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Osuustoiminnan neuvottelukunta

Arvoisat Lappeenrannan teknillisen yliopiston edustajat

Minulla on kunnia yhdessä Paavo Haapakosken ja Martti Asunnan kanssa
luovuttaa osuustoimintaprofessuuriin liittyvän lahjakirjan liitteineen Teille
hyvät Lappeenrannan teknillisen yliopiston edustajat.
Kuten tässä tuli jo selville, osuustoiminnan ja tiedemaailman yhteistyö on yhtä
vanhaa kuin koko osuustoimintaliike Suomessa. Meillä on edellisen
osuustoiminnan lahjoitusprofessuurin jäljiltä vuodelta 1966 elinvoimainen
yksikkö Helsingin yliopistossa. Meillä on myös moderni
osuustoimintaopetuksen yliopistoverkosto, jossa Lappeenrannan teknillinen
yliopistokin on mukana. Emme siis ala tyhjästä vaan liitymme pidempään
tarinaan.
Tähän uuteen lahjoitukseen tietysti liittyy uusia tavoitteita. Osuustoiminta on
ilmiö, jota voidaan lähestyä monien tieteenalojen kautta. Eri näkökulmia
tarvitaan, sitä korostan. Mutta kun kyse on liiketoiminnasta, on välttämätöntä
tuntea yritysmalli perin pohjin myös liiketoiminnallisesta näkökulmasta.
Meidän täytyy kehittää osuustoimintayritysten kilpailuetujen ymmärrystä ja
johtamisosaamista nykyistä pidemmälle. Miten osuustoiminnan korkeat
ihanteet voidaan laittaa toteen kilpailutaloudessa jäsenarvoa parhaalla tavalla
tuottaen, kannattavasti ja yhteiskuntavastuullisesti? Tieto tulee saattaa
osuustoimintayritysten ja opiskelijoiden tietoon. Toivomme, että lahjoitus
kantaa kauas tulevaisuuteen. Edellinen lahjoitus on kantanut jo nyt 47 vuotta!

Nyt käsillä oleva hanke alkoi jo kymmenen vuotta sitten. Organisoimme
saataville varoja osuustoimintatutkimukseen, joita tutkijaryhmät saattoivat
hakea. Ajatus oli, että myöhemmin, kun tutkijat ovat antaneet näyttöjä,
voimme palata lahjoitusprofessuuriasiaan. Nyt oli siis sen aika, koska
osuustoiminnan tutkimus on selvästi kiinnostanut tutkijoita. Monet tutkijat
ovat paitsi teoriaan myös käytäntöön suuntautuneita. Heitä on mukana myös
osuuskuntien hallinnossa, mikä tuo luontevaa kosketusta reaalielämään.
Teimme viime syksynä tiedustelun eri kauppatieteellisille yksiköille
kiinnostuksesta osuustoiminnan lahjoitusprofessuuriin. Saimme kiinnostuneita
vastauksia ja kävimme neuvotteluita. Meillä oli tiukka valintaprosessi, josta
Lappeenrannan teknillinen yliopisto valikoitui näyttöjen perusteella.
Professori Iiro Jussilan johtama hanke osuuskuntien menestystekijöistä ja
niiden johtamisesta on näyttänyt kyntensä viime vuosina. Kyse on paitsi
tutkimuksesta ja opetuksesta myös kyvykkyydestä kommunikoida toisten
tutkijoiden, eri tieteenalojen, yliopistojen, yritysten ja yhteiskunnan suuntaan.
Uusi osuustoimintajohtamisen tiedelehden aikaansaaminen on melkoinen
meriitti kaiken muun päälle. Meillä on vakaa käsitys, että uusi
lahjoitusprofessuuri ja sen haltija kykenee oikeantyyppisellä verkottavalla
yhteistyöllä ja kannustuksella vaikuttamaan laajasti osuustoimintatutkimuksen
ja –opetuksen nousuun.
Uskomme, että olemme avaamassa uutta ja merkittävää osuustoiminnan
kehittämisen eteen. Tähän meitä kannusti YK:n kansainvälinen
osuustoimintavuosi 2012 ja vuoteen 2020 ulottuva osuustoiminnan kehityksen
vuosikymmen.
Toivotan kaikkea menestystä tuleville vuosille.
Kiitos yhteistyöstä!

