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Osuustoiminta on luonteva osa yri0äjyyskasvatusta myös yliopistoissa

Kun minut värvä:in vuonna 2004 Helsingin yliopiston Mikkelin Maaseudun tutkimus- ja
koulutuskeskukseen (nykyinen HY:n Ruralia-ins2tuu:) Co-op Studies/Co-op Polytechnics -hankkeeseen
opintoassisten2ksi mie:mään osuustoiminnan yliopisto-opetuksen verkko-opetuksen mahdollisuuksia, niin
opetuksen sisällöt olivat minulle aivan uusia asioita. Aluksi aja,elin sen johtuvan siitä, e,ä olen opiskellut
kasvatus2eteitä ja sen ympärillä olevia sivuaineita, enkä tule yri,äjäperheestä. Pian kuitenkin ymmärsin,
e,ä ainakin yliopistossa opiskelleet henkilöt tunsivat näitä sisältöjä keskimäärin heikos2, oli kyse si,en
kauppa2eteiden, laki2eteiden tai minkä tahansa 2edekunnan opiskelijasta.
Pomoni Tapani Köpän johdolla ymmärsin pian, e,ä yliopistoissa osuustoiminnasta ja
osuuskuntayri,äjyydestä 2etävien ja siksi myös kiinnostuneiden henkilöstön edustajien määrä oli melko
suppea. Tosin ongelma oli myös, e,ä mahdollista opetus-, tutkimus- ja kehi,ämistyötä teh2in yksilöiden
toimesta erillään muista, eikä kokonais2lanne ollut oikein kenenkään hallussa. Panu Kalmin tekemä selvitys
vuonna 2003, ja myöhemmin uudestaan yhdessä Iiro Jussilan ja Eliisa Trobergin kanssa vuonna 2008
valmistunut selvitys, toivat kuitenkin paljon lisä2etoa ja hahmo:vat kokonaiskuvaa.
Vuonna 2005 syntyi osuustoiminnan ja yhteisötalouden yliopistoverkosto, Co-op Network Studies (CNS) –
yliopistoverkosto. EU-projek2mme pää,yi, mu,a jatkoimme osuustoiminnan ja yhteisötalouden opetusta
Virtuaaliyliopiston hankkeena aina viime vuosikymmenen loppuun saakka, jolloin opetussisältöjen lisäksi
painote:in voimakkaas2 myös verkko-opetuksen hyödyntämistä ja yliopistoverkostomaista toteutusta.
Virtuaaliyliopiston kaadu,ua Suomessa kärsi:in myös yleises2 eräänlaisen verkko-opetusbuumin
jälkeisestä ”krapulasta”. 90-luvun ja vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen pää,yessä verkko-opetus
oli nyt hyvässä ja pahassa arkipäiväistynyt. Osa 2eto- ja vies2ntäteknologian (tvt) -kehitysprojek2en
tuotoksista ei koskaan lähtenyt ”lentoon”, mu,a toisaalta hankkeiden aikana hyvin tvt-koulutetut henkilöt
pystyivät myös posi2ivisessa mielessä arkipäiväistämään 2etotekniikan hyödyntämisen yliopistoopiskelussa. CNS-yliopistoverkostomme laajentui verkko-opetusrahoituksen ja verkostoyliopistojemme
tuella lopulta aina kymmenen yliopiston laajuiseksi.
Tätä kuluvaa vuosikymmentä on nähdäkseni määritellyt vuorostaan yri,äjyyskasvatuksen ja
vuosikymmenen loppupuolella myös talouskasvatuksen nousu. Paljon tästä saadaan kii,ää erityises2
Jyväskylän amma:korkeakoulun Tiimiakatemian ja Tampereen amma:korkeakoulun Proakatemian
uraauurtavaa työtä osuustoimintamuotoisen opiskelijayri,äjyyden nostamisesta opiskelijoidensa
oppimisympäristön keskiöön. Myöhemmin osuustoimintamuotoinen yri,äjyyskasvatus on löytänyt 2ensä
erilaisina sovelluksina myös osaan lukioista ja lukuisiin amma:opistoihin ja amma:korkeakouluihin. Lisäksi
osuuskun2a löytyy nyt myös yksi,äisistä yliopistoista.
Samaan aikaan tämän vuosikymmenen aikana myös osuustoimintaa sivuava tutkimus- ja opetustyö on
vahvistunut yliopistoissa. Osuustoiminnan neuvo,elukunnassa vaiku,avat yritykset ja Osuustoimintakeskus
Pellervo ovat tukeneet CNS-verkoston toimintaa kahden viisivuo2sjakson ajan – siis koko tämän kuluvan
”osuustoiminnan vuosikymmenen” ajan. Myös tämä kuvaa selkeäs2 yritysten halua voimakkaas2 tukea
osuustoiminnan yliopisto-opetusta – olemme olleet tästä hyvin kiitollisia. Myös uusia osuustoimintaan
suunna,uja pestejä on peruste,u yliopistoihin. Kestävän kehityksen kysymysten, sote-pohdintojen,
akateemisen osa-aikayri,ämisen tai vaikkapa suomalaisten isojen osuuskun2en menestyksen myötä, myös
yliopistojen opiskelijat ovat olleet yhä kiinnostuneempia osuustoimintaa sivuavasta opetuksesta. Tämä on

näkynyt niin CNS-kurssien suosion kasvussa kuin vaikkapa Itä-Suomen yliopiston ansiokkailla
osuustoimintakursseilla.
Miten tästä eteenpäin? Nyt CNS-verkoston yliopistot poh2vat kantaansa jatkaa myös syksystä 2020
eteenpäin yliopistoverkostona. Ja vaikka yliopistoverkoston suora yritysrahoitus ei ole enää jatkossa
käytössämme, niin sekä taustalla toimineet yritykset, erilaiset yhteistyömahdollisuudet e,ä opiskelijoiden
kiinnostus eivät ole hävinneet mihinkään - päinvastoin. Nyt yliopistojen onkin aika kantaa hieman lisää
omaa vastuuta siitä, e,ä myös osuuskuntayri,äjyyteen lii,yvää 2etoa on tarjolla yliopisto-opiskelijoille
rii,ävä määrä. Tähän tukea ja apua tarjoaa käteväs2 pitkän yhteistyöhistorian omaava CNS-yliopistoverkosto
mielellään myös jatkossa.
Oma henkilökohtainen veikkaukseni on, e,ä tulevina vuosina osuustoiminta on yhä luontevampi osa
yri,äjyyskasvatusta amma:korkeakoulujen lisäksi myös yliopistoissa. Tämä on uusi ”asento”, johon myös
pian 15 vuoden ikään tulevan CNS-verkoston kanna,aa allekirjoi,aneesta ase,ua yhä painokkaammin.
Uskon e,ä osuustoiminnan ja yhteisötalouden sisältöjen merkitys ei tule ensi vuosikymmenellä ainakaan
vähenemään, vaan niiden tarve tulee jossain uudenlaisissa tarvekonteksteissa jopa kasvamaan. Mitä nämä
uudet vaa2mukset ja tarpeet ovatkin, se jää nähtäväksi, mu,a uskon niiden olevan joitain sellaisia teemoja
ja konteksteja, jotka näkyvät jo heikkoina signaaleina. Asioina, jotka ovat aluksi huomaama,omia - ja si,en
ne näy,äytyvät naure,avina ja jopa käsi,ämä,öminä. Ja ovat lopulta osa arkista elämäämme.
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