olla varmoja, että 

yritys ei ole ostettavissa ja päätöksenteon näkökulmasta ratkaisut tehdään Suo-

messa ja näin ollen suomalainen näkökulma tulee huomioiduksi. Tutkimustulosten 

mukaan tuottajilla on tärkeä rooli valita riittävän päteviä ja osaavia henkilöitä edus-

tajistoon ja hallintoon tekemään päätöksiä heidän edun mukaisesti. Henkilövalin-

noilla on merkitystä osuuskunnan menestymiseen ja sitä kautta tuottajalle realisoi-

tuvaan hyötyyn. Tässä tutkimuksessa selvisi, että kaikilla osuuskunnan edustajis-

tossa toimivilla henkilöillä ei välttämättä ole riittävää osaamista ja tietoa, mikä tar-
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vittaisi osuuskunnan asioista päätettäessä. Tästä syystä osuuskuntien tulee kiin-

nittää huomiota henkilöiden riittävään kouluttamiseen.  

 

Tuottajien tuottama raaka-aine on yleensä sellaista, että sitä ei voi pitkiä aikoja va-

rastoida ja säilöä. Tuotantoa on vaikeaa ja osittain jopa mahdotonta sopeuttaa 

äkillisesti, jos esimerkiksi taloudessa tapahtuu jotain ja raaka-aineen hinta laskee. 

Tällöin osuuskunta tuo turvan sille, että se ottaa tuotetun raaka-aineen vastaan ja 

järjestää sille markkinointiväylät. Ilman osuuskunnan tarjoamaa väylää tuottajan 

tulisi mahdollisesti aina etsiä itse tuottamalle raaka-aineelle jatkojalostuskanavat. 

Tämä söisi tuottajan omia resursseja ja asettaisi hintapainetta raaka-aineelle. Tä-

män tutkimuksen mukaan osuuskunta koetaan tärkeäksi toimijaksi erityisesti 

markkinoille pääsyn ja jatkojalostuksen näkökulmasta. Pellervon 2015 teettämä 

tutkimus osoitti saman havainnon mitä tässä tutkimuksessa selvisi.  

 

Oman elinkeinon menestyminen osuuskunnan toiminnan kautta 
 

Osuuskunnan tuottama ylijäämä kuuluu osuuskunnalle itselleen ja sen jakamises-

ta määrätään säännöissä. Lähtökohtaisesti ajateltuna jäsenillä ei ole oikeutta yli-

jäämään, eikä jäsenillä ole oikeutta vaatia vähimmäisjakoa, kuten esimerkiksi 

osakkeenomistajilla on osakeyhtiössä. (Mähönen & Villa 2014, 6-7) Tässä tutki-

muksessa esiin tulleiden tulosten mukaan osuuskunnan jäsenet kokevat pääsään-

töisesti aina raaka-aineesta maksetun tuottajahinnan liian alhaiseksi. Markkinaym-

päristö on haastava ja sieltä tuleva hinnoittelupaine ei aina tyydytä tuottajia.  

 

Omistajaohjauksen näkökulmasta jäsen voi erilaisilla sopimuksilla ja kannustimilla 

ohjailla toimivaa johtoa tekemään ratkaisuja jäsenten hyväksi. Tässä tutkimukses-

sa eriin nousee näkökulma siitä, että onko sittenkään onnistuttu luomaan sellaisia 

sopimuksia ja kannusteita, jotka tukevat tuottajien menestymistä osuuskunnan 

avulla. Erilaiset osuuskunnan kannustinjärjestelmät, jotka ovat sidoksissa esimer-

kiksi kasvuun tai tehtyyn tulokseen koetaan haasteelliseksi. Kun keskitytään kas-

vuun tai tulokseen, yksittäisen tuottajan on vaikea arvioida sitä, miten tulos on 

saavutettu. Tulosten perusteella herää kysymys olisiko sittenkin osuuskunnalla ol-
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lut varaa maksaa paremmin tuotetusta raaka-aineesta, jolloin välttämättä tulostaso 

ei olisi ollut samanlainen.  

 

Omassa väitöskirjassaan Pöyhönen (2011, 270) on tutkinut omistajaoikeuksia ja 

omistaja-arvoa ja hän esittää kriittisen kysymyksen siitä, onko osuuskunnan jäse-

net toiminnallaan tukeneet osuuskuntien taloutta, vaikka tilanne tulisi olla päinvas-

tainen. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan vaikuttamismahdollisuudet tuloksen 

jakoon nähdään vähäiseksi ja edustajistolle jää epäselväksi, mikä on osuuskunnan 

todellinen maksukyky ja olisiko mahdollisuus maksaa korkeampaa korkoa osuus-

pääomalle.  

 

Useat nykyajan suuret tuottajaosuuskunnat harjoittavat liiketoimintaa omistamien-

sa yhtiöiden kautta. Tällaista omistuksen ketjutusta kutsutaan hybridiosuuskun-

naksi. Jotkut näistä yhtiöistä ovat listautuneet pörssiin. Osuuskunnan yksittäisen 

jäsenen näkökulmasta tämä toiminta koetaan ristiriitaisena mietittäessä vaikutuk-

sia tuottajan omaan elinkeinoon ja kannattavuuteen. Negatiivisena asiana tutki-

muksen mukaan nähdään osuuskunnan ja osakeyhtiön erilainen tavoiteasetanta. 

Osakeyhtiön pääasiallinen tavoite on tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomista-

jille ja voitontuottamisen paine on voimakkaampi. Tämä saatetaan kokea ristiriitai-

sena yksittäisen tuottajan näkökulmasta.  

 

Toisaalta tuottajaosuuskunnan rooli osakeyhtiön omistajana nähdään tutkimuksen 

mukaan myös arvoa lisääväksi asiaksi. Pörssiin listautuneet yhtiöt saavat markki-

noilta rahoitusta ja toisaalta osakeyhtiön tehdessä hyvää tulosta valuu se lopulta 

myös tuottajille. Osakeyhtiö maksaa omistuksien perusteella osinkoa ja tätä osin-

kotuloa jaetaan osuuskunnan tuottajille osuuspääoman mukaan.  

 
Jäsenten vaikuttamismahdollisuudet osuuskunnan toiminnassa 
 

Jäsenten vaikuttamismahdollisuudet osuuskunnissa tulee olla lähtökohtaisesti ta-

savertaiset. Jokaisella jäsenellä on käytössää yksi ääni, eikä kenelläkään yksittäi-

sellä jäsenellä voi olla äänienemmistöä päätöksenteossa. Osuuskuntien päätök-

senteko on demokraattista ja kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua osuus-
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kunnan kokouksiin tai isommissa osuuskunnissa asettua ehdolle edustajistoon ja 

äänestää edustajiston vaaleissa. Yksittäisellä jäsenellä on kaksoisrooli osuuskun-

nan toiminnassa. Toisaalta hän on palvelujen hyödyntäjä ja toisaalta osuuskunnan 

omistaja. Omistajan roolissa jäseneltä odotetaan aktiivisuutta osuuskunnan johta-

misessa mutta toisaalta jäsenellä tulee olla käytössään riittävästi tietoa, jotta voi 

osallistua päätöksentekoon ja arvioida osuuskunnan toimintaa.  

 

Aikaisemman tutkimuksen mukaan on todettu, että osuuskuntien päätösvalta on 

hajaantunutta ja omistajat eivät valvo hallitusta ja johtoa (Nilsson 2001, 329; Pöy-

hönen 2013, 650; Hueth & Marcoul 2015, 94). Tässä tutkimuksessa tutkimustulos-

ten perusteella voidaan todeta, että jäsenet eivät välttämättä tiedä keinoja, miten 

voisivat valvoa paremmin johdon toimia ja päätöksen tekoa. Jäsenillä ei ole käytet-

tävissään riittävästi ajankohtaista tietoa päätöksenteon tueksi. Tämän tutkimuksen 

tulosten pohjalta voidaan todeta, että jäsenillä on tahtotila vaikuttaa ja ottaa kantaa 

päätöksentekoon mutta se on käytännössä hyvin vaikeaa.  

 

Toinen kritisoitu aihe aikaisemmassa tutkimuksessa (mm. Normark 1996) on 

osuuskuntien demokraattinen päätöksenteko. Aikaisempi tutkimus kritisoi demo-

kraattisen päätöksenteon olevan hidasta, tehotonta ja resursseja tuhlailevaa. De-

mokraattista päätöksentekoa ei tue se tosiasia, että jäsenten alhainen osallistumi-

nen on osuuskuntien haaste nykypäivänä. Mitä vähemmän jäsenet osallistuvat 

päätöksentekoon, sitä haasteellisempaa demokratian toteutuminen on. (Normark 

1996, 436-437)   

 

Tutkimustulosten pohjalta jäsenten aktivoimiseksi on tärkeää löytää keinoja. Jä-

senkunnan tietoisuuden kasvattaminen osuuskunnan omistajan roolissa todennä-

köisesti kannustaisi osallistumaan paremmin osuuskunnan päätöksentekoon ja 

aktivoisi jäseniä käyttämään ääntään. Tuottajaosuuskunnan toiminnan menesty-

misen näkökulmasta jäsenkunnan tietoisuuden lisääminen ja edustajiston koulut-

taminen on tärkeää. Tässä tutkimuksessa nousi esiin, että välttämättä kaikki edus-

tajiston jäsenet eivät tiedosta heille kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia osuus-

kunnan päätöksenteossa. Mitä osaavampi edustajisto osuuskunnalla on, sitä pa-
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remmin todennäköisesti osuuskunnan hallinnoiminen toteutuu jäsenkunnan tavoit-

teiden mukaisesti.  

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan demokraattista päätöksentekoa ja tasapuoli-

suutta osuuskunnan päätöksenteossa jonkun verran kyseenalaistetaan. Sen tulisi 

olla demokraattista mutta tulosten mukaan välillä saattaa tulla sellainen tunne, että 

jollain tietyllä ryhmällä tai henkilöillä on mahdollisesti enemmän sananvaltaa ja 

keinoja ohjailla toimivaa johtoa. Tuloksista heijastuu myös se tosiasia, kun päätök-

siä tehdään esimerkiksi edustajiston kokouksissa, jokaisella yksittäisellä kokouk-

seen osallistuvalla jäsenellä saattaa olla erilainen mielipide ja näkemys asiaan. 

Tämä aiheuttaa sen, että tehdyt ratkaisut ja päätökset ovat aina kompromisseja. 

Yksittäinen jäsen voi olla hyvinkin tyytymätön tehtyyn ratkaisuun, jos se ei vastaa 

hänen omaa intressiään sillä hetkellä.  

 

Osuuskunnan toiminnan ja hyödyntuottamisen näkökulmasta viestinnän merkitystä 

ei voi sivuuttaa. Jäsenviestintä jäseniltä hallintoon ja toisin päin on erityisen tärke-

ää. Viestinnän avulla voidaan sitouttaa jäsenkuntaa päätöksentekoon mutta myös 

kuvaamaan osuuskunnan ja markkinoiden tilannetta ja lisäämään tietoisuutta ta-

loudellisesta tilanteesta. Mitä tietoisempia jäsenet ovat vallitsevasta tilanteesta, 

sitä paremmin he kykenevät tekemään päätöksiä osuuskunnan kokouksissa. Vies-

tintä lisää myös avoimuutta, joka antaa paremmat mahdollisuudet arvioida esimer-

kiksi johdon tekemiä päätöksiä. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan jäsenillä voi 

olla haastavaa arvioida mihin tehdyt päätökset pohjautuvat ja se kertoo siitä, että 

viestintä ei välttämättä ole ollut riittävää, tarpeeksi avointa ja informatiivista jäsen-

kunnan suuntaan. Tiedon epäsymmetrian hallinnoimiseen osuuskunnalla tulee olla 

selvät kehittämisen keinot ja tilannetta tulee pyrkiä parantamaan.  

 

Haasteena tuottajaosuuskunnan hallinnoimisessa jäsenen näkökulmasta voidaan 

nostaa esiin ajankäytön haaste. Tuottajan voi olla vaikea tehdä ratkaisua sen välil-

lä kuinka paljon keskittyy tuottajaosuuskunnan hallinnoimiseen suhteessa oman 

elinkeinon harjoittamiseen. Oman elinkeinon harjoittaminen ja kehittäminen saat-

taa sitoa ajallisia resursseja niin paljon, että ajallinen panostus tuottajaosuuskun-

nan hallinnoimiseen voi jäädä käytännössä hyvin pieneksi.  
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Ajankäytön haaste ja sitoutuminen osuuskunnan hallinnoimiseen on oleellinen 

asia, koska osuuskunnan toiminnan yksi perusperiaate on demokraattinen päätök-

senteko ja jäsenten aktiivinen osallistuminen osuuskunnan päätöksentekoon ja 

sitä kautta vaikuttaminen oman elinkeinon menestymiseen. Mikäli jäsenten osallis-

tuminen tuottajaosuuskunnan toimintaan on hyvin vähäistä, häviää myös osuus-

toiminnalliset piirteet osuuskunnan toiminannasta ja päätöksenteosta. Jäsenten 

osallistumien ja vuorovaikutus osuustoiminnassa on tärkeää ja siihen tulee pyrkiä 

myös jatkossa, jotta tuottajien etu ja tavoitteet tulee mahdollisimman hyvin toteute-

tuksi.  

 

Yhteenvetona tehdystä tutkimuksesta voidaan todeta, että tuottajaosuuskunnan 

jäsenet kokevat osuuskunnan tuoneen taloudellista etua jäsenille. Osuuskunnan 

kautta toimiminen koetaan turvalliseksi ja varmaksi. Osuuskunta takaa tuottajille, 

että heidän tuottamat raaka-aineet otetaan vastaan, vaikka talouden tilanne saat-

taa olla vaikea. Tuottajat kokevat kotimaisuuden tärkeäksi ja arvokkaaksi ominai-

suudeksi osuuskunnan toiminnassa.  

 

Tuottajien näkökulmasta tuotetun raaka-aineen hinta koetaan pääsääntöisesti liian 

alhaiseksi mutta tuottajaosuuskunnan maksama osuuspääoman korko koetaan 

tärkeäksi lisäksi mietittäessä osuuskunnan tuottamaa taloudellista hyötyä. Osuus-

kunnan toiminta nähdään tärkeäksi, kun mietitään suomalaisen maatalouden elin-

voimaisuutta. Osuuskuntien tavoiteasetannassa on tuottajien etu vahvasti läsnä ja 

näin ollen markkinoilta tulevat paineet ovat osuuskunnan toiminnan kautta pa-

remmin hallittavissa.  

 

 Vaikuttamismahdollisuudet tuottajaosuuskunnan toimintaan koetaan tämän tutki-

muksen mukaan melko vähäisiksi yksittäisen jäsenen tai edustajiston jäsenen nä-

kökulmasta. Tutkimuksessa mukana olleet edustajiston jäsenet toimivat suhteelli-

sen isoissa osuuskunnissa ja kuten aikaisemmin on todettu, omistajaohjaus muut-

tuu sitä haasteellisemmaksi mitä isommasta osuuskunnasta on kysymys. Johdon 

ja omistajien roolit erkaantuvat ja omistajien saattaa olla vaikea arvioida johtoa ja 

asettaa tavoitteeseen ohjaavia kannustimia.  
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5.2 Jatkotutkimusaiheita 
 

Tämä tutkimus tutki tuottajaosuuskuntien toimintaa ja miten se on koettu edustajis-

ton jäsenten näkökulmasta. Empiirisessä osuudessa haastateltiin neljää eri tuotta-

jaosuuskunnan edustajiston jäsentä. Tutkimuksessa ei haastateltu hallinnon jäse-

niä. Jatkoa ajatellen tutkimuksen toteuttaminen esimerkiksi hallituksen jäsenille 

saattaisi antaa laajempia näkökulmia ja auttaa ymmärtämään kokonaisuutta ja 

haasteita myös muista näkökulmista.  

 

Tutkimuksen teoriaosuus käsitteli omistajaohjausta erityisesti agenttiteorian näkö-

kulmasta. Yleisesti ottaen eri organisaatiotalousteoriat voidaan jakaa transak-

tiokustannusteoriaan, agenttiteoriaan ja varallisuusoikeusteoriaan. Jatkoa ajatellen 

tutkimuksen toistaminen transaktiokustannusten näkökulmasta saattaisi olla pe-

rusteltua. Osuuskuntien toimintaa kritisoidaan usein juuri korkeiden liiketoiminta-

kustannusten näkökulmasta, joten tutkimuksen kannalta oleellista olisi tutkia, mi-

ten näitä korkeita liiketoimintakustannuksia pystyttäisi johtamaan ja hallitsemaan 

eri osuuskuntien toiminnassa.  

 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat kokivat arvokkaaksi ketjutuksen, jossa osuus-

kunta omistaa pörssinoteeratun osakeyhtiön osake-enemmistön. Tulevissa tutki-

muksissa saataisi olla tärkeää selvittää hybridiosuuskuntien toimintaa tarkemmin 

ja arvioida todellista jäsenhyötyä ja toisaalta määrältään pienempien osakkeen-

omistajien näkökulmasta koettua arvoa. Lisäksi pörssiosuuskuntien toiminnan 

yleistyessä osuustoiminnallisuuden perusperiaatteiden toteutuminen toiminnassa 

olisi tutkimisen arvoinen aihe tulevaisuudessa.  

 

Tutkimustuloksissa nousi esiin tiedonepäsymmetria. Haasteelliseksi koettiin tiedon 

liikkuminen toimivalta johdolta jäsenkunnalle ja toisinpäin. Tiedon liikkuminen joh-

dolta jäsenelle on koettu monesti tärkeämmäksi kuin toisin päin. Jatkon kannalta 

merkityksellistä olisi tutkia, miten tätä tiedonepäsymmetriaa olisi mahdollista halli-

ta. Tutkimuksen kannalta olisi arvokasta selvittää, miten toimiva johto saisi hyö-
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dynnettyä entistä paremmin jäsenten tavoitteita osana osuuskunnan päätöksente-

koa.  

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuuden ja uskottavuuden arviointi 
 

Vaikka tutkimuksessa pyritään pääsääntöisesti välttämään virheitä, silti tutkimus-

ten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat työkohtaisesti. Tästä syystä jokaisen tut-

kimuksen luotettavuutta pyritään arvioimaan itse tutkimuksessa. Arviointiin voi-

daan käyttää erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. Reliaabelius tarkoittaa tutkimuk-

sen mittaustulosten toistettavuutta eli tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia 

tuloksia. Jos esimerkiksi useampi arvioija päätyy samanlaiseen lopputulokseen, 

voidaan tutkimusta pitää reliaabelina. (Hirsjärvi et. al. 2008, 226) 

 

Toinen tutkimuksen luotettavuuden ja uskottavuuden arviointiin liittyvä käsite on 

validius (pätevyys). Käsite tarkoittaa tutkimusmenetelmän tai mittarin kykyä mitata 

seikkaa, jota sen on tarkoituskin mitata. Esimerkiksi kyselylomakkeella vastaaja 

saattaa käsittää kysymyksen aivan eri tavalla kuin tutkija on tarkoittanut, ja tällöin 

tulosta ei voida pitää pätevänä. Tällöin mittari aiheuttaa virheellisyyttä tuloksiin. 

Validiutta voidaan tarkastella ennustevalidiutena, tutkimusasetelmavalidiutena ja 

rakennevalidiutena. Kvalitatiivisissa tutkimuksissa luotettavuuteen ja validiuteen 

vaikuttavia keskeisiä asioita ovat henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvaukset. 

Eli ovatko kuvaukset sekä niihin liitetyt selitykset ja tulkinnat yhteensopivia. Tutki-

muksen luotettavuutta parantaa tutkijan tarkka kuvaus tutkimuksen toteutuspro-

sessista. (Hirsjärvi et. al. 2008, 226–227) 

 

Aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksessa on käytetty haastatteluja. Haastattelu-

ja tulee tehdä niin monta, että uusi haastateltava ei enää anna uutta tietoa tutki-

muksen kannalta. Voidaan silloin todeta, että aineisto on kylläinen, eli saturaatio 

on saavutettu. Saturaation hyödyntäminen aineiston keruussa ei ole kuitenkaan 

täysin ongelmatonta kvalitatiivisessa tutkimuksessa, koska jokainen haastatteluti-

lanne ja haastateltava on uniikki ja ainutlaatuinen. Tämän tutkimuksen aineiston 

kohdalla sama haaste on tunnistettu, eikä voida olla täysin varmoja siitä, minkä-

laista uutta tietoa seuraava haastattelu olisi mahdollisesi antanut. Tunnistetusta 
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ongelmasta huolimatta tämä tapa on kuitenkin osoittautunut käytännössä validiksi 

tavaksi määritellä riittävä aineiston määrä. (Hirsjärvi et al. 2009, 182)  

 

Tutkimuksen toistettavuus on pyritty varmistamaan läpi tutkimusprosessin ajan. 

Ennen haastatteluja haastateltavilta on varmistettu heidän suostumus osallistua 

haastatteluun. Haastateltavat ovat halutessaan saaneet tutustua kysymyksiin etu-

käteen. Näin ollen heillä on ollut mahdollisuus valmistautua haastatteluun ja miet-

tiä haastattelukysymyksiin vastauksia etukäteen. Etukäteen tutustumalla kysymyk-

siin, heillä oli myös mahdollisuus pyytää tarkennuksia haastattelukysymyksiin liit-

tyen, mikäli jokin kysymys olisi ollut epäselvä. Kukaan haastateltavista ei esittänyt 

tarkentavia kysymyksiä ennen haastattelua.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta tutkimuksen luotettavuuden tässä tutkimuksessa 

olevan tyydyttävällä tasolla. Tutkimuksen toistaminen myöhemmin samalla tavalla 

olisi mahdollista toteuttaa.  
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Liitteet 

 

Liite 1: Haastattelukysymykset 

 

1. Kertoisitko hieman itsestäsi ja taustastasi. Minkä ikäinen olet ja koulutus-

tausta?  

2. Minkälainen tausta sinulla liittyen osuustoimintaan ja aikaisempiin tehtäviin 

osuustoiminnan parissa? 

3. Minkälainen on edustamasi osuuskunnan toiminnantarkoitus? 

4. Minkälaisia tavoitteita edustamallasi osuuskunnalla on? 

5. Millä tavalla osuustoiminnalliset piirteet näkyvät edustamasi osuuskunnan 

toiminnassa? 

6. Millä tavalla edustamasi tuottajaosuuskunnan rahoitus hoidetaan? 

7. Miten edustamasi tuottajaosuuskunnan tuloksenjako hoidetaan? 

8. Minkälainen on edustamasi tuottajaosuuskunnan hallinto? 

9. Miten omistajaohjausta toteutetaan edustamassasi osuuskunnassa? 

10. Minkälaisen mahdollisuudet tuottajilla on arvioida toimivan johdon toimin-

taa? 

- Entä johdon päätöksentekoa? 

11. Miten koet, että edustamasi tuottajaosuuskunta on onnistunut edesautta-

maan tuottajien elinkeinoa? 

12. Tuleeko mieleen muuta oleellista liittyen tuottajaosuuskunnan jäsenyyteen 

ja omistajuuteen? 

 

 

 

 

 

 

 

 


