
OSUUSTOIMINNAN TUTKIMUSSEMINAARI 
COOPERATIVE RESEARCH SEMINAR 
TO–PE 21.–22.5.2015
HELSINGIN YLIOPISTO, METSÄTALO, UNIONIKATU 40, SALI 4, HELSINKI

OHJELMA/PROGRAM (alustava/preliminary) 

TORSTAI 21.5.

9.00 - 9.30    Tervetuloa/Welcome
  Torsti Hyyryläinen, varajohtaja, Ruralia-instituutti / Deputy Director Ruralia  Institute

9.30 - 10.00  Johdatus seminaarin aiheisiin / Introduction to the Seminar
  Hagen Henrÿ, osuustoiminnan tutkimusjohtaja, Ruralia-instituutti / 
  Research Director Ruralia Institute

10.00 - 10.45  Peruspalvelut Suomessa / Basic Services in Finland
  Markus Seppelin, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö / 
  Ministry of Social Affairs and Health

10.45 - 11.30  Changing Conceptions of Basic Services
  Prof. Pier-Angelo Mori, University of Firenze, Italy

11.30 - 12.00  Kahvitauko / Coffee Break

12.00 - 12.45  MIDATA Cooperatives – A Way to Protect Personal Data
  Prof. Ernst Hafen, ETH Zürich, Switzerland 

12.45 - 13.15  Keskustelua / General Discussion

13.15 - 14.15  Lounas (omakustanteinen) / Lunch Break

14.15 - 15.00  Sosial Services and Cooperatives in Finland
  Jarmo Hänninen, tutkija / Researcher 

15.00 - 15.45  Social Service Provision Through Cooperatives in Canada and Elsewhere
  Jean-Pierre Girard, Researcher, Canada
 
15.45 - 16.15  Basic services and cooperatives, the case of India
  Xavier Wilson, Researcher, India
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16.15 - 16.45  Peruspalvelut ja infrastruktuuri / Basic Needs and Infrastructure
  Perttu Pyykkönen, tutkimusjohtaja, Pellervon taloustutkimus / 
  Researc Director, Pellervo Economic Researc

16.45 - 17.15 Keskustelua / General Discussion 

17.15 - 17.30 Kahvitauko / Coffee Break 

17.30 -  10 vuotta Co-op Network Studies -opintoja / 10 Years Co-op Network Studies Program
  Paneelikeskustelu / Panel

PERJANTAI 22.5.

9.00 - 15.00  Esittelyjä viimeisimmistä tutkimuksista osuustoiminnan alalta / Series of presentations on latest 
  research results on the main topic of the seminar and on other subjects related to cooperatives
  -  Anu Puusan ryhmä, Itä-Suomen yliopisto
  -  Antti Talonen, Tampereen yliopisto
  -  Pasi Tuominen, Lappeenrannan yliopisto
  -  Hagen Henrÿ, Manu Rantanen ja Tytti Klén, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
                               Yhteisetu – yhteistyöllä parempaan palvelujen saavutettavuuteen

Seminaarin osallistumismaksu on 35 € ja se kattaa seminaariin osallistumisen ja kahvitarjoilut. Opiskelijoille seminaari on 
maksuton. Torstain esitykset ovat pääosin englanninkielisiä.

Ilmoittaudu viimeistään keskiviikkona 13.5. tästä linkistä: 
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/60369/lomake.html

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN JA VERKOSTOITUMAAN!

Lisätietoja seminaarista/Further information: 
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti/
University of Helsinki Ruralia Institute
tutkimusjohtaja/Research Director Hagen Henrÿ
puh./tel.: +358 (0)44 300 1217 ja/and +358 (0)45 876 5868
sähköposti/e-mail: hagen.henry@helsinki.fi
ja/and
projektisuunnittelija/project planner Tytti Klén 
puh./tel.: +358 (0)50 576 2881
sähköposti/e-mail: tytti.klen@helsinki.fi

www.helsinki.fi/ruralia S T U D I E S
N E T WORK
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PERUSPALVELUT JA OSUUSTOIMINTA
Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, maaseudun väestökato, kaupungistuminen, julkisten 
budjettivarojen pienuus sekä lisääntyneet julkisten ja yksityisten palvelujen määrittelyongel-
mat ovat johtaneet julkisten peruspalvelujen supistumiseen ja niiden käyttömahdollisuuksien 
eriarvoistumiseen. Nuoret ja koulutetut henkilöt lähtevät alueilta, joissa peruspalvelut vähene-
vät. Nämä demografiset muutokset sekä kaupungistuminen ja metropolisaatio puolestaan 
heikentävät peruspalveluja entisestään. 

Asuinpaikasta tai taloudellisesta asemasta riippumaton tasa-arvoisten elinolosuhteiden tavoi-
te, joka on usein perustuslaillinen normi, tuntuu yhä mahdottomammalta saavuttaa, ja sen 
järkevyyttä kyseenalaistetaan jatkuvasti. Sen lisäksi, että julkinen valta ei enää kykene huo-
lehtimaan palveluista, kansalaisetkaan eivät enää välttämättä jaa yhteistä näkemystä siitä, 
mitä keskeiset peruspalvelut todella ovat ja tulisiko julkisvallan vastata niistä. Ja tulisiko näitä 
palveluja edes tarjota koko maan laajuisesti ja samaan hintaan kaikille kansalaisille.
Digitaalisia, internetin välityksellä toimivia laitteita käytetään yhä enemmän. Tämä on luonut 
aivan uuden, henkilökohtaisten tietojen kontrollointiin liittyvän palveluntarpeen, sillä kaupalli-
set toimijat voivat helposti kerätä ja käyttää digitaalisessa muodossa olevaa henkilökohtaista 
tietoa. Toisaalta tähän vaikuttaa myös julkisvallan poliittisista realiteeteista kumpuava sään-
tely. 

Edellä kuvatuista syistä osuustoimintaan kuuluva oma-apuisuuden idea on noussut uudelleen 
ajankohtaiseksi. Muun muassa terveys- ja vanhuspalveluosuuskuntia, huokeita asumisosuus-
kuntia, päiväkoti- ja kouluosuuskuntia, energia-, vesi- ja valokuituosuuskuntia sekä henkilö-
kohtaisten tietojen suojaamispalveluja tuottavia osuuskuntia on perustettu turvaamaan ne 
palvelut, joita julkinen sektori ei ole pystynyt tarjoamaan, ja joita voittoa tavoittelevalla yk-
sityisellä sektorilla ei ole halua järjestää. Aiemmasta poiketen näitä osuuskuntia perustetaan 
nyt siksi, että niiden jäsenet eivät hyväksy muiden palveluntarjoajien toimintaan liittyviä pe-
riaatteita. Esimerkiksi opettajat ja vanhemmat saattavat haluta ottaa kouluosuuskunnassaan 
käyttöön jonkin erityisen pedagogisen toimintamallin, tai energiaosuuskuntien jäsenet halua-
vat varmistaa, että yrityksen toiminta täyttää ekologiset mittapuut. Jotkin osuuskunnat taas 
yhdistävät sekä julkiset että yksityiset tavoitteet siten, että osuuskuntiin kuuluu jäseniä näiltä 
molemmilta tahoilta. Tämä on mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten julkisen ja yksityisen 
rajapinnat voivat yhdistyä. 

Niin kauan kuin kansalaisilla ei ole mahdollisuutta itse kontrolloida heistä kerättyä tietoa, ja 
niin kauan kuin julkinen valta toimii kaupallisten yritysten keräämän tiedon varassa (sen sijaan, 
että se käyttäisi poliittisten prosessien kautta syntynyttä tietoa), peruspalveluja tullaan tarjoa-
maan yhä suuremmassa määrin kaupallisin ehdoin, toisin sanoen riittämättömästi ja epätasa-
arvoisesti.  

Osuustoimintaseminaarimme ensimmäinen päivä keskittyy edellä mainittuihin kysymyksiin 
niin teoreettisesta kuin käytännöllisestäkin näkökulmasta. Ensimmäisen päivän kielenä on 
pääosin englanti. Toinen seminaaripäivä on perinteisesti varattu monipuoliseen, ajankohtais-
ten osuustoiminnallisten suomalaisten tutkimusten esittelyyn suomeksi.  


