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Osuuskunta on yritysmuotona osakeyhtiötä tuntemattomampi ja harvinaisempi. 

Osuuskunnilla on kuitenkin pitkä historia ja eräillä aloilla, esimerkiksi vakuutusalalla ja 

vähittäiskaupassa, osuustoiminnallisilla yrityksillä on merkittävä asema. Osuuskunnat 

eivät ole kiinnostaneet tutkijoita osakeyhtiöiden tavoin ja laskentatoimessa 

osuustoiminnan tutkimus on ollut vähäistä. Ammatillisissa ja tieteellisissä julkaisuissa 

on esitetty huoli IFRS-standardien soveltuvuudesta osuustoiminnallisten yritysten 

tilinpäätöksiin. Erityistä keskustelua on herättänyt osuuskuntien osuuspääoman 

määrittely vieraaksi pääomaksi.  

Osuuskunta ja keskinäinen vakuutusyhtiö ovat osuustoiminnallisia yritysmuotoja. 

Osuustoiminnallisiin yrityksiin lasketaan myös osakeyhtiöt, joissa osuuskunnalla tai 

keskinäisellä yhtiöllä on määräysvalta. Osuuskuntalaki säätelee merkittävästi 

osuuskuntien toimintaa, kun taas keskinäisistä vakuutusyhtiöistä säädetään 

vakuutusyhtiölaissa. Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat puolestaan jatkuvasti 

kehittyvä tilinpäätösten laadintaa koskeva ohjeistus kaikille yritysmuodoille. IFRS-

standardeista IAS 32 Rahoitusinstrumentit ja esittämistapa sekä IFRIC 2 Jäsenten 

osuudet osuustoiminnallisissa yhteisöissä ja muut vastaavat instrumentit ovat keskeisiä 

osuustoiminnallisten yritysten oman pääoman määrittelyssä. Standardien mukaan 

osuuskuntien osuuspääoma on vierasta pääomaa, ellei yrityksellä ole ehdotonta oikeutta 

kieltäytyä osuusmaksun palautuksesta. Suomalaisen osuuskuntalain mukaan 

osuuskunnan tulee palauttaa osuusmaksu jäsenelle, jos jäsen eroaa osuuskunnasta. Tätä 

ajatusta tukee myös osuustoiminnalliset periaatteet, joiden mukaan jäsenyyden tulisi 

perustua vapaaehtoisuuteen ja jäsenellä tulisi olla siten mahdollisuus myös erota 

osuuskunnasta.  

Tutkimuksen empiiriseen aineistoon on valittu Suomen yhdeksän suurimman 

osuustoiminnallisen yrityksen tilinpäätökset vuodelta 2010. Kohdeyrityksiin kuuluu 

osuuskuntia, osakeyhtiöitä ja keskinäinen vakuutusyhtiö. Jokaisen yritysmuodon 

omistus ja oman pääoman erät poikkeavat toisistaan. Osa yrityksistä on 

pörssinoteerattuja, jota kautta ne ovat velvollisia laatimaan IFRS-tilinpäätöksen. Osa 

yrityksistä laatii IFRS-tilinpäätöksen muista syistä. Loput ovat FAS-tilinpäätöksiä. 

Osalla osuuskuntia osuuspääoma raportoidaan vieraana pääomana, toiset osuuskunnista 

raportoivat sen omassa pääomassaan. Valittujen yritysten kohdalla ei voitu havaita 

vakavaraisuuden heikentyneen merkittävästi IFRS-standardien mukaisesta 

osuuspääoman määrittelystä johtuen. 
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1 JOHDANTO 
 

 

1.1 Aihealueen esittely 

 

Osuustoiminta ja sen yleisin yritysmuoto osuuskunta on jäänyt usein laskentatoimen 

opetuksessa osakeyhtiön varjoon. Julkisuudessakin keskustelu osuuskunnista on jäänyt 

vähäiseksi. Tähän on saattanut vaikuttaa osuuskuntien vähäisempi määrä osakeyhtiöihin 

nähden (Mähönen & Villa 2006, 1). Vuoden 2009 lopussa osuuskuntia laskettiin 

Suomessa olevan 4 100, kun taas osakeyhtiöitä laskettiin olevan yli 199 000 
1
.  

 

Osuuskunnilla ja osuustoiminnalla on kuitenkin pitkä historia. Maailmalla taloudellisen 

osuustoiminnan katsotaan syntyneen 1850-luvun tienoilla Englannin Rochedalessa. 

Suomessa ensimmäinen osuuskuntalaki tuli voimaan 1900-luvun alussa ja ensimmäiset 

osuuskunnat perustettiin jo sitä ennen. (Skurnik 2002) Suomea sanotaan maailman 

osuustoiminnallisimmaksi maaksi. Osa suomalaisista on useamman kuin yhden 

osuuskunnan jäsen, sillä maassamme on esimerkiksi noin seitsemän miljoonaa 

osuuskuntiin kuuluvaa jäsentä, joka on enemmän kuin Suomessa on asukkaita. Tämä on 

väkilukuun suhteutettuna korkein määrä jäsenyyksiä maailmassa.
2
 (Osuustoiminnan 

Neuvottelukunta 2005) Suomeen perustettiin jo vuonna 1899 Pellervo-Seura, jonka 

tarkoituksena on kehittää osuustoimintaa ja valvoa osuustoiminnan etuja (Väänänen 

1989). Yhdistyneet Kansakunnat on julistanut vuoden 2012 osuustoiminnan vuodeksi. 

Vuodelle valitun tunnuslauseen mukaan osuustoiminnalliset yritykset rakentavat 

parempaa maailmaa.
3
  

 

Kansantaloudellisen aikakauskirjan julkaisemassa esitelmässä Fulton (1999) painottaa, 

miten tärkeää jäsenten sitoutuminen on osuuskunnille. Osuustoiminnan taustalla on 

ideologia, jonka mukaan on tärkeää taistella yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta 

vastaan. Tällöin tärkeiksi asioiksi muodostuvat jäsenten välinen luottamus ja 

                                                      
1
  HE 2009/238 

2
 Osuustoiminnan bonukset kasvoivat jo 868 miljoonaan euroon - Viljelijöiden tilityshinnat tipahtivat. 

Osuustoiminta-lehden lehdistötiedote 1.9.2010 
3
 Osuustoiminnan vuosi 2012. <http://www.osuustoiminta.coop/2012/>, 23.8.2011 
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oikeudenmukaisuus. Osuuskunnissa ei ole siis tarkoitus vain maksimoida voittoa. 

Osuuskunnat jättävätkin tyypillisesti suuren osan voitosta jakamatta. Jäseniä kuitenkin 

hyvitetään näiden mahdollisesti erotessa osuuskunnasta. (1999, 489).  

 

Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö ja IFRS-standardit tulivat osaksi suomalaisyritysten 

tilinpäätöksiä viimeistään vuonna 2005, kun IFRS-konsernitilinpäätösten laatiminen tuli 

pakolliseksi julkisesti noteeratuille yrityksille. Toisaalta yritystoiminnan 

kansainvälistyminen on ollut lisäämässä IFRS-standardien vapaaehtoista käyttöä. 

Sijoittajien etsiminen ulkomailta on lisännyt tarvetta kansainvälisesti vertailukelpoisten 

tilinpäätösten laatimiseen. (Haaramo & Räty 2009, 25-27) Uusi osuuskuntalaki on 

mahdollistanut osuuskunnille laajemmat mahdollisuudet uusien pääomien 

hankkimiseksi, mikä on voinut lisätä osuustoiminnallisten yritysten halua laatia 

tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan 
4
. Kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien käyttö maailmalla lisääntyy jatkuvasti ja käynnissä on projekti, 

jonka tarkoituksena on yhdistää IFRS-standardit ja Yhdysvalloissa käytössä olevat US 

GAAP -säännökset yhdeksi yhteiseksi tilinpäätösstandardistoksi 
5
. Tämä tulee osaltaan 

lisäämään standardien merkitystä. Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja kehittävä 

toimikunta International Accounting Standards Board, lyhennetään myöhemmin IASB, 

julkaisee vuosittain voimassaolevat IFRS-standardit. IASB on toiminut vuodesta 2001 

tarkoituksenaan luoda standardit, jotka tekisivät tilinpäätösinformaatiosta avoimempaa, 

läpinäkyvämpää ja vertailukelpoisempaa. (IASB 2011, A5)  

 

Myös osuuskuntatutkimuksella on Suomessa pitkä historia. Kansantaloustieteellisiä 

tutkimuksia osuustoiminnasta on löydettävissä runsaasti. Liiketaloustieteessä 

osuuskuntien tutkiminen ei ole ollut kuitenkaan niin suosittua. Huomio on kiinnittynyt 

ennemmin esimerkiksi pörssiyrityksiin. Pellervo-Seuran lisäksi vuonna 2001 perustettu 

Osuustoiminnan Neuvottelukunta tekee työtä osuuskuntatutkimuksen lisäämiseksi ja saa 

toivottavasti myös nuoret tutkijat kiinnostumaan osuustoiminnasta. Kotimaassamme 

osuuskuntakirjallisuutta on löydettävissä runsaasti Pellervo-Seuran julkaisemana. Osa 

teoksista on ladattavissa ilmaiseksi seuran internet-sivuilta.
6
  

 

                                                      
4
 Hallituksen esitys Eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 176/2001 vp 

5
 IFRS Foundation. <http://www.ifrs.org/Use+around+the+world/Use+around+the+world.htm>, 

23.8.2011 
6
 Pellervo-Seura. Kirjoja ja painotuotteita. <http://www.pellervo.fi/tuotteet/kirjat.htm>, 13.11.2011 
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Jukka Partanen (2005) on kirjoittanut pro gradu -tutkielmansa vuosien 1980–2005  

suomalaisesta osuuskuntakirjallisuudesta.  Partasen mielestä osuuskuntatutkimuksen 

kentässä olisi vielä paljon tutkittavaa liiketalouden näkökulmasta. Partanen löytää 

käsittelemältään ajanjaksolta yhteensä kolme laskentatoimeen luokittelemaansa teosta. 

Ne ovat Pekka Hunnakon tutkimus osuuskunnasta hakkeen toimittajana 

lämpövoimalaitokselle vuodelta 2000, Raija Volkin Katsaus osuuskunnan talouden ja 

rahoituksen teoriaan vuodelta 1987 ja Merja Hiltunen-Lagzoulin ja Ossi Viljakaisen 

artikkeli Osuuskunnan taloushallinto vuodelta 1998. Hiltunen-Lagzoulin ja Viljakaisen 

artikkeli käsittelee osittain osuuskunnan tilinpäätösraportointia. Sen lisäksi artikkelissa 

on osuuskunnan budjetointia, kustannuslaskentaa ja rahoituksen suunnittelua koskevaa 

tietoa. (Partanen 2005, 52, 72–73) Hiltunen-Lazgoulin ja Viljakaisen artikkeli (1998) on 

hyvin käytännönläheinen ja pyrkii auttamaan lukijaa osuuskunnan taloushallinnon 

suunnittelussa ja järjestämisessä. 

 

Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa julkaistiin vuonna 1999 Pellervo-Seuran 

kansainvälisen osuustoimintaseminaarin esitelmiä. Aikakauskirjassa julkaistiin yhteensä 

neljän eri henkilön esitelmät, jotka koskivat osuustoimintaa eri näkökulmista. (Fulton 

1999, Hansmann 1999, Holmström 1999, Kuusterä 1999) Holmström näki osuuskuntien 

haasteena sen hetkisen tilanteen talouselämässä. Markkinat ovat yritysjohtoa 

tehokkaampia tilanteessa, jossa pääomaa on pitänyt siirtää nopeasti taantuvilta 

nouseville aloille. Osuuskuntien yhdeksi ongelmaksi on nähty toisaalta myös heikko 

innovatiivisuus eikä uusien innovaatioiden kehittämiseen ole saatu kerättyä riittävästi 

riskipääomaa. (Holmström 1999, 504–506)  

 

Panu Kalmin (2004) artikkeli Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa käsitteli 

osuustoiminnan erityispiirteitä ja pyrki osoittamaan, miten osuuskuntien säännöillä on 

oma perustansa ja miten yhden tällaisen säännön noudattaminen johtaa myös jonkun 

toisen tällaisen osuuskunnille ominaisen säännön noudattamiseen. Osuuskunnilla on siis 

syynsä olla erilaisia kuin osakeyhtiöt. Tästä voi johtua myös osuustoiminnallisten 

yritysten halu erottautua osakeyhtiöistä, joka oli havaittavissa Kati Salon pro gradu -

tutkielmassa osuuskuntien yhteiskuntavastuuraportoinnista. Salon tarkoituksena oli 

selvittää, eroaako osuuskuntien yhteiskuntavastuuraportointi muiden yritysten 

raportoinnista. Tutkimus toteutettiin vertailemalla kahta samalla toimialalla toimivaa 

yritystä toisiinsa, toisen yrityksen ollessa osuuskunta. Näitä vastinpareja oli yhteensä 
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kolme ja kahdessa vastinparissa oli havaittavissa selvä ero toisiinsa 

yhteiskuntavastuuraportoinnissa niin, että osuuskunta pyrki tuomaan vahvemmin 

arvojaan ja periaatteitaan esiin. (Salo 2010) 

 

1.2 Aihealueen tutkimisen merkitys 

 

Kuten edellä esitettiin, osuustoimintaa on tutkittu laskentatoimessa liian vähän. Onhan 

osuustoiminnalla kuitenkin merkittävä asema yhteiskunnassamme. 

Osuustoiminnallisten yritysmuotojen, osuuskuntien ja keskinäisten yhtiöiden 

omistukseen liittyvät erityispiirteet ovat tehneet niistä mediaa ja tutkijoita vähemmän 

kiinnostavan aiheen, vaikka näin ei tulisi olla.  

 

Osuustoiminnan Neuvottelukunnan teettämä selvitys osuustoimintatutkimuksesta 

maailmalla ja Suomesta vahvistaa käsitystä osuustoimintaa koskevien julkaisujen 

niukkuudesta. Selvityksen mukaan liiketaloustieteissä osuustoiminnan tutkiminen ei ole 

saanut merkittävää sijaa ja osuustoimintaa koskevia tutkimuksia ei ole juurikaan 

julkaistu merkittävissä liiketalouden julkaisuissa. (Jussila, Troberg & Kalmi 2008, 11) 

Tätä käsitystä vahvistivat haut, jotka tehtiin eri lehtitietokannoista käsillä olevaa pro 

gradu -tutkielmaa varten. Julkaistujen artikkeleiden määrä vain supistuu, kun etsitään 

tilinpäätösraportointia koskevia kirjoituksia. Selvityksessä luetelluista julkaisuista vain 

Journal of Co-orporative Studies -lehdessä ilmestyneet artikkelit koskien osuuskuntien 

vuosikertomusten lukemista ja ymmärtämistä (Lord, Shanahan & Robb 2005; Robb, 

Shanahan & Lord 2006) ja artikkeli osuustoiminnan periaatteiden ja arvojen roolista 

osuuskuntien raportoinnissa (Hicks, Maddocks, Robb, & Webb, 2007) sekä 

International Journal of Co-operative Management -lehdessä julkaistu osuuskuntien 

taloudellista raportointia koskeva artikkeli (Robb 2006) käsittelivät osuuskuntien 

tilinpäätösraportointia. Robb, Shanahan ja Lord laajensivat 2006 vuotta aiemmin 

julkaisemaansa tutkimusta uusiseelantilaisten osuuskuntien jäsenten tilinpäätösten 

lukemisesta ja niiden ymmärtämisestä Iso-Britanniassa sijaitseviin osuuskuntiin. 

Tutkimuksen perusteella havaittiin, että tilinpäätösten lukijoissa oli eroja, jotka 

riippuivat osuuskunnan tyypistä. Havaittavissa oli myös joitain maakohtaisia eroja. 

Tutkimus antoi viitteitä siitä, että kuluttajaosuuskuntien jäsenet olisivat vähemmän 

kiinnostuneita lukemaan osuuskuntien tilinpäätöksiä kuin tuottajaosuuskunnan, sillä 
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tuottajat ovat usein paljon tiiviimmin yhteydessä osuuskuntaansa ja taloudellisesti 

riippuvaisia osuuskunnasta. Yleisesti ottaen osuuskuntien tilinpäätösten lukijat olivat 

kuitenkin tyytyväisiä tilinpäätösten tietosisältöön. (Robb ym. 2006)  

 

Kansantaloudellisen aikakauskirjan artikkelissa Holmström (1999) viittaa jatkuvasti 

esitelmässään Hansmannin Ownership of Enterprise -teokseen (1996). Teoksessaan 

Hansmann haluaa osoittaa, että erilaiset yritysmuodot ovat osa tervettä 

markkinataloutta. Ratkaisevin ero osuuskuntien ja muiden yritysmuotojen välillä on 

erilainen omistajaidentiteetti, sillä osuuskunnassa omistajia ovat joko tuottajat tai 

kuluttajat kun taas liikeyrityksessä omistajia ovat sijoittajat. (Holmström 1999, 496–

497) Hansmannin teos on merkittävä siinä mielessä, että se ymmärtää osuuskunnan 

yritysmuotona aivan uudella tavalla. Teosta onkin siteerattu paljon 

osuuskuntatutkimuksessa. (Troberg ym. 2008, 8) Hansmann esittelee kirjassaan 

sijoittajien, työntekijöiden, maataloustuottajien ja kuluttajien omistamien yritysten 

omistukseen liittyviä eroja. Sen lisäksi Hansmann on eritellyt kirjassaan 

osuustoiminnallisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden vahvuuksia ja heikkouksia 

sijoittajaomisteisiin pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin nähden. Teoksessaan Hansmann 

tulee siihen tulokseen, että erilaiset yritysmuodot sopivat eri tilanteisiin. Tietyssä 

toimintaympäristössä osuustoiminnallinen yritys voi menestyä osakeyhtiömuotoista 

yritystä paremmin. Syynä voi olla muun muassa jäsenten intressien samankaltaisuus ja 

vähäisempi neuvottelemisen ja äänestysten tarve, sopimusneuvottelujen pienemmät 

kustannukset ja hallitumpi yrityskoon kasvu. (Hansmann 1996) 

 

Uusseelantilainen Trewavas toi julki huolensa IFRS-tilinpäätösstandardien 

vaikutuksesta julkisen sektorin tilivelvollisten tilinpäätösraportointiin. Uudessa-

Seelannissa julkisyhteisöt ovat olleet velvollisia laatimaan tilinpäätöksensä 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti vuodesta 2007. Trewavas näkee 

standardien omaksumisen ongelmalliseksi julkisella sektorilla, koska IFRS-standardit 

on kehitetty huomioiden ensisijaisesti tuloshakuisten yritysten tietotarpeet. (Trewavas 

2010, 1) Tämä huoli IFRS-tilinpäätöksen soveltumattomuudesta voidaan siirtää myös 

osuuskuntien tilinpäätöksiin. 

 

Espanjalaisen tutkijan Iñaki Arenaza Bengoan vuonna 2009 julkaistu artikkeli 

Accounting in a cooperative company käsittelee espanjalaisten osuuskuntien 
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tilinpäätöksiä ohjaavaa sääntelyä. Hänestä osuuskunnat ovat joutuneet tarpeettomasti 

kansainvälisen raportoinnin paineeseen, vaikka osuuskunnat harvoin toimivat 

kotimaisten markkinoiden ulkopuolella. (Bengoa 2009, 57) Toisaalta asia voidaan 

nähdä laajemminkin kuin vain omistajanäkökulmasta. Suurille osuuskunnille, jotka 

tekevät kauppaa kansainvälisesti, on syytä laatia kansainvälisesti vertailukelpoisia 

tilinpäätösraportteja esimerkiksi ulkomaisia kauppakumppaneitaan varten. Tutkija 

Bengoa pohtii artikkelissaan myös IFRS-standardien soveltuvuutta osuuskuntien 

käyttöön. Onhan osuuskuntien rahoituksellinen rakenne muista yritysmuodoista 

poikkeava. Bengoa tuo esiin erityisesti IAS 32-standardin ja sen tuomat haasteet oman 

pääoman käsittelyyn osuuskunnissa. Bengoa nostaa esiin myös mielenkiintoisen 

yritysesimerkin espanjalaisista osuuskunnista, jotka ovat velvollisia laatimaan IFRS-

tilinpäätöksen. Hänen mainitsemansa Fagor on osa maailman suurinta 

osuuskuntakonsernia Mondragón Corporación Cooperativaa, espanjalaista yritysrypästä, 

jolla on yli 80 000 työntekijää ympäri maailmaa 
7
. (Bengoa 2009) Myös ranskankielinen 

Revue international de l’economie sociale on julkaissut tieteellisen artikkelin, jossa 

nostetaan esiin IAS 32-standardi. Jean-Claude Detilleux ja Calorine Naett ovat 

kirjoittaneet otsikolla Cooperatives and International Accounting Standards: The case of 

IAS 32 standardin osuuskunnille epäedullisesta oman ja vieraan pääoman käsittelystä. 

(Detilleux & Naett 2005)  

 

Vuonna 2009 Journal of International Financial Management and Accounting -lehdessä 

julkaistiin Lopes Espinosan, Maddocksin ja Garridon (2009) artikkeli osuuskuntien 

oman ja vieraan pääoman jaottelusta. Artikkeli käsitteli kuudessa Euroopan maassa; 

Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Portugalissa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa tehtyä 

tutkimusta osuuskuntien osuuksien erityispiirteistä. Kirjoittajat tuovat esiin jäsenen 

osuuteen liittyvän kaksoisluonteen ja jäsenelle maksettavan hyvityksen 

riippumattomuuden osuuksien määrästä. Artikkelin kirjoittajien mukaan palautettavan 

osuuden määrä omasta pääomasta vaihtelee näiden kuuden maan välillä. He ehdottavat, 

että mahdollinen ratkaisu oman ja vieraan pääoman jaottelussa olisi jakaa osuuspääoma 

palautettavaan ja ei-palautettavaan osaan, jolloin ei-palautettava osa osuuspääomasta 

voitaisiin luokitella pysyväksi omaksi pääomaksi. (Lopes Espinosa ym. 2009) 

 

                                                      
7
 Fagor. About MCC. <http://www.fagor.co.uk/about-mcc-i-92.html>, 12.11.2011  
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Lassi Mäkinen suhtautuu kriittisesti IFRS-standardien soveltumiseen osuuskuntien 

tilinpäätöksiin kirjoituksissaan, joita on julkaistu muun muassa Osuustoiminta-lehdessä 

(Mäkinen 2003) ja puhuessaan Pellervon Päivän tilaisuudessa 
8
. Mäkinen ei näe IFRS-

standardien soveltuvan osuuskuntien tilinpäätöksiin, sillä standardit on luotu hänen 

mielestään huomioiden lähinnä pörssiyritysten tarpeet. Osuustoiminta-lehdessä on 

julkaistu muitakin IFRS-standardeja ja osuuskuntia koskevia artikkeleita esimerkiksi 

Tiina Torniaiselta (2003) ja Tarja Revolta (2004). Torniainen nostaa artikkelissaan 

esille sen, että vaikka osuuskunta ei noudattaisikaan IFRS-standardeja, niin 

osuuskunnilla on paljon sijoituksia sellaisissa pörssiyrityksissä, joiden tarvitsee 

noudattaa näitä standardeja. Torniainen näkee IFRS-tilinpäätöksillä olevan paljon 

annettavaa. IFRS-standardien myötä puheenaiheeksi noussutta käyvän arvon (eng. fair 

value) periaatetta on mahdollista noudattaa Suomessa rahoitusvälineiden arvostuksessa 

muutenkin kuin vain IFRS-tilinpäätöksissä vuonna 2004 voimaan tulleen fair value -

direktiivin myötä. Torniainen näkee hyvänä myös vertailukelpoisuuden paranemisen ja 

läpinäkyvyyden lisääntymisen. (Torniainen 2003, 16–17) Repo pitää IAS 32 standardin 

ongelmana sitä, että sen osuuspääoman luokittelu voi laskea osuuskunnan 

omavaraisuusasteen niin alas, että osuuskunnan luottokelpoisuus heikkenee. Repo 

kuitenkin toteaa, että toistaiseksi IFRS-kirjanpitoa vaaditaan vain muutamalta isolta 

osuuskunnalta, joten ongelma ei koske suurta ryhmää osuuskuntia. Revon artikkelia 

varten haastattelema Osuuspankkikeskuksen johtokunnan jäsen Heikki Vitie ei pitänyt 

IAS 32:n aiheuttamaa uhkaa suurena. Hänen mukaansa IFRIC 2:n mukainen tulkinta ei 

aiheuta heille ylitsepääsemätöntä ongelmaa, koska Osuuspankit ovat valmiita tekemään 

sen vaatimat järjestelyt niin, että heidän osuuspääomansa voidaan tulkita omaksi 

pääomaksi. Tällä hetkellä osuuskunta ei voi vedota lakiin kieltäytyäkseen palauttamasta 

osuusmaksua, mutta sen on mahdollista määrätä säännöissään, ettei osuusmaksun 

palautukselle ole velvoitetta. (Repo 2004, 12–13) Jo mainittujen artikkeleiden lisäksi 

IFRS-standardeja käsiteltiin Osuustoiminta-lehdessä myös vuonna 2005, kun Henttula 

(2005) kirjoitti IFRS-standardien käyttöönotosta tilintarkastajan näkökulmasta. 

 

Alkujaan Savon Sanomissa julkaistussa artikkelissa oltiin huolestuneita siitä, että suuret 

osuuskunnat joutuvat muuttamaan sääntöjään IFRS-standardien käyttöönoton myötä. 

Artikkelissa kerrottiin, miten IFRS-tilinpäätöksen laativa osuuskunta joutuu 

                                                      
8
 Lassi Mäkisen puhe Pellervon Päivän tilaisuudessa 5.4.2004 
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raportoimaan osuuspääomansa vieraana pääomana, jolloin se vaikuttaisi osuuskunnan 

vakavaraisuutta kuvaaviin tunnuslukuihin. Artikkelin mukaan osuuspankit ovat tämän 

seurauksena muuttamassa osuusmaksun palautussääntöjään, SOK:n jo tehtyä 

sääntömuutoksen. Artikkelissa haastateltu Pellervo-Seuran Veikko Hämäläinen piti 

osuuskuntien tilannetta oman pääoman tulkinnan osalta epäreiluna osakeyhtiöihin 

nähden.
9
  

 

Edellä esitelty kirjallisuus ei ole kattava esitys nyt käsillä olevaa aihetta käsittelevästä 

tai sivuavasta osuuskuntakirjallisuudesta maailmalla. Siihen on koottu ainoastaan osa 

kaikesta aiemmasta tutkimuksesta, eli ne julkaisut, jotka on koettu työn kannalta 

tärkeiksi tai mielenkiintoisiksi. IFRS-standardeja ja osuuskuntia käsittelevissä 

lehtiartikkeleissa ja tieteellisissä julkaisuissa on tullut selkeästi esiin IAS 32-standardin 

vaikutus osuuskuntien omaan pääoman määrittelyyn. Etsinnöistäni huolimatta muita 

tällaisia osuuskunnille haastavia standardeja ei ole löydetty. Tästä syystä tutkielmassa 

on päädytty keskittymään osuuskunnan oman pääoman ja vieraan pääoman jaon 

problematiikkaan. 

 

Toistaiseksi melko harva osuustoiminnallinen yritys on velvollinen laatimaan IFRS-

standardien mukaista tilinpäätöstä. IFRS-standardien mahdollisesti laajempi 

vapaaehtoinen tai myöhemmin kenties pakollinenkin käyttöönotto muuttaisi tilanteen. 

IFRS-tilinpäätösten tavoitteena on tilinpäätösten harmonisoiminen ja siten 

vertailukelpoisuuden paraneminen (Pörssisäätiö 2005, 5). Tällöin on erittäin tärkeää 

tietää, miten IFRS-standardit vaikuttavat tilinpäätöstietoihin ja ovatko tilinpäätökset 

todellakin vertailukelpoisia keskenään. Mielenkiintoista on myös se, että osa 

osuuskunnista omistaa merkittäviä pörssiyrityksiä kokonaan tai pääosin. Tällöin nämä 

pörssiyritykset voidaan katsoa kuuluvan osuustoiminnan piiriin 
10

. Seuraavat julkisesti 

noteeratut yritykset ovat täysin tai lähes kokonaan osuuskuntien omistamia: 

- Atria Oyj, pääomistajina: Lihakunta ja Itikka Osuuskunta ja Osuuskunta Pohjanmaan 

Liha (äänimäärä huomioiden) 
11

 

- Pohjola Pankki Oyj, suurin omistaja: OP-Pohjola osk (Pohjola Pankki Oyj 2011, 26) 

                                                      
9
 Edilex. Uutiset. IFRS-standardit pakottavat isoja osuuskuntia muuttamaan osuusmaksujen 

palautussääntöjä  <http://helios.uta.fi:2103/uutiset/11178.html>, 6.4.2011 
10

 Osuustoiminta-lehden 2/2011 liite. Omistajuus ja hallinto osuustoiminta- ja keskinäisissä yrityksissä. 

<http://www.pellervo.fi/kirjasto/text/omistajuus%20ja%20hallinto2011.pdf>, 23.8.2011 
11

 Atria. Atria Oyj  50 suurinta omistajaa 31.10.2011 

<http://www.atriagroup.com/sijoittajat/osaketieto/osakkeenomistajat/Sivut/index.aspx>, 12.11.2011 
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- HKScan Oyj, pääomistajia: LSO  Osuuskunta ja Swedish Meats Ek.För 
12

 

- M-real Oyj, pääomistaja: Metsäliitto osuuskunta (M-real 2011, 117) 

 

Aiheesta tekee mielenkiintoisen se, että toiset suurista osuustoiminnallisista yrityksistä 

ovat päättäneet osakeyhtiöittää osan toiminnastaan ja viedä tämän osan toiminnastaan 

pörssiin, toisten isojen osuustoiminnallisten yritysten pitäessä toimintansa 

osuuskuntamuotoisena tai keskinäisenä yhtiönä. Erilaisilla ratkaisuilla on vaikutusta 

myös tilinpäätösinformaatioon. 

 

IFRS-tilinpäätös on taselähtöinen. Taseella ja taseen erillä on siis suuri merkitys 

yrityksen tilinpäätöksessä. Suomen kirjanpitolaki puolestaan perustui pitkään 

tuloslaskelman merkitystä korostavaan meno-tulo-teoriaan (Mähönen 2005, 76). Vaikka 

suomalainen tilinpäätöskäytäntö onkin lähentynyt kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä 

kirjanpitolain myötä ja tuloslaskelman merkitys tilinpäätöksessä ei ole enää yhtä 

keskeinen, niin suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisten eli FAS-tilinpäätösten ja 

kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattavien eli IFRS-tilinpäätösten välillä on yhä 

merkittäviä eroja.  

 

1.3 Tutkielman ongelma-alue ja rajaukset 

 

Tutkielmassa tarkastellaan osuustoiminnallisten yritysten tilinpäätöksiä ja IFRS-

standardeja erityisesti oman pääoman määritelmän näkökulmasta. Tarkoituksena on 

tutkia, miten IFRS-standardien mukainen oman pääoman määritelmä vaikuttaa 

osuustoiminnallisten yritysten omien pääomien raportoimiseen tilinpäätöksessä. 

Alustavasti tutkielmalle on asetettu tavoitteeksi vastata seuraaviin kysymyksiin: 

 

1) Laativatko suuret suomalaiset osuustoiminnalliset yritykset FAS- vai IFRS-

tilinpäätöksiä ja miten eri standardit ja yritysmuoto vaikuttavat oman pääoman eriin? 

 

                                                      
12

  HK Scan. Omistajat 31.10.2011 

<http://www.hkscan.com/portal/suomi/hkscan/sijoituksena/omistajat/>, 12.11.2011 
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2) Millä tavalla suuret suomalaiset osuustoiminnalliset yritykset voivat vaikuttaa IFRS-

standardien mukaiseen oman pääoman ja vieraan pääoman jakoon IFRS-

tilinpäätöksessään? 

 

3) Miten IFRS-standardien mukainen oman pääoman määrittely vaikuttaa 

osuustoiminnallisten yritysten tilinpäätöksistä laadittuihin vakavaraisuuden 

tunnuslukuihin? 

 

Tutkimus on rajattu käsittelemään suuria osuustoiminnallisia yrityksiä, sillä IFRS-

standardien mukainen tilinpäätös on työläs eikä sen toteuttamiseen ole yleensä 

intressejä pienessä tai keskisuuressa yrityksessä. Toistaiseksi IFRS-tilinpäätös tehdään 

harvassa suuressakaan osuustoiminnallisessa yrityksessä ellei siihen ole lakiin 

perustuvaa velvoitetta. Pienestä laatijakunnasta johtuen tarkastelun ulkopuolelle ei ole 

haluttu jättää yksittäisiä toimialoja kuten esimerkiksi pankki- ja vakuutusalaa, joihin 

toisaalta liittyy paljon omaa erityissääntelyä. 

 

Tutkimuksen mielenkiinto on lainsäädännössä, joka säätelee osuustoiminnallisten 

yritysten tilinpäätösten laadintaa ja IFRS-standardeissa, jotka ottavat kantaa oman 

pääoman määrittelyyn. Osakeyhtiömuotoisten yritysten IFRS-tilinpäätöksen 

laatimisesta on tehty jo paljon tutkimusta. Tässä tutkimuksessa on haluttu löytää 

osuustoiminnallisten yritysten tilinpäätösten tekijöitä ja välttää paljon käsitellyt 

osakeyhtiöiden tilinpäätöksen ongelma-alueet. 

 

Tutkimuksen pohjalla käytetään vuoden 2011 IFRS-standardeja niin kutsutusta 

punaisesta kirjasta. Punaisessa kirjassa on kaikki standardit, jotka on julkaistu 1.1.2011 

mennessä. Osa standardeista on vapaaehtoisesti noudatettavia 1.1.2011 tai sen jälkeen 

alkavien tilikausien tilinpäätöksissä ja niiden pakollinen noudattaminen alkaa vasta 

myöhemmin. On siis huomioitava, että osa näistä standardeista on sellaisia, joita 

empiirisessä osassa käsiteltävissä tilinpäätöksissä ei ole vielä ehditty soveltaa. Uusilla 

standardeilla ja vanhempiin standardeihin tehdyillä muutoksilla ei ole ollut kuitenkaan 

merkittävää vaikutusta nyt käsiteltävään aiheeseen. Punaisessa kirjassa ei esitetä 
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vanhentuneita tai jo korvattuja standardeja, joita yritysten on mahdollista käyttää vielä 

siirtymäkauden ajan.
13

 Siirtymäkauden pituus vaihtelee standardeittain. (IASB 2011) 

 

Pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetun IFRS-tilinpäätösstandardin (IFRS for 

SMEs) käsittely on haluttu jättää tutkimuksen ulkopuolelle. Vuonna 2009 julkaistun 

pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälisen tilinpäätösstandardin asema ei ole vielä 

selkiytynyt ja tämän standardin soveltamisesta on vielä melko vähän kokemuksia (Räty 

2009). Euroopan unionin komissio ilmoitti vuoden 2007 kannanotossaan, ettei sen ole 

tarkoitus ottaa pk-yrityksille tarkoitettua IFRS-normistoa kaikkia maita koskevaksi 

standardiksi, joten standardilla ei ole toistaiseksi virallista asemaa EU:ssa (Haaramo & 

Räty 2009, 36). Toisaalta tutkimuksen kohteeksi valitut isot osuuskunnat eivät voisi 

laatia tilinpäätöstään tämän standardin pohjalta.  

 

Tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan tilinpäätöksen kaikkia osa-alueita, johon 

osuuskuntien ja keskinäisten yhtiöiden erilaisella omistajapohjalla on selvästi 

vaikutusta, mutta pääpaino on kuitenkin taseen oman ja vieraan pääoman erissä. 

 

1.4 Tutkimustyön menetelmät ja tutkielman rakenne 

 

Käsillä oleva tutkielma jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa muistuttaa lähinnä 

kirjallisuuskatsausta ja sen tarkoituksena on toimia pohjana toisessa osassa esitettävälle 

empiiriselle tutkimukselle osuuskuntien tilinpäätöksistä. Tutkimus on 

kokonaisuudessaan kvalitatiivinen. Vaikka empiirisen osan tilinpäätösaineisto onkin 

pääosin numeerisessa muodossa, sitä ei ole pyritty käsittelemään tilastollisin 

menetelmin. Kaikkea aineistoa on tarkoitus käsitellä tutkielmassa laadullisin 

menetelmin, jolloin tutkimuksella ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 19, 85) Tutkimus on eräänlainen prosessi. Aineistonkeruun välineenä toimii 

ihminen eli tutkija itse, jolloin aineiston tulkinta kehittyy tutkimusprosessin edetessä. 

Tutkimus on siten myös samalla oppimistapahtuma tutkijalle. Tämä toisaalta johtaa 

siihen, että toinen tutkija saattaisi tulla toiseen lopputulokseen tutkittavasta aineistosta 

painottaessaan eri asioita. (Kiviniemi 2007, 70–83)  

                                                      
13

 IFRS Foundation. <http://shop.ifrs.org/ProductCatalog/Product.aspx?ID=1600>, 12.11.2011 
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Tutkielman alussa on esitelty aikaisempaa osuustoiminnallista kotimaista ja ulkomaista 

tutkimusta.  Sieltä on nostettu esiin joitain tekijöitä, jotka liittyvät IFRS-

tilinpäätösstandardien soveltamiseen osuustoiminnallisissa yrityksissä. Erityisesti 

tarkastelun kohteena on ollut oman pääoman ja vieraan pääoman jako osuuskunnan 

näkökulmasta. Tutkielmassa esitellään seuraavaksi aiheen kannalta tärkeimpiä 

käsitteitä, joiden parempi ymmärtäminen helpottaa tutkielman lukemista.  

 

Teoreettisen ja empiirisen osan tutkimusaineistoina on käytetty pelkästään julkisia 

kirjallisia aineistoja, joita on kerätty lehdistä, tieteellisistä ja lainopillisista kirjoista, 

yritysten julkaisemista raporteista ja sähköisistä julkaistuista. Tutkimusmenetelminä 

käytetään laadullisen tutkimuksen menetelmiä, jotka ovat käsiteanalyysi ja 

sisällönanalyysi väljästi ymmärrettynä. Analyysi on aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, 

jota hyödynnetään usein systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa. Tutkimuksen aineisto 

on voitu siten kerätä hyvin vapaasti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96, 123) Se on ollutkin 

tärkeää toisaalta aineiston niukkuuden ja toisaalta hajanaisuuden vuoksi. 

Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, jonka avulla dokumentteja voidaan analysoida 

systemaattisesti ja mahdollisimman objektiivisesti.  Tällöin kirjallisen dokumentin 

sisältöä kuvaillaan sanallisesti. Tässä tutkielmassa sisällönanalyysi on sisällön kuvailua, 

ei sisällön erittelyä tai kvantifioimista jollaisena sisällönanalyysi voidaan myös 

ymmärtää. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 104–107)  

 

Tutkielman varsinainen teoreettinen osa jakautuu kahden pääotsikon alle, joista 

ensimmäinen on Osuustoiminta ja suomalainen normisto ja toinen on IFRS-standardit ja 

osuustoiminnallisten yritysten tilinpäätös. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan 

suomalaista osuustoimintaa, osuustoiminnallisia yritysmuotoja ja niitä koskevaa 

lainsäädäntöä tilinpäätöksen näkökulmasta. Toisessa osassa käsitellään lyhyesti IFRS-

standardeja yleisesti ja esitellään tarkemmin ne standardit, joilla on eniten merkitystä 

tutkittavan aihealueen kannalta. 

 

Arbnor ja Bjerke (2009) ovat löytäneet tiedonluomiselle kolme lähestymistapaa: 

analyyttisen, systeemilähtöisen ja toimijalähtöisen lähestymistavan.  Tässä 

tutkimuksessa lähestymistavaksi valittua asennoitumista voitaisiin kuvata lähinnä 

systeemilähtöiseksi. Tutkimuskohteesta on pyritty luomaan etukäteen jonkinlainen 
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ennakkokäsitys tutustumalla aiheeseen liittyvään aiempaan tutkimukseen. 

Systeemilähtöinen näkökulma vaatii tutkijalta perehtymistä tutkimuskohteen taustoihin 

ja historiaan. Toisaalta tutkijan tulee valita myös riittävän pieni otos tutkimukseensa 

voidakseen analysoida aineistoaan riittävän syvällisesti. Systeeminäkökulman 

tarkoituksena on luoda tutkimuksella vähitellen aina vain parempi kuva 

tutkimuskohteestaan. Systeemilähtöisellä lähestymistavalla pyritään samalla sekä 

selittämään että ymmärtämään. Systeeminä voidaan kenties nähdä yritys, tässä 

tutkimuksessa osuustoiminnallinen yritys ja sen tilinpäätös. Yritykseen ja sen 

tilinpäätökseen vaikuttavat muun muassa yritysmuoto, lainsäädäntö ja toimiala. Yritys 

ja yrityksen tilinpäätös on myös aina sidottu aikaan ja paikaan eli toimintaympäristöllä 

on oma vaikutuksensa siihen. Systeemiä pyritään siis tarkastelemaan avoimena, jolloin 

systeemin ulkopuolisilla tekijöillä nähdään olevan oma vaikutuksensa järjestelmässä. 

(Arbnor & Bjerke 2009, 29-30, 104, 120) 

 

Yrityksen taloustieteelliset tutkimukset voidaan jakaa konstruktiiviseen, 

käsiteanalyyttiseen, nomoteettiseen, toiminta-analyyttiseen ja päätöksenteko-

metodologiseen tutkimusotteeseen. Tämä jaottelu perustuu alun perin Neilimon ja Näsin 

vuonna 1980 esittämään jaotteluun, jota Kasanen on täydentänyt konstruktiivisella 

tutkimusotteella. (Kasanen, Lukka & Siitonen 1991, 302) Tämä tutkimus voidaan 

asemoida alkuosan käsitepainotteiselta osaltaan yrityksen taloustieteellisistä 

tutkimusotteista lähimmäksi käsiteanalyyttistä tutkimusta. Käsiteanalyysin avulla on 

tarkoitus selkiyttää tutkimuksen kannalta keskeisimpien käsitteiden sisältöä. Jokaisessa 

tutkimuksessa käsitellään väistämättä käsitteitä. Liiketaloustieteissä käsiteanalyysi 

itsenäisenä aiheena on ollut melko harvinainen. Käsiteanalyysin laadinnassa käytetään 

yhtäältä jo olemassa olevaa tietoa käsitteen sisällöstä ja toisaalta tutkijan omaa ajattelua. 

Käsiteanalyysiä voidaan pitää teoreettisena tutkimuksena, jossa ei ole siten empiriaa. 

(Puusa 2008, 36–39) 

 

Tutkielman toisen merkittävän osan muodostavalla empiirisellä tutkimuksella on 

tarkoitus kerätä lisää tietoa vähän tutkitusta aiheesta. Valitut yritykset ja niiden 

tilinpäätökset  on valittu huolellisesti tiettyjä esioletuksia noudattaen. Aineistoa voidaan 

laajentaa tarvittavan tiedon keräämiseksi. Empiirinen tutkimus toteutetaan myös 

hyödyntäen sisällönanalyysiä. Empiirinen osa työstä sisältää kohdeyritysten esittelyn 

sekä aineiston eli valittujen yritysten tilinpäätösten ja muun täydentävän aineiston eri 
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osien esittelyn, analysoinnin ja tulokset. Tutkimus on menetelmällisesti lähellä nk. 

cross-sectional field studya, jota Lillis ja Mundy (2005) ovat käsitelleet artikkelissaan. 

Cross-sectional study tarkoittaa suomeksi käännettynä läpileikkaavaa tai 

poikkileikkaavaa tutkimusta kun taas field study on kenttätutkimusta. Nyt käsillä oleva 

tutkimus ei ole sinänsä kentällä tehtävää tutkimusta, mutta sillä on yhteistä menetelmän 

kanssa se, että valittu aineisto on toisaalta liian suppea, jotta sitä voitaisiin käsitellä 

tilastollisin menetelmin. Toisaalta aineisto on kerätty laajemmalta kuin yleensä case- eli 

tapaustutkimuksissa. Siten se sijoittuu menetelmällisesti tilastollisen tutkimuksen ja 

case-tutkimuksen välimaastoon. Menetelmä sopii vähemmän tutkittujen aihealueiden 

tutkimiseen. Menetelmä on sopiva silloin kun halutaan, etteivät tietyt tekijät  jäisi 

tutkimuksen ulkopuolelle, jos valittaisiin vain muutama tutkimuksellinen kohde ja 

toisaalta, kun kohteita halutaan tarkastella tarkemmin kuin tilastollisessa tutkimuksessa. 

Menetelmän ongelmana on kuitenkin se, etteivät tulokset ole tilastollisesti 

yleistettävissä. (Lillis & Mundy 2005, 121-125) Kokeen toistettavuutta ei pidetä 

ongelmana, sillä tutkimusaineistona käytetään julkista aineistoa. Tutkimuksen ei ole 

tarkoitus luoda uutta teoriaa, vaan parantaa jo olemassa olevaa käsitystä kohteesta. 

(Lillis & Mundy 2005, 134, 136) 

 

Tutkielman lopussa on johtopäätelmät, jotka perustuvat koko tutkielmaan. Siinä 

yhdistetään teoreettisen osan luoma tietopohja ja empiirisen osan tulokset 

johtopäätöksiksi. Sen lisäksi annetaan joitakin ehdotuksia aihealueen tutkimiseksi 

jatkossa. 
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2 TUTKIELMAN KESKEISET KÄSITTEET 

 

 

2.1 Osuustoiminnallisiin yrityksiin liittyviä käsitteitä 

 

Osuustoiminnallisiin yrityksiin luetaan yleensä osuuskunnat ja keskinäiset yhtiöt. 

Näihin yritysmuotoihin liittyy runsaasti termejä, jotka eivät ole yhteisiä osakeyhtiöiden 

tai minkään muunkaan yritysmuodon kanssa. Seuraavaksi on esitelty joitain 

osuustoimintaan ja edellä mainittuihin yritysmuotoihin liittyviä termejä. Omaan 

pääomaan liittyvät käsitteet on haluttu esittää oman alaotsikon alla niiden muodostaessa 

tutkimukselle merkittävän kokonaisuuden. 

 

Osuustoiminnan voidaan ajatella tarkoittavan yleiskäsitteenä sekä osuustoiminnallisia 

yrityksiä että osuustoiminnallisia järjestöjä. Yritysten, kuten osuuskuntien, toimiessa 

itsenäisesti yritystasolla, järjestöt pyrkivät yhdistämään yritykset ja yhteiskunnan 

järjestötason toiminnassa, joka voi olla paikallista, valtakunnallista tai kansainvälistä 

aivan kuten yritystoimintakin. Esimerkkeinä osuustoimintajärjestöistä ovat Pellervo-

Seura ry ja Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA. 

 

Osuustoimintayritys voi olla osuuskunta tai keskinäinen vakuutusyritys. Laajemmin 

ymmärrettynä osuustoiminnalliseksi yritykseksi lasketaan myös sellaiset muun kuin 

edellä mainitun yritysmuodon omaavat yritykset, joista osuuskunnat tai keskinäiset 

yhtiöt omistavat yli puolet tai pitävät hallussaan äänten enemmistöä yhtiökokouksessa. 

Tällöin voidaan katsoa, että omistavalla osuuskunnalla tai keskinäisellä yhtiöllä on 

mahdollista asettaa omistamalleen yritykselle liiketoiminnalliset tavoitteet ja myös 

valvoa niiden toteutumista. Tällä hetkellä Suomessa toimii neljä pörssissä listattua 

julkista osakeyhtiötä, joiden pääomistajia ovat osuuskunnat. 

 

Osuuskunta määritellään osuuskuntalaissa seuraavasti:  

 "Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää eikä osuuspääomaa ole ennalta 

määrätty. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon 
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tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät 

hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta 

järjestää tytäryhteisönsä avulla tai muulla tavalla. Osuuskunta on jäsentensä 

yhteisesti omistama yritys, jota säätelee osuuskuntalaki, jonka mukaisesti hallinto 

järjestetään ja esimerkiksi liiketoiminnan tulos jaetaan jäsenten kesken."
14

  

Osuuskunnalle jäsenten saaminen on tärkeää. Suurin osa osuuskunnista noudattaa yhä 

jäsen ja ääni -periaatetta, mutta osuuskunnan on mahdollista myös porrastaa jäsentensä 

äänioikeus.  

 

Keskinäisellä yhtiöllä tarkoitetaan keskinäisyyden perusteella toimivaa yhtiötä, jotka 

ovat asiakkaidensa omistamia. Keskinäisiä yhtiöitä toimii Suomessa vain vakuutusalalla 

ja niitä kutsutaan tällöin keskinäisiksi vakuutusyhtiöiksi. Merkittävin keskinäisiä 

vakuutusyhtiöitä koskeva lainsäädäntö löytyy vakuutusyhtiölaista. Myös 

vakuutusyhdistys voi toimia keskinäisyyden periaatteella. Sen toimintaa säätelee 

puolestaan vakuutusyhdistyslaki. Keskinäiset yritykset lasketaan osuustoiminnallisiin 

yrityksiin vaikka niitä leimaa voimakkaasti vakuutusalan omat erityispiirteet. 

Keskinäisiä yhtiöitä ovat esim. Tapiola, Fennia, Lähivakuutus, Turva, Pohjantähti ja 

lähivakuutusyhdistykset. Vain keskinäiset eläkevakuutusyhtiöt on haluttu jättää 

osuustoiminnan ulkopuolelle, sillä niiden jäsenyys perustuu lain asettamaan 

velvoitteeseen.
15

 

 

Osuuspääoman korko. Osuuspääomalle voidaan maksaa korkoa, jos siitä on ennalta 

sovittu. Tämä on sinänsä osuustoiminnan alkuperäisen hengen vastaista, sillä tällöin 

ylijäämää jaetaan sijoitetun pääoman suhteessa. (Ossa 2009, 246) Usein jäsenen 

sijoittama pääoma osuuskuntaan on pieni, mutta tuottajaosuuskunnissa kuten 

lihantuotannossa sijoitetut pääomat voivat olla niin suuria ja korot niin korkeita, että 

maksetusta korosta muodostuu tuottajajäsenelle merkittävä summa vuosittain. 

Esimerkiksi vuonna 2009 Itikka osuuskunta maksoi 15 prosentin vuosikorkoa jäsenen 

sijoittamalle osuuspääomalle.
16

 

 

                                                      
14

 OKL 1:2 
15

Osuustoiminta-lehden 2/2011 liite: Omistajuus ja hallinto osuustoiminta- ja keskinäisissä yrityksissä. 

<http://www.pellervo.fi/kirjasto/text/omistajuus%20ja%20hallinto2011.pdf>, 23.8.2011 
16

  Itikka osuuskunta. Osuuspääomalle maksettava korko 

<https://www.itikkaosuuskunta.fi/osuuspaaoma/Pages/Korko.aspx>,  12.11.2011 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tapiola-ryhm%C3%A4
http://fi.wikipedia.org/wiki/Fennia-ryhm%C3%A4
http://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4hivakuutus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Turva
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pohjant%C3%A4hti_%28vakuutusyhti%C3%B6%29
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Lisämaksuvelvollisuus. Osuuskunnan säännöissä ja keskinäisen vakuutusyhtiön 

yhtiöjärjestyksessä voidaan yhä velvoittaa osuuskunnan jäsenet tai omistaja-asiakkaat 

vastaamaan osuuskunnan tai keskinäisen vakuutusyhtiön veloista mikäli konkurssiin tai 

selvitystilaan asetettu yritys ei selviä maksuvelvoitteistaan. Tämä lisämaksuvelvollisuus 

voi olla rajattu tai rajoittamaton. Yleissäännöksen mukaan jäsenillä ja omistaja-

asiakkailla ei ole lisämaksuvelvollisuutta. Käytännössä lisämaksuvelvollisuudet ovat 

osuuskunnissa ja keskinäisissä yhtiöissä harvinaisia. (Pöyhönen 2005, 250-251) 

Vakuutusyhtiölaissa on rajoitettu kuluttajan lisämaksuvelvollisuutta siten, että 

lisämaksuvelvollisuus voi vastata korkeintaan asiakkaan vuoden aikana maksamien 

vakuutusmaksujen määrää (Lehtipuro, Luukkonen, Mäntyniemi, Raulos & Santavirta 

2010, 39).  

 

2.2 Oman pääoman käsitteitä 

 

Viisi yleisintä kriteeriä yrityksen oman pääoman määrittelylle ovat:  

1) omistajuus  

2) vastaavien ja velkojen jäännösarvo  

3) pysyvyys 

4) palauttamisvelvollisuus 

5) vakuuskelpoisuus 

Ensimmäisen kriteerin mukaan kaikki raha, jonka omistajat ovat sijoittaneet yritykseen, 

on omaa pääomaa. Toisen kriteerin mukaan oma pääoma on määriteltävissä vastaavien 

ja vieraan pääoman erotuksena eli näiden jäännösarvona. Tämä on IASB:n tällä hetkellä 

käyttämä kriteeri oman pääoman määrittelemiseksi. Kolmantena kriteerinä voidaan 

pitää pääomien pysyvyyttä, jolloin yritykseen vain pysyvästi sijoitetut varat ovat 

yrityksen omaa pääomaa. Palauttamisvelvollisuus kriteerinä pitää omana pääomana vain 

sellaisia yritykseen sijoitettuja varoja, joita osuuskunta ei ole velvollinen palauttamaan 

jäsenelle jäsenen erotessa osuuskunnasta. Viidennen kriteerin mukaan omaa pääomaa 

on sellainen omaisuus, joka palvelee velkojen vakuutena. Osuuskuntien jäsenten 

keräämää osuuspääomaa voidaan pitää tällaisena vakuutena velkojille. (Bengoa 2009, 

59) 
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Osuuskuntalaissa on lueteltu osuuskunnan mahdolliset oman pääoman erät, jotka ovat:  

 osuuspääoma 

 lisäosuuspääoma 

 sijoitusosuuspääoma 

 ylikurssirahasto 

 arvonkorotusrahasto 

 käyvän arvon rahasto 

 vararahasto 

 ylijäämä/tappio 

 pääomalainat 

 

Ylijäämä vastaa osakeyhtiön tilikauden voittoa. Ylijäämä tai tappio osuuskunnan 

päättyneeltä tilikaudelta tulisi esittää erikseen edellisten tilikausien ylijäämän tai tappion 

lisäyksenä tai vähennyksenä. Ylijäämän jakaminen jäsenille on mahdollista vain, jos 

siitä on määräys osuuskunnan säännöissä. Muussa tapauksessa ylijäämä kuuluu 

osuuskunnalle ja se jätetään kerryttämään osuuskunnan omia pääomia. On tärkeää 

huomata, ettei asiakkaiden ostohyvitykset tai niitä vastaavat lisä- tai jälkitilitykset ole 

ylijäämän jakoa, vaikka niiden molempien maksaminen perustuukin käytettyjen 

palveluiden tai tehtyjen ostojen määrään. (Pöyhönen 2005, 187, 195-197) 

 

Osuuden voidaan ajatella vastaavan osuuskunnassa osakeyhtiön osaketta sen ollessa 

osuuskunnan oman pääoman ehtoinen rahoitusväline (Mähönen & Villa 2006, 53). 

Osuuslajeja on lain mukaan kolme: varsinaiset osuudet, lisäosuudet ja sijoitusosuudet 

(Pöyhönen 2005, 208). Osuuskunnan jäsenen on ostettava vähintään yksi varsinainen 

osuus osuuskunnasta itselleen, jotta hänestä tulee osuuskunnan jäsen. Näiden 

osuusmaksujen tulee olla samansuuruisia. Yleensä osuusmaksu palautetaan jäsenelle, 

jos hän eroaa osuuskunnasta. (Mähönen & Villa 2006, 65) Osuudet ovat siirtokelpoisia 

tarkoittaen sitä, että jäsenellä on oikeus luovuttaa toiselle oikeutensa osuusmaksun 

palautukseen. (Ossa 2009, 230) Se ei tarkoita kuitenkaan, että jäsenyys olisi 

siirrettävissä, vaan osuuskunnan on oikeus olla ottamatta uutta oikeuden haltijaa 

jäsenekseen. Tällöin osuuskunnalla on velvollisuus palauttaa osuusmaksu (Mähönen & 

Villa 2006, 54).  
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Osuuspääomalla tarkoitetaan jäsenistön osuusmaksuista kertynyttä pääomaa. 

Osuuspääoman määrän voi nähdä vain osuuskunnan tilinpäätöksestä, sillä sitä ei 

merkitä kaupparekisteriin kuten osakeyhtiöiden osakepääomaa. (Laurinkari 2004, 58; 

Mähönen & Villa 2006, 66) Osuuspääomalle ei ole asetettu vähimmäismäärää, joten 

osuusmaksun suuruus on vapaasti valittavissa. Jäsenten on kuitenkin maksettava 

jonkinlainen sääntöjen määräämä summa osuuskunnalle. (Pötry 2009, 131) 

 

Osuuskunnilla on vaihtuvamääräinen pääoma, sillä pääoman määrä vaihtelee sen 

hetkisen jäsenmäärän ja osuuksien mukaan. Jäsenmäärä ja osuuspääoman määrä eivät 

ole ennalta määrättyjä. Maksamatta oleva osuusmaksukaan ei ole este osuuskunnan 

rekisteröinnille toisin kuin maksamatta olevat osakkeet osakeyhtiön rekisteröinnissä. 

(Mähönen & Villa 2006, 52) Osuuspääomaa voi pienentää muun muassa jäsenen 

eroaminen ja sitä kautta osuusmaksun palautus, kun taas uuden jäsenen liittyminen 

kasvattaa pääomaa. 

 

Vapaaehtoiset osuudet osoitetaan osuuskuntien jäsenille ja niiden tarkoituksena on 

parantaa osuuskunnan mahdollisuuksia oman pääoman ehtoisen rahoituksen 

hankkimiseen. Osuuskunta voi päättää vapaaehtoisten osuusmaksujen antamisen 

järjestämisestä niin, että osuudet on maksettava heti ja niistä aiheutuva maksu on 

erisuuruinen kuin varsinainen jäsenyyteen oikeuttava osuusmaksu. Vapaaehtoinen 

osuusmaksu voi perustua myös jäsenenä oloaikaan tai käytettyjen palveluiden määrään. 

(Mähönen & Villa 2006, 56) Vapaaehtoiset osuudet ja pakolliset osuudet muodostavat 

yhdessä niin kutsutun osuuskunnan varsinaiset osuudet. Osuuskunta ei voi kuitenkaan 

antaa vapaaehtoisia osuuksia ellei niistä ole määrätty erikseen säännöissä (Pöyhönen 

2005, 213). 

 

Lisäosuudet ovat osuuskunnan mahdollisuus kasvattaa pääomaansa investointeja varten. 

Lisäosuudet voivat olla sidottuja jäsenen osuuskunnan palvelujen käyttömäärään 

(Laurinkari 2004, 58) tai ne voivat olla vapaaehtoisia lisäosuuksia 
17

. Lisäosuuksia 

voidaan antaa muillekin kuin osuuskunnan jäsenille, sillä ne eivät tuota äänioikeutta 

osuuskunnassa tai oikeutta käyttää osuuskunnan palveluja. Lisäosuudet muistuttavat 

                                                      
17

 Metsäliitto Osuuskunta. Sijoita Metsäliiton Osuuksiin. 

<http://www.metsapalvelut.fi/TietoaMetsaliitosta/metsaliitto-osuuskunta/sijoita-metsaliiton-

osuuksiin/Pages/Default.aspx >, 12.11.2010 
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osakeyhtiöiden äänivallattomia osakkeita ja ne ovat osuuskunnalla oman pääoman erä. 

(Mähönen & Villa 2006, 58–59) Lisäosuuksien antaminen osuuskunnassa vaatii sen, 

että määräykset lisäosuuksista löytyvät osuuskunnan säännöistä. Olettamasäännöksen 

mukaan lisäosuusmaksut ovat etuoikeutettuja varsinaisiin osuusmaksuihin nähden ja ne 

palautetaan ennen osuusmaksuja osuuskunnan purkautuessa. (Pöyhönen 2005, 235, 241) 

 

Sijoitusosuus ei myöskään tuota äänioikeutta osuuskunnassa, mutta se on lisäosuutta 

pysyvämpi oman pääoman erä. Sijoitusosuus on rekisteröitävä, jotta sijoitusosuuteen 

liittyvät oikeudet tulevat voimaan. Lisäosuuden ja sijoitusosuuden suurimpana erona on 

se, ettei sijoitusosuutta lähtökohtaisesti palauteta osuuskunnan toiminta-aikana. 

(Mähönen & Villa 2006, 61–64) Poikkeuksena tästä ovat lunastusehtoiset 

sijoitusosuudet, jotka yritys voi lunastaa takaisin siten kuin osuuskunnan säännöissä on 

määrätty (Pöyhönen 2005, 243). 

 

Keskinäisen vakuutusyhtiön, kuten muidenkin vakuutusyhtiöiden, tase- ja 

tuloslaskelmakaava sekä vaadittavat liitetiedot poikkeavat muiden yritysten vastaavista 

ja annetut kaavat löytyvät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta. EU on antanut 

erikseen vakuutusyritysten tilinpäätöksiä ja konsernitilinpäätöksiä koskevan direktiivin, 

jolla on ollut suuri vaikutus Suomessa annettuihin säännöksiin. IASB, CEIOPS ja IAIS 

tekevät työtä yhtenäistääkseen edelleen vakuutusyhtiöiden tilinpäätöksiä 

kansainvälisesti. (Lehtipuro ym. 2010, 46-47) Vakuutusyhtiön tulee huolehtia erityisen 

tarkasti omasta vakavaraisuudestaan sillä lainsäädännössä on säädetty tiukat 

vakavaraisuusehdot vakuutusalalla toimiville yrityksille. (Lehtipuro ym. 2010, 51) 

 

Keskinäisen vakuutusyhtiön oman pääoman eriä ovat: 

 Pohjarahasto 

 Takuupääoma 

 Arvonkorotusrahasto 

 Muut rahastot, esim. yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 

 Tilikauden voitto 

 

Pohjarahasto on osa keskinäisen vakuutusyhtiön peruspääomaa yhdessä takuupääoman 

kanssa. Perustettaessa vakuutusyhtiötä, yhtiöllä tulee olla lain mukaan tietyn suuruinen 
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peruspääoma. Vahinkovakuutusyhtiöllä peruspääoman vähimmäismäärä on kaksi tai 

kolme miljoonaa euroa riippuen vahinkovakuuttamista harjoittavan yhtiön 

vahinkovakuutusluokista.
18

 

  

Takuupääoma on takuuosuuden omistajien keskinäiseen yhtiöön sijoittamaa pääomaa. 

Takuupääoman takuuosuuksille maksetaan korkoa, jonka suuruus on määritelty 

yhtiöjärjestyksessä. Yhtiötä purettaessa takuuosuuden omistajat ovat oikeutettuja vain 

sijoittamansa pääoman palautukseen ja sille mahdollisesti maksettavaan korkoon eikä 

osuudet siten oikeuta yhtiön muuhun omaisuuteen. Yleisten periaatteiden mukaan 

takuuosuus, kuten osake, on vapaasti luovutettavissa ja hankittavissa. Tätä on kuitenkin 

mahdollista rajoittaa yhtiöjärjestyksessä lunastusehdolla. Takuuosuuksien omistamiselle 

voidaan laittaa ehdoksi myös yhtiön suostumus. (Lehtipuro ym. 2010, 38-39) 

 

Osakeyhtiöiden oman pääoman erät ovat monelle aiemmin esiteltyjen yritysmuotojen 

omia pääoman eriä tutumpia. Osakeyhtiölain mukaiset oman pääoman lajit ovat: 

 Osakepääoma 

 Arvonkorotusrahasto 

 Käyvän arvon rahasto 

 Uudelleenarvostusrahasto 

 Muut rahastot 

 Edellisten tilikausien voitto/tappio 

 Tilikauden voitto/tappio 

Tämän lisäksi osakeyhtiöllä saattaa olla ennen uuden lain voimaantuloa syntynyt vara- 

tai ylikurssirahasto oman pääoman erissään.
19

 

 

Osakeyhtiön osakepääoma muodostuu osakkeenomistajilta kerätyistä sijoituksista 

yritykseen ja osuuskunnassa tätä erää vastaa osuuspääoma. Osakeyhtiön ja osuuskunnan 

eroista johtuen nämä oman pääoman erät ovat kuitenkin pysyvyydeltään ja luonteeltaan 

hyvin erilaisia eikä niitä voida siten pitää vertailukelpoisina. 

 

Uusseelantilainen Alan Robb on tiivistänyt osakeyhtiön ja osuustoiminnallisen 

yrityksen eroja seuraavan sivun taulukossa 1. 

                                                      
18

 VYL 2:2 
19

 OYL 8:1 
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Yrityksen pääomalle ominaisia tuntomerkkejä  

 

Sijoittajien omistama yritys  

(Alan Robb 2010) 

 

Osuuskunta  

Tarkoitus:  

-luoda varallisuutta sijoittajille  -parantaa jäsenten elämän laatua  

Kontrolli:  

-hallitsevilla osakkeenomistajilla – yksi osake, yksi 

ääni  

-demokraattisesti valittujen jäsenten 

edustajistolla – yksi  jäsen, yksi ääni  

Motivointitekijä:  

-henkilökohtaisen omaisuuden kerryttäminen  -itsensä ja muiden auttaminen  

Tuotto:  

-tavoitteena voiton maksimointi, eettisiä ratkaisuja 

voidaan pohtia 

-osingot maksetaan suhteessa sijoitettuun pääomaan 

-osakkeiden omistusta ei rajoitettu  

-ylijäämän palautus maksetaan suhteutettuna 

jäsenen ostoihin osuuskunnalta  

-rajoitettu korko, jos lainkaan, maksetaan 

sijoitetulle pääomalle  

Organisaation lähtökohta:  

-omistus ja rahoituspääoman vapaa liikkuvuus -yhdessä toimiminen ja keskinäisyys, jonka 

tarkoituksena on lievittää vapaiden ja 

epätäydellisten markkinoiden 

yhteiskunnalliselle vahingolliset ja 

epäoikeudenmukaiset vaikutukset  

Sosiaaliset vaikutukset:  

-ei uskollisuutta yhteiskuntaa kohtaan: työ ul-

koistettu matalamman kustannustason maihin 

-ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät 

työvoimakustannukset ulkoistettu, tuloerojen kasvu. 

-mahdollisuus hyväksikäyttää osake-, valuutta-ja 

hyödykemarkkinoiden vaihtelua.  

-markkinakeinotteluun valuutoilla ja hyödykkeillä 

kannustetaan välittämättä sosiaalisista vaikutuksista 

-yhteiskunnassa huolehtiminen perusperiaate  

-yhteiskunnan kehittäminen: työvoiman 

palkkaaminen, koulutus ja hyvinvointi 

-tavoittelee vakautta vaihtelevilla markkinoilla  

-sosiaaliset tavoitteet yhtä tärkeitä kuin 

taloudellinen menestys 

 

Taulukko 1 Osakeyhtiö vs. osuustoiminnallinen yritys 
20

 

 

Robb vertailee omistajan näkökulmasta osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Näiden 

yritysmuotojen pääomalle ominaisia tuntomerkkejä vertaillaan tarkoituksen, kontrollin, 

motivointitekijöiden, tuoton, organisaation lähtökohtien ja sosiaalisten vaikutusten 

                                                      
20

 Alan Robb 2010. Characteristics of Enterprise Capital. <http://www.alanrobb.coop/?cat=3>, luettu 

15.4.2011 
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kannalta. Taulukko tuo esiin miten osuuskunnat hyödyttävät yhteiskuntaa laajemminkin 

kuin vain hyvinvointina omistajille. (Taulukko 1) 

 

2.3 IFRS-standardeihin liittyviä käsitteitä 

 

Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin liittyy runsaasti käsitteistöä, joiden sisältö on 

pyritty määrittelemään tarkasti. Tarkka sisällön määrittely on siksikin tärkeää, että 

käännettäessä kansainvälisiä standardeja käsitteiden sisällöt voisivat muuten vaihdella 

kielellisistä syistä. IASB:in laatiman standardikokoelman lopussa on käsitelista, 

englanniksi Glossary of Terms, johon on koottu kaikki tärkeimmät IFRS-standardeissa 

käytetyt termit ja annettu niille selitys (IASB 2011, A1223–A1272). Toisaalta jokaisen 

tilinpäätösstandardin perässä on liite, liite A, jossa standardin tärkeimmille käsitteille on 

annettu lyhyt määritelmä. (KHT-yhdistys 2010a; IASB 2011) Suomessa IFRS-

standardien ja niissä olevien termien kääntämisestä vastaa KHT-yhdistys. Apunaan 

käännöstyössä yhdistyksellä on asiantuntijaryhmä. (KHT-yhdistys 2010a, 9) 

Seuraavaksi esitellään muutamia oleellisia sanoja ja lyhenteitä standardeihin liittyen. 

 

IFRS on lyhennys sanoista International Financial Reporting Standards, joka on 

suomennettu Kansainväliset tilinpäätösstandardit. Termillä ’International Financial 

Reporting Standards’ käsitetään kokonaisuutta, joka sisältää IFRS- ja IAS-alkuiset 

standardit sekä IFRS Interpretations Committeen ja sen edeltäjän antamat 

soveltamisohjeet (IASB 2011, A8).  

 

IAS-standardit. IFRS-standardeista saatetaan käyttää myös niiden aikaisempaa 

nimitystä, joka on IAS-standardit. Lyhenne IAS tulee puolestaan sanoista International 

Accounting Standards. IAS-standardit -nimitystä käytetään yhä kaikista IASB:n 

edeltäjän, International Accounting Standards Committeen luomista standardeista eli 

ennen vuotta 2002 julkaistuista IFRS-standardeista, joita on yhä voimassa kymmeniä 

(IASB 2011, A9). 

 

Ensilaatijaksi kutsutaan sellaista yritystä, joka laatii ensimmäisen kerran tilinpäätöksen 

noudattaen IFRS-tilinpäätösstandardeja. Siirtymää varten on laadittu oma IFRS-

standardi, joka määrittelee siirtymisajankohdan ja muita siirtymiseen liittyviä asioita. 
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Ensilaatija laatii siirtymäajankohdan päivämäärälle IFRS-laskentaperiaatteiden 

mukaisen avaavan taseen, jossa se voi käyttää IFRS:ään siirtyville sallittuja helpotuksia. 

(KHT-yhdistys 2010a, 16-17, 24) 

 

IASB eli International Accounting Standards Board kehittää kansainvälisiä 

tilinpäätösstandardeja yhteistyössä kansallisten tahojen kanssa. IASB kokoontuu 

Lontoossa, Iso-Britanniassa ja se koostuu ammatilliselta taustaltaan erilaisista 

henkilöistä, kuten tilintarkastajista, tilinpäätösten laatijoista, tilinpäätösten käyttäjistä ja 

akateemisista asiantuntijoista, joilla on vahva ammatillinen osaaminen ja kokemus. 

Tällä hetkellä IASB koostuu 15 jäsenestä. (IASB 2011, A5–6) 

 

IFRIC on lyhenne sanoista International Financial Reporting Interpretations Committee. 

Vuodesta 2010 lähtien tätä komiteaa, joka antaa IFRS-standardien soveltamisesta 

erinäisiä lisäohjeita, on kutsuttu nimellä IFRS Interpretations Committee. Nykyisin siis 

lyhenteellä IFRIC viitataan enää komitean antamiin standardeja täydentäviin ohjeisiin. 

Aikaisemmin nämä ohjeet kulkivat lyhenteellä SIC, joka tuli sanoista Standing 

Interpretations Committee, joka oli puolestaan ohjeita antavan komitean aikaisempi 

nimi. Sen lisäksi että IFRS-tilinpäätöksen tulee olla laadittu IFRS/IAS-standardien 

mukaisesti, sen tulee myös noudattaa IFRIC/SIC-ohjeita standardien soveltamisesta.
21

 

 

Conceptual Framework for Financial Reporting on käsitteellinen viitekehys 

kansainvälisille tilinpäätösstandardeille. Se korvasi syyskuusta 2010 lähtien osittain 

Framework for the Preparation of Financial Statements:in, joka on IASB:n edeltäjän 

luoma vastaavanlainen viitekehys. Käsitteellisen viitekehyksen päivitystyö tehdään 

osissa ja vasta ensimmäiset muutokset on saatettu voimaan. Viitekehyksen on tarkoitus 

helpottaa IASB:n työtä tulevien ja nykyisten standardien kehittämisessä. Sen tulisi 

helpottaa myös tilinpäätöksiä laativien ja tarkastavien työtä luoden periaatteita 

tilinpäätöksen laatimiselle sellaisissakin tapauksissa, joissa olemassa olevaa standardia 

ei vielä ole. Jos IFRS-standardien tai viitekehyksen välillä on havaittavissa ristiriita, 

standardi ohittaa viitekehyksen. (IASB 2011, A11–12, A25) Teoreettinen viitekehys siis 

asettaa tilinpäätöksen laatimista ja esittämistä koskevat yleiset periaatteet olematta 

kuitenkaan osa varsinaisia standardeja (Kallunki, Lantto & Sahlström 2008, 18). 

                                                      
21

 Deloitte. IAS Plus. The IFRS Interpretations Committee <http://www.iasplus.com/interps/interps.htm> 

12.11.2011 
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Euroopan unionin IAS-asetus (N:o 1606/2002/EY) koskee julkisesti noteerattujen 

yritysten velvoitetta laatia konsernitilinpäätös kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

mukaisesti. Suomessa myös sellaiset osuuskunnat, jotka ovat laskeneet liikkeelle 

julkisesti noteerattuja arvopapereita, ovat velvollisia laatimaan IFRS-

konsernitilinpäätöksen. Suomessa velvoite laatimisesta laajennettiin koskemaan myös 

sellaisia kirjanpitovelvollisia, joilla on julkisesti noteerattuja velkakirjoja. Näiden oli 

siirryttävä laatimaan IFRS:n mukainen konsernitilinpäätös 1.1.2007 tai sen jälkeen 

alkaneelta tilikaudelta. (Mähönen & Villa 2006, 89–90) 

 

3 OSUUSTOIMINTA JA SUOMALAINEN NORMISTO 

 

 

3.1 Osuustoiminta ja osuustoiminnalliset yritykset 

 

Osuustoiminnalliset yritykset edustavat suurta ryhmää eri kokoisia ja eri tarkoituksiin 

perustettuja yrityksiä. Eräs tapa jaotella osuuskunnat on luokitella ne hankinta-, 

markkinointi-, luotto-, palvelu- ja työosuuskuntiin. Toisaalta jäsenintressin perusteella 

osuustoiminta voidaan jakaa tuottaja-, kuluttaja-, palvelu- ja pienosuustoimintaan. 

(Lehto 2009, 10) Tuottajaosuustoimintaa on kaikki maa- ja metsätaloustuottajien 

osuustoiminnallinen yritystoiminta, esim. osuusmeijerit ja lihaosuuskunnat. 

Kuluttajaosuustoimintaa on puolestaan osuuskaupat, sähkö-, puhelin- ja 

vesiosuuskunnat. Palveluosuustoimintaa edustavat osuuspankit, paikallisosuuspankit ja 

keskinäiset henki- ja vahinkovakuutusyritykset. Pienosuustoiminta tai 

uusosuustoiminta, joksi sitä on myös kutsuttu, eroaa muusta osuustoiminnasta kokonsa 

ja syntytaustansa puolesta. 1990-luvulla virinnyt uusi osuustoiminta nousi laman 

synnyttämästä työttömyydestä. (Asunta 2004, 59) Pienosuustoiminnalle on ominaista 

osuuskunnan pieni koko ja päätarkoituksena on usein jäsenten työllistäminen. 
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Pienosuustoiminnallisiin yrityksiin kuuluu kaikkia aiemmin mainittuja osuustoiminnan 

muotoja. Toistaiseksi pienosuustoimintaa ei ole ryhmitelty tarkemmin.
22

  

 

Joillakin aloilla osuuskunnilla on hallussaan merkittävä osuus toiminnasta. 

Esimerkkeinä voidaan mainita elintarviketeollisuus esimerkkinä munien, lihan ja 

maidon tuotanto, vähittäiskauppa esimerkkinä S-ryhmä ja Tradeka ja metsäteollisuus 

esimerkkinä Metsäliitto. (Mähönen & Villa 2006, 1) Osuustoiminnallisilla yrityksillä on 

vahva asema myös pankki- ja vakuutusalalla esimerkkinä osuuspankit ja keskinäiset 

vakuutusyhtiöt. On ymmärrettävää, että Metsäliiton, S-ryhmän, OP-Pohjola -ryhmän ja 

Valion kaltaiset suuret osuuskunnat 
23

 kohtaavat hyvin erilaisia haasteita kuin pienet, 

esimerkiksi muutaman jäsenen työosuuskunnat. Kaikille osuuskunnille on kuitenkin 

yhteistä, että ne pyrkivät toimimaan kannattavasti ja tuottamaan etuja jäsenilleen 

(Pöyhönen 2005, 32). Erilainen omistajapohja ja toiminta, jota ei ohjaa pelkästään 

voiton maksimointi, erottaa osuuskunnat muista yritysmuodoista. Osuuskuntien on 

mahdollista toteuttaa myös erilaisia aatteellisia tavoitteita (Mähönen & Villa 2006, 9). 

Osuuskuntien katsotaankin kuuluvan niin sanottuun kolmanteen sektoriin sijoittuessa 

kahden muun sektorin eli julkistalouden ja yksityisten yritysten väliin (José Luis 

Monzón 2003).  

 

Kansainvälinen Osuustoimintaliitto eli International Co-operative Alliance on 

osuuskuntien kattojärjestö, jolla on 258 jäsenorganisaatiota 96 maasta 
24

. Järjestön 

suomalaisjäseniä ovat Pellervo-Seura ry ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto ry 

(SOKL).
25

 Jatkossa järjestöön viitataan myös lyhenteellä ICA. Maamme rajojen 

ulkopuolella osuuskuntien, englanniksi co-operatives, toiminnan luonne ja tavoitteet 

vaihtelevat vielä merkittävämmin. Osuuskuntien toiminnalle on kuitenkin yhteistä, että 

ne noudattavat jollain tasolla Kansainvälisen Osuustoimintaliiton vuodelta 1995 olevia 

osuustoimintaa ohjaavia periaatteita, jotka ovat: 1) vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys, 2) 

demokraattinen jäsenhallinto, 3) jäsenten taloudellinen osallistuminen, 4) itsenäisyys ja 

riippumattomuus, 5) koulutus, oppiminen ja viestintä, 6) osuuskuntien keskinäinen 

                                                      
22

 Osuustoiminta-lehden 2/2011 liite. Omistajuus ja hallinto osuustoiminta- ja keskinäisissä yrityksissä. 

<http://www.pellervo.fi/kirjasto/text/omistajuus%20ja%20hallinto2011.pdf>, 24.8.2011 
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yhteistyö, 7) vastuu toimintaympäristöstä. Nämä periaatteet ovat syntyneet pitkän 

prosessin seurauksena ja kehitystyöhön on osallistunut osuustoiminnallisia henkilöitä 

eri puolilta maailmaa. (Osuustoiminnan Neuvottelukunta 2008)  

 

Avoimella jäsenyydellä tarkoitetaan sitä, että jäsenyyden tulee ensinnäkin olla kaikille 

avoin, mutta toisaalta perustua myös vapaaehtoisuuteen. Jäsenvalinnassa osuuskunta ei 

saa syrjiä ketään ihonvärin, uskonnon, poliittisen kannan tai sukupuolen perusteella. 

Toisaalta jäsenellä tulee olla mahdollisuus erota osuuskunnasta niin halutessaan. 

Yleensä osuuskunnissa toteutuu vapaaehtoisuuden periaate, mutta ei välttämättä 

avoimuuden periaate. (Laurinkari 2004, 56) Siitä esimerkkinä voidaan mainita 

Metsäliitto, jonka jäseneksi voivat pyrkiä vain metsänomistajat (Metsäliitto 2011, 

säännöt). Demokraattinen jäsenyys tarkoittaa yleensä jäsen ja ääni -periaatetta, jolla 

pyritään takaamaan kaikille osuuskunnan jäsenille yhtäläiset 

vaikuttamismahdollisuudet. Jos osuuskunnan kokous on korvattu edustajistolla, jäsenillä 

tulee olla yhtäläiset oikeudet tulla valituksi edustajistoon tai oikeus äänestää omaa 

ehdokastaan. (Laurinkari 2004, 57) Keskinäisissä yhtiöissä ja toisen asteen 

osuuskunnissa äänten määrä yhtiökokouksessa tai osuuskunnan kokouksessa ei yleensä 

vastaa jäsen ja ääni -periaatetta, vaan äänimäärä on saatettu sitoa esimerkiksi 

keskinäisessä vakuutusyhtiössä vakuutusmaksujen ja takuupääomaosuuksien määrään 

tai toisen asteen osuuskunnan jäsenosuuskunnan jäsenmäärään (Keskinäinen 

Vakuutusyhtiö Tapiola 2010 ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 2011b). Jäsenten 

taloudellinen osallistuminen tulisi olla yhdenvertaista ja tasapuolista, jotta 

osuuskunnalle kertyisi riittävästi pääomaa toimintaansa. Tällöin sijoitetulle pääomalle 

tulee maksaa myös korkoa yhtäläisin ehdoin. Toiset jäsenet voivat olla velvollisia 

maksamaan enemmän osuusmaksua, jos osuusmaksu on suhteutettu jäsenen käyttämien 

palveluiden määrään kuten esimerkiksi lihantuottajien omistamassa Itikka 

Osuuskunnassa (Itikka Osuuskunta 2011). Ylijäämän maksaminen jäsenille tulisi myös 

tehdä niin, ettei se loukkaa kenenkään toisen jäsenen oikeuksia.  

 

Osuustoiminnallisten yritysten perusperiaatteisiin on kirjattu myös velvollisuus 

huolehtia henkilöstönsä ja jäsentensä tiedonsaannista ja koulutuksesta, jotta 

osuustoiminnalliset periaatteet ja sen taloudelliset vaikutukset tulisivat tutuksi 

laajemminkin. Toisaalta osuustoiminnalliset yritykset ovat huolehtineet 

työntekijöidensä ja jäsentensä ammatillisesta osaamisesta. (Laurinkari 2004, 58-59) 
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Muun muassa Valio Oy palvelee asiantuntijoiden avulla omistajaosuuskuntiensa jäseniä 

erilaisissa maidontuotantoon liittyvissä asioissa 
26

. Osuustoiminnallisten yritysten tulisi 

lausuttujen periaatteiden mukaan toimia yhdessä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi 

ja toisaalta erilaisten haasteiden voittamiseksi (Laurinkari 2004, 59). Yritysten 

monialaisuus ja kokoerot voivat asettaa omat haasteensa, mutta valtakunnan tasolla 

perustetut keskusosuuskunnat ja kansalliset sekä kansainväliset osuustoiminnalliset 

järjestöt ovat osoitus siitä, että osuustoiminnalliset yritykset tekevät keskenään 

yhteistyötä ja ovat saaneet siten äänensä paremmin kuuluviin. Suomen Osuuskauppojen 

Keskuskunnan avulla osuuskaupat ovat voineet keskittää ostojaan jo vuodesta 1904 

(Herranen 2004, 60). Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on toiminut jo vuodesta 

1895 yhdistäen osuustoiminnallisia organisaatioita yli valtiollisten rajojen 
27

. 

Omistusoikeus rajattu 
vain asiakasomistajille

VaihdettavuusTakaisinlunastus

Toiminnan tulos Ulkopuolinen pääoma 
osuuskunnan

Sijoittajien 
omistama 
osuuskunta

Osuuskuntien omistusmuodot

Kyllä

Kyllä
Ei, eikä siirtomahdollisuutta 
muille

Suhteellinen 
jäsenrahoitus

Perinteinen 
osuuskunta

Suhteellisesti 
omarahoitteinen 
osuuskunta

Jäsensijoittajien 
osuuskunta

Uuden 
sukupolven 
osuuskunta

Osuuskunta, 
jossa pääomia 
hakevia yksiköitä

Osake-
yhtiö

Jäsenille Investoijille

Ei Kyllä

Ei

Kyllä 
(Julkiset pörssiosakkeet) Ei

KylläEi

Kuvio 1 Osuuskuntien omistusmuodot (Chaddad & Cook 2001) 

 

Chaddadin ja Cookin (2004) artikkelissaan hahmottelema malli osuuskuntien 

omistusmuotojen eri mahdollisuuksista (kuvio 1) osoittaa, että osuuskunta on 

                                                      
26
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vonta01082006122424>, 24.8.2011 
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mahdollista viedä omistuksellisesti hyvinkin lähelle osakeyhtiötä, jos niin halutaan. 

Chaddad ja Cook käsittelevät artikkelissaan maatalousosuuskuntien erilaisia 

organisaatiomalleja omistajan näkökulmasta. Artikkelissa esiteltiin viisi uutta 

osuustoiminnan muotoa, jotka sijoittuvat osakeyhtiön ja perinteisen osuuskunnan väliin 

riippuen siitä, minkälainen omistajuus osuuskunnassa on. Nämä uudet 

osuuskuntamuodot ovat: 1) suhteellisesti omarahoitteinen osuuskunta, 2) 

jäsensijoittajien osuuskunta, 3) uuden sukupolven osuuskunta, 4) osuuskunta, jolla on 

pääomia hakevia yksiköitä ja 5) sijoittajien omistama osuuskunta. (Kuvio 1; Chaddad & 

Cook 2004, 352–357) 

 

3.2 Osuustoiminnallisia yrityksiä ja niiden tilinpäätöksiä koskevaa 

normistoa 

 

Suomalainen yrityksiin ja niiden tuloksen laskentaan liittyvä normisto koostuu monista 

yksityiskohtaisista säännöksistä. Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat pakottavat 

säädökset löytyvät kirjanpitolaista, kirjanpitoasetuksesta sekä kauppa- ja 

teollisuusministeriön päätöksistä. Tämän lisäksi Kirjanpitolautakunta eli KILA antaa 

ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain soveltamisesta. Lisäksi osuuskuntalaissa on 

osuuskuntaa koskevaa yleissäännöksiä täydentäviä määräyksiä. (Kallunki ym. 2008, 18) 

Toisaalta vakuutusyhtiöitä koskevaa erityissääntelyä on vakuutusyhtiölaissa. 

Suomalainen tilinpäätösnormisto ei ole mikään yhtenäinen kokonaisuus eikä sitä ole 

laadittu minkään tietyn ryhmän tietotarpeita varten, vaikka se on perinteisesti 

huomioinut paremmin verottajan sekä velkojan tarpeet. (Kallunki ym. 2008, 20) 

Suomalaisessa tilinpäätösnormistossa lausutaan vaatimus taseen, tuloslaskelman, 

rahoituslaskelman ja liitetietojen esittämisestä. Se vaatii myös toimintakertomuksen 

sisällyttämisen tilinpäätökseen tietyt ehdot täyttäviltä yhtiöiltä kuten listatuilta yhtiöiltä. 

(Kallunki ym. 2008, 23) 

 

3.2.1 Osuuskuntalaki 

 

Voimassa oleva osuuskuntalaki, vuonna 2001 säädetty ja vuoden 2002 alussa voimaan 

tullut laki, oli säätämisensä aikoihin uudistuksellinen laki. Vaikka osuuskuntalaki onkin 
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vielä melko uusi, sen uudistaminen on jo suunnitteilla. (Pellervo-Seura 2011, 5–6) 

Osuuskuntalain sisältämä osuuskunnan määritelmä esitettiin tutkielmassa jo aiemmin. 

Tämän tutkielman kannalta on erityisen tärkeää, mitä laissa säädetään omasta ja 

vieraasta pääomasta ja siihen liittyvistä asioista.  

 

Osuuskunnissa oma pääoma muodostuu yleensä osuusmaksuina kerätystä 

osuuspääomasta, mahdollisista lisäosuuksista ja sijoitusosuuksista sekä tilikauden 

ylijäämästä. Osuuskuntalaissa määrätään, että osa tilikauden ylijäämästä on siirrettävä 

kerryttämään vararahastoa. Tämä näkyy myös omana eränään omassa pääomassa.
28

 

Vuoden 2002 alusta voimaan tullut osuuskuntalaki lähensi kuitenkin osuuskunnan ja 

osakeyhtiön pääomarakenteita. Uuteen osuuskuntalakiin otettiin mukaan muun muassa 

säätely pääomalainasta. (Mähönen & Villa 2006, 51, 78) Osuuskunnalla ei ole 

välttämättä käytössään kaikkia osuuksien eri muotoja, joita ovat osuusmaksut, 

vapaaehtoiset osuudet, lisäosuudet ja sijoitusosuudet, mutta ne mahdollistavat sen, että 

osuuskunnan on mahdollista kerryttää omaa pääomaa monipuolisesti.  

 

Osuusmaksun palauttaminen ja alentaminen osuuskunnan toiminnan aikana voi 

perustua päättyneeseen jäsenyyteen, vapaaehtoisen osuusmaksun palautukseen, 

lisäosuusmaksun palautukseen tai sijoitusosuusmaksun lunastamiseen tai muihin 

osuusmaksun alentamis- ja palauttamistapoihin. Osuusmaksua voidaan alentaa useilla 

tavoilla kuten maksuvelvollisuutta vähentämällä, vararahastosiirroilla ja tappion 

kattamisella, jotka yleensä vaativat osuuskunnassa sääntömuutoksen. (Mähönen & Villa 

2006, 74)  

 

Vuodesta 2002 osuuskuntalakiin on sisällytetty pääomalainaa koskevaa sääntelyä.  Sitä 

koskeva sääntely on ollut osakeyhtiölaissa jo vuodesta 1997. Uuden osuuskuntalain 

mukaisesti pääomalaina tulee kirjata osuuskunnan tilinpäätökseen pääoman erilliseksi 

eräksi. Pääomalaina kuuluu kirjanpito- ja velvoiteoikeudellisesti vieraaseen pääomaan. 

Pääomalaina on kuitenkin etuoikeudeltaan heikommassa asemassa kuin muut lainat eikä 

sille voida maksaa korkoa, jos osuuskunnalla ei ole jaettavaa ylijäämää. Pääomalainan 

korko tulee kuitenkin yleissäännön mukaan maksaa ennen ylijäämän jakoa jäsen-, 

                                                      
28
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lisäosuuksien ja sijoitusosuuksien omistajille. (Mähönen & Villa 2006, 78; Pöyhönen 

2005, 244-245)  

 

Osuuskuntalaissa on säädetty myös osuuskunnan hallinnosta. Sen mukaan 

osuuskunnalta vaaditaan kolme hallinnollista elintä, jotka ovat hallitus, tilintarkastaja ja 

osuuskunnan kokous tai sitä vastaava. Pienessä osuuskunnassa osuuskunnan kokous 

voidaan korvata jäsenten yksimielisillä kirjallisilla päätöksillä. (Pöyhönen 2005, 84) 

Osuuskunnan jäsenmäärän kasvaessa voi osuuskunnan olla vaikea järjestää 

osuuskunnan kokouksia, jossa kaikki jäsenet voisivat olla läsnä tai edustettuina. 

Edustajistolla, joka on valittu vaalein osuuskunnan jäsenistä, voidaan korvata joko 

kokonaan tai osittain osuuskunnan kokoukset. Edustajisto käyttää osuuskunnassa ylintä 

päätösvaltaa ja varmistaa, että eri jäsenryhmien mielipiteet tulevat kuulluiksi. Mikäli 

osuuskunnalla on edustajisto, siitä on oltava määräys säännöissä. (Pöyhönen 2005, 163) 

Osuuskunnalla tai osakeyhtiöllä voi olla myös hallintoneuvosto osana suuren yrityksen 

omistajavalvontaa. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa ja 

sillä tulee olla vähintään kolme jäsentä. Hallintoneuvostosta tulee olla myös määräys 

säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä. Osakeyhtiölain mukaan alle 80 000 euron 

osakepääoman yhtiöissä ei voi olla hallintoneuvostoa. Hallintoneuvoston valitsee joko 

yhtiökokous, osuuskunnan kokous tai edustajisto. (Pöyhönen 2005, 112-113) 

  

3.2.2 Keskinäiset vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhtiölaki 

 

Keskinäisiä vakuutusyhtiöitä koskeva lainsäädäntö on sisällytetty vakuutusyhtiölakiin. 

Nykyinen laki on vuodelta 2008. Samalla lailla säädellään sekä osakeyhtiömuotoisia 

että keskinäisiä vakuutusyhtiöitä. (Lehtipuro ym. 2010, 29). Keskinäisissä yhtiöissä 

omistajina toimivat vakuutuksenottajat. Vakuutuksenottajaomistajien äänivalta ja vastuu 

jakautuvat heidän maksamiensa vakuutusmaksujen suhteessa. Siten se eroaa 

perinteisestä osuustoiminnallisesta jäsen-ääni -periaatteesta. 

Myös takuuosuudenomistajat voivat olla omistajan asemassa keskinäisessä yhtiössä. 

Yhdenvertaisuusperiaate merkitsee keskinäisissä yhtiöissä sitä, että vain 

takuuosuudenomistajat ovat yhdenvertaisia keskenään, sillä takuuosuudenomistajien ja 

vakuutuksenottajaomistajien asema on erilainen keskinäisissä yhtiöissä. Yhtiötä 
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purettaessa takuuosuudenomistajilla ei ole oikeutta saada muuta kuin sijoittamansa 

pääoma vakuutusyhtiön varoista. Muu omaisuus jaetaan vakuutuksenottajille. 

(Lehtipuro ym. 2010, 38) 

 

Keskinäisissä vahinkovakuutusyhtiöissä on vakuutuksenottajaosakkailla velvollisuus 

suorittaa lisämaksua, jos vakuutusyhtiön toimintapääoma ei riitä täyttämään 

vakuutusyhtiölaissa asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Kuluttajalle lisämaksu voi nousta 

summaltaan vastaamaan korkeintaan yhden vuoden vakuutusmaksuja. Keskinäisessä 

henkivakuutusyhtiössä ei ole lisämaksuvelvollisuutta. Yleisten periaatteiden mukaan 

vakuutusyhtiön osake tai takuuosuus on luovutettavissa tai hankittavissa rajoituksetta. 

Tätä oikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa erityisin säännöin tai säädöksin. 

Yhtiöjärjestykseen voidaan sisällyttää lunastusehto tai vaatimus yhtiön suostumuksesta 

hankintaan tai luovutukseen. (Lehtipuro ym. 2010, 39)  

 

Yhtiökokous käyttää vakuutusyhtiön ylintä päätäntävaltaa. Keskinäisessä yhtiössä 

vakuutusyhtiön osakkaalla on yhtiökokouksessa yksi ääni, ellei yhtiöjärjestyksessä ole 

sovittu toisin. Usein se on kuitenkin sidottu maksettuihin vakuutusmaksuihin, kuten 

esimerkiksi Tapiolassa (Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 2010). 

Vakuutuksenottajaosakkaat voivat myös määrätä yhtiöjärjestyksessä heitä edustavasta 

edustajistosta. Tällöin vakuutuksenottajien keskuudesta valitut edustajat edustavat 

yhtiökokouksessa vakuutuksenottajia. Tällöin kukin edustajista omaa yhtiökokouksessa 

yhden äänen. Takuuosuudenomistajien yhteisäänimäärä on haluttu rajoittaa puoleen 

kaikista äänistä. Tällä on haluttu varmistaa vakuutustenottajien päätösvallan säilyminen 

keskinäisissä yhtiöissä. Yksittäisen takuuosuudenomistajan samoin kuin yksittäisen 

vakuutuksenottajaomistajan äänioikeus on kuitenkin aina rajoitettu enintään yhteen 

kymmenesosaan kaikista kokouksessa edustettuina olevista äänistä. (Lehtipuro ym. 

2010, 42) 

 

3.2.3 Kirjanpitolaki ja -asetus sekä tilintarkastuslaki 

 

Kirjanpitolaki ja -asetus ovat vuodelta 1997. Kirjanpitolakiin (KPL) on tehty kuitenkin 

runsaasti muutoksia vuonna 2001. IFRS-tilinpäätössääntely on otettu kirjanpitolakiin 
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vuonna 2004. Samana vuonna tehtiin moniin muihinkin kirjanpitolain kohtiin 

muutoksia.
29

  

 

Kirjanpitolain mukaan riittävän suurelta kirjanpitovelvolliselta vaaditaan tilinpäätöksen 

lisäksi toimintakertomus. Kirjanpitolaissa vaaditaan, että toimintakertomuksessa tulee 

esittää ne tärkeimmät tunnusluvut, jotka auttavat tilinpäätöksen lukijaa ymmärtämään 

paremmin kirjanpitovelvollisen liiketoimintaa, taloudellista asemaa ja tuloksen 

muodostumista 
30

. Tarkempi ohjeistus on löydettävissä Kirjanpitolautakunnan 

yleisohjeesta toimintakertomuksen laatimisesta vuodelta 2006 
31

. Tutkielmassa 

käsitellään tunnuslukuja tarkemmin IFRS-standardeista kertovassa osassa. 

Kirjanpitolain mukaan varsinainen tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja 

rahoituslaskelman sekä näiden liitetiedot. Raportoitavan tilikauden tietojen lisäksi 

tilinpäätökseen on sisällytettävä vertailutiedot edeltävältä tilikaudelta.
32

 

Konsernitilinpäätöksestä säädellään kirjanpitolaissa omassa luvussaan ja 

konsernitilinpäätöstä käsitellään myöhemmin tutkielman IFRS-osassa.  

 

Kirjanpitoasetuksessa on annettu tuloslaskelma- ja tasekaavat, joita 

kirjanpitovelvollisten tulisi noudattaa. Osuuskunnan taseen vastattavaa-puolella omassa 

pääomassa tulisi esittää seuraavat erät: osuuspääoma, mahdollinen lisäosuuspääoma ja 

sijoitusosuuspääoma, ylikurssirahasto, arvonkorotusrahasto, vararahasto, edellisten 

tilikausien ylijäämä tai tappio sekä tilikauden ylijäämä ja lisäksi mahdollinen 

pääomalaina. Nimikkeet ja sisältö eroavat kirjanpitolain taseen kaavasta, joka on esitetty 

kirjanpitolain ensimmäisessä luvussa, jotta se on saatu vastaamaan osuuskunnan 

tarpeita. Kirjanpitolain tasekaava vastaa osakeyhtiön oman pääoman nimikkeitä. 

Nimikkeet ja kaava osuuskunnille saadaan osuuskuntalaista. (Pellervo-Seura 2010, 28)  

 

Kirjanpitolain luvussa 7a on säädetty tämän tutkimuksen kannalta tärkeiden 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta tilinpäätöksessä. IFRS-

tilinpäätöksen laatimisen kannalta on hyvä huomioida luvun 7a pykälä viisi, jossa 

mainitaan erikseen, että valtioneuvoston asetuksella IFRS-tilinpäätöksen laatijalta 

                                                      
29

 Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö. Kirjanpitolaki. 

<http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336>, 15.4.2011 
30

 KPL 3:1 
31

 KILA 12.9.2006 
32
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voidaan vaatia esitettäväksi sellaisia lisätietoja, joita standardit itsessään eivät vaadi 

esitettävän. Konsernitilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain kuudennessa luvussa.
33

 

Konsernitilinpäätös on tilinpäätös, jonka laki voi velvoittaa laatimaan IFRS-standardeja 

noudattaen, tiettyjen edellytysten täyttyessä. Yritys voi kuitenkin laatia myös 

vapaaehtoisesti IFRS-konsernitilinpäätöksen. Erillistilinpäätöksen laatiminen IFRS-

tilinpäätöksenä on aina vapaaehtoista ellei yritys laadi lainkaan konsernitilinpäätöstä, 

mutta olisi muuten velvollinen laatimaan IFRS-tilinpäätöksen.
34

  

 

Suomessa oli vuoden 2009 maaliskuun lopulla vajaat 70 liikevaihdoltaan yli 7,3 

miljoonan euron osuuskuntaa. Samaan aikaan vajaat 70 osuuskuntaa työllisti yli 50 

henkilöä. Tämän mukaan Suomessa olisi alle 70 osuuskuntaa, jotka olisivat velvollisia 

laatimaan konsernitilinpäätöksen. Vielä huomattavasti harvempi näistä laatii IFRS-

tilinpäätöksen.
35

  

 

Voimassa oleva tilintarkastuslaki on vuodelta 2007. Uusi laki vapautti lakisääteisestä 

tilintarkastuksesta ne osakeyhtiöt, osuuskunnat ja henkilöyhtiöt, joissa ei sekä 

päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella ylittynyt kahta kolmesta seuraavasta 

ehdosta: 

- taseen loppusumma yli 100 000 euroa  

- liikevaihto tai sitä vastaava tuotto yli 200 000 euroa  

- palveluksessa keskimäärin yli 3 henkilöä 

 

Siirtymäkauden loppuun eli vuoden 2011 loppuun asti tilintarkastuksen voi tehdä vielä 

maallikkotilintarkastaja, mutta tämän jälkeen valitun tilintarkastajan tulee olla 

hyväksytty tilintarkastaja eli joko HTM- tai KHT-tilintarkastaja. (Hiltunen 2009, 218) 

Uusiin, vasta lakimuutoksen jälkeen perustettuihin osuuskuntiin 

maallikkotilintarkastajaa ei ole voitu enää valita.  (Pellervo-Seura 2010, 67) On 

kuitenkin huomioitava, että jos osuuskunta on päättänyt laatia vapaaehtoisestikin IFRS-

standardien mukaisen tilinpäätöksen, sillä tulee olla tilintarkastajana KHT-/HTM-

tilintarkastaja tai -yhteisö. (KHT-yhdistys 2010a, 8) 
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34
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3.2.4 Laki talletuspankkien yhteenliittymästä 

 

Laki talletuspankkien yhteenliittymästä on vuodelta 2010. Uusi laki korvasi 

osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa olevat 

säännökset osuuspankkien yhteenliittymästä.
36

 Uudella lailla säädetään 

keskusosuuskunnan ja jäsentalletuspankkien sekä muun jäsenluottolaitoksen 

muodostamasta yhteenliittymästä. Samassa laissa on säännökset keskusyhteisön ja sen 

jäsenluottolaitosten muodostaman konsernin tilinpäätöksestä. Tämän lain perusteella 

OP-Pohjola-ryhmä laatii IFRS-konsernitilinpäätöksen (OP-Pohjola-ryhmä 2011, 

tilinpäätöksen liitetiedot: Liite 1). Lain mukaan keskusyhteisö on velvollinen laatimaan 

oman tilinpäätöksensä ja jäsenluottolaitosten tilinpäätösten tai konsernitilinpäätösten 

yhdistelmänä IFRS-tilinpäätöksen.
37

  

 

Merkittävää on myös se, että lain talletuspankkien yhteenliittymästä mukaan 

jäsenluottolaitokset ovat keskinäisessä vastuussa sellaisen jäsenluottolaitoksen veloista, 

joka ei jostain syystä kykene suoriutumaan maksuvelvoitteistaan. Toisaalta 

jäsenluottolaitokset ovat myös velvollisia tukemaan sellaista yhtymään kuuluvaa 

jäsenluottolaitosta, joka ei täytä vakavaraisuusvaatimuksia.
38

 

 

3.2.5 Euroopan unionin lainsäädäntö ja IFRS-standardit 

 

Euroopan unionin lainsäädäntö on osa suomalaista lainsäädäntöä. EU-asetuksia 

sovelletaan jäsenmaissa sellaisinaan ja direktiivien määräykset on saatettava osaksi 

kansallista lainsäädäntöä.
39

 Komission antamalla asetuksella uudet IFRS-standardit tai 

standardeihin tehdyt muutokset otetaan osaksi kansallista tilinpäätössääntelyämme. 

Tutkimuksen kannalta merkittävät standardit IAS 32 ja IFRIC 2 tulivat osaksi 

suomalaista tilinpäätössääntelyä komission asetuksilla N:o 1073/2005 ja N:o 

1293/2009. IFRIC 2 tuotiin osaksi suomalaista tilinpäätössääntelyä heinäkuussa 2005 ja 
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 HE 243/2009 vp, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi 
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 Laki talletuspankkien yhteenliittymästä 1:9.2 
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 Laki talletuspankkien yhteenliittymästä 5:24-25 
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IAS 32 on ollut osa Euroopan unionissa voimassa olevia IFRS-standardeja IAS-

asetuksesta lähtien eli vuodesta 2002. Asetusten nimet ovat usein pitkiä ja hankalia ja 

siksi käytetyimpien asetusten nimiä on usein lyhennetty niiden käytön helpottamiseksi, 

kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

soveltamisesta, joka on lyhyemmin pelkkä IAS-asetus.
40

 Koska EU hyväksyy IFRS-

standardit viiveellä osaksi lainsäädäntöään, Euroopan unionin alueella laadittavissa 

IFRS-tilinpäätöksissä on maininta, että IFRS-tilinpäätöksessä noudatetaan standardeja 

siten kuin ne on otettu käyttöön Euroopan unionin alueella.
41

 

 

Euroopan unionin neuvosto antoi vuonna 2003 asetuksen eurooppaosuuskunnasta 

(SCE) (N:o 1435/2003). Sen seurauksena eduskunnassa säädettiin 

eurooppaosuuskuntalaki, joka tuli voimaan vuonna 2006 
42

. Laki mahdollistaa uuden 

eurooppalaisen ylikansallisen osuuskuntamuotoisen yrityksen perustamisen. SCE:n 

voivat perustaa luonnolliset tai oikeushenkilöt, joita on vähintään viisi ja nämä asuvat 

tai sijaitsevat vähintään kahden EU:n jäsenvaltion alueella. SCE:n osuuspääoman 

minimimääräksi on asetettu 30 000 euroa.
43

 

 

3.2.6 Kirjanpitolautakunta 

 

Kirjanpitolautakunta toimii Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä. Se antaa 

yleisohjeita, lausuntoja ja poikkeuslupia kirjanpitovelvollisille kirjanpidon laatimista 

koskevissa asioissa. Kirjanpitolautakunta on antanut lausuntoja, jotka koskevat myös 

osuuskuntia. (Mähönen & Villa 2006, 108) Tällaisia lausuntoja ovat muun muassa 

lausunnot liittymismaksujen kirjaamisesta kirjanpitoon tai merkitsemisestä 

tilinpäätökseen sekä lausunto maksamattoman osuusmaksun sekä eroamisen yhteydessä 

palautettavan osuusmaksun kirjaamisesta.  

 

Lausunnossaan vuodelta 1996 kirjanpitolautakunta toteaa, että osuuskunnan tulee kirjata 

taseeseen vain jo kertyneet osuusmaksut. Sellaiset osuusmaksut, joita jäsenet eivät ole 

vielä maksaneet, mutta jotka heidän odotetaan vielä maksavan, ilmoitetaan liitetiedoissa 
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eroteltuna jo erääntyneisiin ja erääntymättömiin osuusmaksuihin. Mikäli säännöissä on 

kuitenkin rajoitettu jäsenten eroamista siten, että jäsen ei voi erota ennen tietyn ajan 

päättymistä, taseeseen voidaan kirjata ne maksut, jotka jäsenen tulisi maksaa, ennen 

kuin hän pystyy eroamaan osuuskunnasta.
44

 Lausunnossaan vuodelta 2001 

kirjanpitolautakunta on tullut siihen tulokseen, että sähkön jakeluverkon 

liittymismaksuista siirto- ja palautuskelpoiset maksut merkitään taseessa vieraaseen 

pääomaan muihin velkoihin. Liittymismaksut olisi syytä esittää erillisenä eränä joko 

taseessa tai liitetiedoissa. Liittymismaksut, jotka ovat puolestaan siirtokelpoisia mutta 

eivät palautettavia, kirjataan tuotoiksi.
45

 Samaan tulokseen kirjanpitolautakunta on tullut 

päätöksessään 540/8.2.1982 kaukolämpöverkon liittymismaksusta, jota ei palauteta 

asiakkaalle kaukolämpöverkosta erotessa.  

 

Kirjanpitolain kahdeksannen luvun toisen pykälän tekstissä on maininta, jonka mukaan 

aikaisemmin esitettyjä yleisohjeita, lausuntoja ja poikkeuslupia ei tule soveltaa 

kansainvälisen tilinpäätöksen laadinnassa. Kirjanpitolautakunnalla on oma jaostonsa, 

joka ottaa pyynnöstä kantaa IFRS-standardeja koskevissa asioissa.
46

 (Mähönen & Villa 

2006, 108) Se ei ole kuitenkaan ottanut tähän mennessä kantaa tässä tutkielmassa 

käsiteltävään osuuskunnan oman ja vieraan pääoman jakoon. 

 

3.3 Osuuskunnan säännöt, keskinäisen yhtiön ja osakeyhtiön 

yhtiöjärjestys 

 

Osuuskunnalla tulee olla säännöt, jotka sen pitää toimittaa osuuskunnan rekisteröimisen 

yhteydessä kaupparekisteriin. Näitä sääntöjä osuuskunnan tulee noudattaa lakien ohella. 

Osuuskuntalaissa määrätään, että osuuskunnan säännöistä pitää löytyä ainakin seuraavat 

asiat: toiminimi, kotipaikka, toimiala, osuuden nimellisarvo eli osuusmaksu, sen 

suorittamisaika ja -tapa sekä tilikausi. Jos osuuskunta noudattaa säännöissä pelkästään 

minimivaatimusta, seuraa siitä tiettyjen osuuskuntalaista löydettävien määräysten 

noudattaminen. (Pellervo-Seura 2010, 54)  
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Osuuskuntalaki mahdollistaa yleissäännöksistä poikkeamisen, sillä osuuskuntalain 

säännökset ovat monilta osin tahdonvaltaisia (Pellervo-Seura 2011, 5). Tämä tarkoittaa, 

että osuuskunta voi halutessaan päättää toisin kuin osuuskuntalain yleissäännöksessä on 

esitetty, kunhan se mainitaan osuuskunnan omissa säännöissä. Tällainen on esimerkiksi 

jäsen ja ääni -periaatteesta poikkeaminen. Lähtökohtaisesti jokaisella jäsenellä on yksi 

ääni osuuskunnan kokouksessa. Ensimmäisen asteen osuuskunnassa jäsenen äänimäärä 

saa olla kuitenkin enintään kymmenkertainen vähiten ääniä omaavan jäsenen 

äänimäärään verrattuna. Toisen asteen osuuskunnissa tällaista äänimääräkattoa ei ole 

kuitenkaan asetettu. Toisen asteen osuuskuntia ovat osuuskunnat, joiden jäsenistä 

valtaosa on osuuskuntia tai muita oikeushenkilöitä. (Mähönen & Villa 2006, 23–24, 

Pellervo-Seura 2011, 5)  

 

Yleissäännön mukaan osuuskunnan on palautettava jäsenelle osuusmaksu hänen 

erotessaan osuuskunnasta. Palautus tulee tehdä vuoden kuluttua sen tilikauden 

päättymisen jälkeen, jolloin jäsen on eronnut osuuskunnasta. Pääsäännöstä on 

mahdollista poiketa säännöissä, jolloin palautusta on mahdollista nopeuttaa tai lykätä. 

(Pöyhönen 2005, 229–230) Osuuskunnan säännöissä voidaan myös rajoittaa 

osuuspääoman palautusta, niin että osuuskunnalla on oikeus kieltäytyä osuusmaksun 

palautuksesta tai säännöissä voidaan määrätä, ettei osuusmaksua palauteta lainkaan, jos 

jäsen eroaa osuuskunnasta.  

 

Osuuskuntien tavoin Keskinäisten yhtiöiden on toimitettava yhtiöjärjestyksensä 

rekisteröinnin yhteydessä kaupparekisteriin. Vakuutusyhtiön perustaminen jo sinällään 

vaatii ensin Finanssivalvonnan myöntämän toimiluvan (Lehtipuro ym. 2010, 35). 

Finanssivalvonta valvoo muutenkin vakuutusyhtiöiden toimintaa. Keskinäisen 

vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksessä on mainittava: yhtiön toiminimi, yhtiön kotipaikka, 

yhtiön toiminta-alue ja vakuutusluokat, yhtiökokouksessa äänioikeutetut, takuupääoman 

ja pohjarahaston (vähimmäis- ja enimmäis-) määrä, takuuosuuksien lukumäärä, 

takuupääoman korko ja takaisinmaksu sekä miten jäljelle jäävä omaisuus yhtiön 

purkautuessa jaetaan.
47
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Myös osakeyhtiöllä tulee olla yhtiöjärjestys kaupparekisterissä. Yhtiöjärjestyksessä 

tulee mainita vähintään toiminimi, kotipaikka ja toimiala. Osakeyhtiölaki sallii 

osuuskuntalain tavoin osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä yleissäännöstä poikkeamisen. 

Yksi tällainen mahdollisuus on säätää osakeyhtiöjärjestyksessä, että osakeyhtiöllä on 

toisistaan poikkeavia osakkeita. Tämä osakkeiden erilajisuus voi ilmetä esimerkiksi 

niin, että osake oikeuttaa äänestämään erisuuruisella äänimäärään yhtiökokouksessa. 

Toisaalta yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä yhtiölle hallintoneuvosto, kunhan yhtiön 

koko ylittää osakeyhtiölain asettaman osakepääoman minimimäärän hallintoneuvoston 

asettamiselle, joka on 80 000 euroa.
48

 

 

4 IFRS-TILINPÄÄTÖS JA OSUUSTOIMINNALLISET 

YRITYKSET 

 

 

4.1 IFRS-standardit ja -tilinpäätös 

 

Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat jatkuvan kehitystyön kohteena samalla kun 

standardien noudattaminen laajenee jatkuvasti eri puolilla maailmaa. IFRS Foundationin 

sivuilta www.ifrs.org on mahdollista seurata ajankohtaisia kehitysprojekteja. Ennen 

kuin standardi tai tulkintaohje pääsee julkaistavaksi standardikokoelmassa se käy läpi 

huolellisen arvioinnin ja lausuntokierrokset. Ensimmäinen standardiluonnos kulkee 

nimellä discussion paper. Toista luonnosvaihetta kutsutaan nimellä exposure draft. 

Molemmissa luonnosvaiheissa yleisöllä on mahdollisuus kommentoida näitä IASBin 

asiantuntijaryhmän laatimia ehdotuksia standardiksi. Yleensä kommentoijat ovat 

aiheesta hyvin perillä olevia henkilöitä tai tahoja 
49

. Tämän jälkeen standardi on yleensä 

valmis julkaistavaksi.
50

 Tällä hetkellä noin 120 maata sallii tai vaatii pörssissä listatuilta 
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49

 IFRS Foundation. IFRIC 19. Comment letters. 

<http://www.ifrs.org/Current+Projects/IFRIC+Projects/IFRIC+19+Extinguishing+Financial+Liabilities+

with+Equity+Instruments/Draft+Interpretation+and+comment+letters/Comment+letters/Comment+letters

.htm>,  26.8.2011 
50

 IFRS Foundation. Standard-setting process. 

<http://www.ifrs.org/How+we+develop+standards/How+we+develop+standards.htm>,  26.8.2011 



45 

 

yhtiöiltä IFRS-standardien mukaan laaditun tilinpäätöksen 
51

. Suomessa, kuten muualla 

EU:ssa, pörssissä listatut yritykset ovat laatineet konsernitilinpäätöksensä IFRS-

standardien mukaan vuodesta 2005 (Pörssisäätiö 2005, 7). Suomessa osa suurista 

osuuskunnista laatii IFRS-tilinpäätöksen. Aiemmin esitelty IAS-asetus koskee 

Suomessa myös osuuskuntia, jos niiden liikkeelle laskemat arvopaperit ovat 

arvopaperimarkkinalaissa (495/1989, AML) tarkoitetun julkisen kaupankäynnin 

kohteena Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion arvopaperipörssissä. Tilikaudesta 

2007 lähtien IFRS-tilinpäätöksen laatimiseen ovat velvoittaneet myös vieraan pääoman 

ehtoiset instrumentit. (Mähönen & Villa 2006, 89)  

 

IFRS-tilinpäätöksen osat ovat laaja tuloslaskelma, tase, laskelma oman pääoman 

muutoksesta, rahavirtalaskelma ja liitetiedot. IFRS-standardit eivät vaadi 

toimintakertomuksen laatimista, mutta suomalaiset yritykset joutuvat laatimaan sen 

kirjanpitolaissa annettujen ohjeiden perusteella. IFRS-standardeista löytyy esimerkkejä 

tiedoista, jotka tulisi esittää johdon taloudellisessa katsauksessa. (KHT-yhdistys 2010b, 

12)  

 

IFRS-tilinpäätöksen laatimisen hyödyt voidaan nähdä olevan muun muassa seuraavissa 

asioissa:  

 laatiessaan tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardein mukaisesti 

yritys voi esittää taloudellisen informaation tilinpäätöksessään samoilla 

perusteilla kuin ulkomainen kilpailijansa. Tämän tulisi helpottaa 

tilinpäätöstietojen vertailua eri maissa sijaitsevien yritysten välillä.  

 Toisaalta tilinpäätöksen laatimisen tulisi helpottua kansainvälisissä konserneissa, 

joissa tytäryhtiöitä on ympäri maailmaa. IFRS-standardit luovat yrityksille 

yhtenäisen tilinpäätöksen laadintamallin. 

 Ulkomaisten sijoittajien investointi-innokkuus yrityksiin saattaa kasvaa, kun 

yritysten tilinpäätöstiedot ovat helpommin ymmärrettävissä yhtenäisen 

raportointisäännöstön ansiosta.
52
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Viimeisin IASB:n julkaisema standardikokoelma sisältää 1.1.2011 voimaan tulleet 

kansainväliset tilinpäätösstandardit. Taulukossa 2 on esitelty tutkimuksessa käytetyn 

kokoelman sisältämät standardit ja tulkintaohjeet, joita on yhteensä 38 standardia ja 25 

tulkintaohjetta. Tämän lisäksi standardeihin kuuluu käsitteellinen viitekehys, joka on 

standardikokoelman alussa. (IASB 2011) Tutkielman lopussa (liite 2) on edellä mainitut 

standardit englanninkielisine nimineen. Osa jo julkaistuista standardeista ja 

tulkintaohjeista sekä niihin tehdyistä muutoksista voi olla sellaisia, joita tilinpäätöstä 

laativien yritysten ei tarvitse vielä noudattaa tilinpäätöksessään, vaan niiden 

noudattaminen vuoden 2011 tilinpäätöksessä on vapaaehtoista. (IASB 2011) 

 

 

Taulukko 2 IFRS-tilinpäätösstandardit 2011 (IASB 2011) 

Mahdollisimman tuoreen tiedon käyttäminen aiheuttaa kuitenkin sen, että osa 

standardeista tai niiden muutoksista ei ole vielä tullut virallisesti voimaan Suomessa, 

sillä EU:n komissio ei ole vielä ehtinyt antaa niistä omaa asetusta. Taulukkoon 2 

kerätyistä standardeista EU ei ole vahvistanut vielä standardia IFRS 9 

Rahoitusinstrumentit. IASB:n vuoden 2011 kokoelmaa standardeista ei ole vielä ehditty 

julkaista suomenkielellä. Sen ennakoitu julkaisu tapahtuu vuoden 2011 joulukuussa.
53

 

Standardien kääntämisestä suomenkielelle ja käännöksen julkaisemisesta vastaa KHT-
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15.11.2011 
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yhdistys. Se on julkaissut käännöksiä vuodesta 2001 lukuun ottamatta vuotta 2007. 

KHT-yhdistys kääntää suomeksi IASB.n julkaiseman niin kutsutun sinisen kirjan eikä 

käännä tutkimuksessa käytettyä punaista kirjaa. (KHT-yhdistys 2010a, 7) Sinisen ja 

punaisen kirjan lisäksi IASB julkaisee standardeista niin kutsuttua vihreää kirjaa, joka 

on enemmän opetusmateriaaliksi soveltuva teos IFRS-standardeista kuin kaksi muuta 

julkaisua 
54

. Vuoden 2011 aikana on julkaistu vielä standardit IFRS 10 

Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt, IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät 

tiedot osuuksista muissa yhteisöissä ja IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen 
55

, jotka 

eivät sisälly tutkimuksessa käytettyyn teokseen. Nämä uusimmat standardit on jätetty 

tutkimuksen ulkopuolelle. 

  

Kirjanpitovelvollisen laatiessa ensimmäisen kerran IFRS-tilinpäätöksen sen tulee 

huomioida monia tekijöitä. Ensilaatijan siirtymistä uuteen tilinpäätökseen on pyritty 

selkiyttämään ja helpottamaan laatimalla sitä varten oma standardinsa, joka on IFRS 1 

Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto. Standardin tavoitteena on, että 

ensilaatijan tilinpäätös ja osatilinpäätökset olisivat tiedoiltaan korkealaatuisia, 

läpinäkyviä ja vertailukelpoisia ensimmäisestä tilikaudesta lähtien, jolloin 

tilivelvollinen laatii IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen. Ensimmäisen IFRS-

tilinpäätöksen tulisi toimia hyvänä pohjana seuraaville IFRS-tilinpäätöksille 

aiheuttamatta kuitenkaan kohtuuttomia kustannuksia saavutettavissa oleviin hyötyihin 

nähden. Ensilaatijan on kerrottava tilinpäätöksessään, miten IFRS:ään siirtyminen on 

vaikuttanut kirjanpitovelvollisen taloudelliseen asemaan, tuloksentekokykyyn ja 

rahavirtoihin. (KHT-yhdistys 2010a; IASB 2011, A59, A63)  

 

IAS 1 tilinpäätöksen esittäminen -standardi asettaa IFRS-tilinpäätöksen yleistä 

esittämistä koskevat vaatimukset. "Standardin tarkoituksena on kuvailla tilinpäätöksen 

esittämisen perusteet ja varmistaa tilinpäätösten vertailtavuus eri tilikausien ja eri 

yritysten välillä.” (Kallunki ym. 2008, 23) IAS 1 määrittelee yrityksen omistajiksi 

sellaiset tahot, joilla on hallussaan oman pääoman instrumentteja. (IASB 2011, A379) 

Omistajuus on tässä määrittelyssä sidottu omaan pääomaan ja sen hallussapitoon.  
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IFRS-tilinpäätöksen nähdään tuoneen seuraavat muutokset: 

- tilinpäätösten kansainvälisen vertailukelpoisuuden paraneminen 

- taseen ja kassavirtalaskelman merkityksen kasvaminen suhteessa tuloslaskelmaan 

- tilinpäätösten läpinäkyvyyden paraneminen 

- käypien arvojen (fair value) käytön lisääntyminen omaisuuden arvostuksessa 

- tilinpäätöksen liitetietovaatimusten kasvaminen 

(Kallunki ym. 2008, 15) 

 

IASB:n lausumia tavoitteita ovat: 

(a) Kehittää yksi yhteinen korkean laadun takaava, ymmärrettävä ja kansainvälisesti 

hyväksytty kokoelma standardeja, joka perustuu selkeästi ilmaistuihin periaatteisiin. 

Nämä standardit vaatisivat korkealaatuista, läpinäkyvää ja vertailtavissa olevaa 

informaatiota tilinpäätöksissä ja muussa taloudellisessa raportoinnissa, jotta se olisi 

avuksi investoijille, muille päätöksentekijöille ja tiedon käyttäjille, kun he tekevät 

talouteen liittyviä päätöksiä. 

(b) Lisätä standardien käyttöä ja niiden huolellista soveltamista. 

(c) Ottaa huomioon, mikäli mahdollista, erilaisten yhteisöjen tarpeet erilaisissa 

taloudellisissa tilanteissa. Täyttäen kuitenkin samalla tavoitteet (a) ja (b). 

(d) Lisätä ja helpottaa IFRS-standardien käyttöönottoa tuomalla IFRS-standardit ja 

kansallinen tilinpäätössääntely lähemmäs toisiaan. 

(IASB 2011, A16) 

 

IFRS-tilinpäätöksen laatijan tulee ilmoittaa selkeästi liitetiedoissaan siitä, että 

tilinpäätös on laadittu noudattaen IFRS-standardeja. Jos laatija laatii tilinpäätöksensä 

noudattaen vain osaa standardeista, kyseessä ei ole IFRS-tilinpäätös. (IASB 2011, A18) 

Toisaalta on huomattava, että siirtymässä on myös sallittua soveltaa uutta IFRS-

standardia, joka ei ole vielä pakollinen, mikäli sen aikaisempi soveltaminen on kyseisen 

standardin mukaan sallittua (Anttila, Halonen, Jalkanen-Steiner, Kemppinen, Kärpänen, 

Nurmo, Penttilä-Räty, Pyykönen, Sundvik, Suomela, Tolvanen, Torkkel, Torniainen & 

Tuomala 2009, 69). Osa samana vuonna laadituista tilinpäätöksistä voi siis noudattaa eri 

versioita samasta standardista tai sellaista standardia, jonka soveltaminen tulee 

pakolliseksi vasta myöhempinä vuosina. Tämä saattaa vaikuttaa tilinpäätösten 

vertailtavuuteen. 
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4.2 Käsitteellinen viitekehys 

 

Englanninkielinen kokoelma kansainvälisistä tilinpätösstandardeista sisältää IASB:n 

kirjoittaman käsitteellisen viitekehyksen, joka on englanniksi conceptual framework. 

Sen tarkoitus on toimia yleisinä perusteina IFRS-tilinpäätösstandardeille. Viitekehys 

sisältää yleiset perusteet, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimista ja esittämistä. 

Suomalaiselta lainsäädännöltä puuttuu saman kaltainen teoreettinen viitekehys. 

(Kallunki ym. 2008, 22) Käsitteellinen viitekehys ei kuitenkaan ole osa varsinaisia 

Suomessa tai EU:ssa noudatettavia IFRS-standardeja, joten sitä ei löydy KHT-

yhdistyksen suomentamasta standardikokoelmasta (KHT-yhdistys 2010a, 7). 

 

Viitekehyksessä ilmaistaan selkeästi, että IFRS-tilinpäätösten on tarkoitus palvella 

mahdollisimman useita sidosryhmiä näiden tehdessä taloudellisia päätöksiä, vaikka 

tunnustaakin samalla, etteivät tilinpäätökset tällöin palvele välttämättä 

paikallisviranomaisia parhaalla mahdollisella tavalla. (IASB 2011, A24) Viitekehys 

kuitenkin määrittelee sijoittajan ja lainoittajan tietotarpeet tärkeimmiksi tarpeiksi. Tätä 

perustellaan sillä, että sijoittajien ja lainan antajien tietotarpeisiin vastaaminen vastaa 

myös parhaiten muiden käyttäjien tietotarpeisiin. Tällöin IFRS-tilinpäätös on siis 

laadittu erityisesti sijoittajien ja lainoittajien tietotarpeita ja taloudellista päätöksentekoa 

ajatellen. (IASB 2011, A27; Kallunki ym. 2008, 19–20)  

 

Viitekehys on jaettu neljään osaan, joissa käsitellään 1) taloudellisen raportoinnin 

tavoitetta, 2) hyödyllisen taloudellisen informaation laadullisia ominaisuuksia, 3) 

tilinpäätösten sisältämien taloudellisten tapahtumien määritelmiä, kirjaamisajankohtaa 

ja arvostamista sekä 4) pääoman ja pääoman säilyvyyden käsitettä (IASB 2011, A25). 

Perustavanlaatuisina ominaisuuksina hyödylliselle taloudelliselle informaatiolle 

pidetään tiedon oleellisuutta ja todenmukaista esittämistapaa. Näiden lisäksi tiedoilta 

vaaditaan vertailtavuutta, varmennettavuutta, oikea-aikaisuutta ja ymmärrettävyyttä. 

(IASB 2011, A33) Viitekehyksen oman pääoman määritelmä on vuoden 1989 

viitekehyksestä, sillä viitekehystä ei ole ehditty vielä uudistamaan siltä osin. Sen 

mukaan oma pääoma on jäännös, joka syntyy vastaavien ja velkojen erotuksesta. Oma 

pääoma voidaan myös jakaa eriin, jotka ovat osakkeenomistajien maksamat pääomat 

(osakepääoma), tilikauden voitto, aikaisempien vuosien jakamaton voitto ja erilaiset 
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rahastot. Oman pääoman määrä on kuitenkin ensisijaisesti riippuvainen vastaavien ja 

vieraan pääoman muutoksista. (IASB 2011, A43–44)  

 

4.3 IAS 32  Rahoitusinstrumentit: esittämistapa 

 

IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa -standardia on muutettu moneen otteeseen. 

Viimeisin lisäys on vuodelta 2008. Standardissa olevat periaatteet täydentävät 

standardeja IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: 

tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. (IASB 2011, A773–774) IFRS 9 ei ole vielä osa 

voimassaolevia IFRS-standardeja Suomessa. Standardi tulee varsinaisesti voimaan vasta 

vuoden 2013 alusta, mutta aiempi soveltaminen tilinpäätöksissä on sallittu. Uusi 

standardi tulee korvaamaan IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -

standardin. (IASB 2011, A299, A302)  

 

Rajanveto oman ja vieraan pääoman välillä voi olla vaikeaa. Omaan pääomaan kirjattu 

erä voidaan joutua osuuskunnassa raportoimaan vieraana pääomana sen taloudellisen 

sisällön johdosta. (Mähönen & Villa 2006, 52) Erityisen ongelmallisia ovat erityisesti 

osuusmaksuihin ja liittymismaksuihin liittyvät kysymykset. (Mähönen & Villanen 2006, 

97) Monissa artikkeleissa, joissa käsitellään osuuskuntien kohtaamaa ongelmaa oman 

pääoman ja vieraan pääoman jaottelussa nostaa standardeista esiin juuri IAS 32:n.  

 

IAS 32:n mukaan oman pääoman ehtoisena instrumenttina pidetään mitä tahansa 

sopimusta, joka oikeuttaa osuuteen yhteisön varoista sen kaikkien velkojen 

vähentämisen jälkeen. (KHT-yhdistys 2010a, 509) Toisaalta omaa pääomaa on vain se 

osa sijoitetuista pääomasta, joka palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yrityksen 

toiminta päätetään lopettaa ja yritys puretaan. Kaikki pääoma, johon liittyy 

palauttamisvelvollisuus ennen tätä, on vierasta pääomaa. (Bengoa 2009, 60) Tärkeintä 

omalle pääomalle on siis sen pysyvyys.  

 

Standardissa IAS 32 on selkeä maininta, että osuustoiminnallisten yritysten osuuden 

omistajien tai jäsenien oikeus lunastuttaa osuutensa yritykseltä käteistä vastaan 

aiheuttaa sen, että osuudet luokitellaan rahoitusveloiksi. Tästä voidaan poiketa, jos ne 

täyttävät tietyt asetetut ehdot. Nämä erityisehdot liittyvät siihen, että 
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lunastusvelvoitteinen rahoitusinstrumentti lunastetaan vasta yrityksen purkautuessa. 

(KHT-yhdistys 2010a, 511–515)  

 

IASB:n esimerkki osuustoiminnallisten yritysten taseesta osoittaa selkeästi, mitä IAS 32 

-standardin periaatteet tarkoittavat perinteisille osuustoimintayrityksille. Niiden 

osuuspääoman ei nähdä olevan lainkaan omaa pääomaa siten kuin se on IAS 32:ssa 

määritelty. Osuuskunta luokitellaan tällöin kirjanpitovelvolliseksi, jolla ei ole alunperin 

omaa pääomaa. Tällöin yrityksen omalla pääomalla tarkoitetaan osakepääoman kaltaisia 

eriä. (IASB 2011, B1128–1129)  

 

Osuuskunnat saattavat kerätä myös liittymismaksuja esimerkiksi jäsenen liittymisestä 

syntyvien kustannusten kattamiseksi. On kuitenkin tärkeä huomata, ettei liittymismaksu 

ole yhtä kuin osuusmaksu. Liittymismaksua ei lähtökohtaisesti palauteta jäsenelle hänen 

erotessaan osuuskunnasta. Liittymismaksun kirjaaminen taseessa riippuu täysin 

liittymismaksun ehdoista. Mikäli maksu ei ole palautuskelpoinen, osuuskunnan tulee 

tulouttaa se. (Mähönen & Villa 2006, 84)  

 

Tässä vaiheessa voi olla mielenkiintoista verrata varsinaisissa IFRS-standardeissa 

olevaa oman pääoman määritelmää pienten ja keskisuurten yritysten IFRS-standardissa 

(IFRS for SMEs) olevaan oman pääoman määritelmään. Pienille ja keskisuurille 

yrityksille annettu tilinpäätösstandardi on kevennetty versio IFRS-standardeista ja sen 

on tarkoitus mahdollistaa IFRS-tilinpäätöksen laatimisen pienemmille yrityksille.  

Pienten ja keskisuurten yritysten IFRS on jaettu 35 osa-alueeseen, mutta standardista 

puhutaan yhtenä standardina. Pk-yritysten IFRS-standardin lyhyt oman pääoman 

määrittely löytyy ensimmäisen standardin toisesta osasta, jossa määritellään tärkeimmät 

käsitteet ja kokonaisvaltaiset periaatteet standardille. Pk-yritysten IFRS-standardissa 

omaa pääomaa pidetään residuaalina eli jäännöksenä, joka on yhtä kuin varojen ja 

velkojen erotus. Tarkempi määrittely löytyy osasta 22. Siellä oma pääoma on määritelty 

aivan samoin kuin IAS 32:ssa. (IASB 2009) Vaikka osuustoiminnallinen yritys voisi 

noudattaa pk-yrityksille tarkoitettua IFRS-standardia, se ei muuttaisi oman pääoman 

määrittelyä ja siten esimerkiksi osuuspääoman käsittelyä. 
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4.4 IFRIC 2  Jäsenten osuudet osuustoiminnallisissa yhteisöissä ja 

muut vastaavat instrumentit 

 

IFRIC 2 -standardi on annettu vuonna 2004. Siihen on tehty viimeksi muutoksia vuonna 

2010 liittyen IFRS 9 -standardin käyttöönottoon. Soveltamisohjeelle nähtiin olevan 

tarvetta osuuskuntien erityisluonteen vuoksi. IAS 32 -standardin oman pääoman ja 

vieraan pääoman määrittely nähtiin riittämättömänä. (IASB 2011, A1054) 

 

IFRIC 2 selvensi osuuskuntien pääomien jakoa omaan ja vieraaseen pääomaan 

osuusmaksujen osalta. Sen mukaan osuuskunta voi kirjata osuuspääoman omaan 

pääomaan, jos osuuskunnilla on oikeus kieltäytyä osuusmaksun palauttamisesta ehdoitta 

joko sääntöihinsä tai lakiin vedoten. Ei riitä, että osuuskunnalla on oikeus rajoittaa 

palautusvelvollisuuden jakokelpoiseen ylijäämään, sillä tulkintaohjeessa on mainittu 

juuri tämän ehdon riittämättömyys oman pääoman kriteerinä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

lähtökohtaisesti suomalaisten osuuskuntien osuuspääoma olisi vierasta pääomaa, sillä 

osuuskuntalain perusteella niillä ei ole oikeutta ehdottomasti kieltäytyä osuusmaksun 

palautuksesta, ellei säännöissä ole sovittu toisin. Jäsenen erotessa osuuskunnasta vielä 

palauttamatta oleva osuusmaksu kirjataan velaksi niin kirjanpitolain kuin IFRS-

standardien mukaan. (Bengoa 2009, 60; Mähönen & Villa 2006, 100)  

 

On olemassa tahoja, jotka eivät ole olleet tyytyväisiä IASB:n tapaan määritellä jäsenen 

erotessa palautettava osuuspääoma vieraaksi pääomaksi. Esimerkiksi ICA on kritisoinut 

tätä määrittelyä. Sen mukaan tällainen tapa määritellä osuuspääoma vieraaksi 

pääomaksi ”haastaa koko omistajuuden perustan osuustoiminnallisissa yrityksissä”.
56

 

Myös The European Association of Cooperative Banks (EACB) on valittanut tästä 

pääoman luokittelutavasta. Osuuspankkien eurooppalaisena kattojärjestönä toimiva 

EACB haluaa, että IASB muuttaisi standardia IAS 32 ja laadintaohjetta IFRIC 2 siten, 

että osuuskuntien osuuspääoma voitaisiin luokitella omaksi pääomaksi, silloinkin kun 
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siihen liittyisikin palautusvelvollisuus, josta osuuskunnalla ei ole ehdotonta oikeutta 

kieltäytyä jäsenen erotessa osuuskunnasta.
57

  

 

Voidaan sanoa, ettei IFRS-tilinpäätöstandardeja ole laadittu osuuskuntien tarpeita 

silmällä pitäen. Suurin IFRS-standardien mukaan tilinpäätöksensä laativa ryhmä on 

toistaiseksi pörssiyritykset. Näiden ja osuuskuntien tarpeet voivat olla joskus 

ristiriidassa. IAS 32 -standardin soveltaminen on asettanut osuuskunnat sellaiseen 

tilanteeseen, jolloin niiden osuuspääoma on tulkittu vieraaksi pääomaksi. Osuuskunnan 

sääntömuutos tai kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan osuuskunnalla on ehdoton 

oikeus kieltäytyä osuusmaksun palauttamisesta ovat keinoja, joilla osuuskunta voi 

kirjata osuuspääoman omaan pääomaansa, kuten IFRIC 2 -tulkintaohjeessa on 

täsmennetty.  

 

4.5 IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös 

 

IFRS-standardien yhteydessä ei voi olla käsittelemättä konsernitilinpäätöstä. Koskeehan 

pakottava lainsäädäntö IFRS-tilinpäätösten osalta toistaiseksi vain tietyt ehdot 

täyttävien yritysten konsernitilinpäätöstä. Konsernitilinpäätöksellä on 

erillistilinpäätökseen verrattuna merkitystä siten, että erillistilinpäätösten antama tieto ei 

aina anna riittävästi tietoa koko konsernin taloudesta ja vaikutussuhteista. Yhtenäinen 

tilinpäätös auttaa johtoa ohjaamaan konsernia yhteisten tavoitteiden mukaisesti. 

(Englund ym. 2005, 30-31) Konsernitilinpäätös kuvaa konsernia yhtenä taloudellisena 

kokonaisuutena. Kirjanpitovelvolliset laativat omat erillistilinpäätöksensä, jonka jälkeen 

samaan konserniin kuuluvien yritysten tilinpäätökset yhdistellään 

konsernitilinpäätökseksi. Yritysrakenne on myös helpommin hahmotettavissa 

konsernitilinpäätöksen avulla. 

 

Jotta yksittäisen yhtiön tai osuuskunnan ja konsernin ero selviäisi, on tärkeää määrittää 

mikä on konserni. Joskus konsernista on käytetty myös sanaa yhtymä, mutta nämä eivät 

ole synonyymejä keskenään. Yhtymä voi olla muukin yhteenliittymä kuin konserni. 
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Kirjanpitolaissa konsernin muodostavat yhdessä emoyritys ja sen tytäryritykset 
58

 

Konsernin syntymiselle olennaisena tekijänä pidetään määräysvaltaa. Konsernissa 

yhdistyy useampi juridisesti itsenäinen yritys, joissa yhdellä on määräysvalta muissa 

konserniin kuuluvissa yhtiöissä. Konsernille on luonteenomaista myös pysyvyys. 

Yritysten katsotaan olevan pysyvämmin osa konsernia ja emoyhtiönsä omistuksessa 

eikä järjestelyn ole tarkoitus olla vain lyhytaikainen. (Englund, Prepula, Riistama & 

Tuokko 2005, 13–14) Konsernirakenteita voi olla monenlaisia ja emoyhtiön 

määräysvalta tytäryhtiöön voi syntyä epäsuorasti toisen tytäryhtiön omistuksen kautta. 

Konsernin eri yritykset voivat toimia eri aloilla, tuotannossa tai palvelualalla. Eri 

yritysmuotokaan ei estä konsernin syntymistä. (Englund ym. 2005, 15–17)  

 

IFRS-tilinpäätösstandardit on tarkoitettu ohjeistamaan sekä erillistilinpäätösten että 

konsernitilinpäätösten laadintaa. IFRS-standardeista löytyy kuitenkin standardi IAS 27 

Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös, joka käsittelee nimensä mukaisesti konserni- ja 

erillistilinpäätöksiä ja niiden laadinnallisia eroja. Standardissa annetaan lähinnä 

ohjeistusta konsernitilinpäätöksen laatimiseksi. Konsernitilinpäätöstä ja 

erillistilinpäätöstä koskevaan standardiin IAS 27 on tehty vähäisiä muutoksia viimeksi 

vuonna 2008. (KHT-yhdistys 2010a, 471) Uusi IFRS 10-standardi tulee korvaamaan 

IAS 27-standardin  ja SIC 12-tulkintaohjeen tulevaisuudessa.
59

 

 

IFRS 27-standardissa konsernin määritelmä on yksinkertaistettu emoyrityksen ja sen 

tytäryritysten muodostamaksi kokonaisuudeksi eikä määritelmä ole täten ristiriidassa 

suomalaisen kirjanpitolain määritelmän kanssa. Määräysvalta on standardin mukaan 

oikeus määrätä yhteisön talouden ja toiminnan periaatteista siitä hyödyn saamiseksi. 

(KHT-yhdistys 2010a,  462) Konsernitilinpäätökseen on sisällytettävä yrityksen kaikki 

tytäryritykset. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniin kuuluvien yritysten 

erillistilinpäätösten pohjalta. Konsernilla ei siis ole omaa kirjanpitoa, jonka pohjalta 

konsernitilinpäätös laadittaisiin, vaan pohjana käytetään jo valmiita tilinpäätöksiä. Sen 

jälkeen kun yritysten jokainen tilinpäätösrivi on yhdistelty rivi riviltä ryhdytään 

eliminoimaan tiettyjä eriä tilinpäätöksestä. Emoyrityksen omistus tytäryrityksissä ja 

emoyrityksen osuus tyttären omasta pääomasta eliminoidaan. Eliminointia jatketaan 
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muidenkin vastaavien erien osalta, jotta lopullinen konsernitilinpäätös vastaisi kuvaa 

yhtenäisestä taloudellisesta toimijasta ilman keskinäisistä myynneistä syntyneitä katteita 

ja verovelkoja ja niin edelleen. Konsernin eri sisäisten erien eliminoimiseksi on 

kehitetty useampia menetelmiä. Yksi tapa konsernin sisäisen omistuksen 

eliminoimiseksi on hankintamenomenetelmä. Eliminointiin voidaan käyttää kuitenkin 

tietyin ehdoin myös muita menetelmiä. (KHT-yhdistys 2010a, 221–225)  

 

Emo- ja tytäryritysten raportointikauden välinen ero ei saa olla yli kolmea kuukautta, 

jotta konsernitilinpäätöksessä käytettävät tilinpäätökset olisivat tiedoiltaan 

vertailukelpoisia. Emoyrityksen tilinpäätöspäivästä mahdollisesti poikkeavan 

tytäryrityksen on tilinpäätöksen lisäksi laadittava  erillinen tilinpäätös emoyhtiön kanssa 

samalle tilinpäätöspäivälle. (KHT-yhdistys 2010a, 464–465) 

 

4.6 IFRS-tilinpäätös ja tunnusluvut 

 

Tunnusluvuilla tarkoitetaan lukuja, jotka kuvaavat yritysten toiminnan laajuutta ja 

kannattavuutta sekä maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta (Karjalainen, Repo & 

Savolainen 2009, 14). Tunnuslukujen laskeminen ja analysointi on osa yritysten 

tilinpäätösanalyysiä. Tunnusluvut lasketaan yleensä tilinpäätöksestä saatavien lukujen 

perusteella. Lukuihin on tarpeen mukaan mahdollista tehdä oikaisuja liitetietojen ja 

muun informaation perusteella, ennen kuin lukuja käytetään tunnuslukujen laskemiseen. 

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2005)  

 

IFRS-standardeissa määritellään esitettäväksi vain kaksi tunnuslukua, jotka ovat 

osakekohtainen tulos ja osakekohtainen osinko. Nämä tunnusluvut tulee laskea IAS 33 

Osakekohtainen tulos -standardin mukaisesti. Osakekohtaisen tuloksen esittäminen on 

pakollista, jos yhteisön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena tai yhteisö 

valmistelee osakkeidensa liikkeeseen laskua julkiseen kaupankäyntiin. Kantaosake on 

IAS 33 -standardin mukaan oman pääoman ehtoinen instrumentti, joka omaa kaikkia 

muita oman pääoman ehtoisia instrumentteja huonommat oikeudet. Osuuskunnat eivät 

ymmärrettävästikään voi esittää edellä mainittuja osakeperusteisia tunnuslukuja. Muut 

toimintakertomuksen tunnusluvut lasketaan suomalaisia säännöksiä noudattaen. (Anttila 

ym. 2009, 42, 45)  
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Osuuskunnan vuosi- tai toimintakertomuksessa esitettävien tunnuslukujen ensisijaisuus 

riippuu osuuskunnan toimintamuodosta. Sillä on vaikutusta onko osuuskunta 

esimerkiksi tuottaja- vai kuluttajaosuuskunta. Kuluttajaosuuskunnissa on usein tärkeintä 

ostoihin perustuvat hyvitykset eli ns. bonukset. Työosuuskunnista tärkeäksi muodostuu 

palkkojen suhde liikevaihtoon. Tuottajaosuuskunnissa, joissa sijoitettu osuuspääoma on 

suuri yksittäistä tuottajaa kohden, tärkeäksi luvuksi nousee osuuspääoman korko. 

Tunnuslukujen valinnassa ja esittelyssä tulisikin ottaa huomioon omistajanäkökulma eli 

mitkä tunnusluvut palvelevat parhaiten omistajajäseniä. (Repo 2009, 7) Ei ole 

yhdentekevää, mihin erään osuuskunnan pääoman  erät tilinpäätöksessä luokitellaan, 

koska sillä on suora vaikutus tunnuslukuihin. Osuuskunnan on suositeltavaa esittää 

ainakin seuraavat tunnusluvut tilinpäätöksessään: liikevaihto, liike- ja nettotulos, oman 

sekä sijoitetun pääoman tuottoprosentit, omavaraisuusaste, jäsen- ja henkilöstömäärät 

sekä niiden muutokset. Mahdollinen osuuspääoman korkoprosentti maksettuine 

korkoineen sekä jäsenten maksettu ja maksamaton osuuspääoma tulisi myös ilmoittaa. 

Vaikka eri tunnuslukujen merkitys vaihtelee riippuen siitä, onko osuuskunta kuluttaja-, 

työ- vai tuottajaosuuskunta, niin kaikille osuuskunnille tärkeinä tunnuslukuina voidaan 

pitää liikevaihtoa, vakavaraisuutta, henkilöstön määrää ja kehitystä. (Repo 2009, 7–9)  

 

Yrityksen toiminnan kannattavuutta voidaan mitata muun muassa oman pääoman 

tuottoprosentilla ja kokonaispääoman tuottoprosentilla. Ensin mainittu kuvaa sitä, miten 

yritys onnistuu tekemään tuottoa suhteessa sijoitettuun omaan pääomaan, toinen 

puolestaan yrityksen tuloksentekokykyä koko toimintaan sitoutuneelle pääomalle. 

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 57-58) Vakavaraisuutta voidaan puolestaan 

kuvata omavaraisuusasteella ja (netto)velkaantumisasteella. (Kallunki & Kytönen 2004, 

77–80) Omavaraisuusaste mittaa yrityksen tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä 

maksuvelvoitteistaan pitkällä aikavälillä. Nettovelkaantumisastetta kutsutaan myös 

nimellä gearing tai net gearing (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 61, 63). 

Vertailtavuuden parantamiseksi tunnusluvut tulisi ilmoittaa kaikkiaan viideltä 

tilinpäätösvuodelta (Karjalainen ym. 2009, 14). Vakavaraisuutta eli oman pääoman ja 

vieraan pääoman suhdetta kuvaavat tunnusluvut muuttuvat mikäli jaottelu näihin 

kuuluvien erien välillä muuttuu.  
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Alla esitellään edellä mainittujen tunnuslukujen yleisimmät laskukaavat: 

1) Oman pääoman tuottoprosentti: 

(Nettotulos, 12kk / Oikaistu oma pääoma, keskiarvo) *100 % 

Nettotulos saadaan, kun tuloksesta on vähennetty vieraan pääoman korot ja verot. 

(Kallunki & Kytönen 2004, 77; Kallunki ym. 2008, 136–137) 

2) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti: 

(Nettotulos + rahoituskulut + verot, 12kk) / Sijoitettu pääoma, keskiarvo *100 % 

Sijoitettu pääoma saadaan laskemalla yhteen oikaistu oma pääoma ja sijoitettu 

korollinen vieras pääoma. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 59) 

3) Omavaraisuusaste prosentteina: 

Oikaistu oma pääoma / (Oikaistun taseen loppusumma – saadut ennakot) * 100 % 

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 61) 

4) Nettovelkaantumisaste eli gearing: 

(Korollinen vieras pääoma – rahoitusomaisuus) / oma pääoma * 100 % 

(Hiltunen 2009, 225–226) 

 

Pankkien tilinpäätökset poikkeavat muiden yritysten tilinpäätöksistä muun muassa siten, 

etteivät ne ilmoita tuloslaskelmassaan liikevaihtoa.  Taseen erätkin poikkeavat muista 

yrityksistä. Vakavaraisuussuhde on pankkien usein käyttämä tunnusluku. Se ilmoitetaan 

prosentteina ja lasketaan siten, että luottolaitoslaissa määritellyt omat varat kerrotaan 

sadalla ja jaetaan riskipainotetun omaisuuden määrällä eli riskivastuilla. Mitä suurempi 

saatu luku on, sitä paremmin pankki kestää tappioita ja pystyy kasvattamaan 

toimintaansa hallitulla riskinotolla. Pankki- ja vakuutusalalla yritysten 

vakavaraisuudelle on asetettu viranomaisten  taholta minimitasot. Suhdeluvun tulisi olla 

vähintään kahdeksan prosenttia.60  

 

Vakuutusalalla on kehitetty yhteiset tilinpäätöksen tunnusluvut, joita ovat muun 

muassa: kokonaispääoman tuotto prosentteina, oman pääoman tuotto prosentteina, 

omavaraisuusaste prosentteina, sijoitustoiminnan nettotuotto, toimintapääoma, 
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vahinkosuhde ja vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta. Seuraavaksi on 

annettu osalle edellisiä lukuja laskentakaavat ja tarkempi määritelmä.  

 

Omavaraisuusaste lasketaan siten, että summataan oma pääoma, vähemmistöosuus, 

sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen ja pääomalainat, 

jonka jälkeen saatu luku jaetaan taseen loppusummalla, johon on lisätty sijoitusten 

arvostuserot.  

 

Toimintapääomalla tarkoitetaan käyvin arvoin lasketun omaisuuden ja velkojen 

erotusta. Sillä kuvataan yhtiön vakavaraisuutta luvun kertoessa  sen omaisuuden 

määrän, joka on käytettävissä yhtiön jatkuvan toiminnan varmistamiseen. 

Toimintapääomaan lasketaan mukaan oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen 

jälkeen, tilinpäätössiirtojen kertymä, sijoitusten arvostuserot, laskennalliset verovelat, 

pääomalainat (Vakuutusvalvonta-viraston luvalla) ja muut asetuksella säädetyt erät. 

Tästä vähennetään vielä aineettomat hyödykkeet. 

 

Vahinkosuhde on korvauskulut jaettuna vakuutusmaksutuotoilla. Tunnusluku lasketaan 

luottotappioiden ja jälleenvakuuttajien osuuden vähentämisen jälkeen. Korvauskuluihin 

sisältyy korvaustoiminnan hoitokulut, mutta ei tasoitusmäärän muutosta. 

 

Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta eli vakavaraisuussuhde on yhtä kuin 

vakavaraisuuspääoma eli toimintapääoman, tasoitusmäärän ja vähemmistöosuuden 

yhteenlaskettu summa jaettuna vakuutusteknisellä vastuuvelalla, josta on vähennetty 

tasoitusmäärä.
61

  

 

Tunnuslukuja tarvitaan tilinpäätöksiä analysoitaessa. Tunnuslukuanalyysiä voidaan 

pitää lähtökohtana kaikissa tilinpäätösanalyysitilanteissa. Tunnuslukujen laskemisen 

apuna analysoija voi käyttää analyysin teon helpottamiseksi kehitettyjä 

tietokoneohjelmia. (Kallunki ym. 2008, 189–190.) Tunnuslukuja on olemassa suuri 

määrä ja edellä on esitelty vain murto-osa niistä. Yritystutkimusneuvottelukunta on 

luokitellut oppaassaan erilaisia tunnuslukuja yhteensä 26 kappaletta. 
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Yritystutkimusneuvottelukunta on antanut tämän lisäksi osalle tunnusluvuista 

ohjearvoja. (Kallunki ym. 2008, 201; Yritystutkimusneuvottelukunta 2005) Edellä on 

pyritty esittämään tunnusluvut, joilla on eniten merkitystä tämän tutkielman aiheen 

havainnollistamisen kannalta. Tunnuslukujen laskentaan vaikuttaa toimialan lisäksi 

myös se, onko tilinpäätös IFRS- vai FAS-tilinpäätös. Yritystutkimusneuvottelukunta on 

julkaissut erikseen tilinpäätösanalyysioppaan, joka koskee ohjeistusta IFRS-standardien 

mukaisten tilinpäätösten analysoimiseksi (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 3). 

Taloudellisten lukujen lisäksi yritykset ovat voineet sisällyttää tunnuslukuihin 

henkilöstön lukumäärää koskevia lukuja. 

 

5 SUOMEN SUURIMPIEN OSUUSTOIMINNALLISTEN 

YRITYSTEN TILINPÄÄTÖKSET VUODELTA 2010 

 

 

5.1 Aineiston valinta ja kohdeyritysten esittely 

 

Tutkimusaineistoksi on valittu yhdeksän Suomen suurimman osuustoiminnallisen 

yrityksen vuosikertomusta tai vastaavaa julkaisua, jotka sisältävät kohdeyrityksen 

tilinpäätöstiedot. Tämä siksi, että oletuksena on ollut, että kooltaan suurimmat yhteisöt 

ovat osuustoiminnallisista yrityksistä todennäköisimpiä IFRS-tilinpäätöksen laatijoita. 

Suomen suurimmat osuustoiminnalliset yritykset on poimittu Talouselämä-lehden 

Talouselämä 500 -listalta, johon on kerätty 500 Suomen suurinta yritystä. Tämä 

yrityslistaus tehdään vuosittain ja nyt käytössä oleva lista perustuu vuoden 2010 

tilinpäätöstietoihin. Suomen kymmenen suurimman yrityksen joukosta löytyy kaksi 

osuustoiminnallista yritystä: SOK-yhtymä (4.) ja OP-Pohjola-ryhmä (9.). Metsäliitto on 

listalla heti yhdentenätoista.
62

 Jotta Talouselämä 500 -listalta valitut yritykset olisivat 

varmasti osuustoiminnallisiksi yrityksiksi luokiteltavia yrityksiä, valittujen yritysten 

listaa on verrattu ICA:n vuodelta 2008 olevaan Global 300 -tilastoon. Tilasto sisältää 

300 maailman suurinta osuustoiminnallista yritystä. Tilastossa käytetyt vertailuluvut 

suomalaisyrityksistä ovat kuitenkin jo vuodelta 2006. Global 300 -listalta löytyvät 
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samat yhdeksän osuustoiminnallista suomalaisyritystä, jotka löytyvät myös 

Talouselämä 500 -listalta ja ne ovat (aakkosjärjestyksessä): Atria konserni, HK Scan 

konserni, HOK-Elanto konserni, Metsäliitto-konserni, OP-Pohjola-ryhmä, SOK-

yhtymä, Tapiola-ryhmä, Osuuskunta Tradeka-yhtymä ja Valio-ryhmä.
 

Empiiriseen 

aineistoon valitut yritykset toimivat neljällä eri toimialalla, jotka ovat: 

1) maatalous ja elintarviketeollisuus (Atria, HK Scan, Valio ja Metsäliitto) 

2) pankki- ja rahoitustoiminta (OP-pohjola-ryhmä, Tapiola-ryhmä) 

3) vakuutustoiminta (Tapiola-ryhmä, OP-Pohjola-ryhmä) ja 

4) tukku- ja vähittäiskauppa (S-ryhmä, Tradeka).
63

 

 

  

Sijoitus 
Talouselämä 500 -

listalla 
Sijoitus 

Global 300 -listalla 

Liikevaihto 
(v. 2010, milj. 

eur) 

SOK-yhtymä 4. 28. 9 258 

OP-Pohjola-ryhmä 9. 81. 6 186 

Metsäliitto-konserni 11. 20. 5 377 

HK Scan Group 27. 192. 2 114 

Tapiola-ryhmä - 211. - 

Eläke-Tapiola 35. - 1 839 

Vahinko-Tapiola 66. - 854 

Henki-Tapiola 127. - 459 

Valio-ryhmä 36. 120. 1 822 

HOK-Elanto-konserni 43. 153. 1 668 

Atria-konserni 52. 161. 1 301 

Osk Tradeka-yhtymä 103. 142. 555 

 

Taulukko 3 Suomen suurimmat osuustoiminnalliset yritykset 

 

Taulukossa 3 on listattu empiiriseen aineistoon valittujen yritysten sijoitus sekä 

Talouselämä 500 - että Global 300 -listalla. Sen lisäksi on ilmoitettu yritysten 

liikevaihto vuodelta 2010. Tapiola-ryhmästä ei ole saatavilla tietoa koko ryhmän 

liikevaihdosta vaan liikevaihtoluvut on esitetty erikseen ryhmään kuuluvista 

                                                      
63

 ICA. Global and Developing 300 Database. Global 300 for 2008  

<http://www.global300.coop/Global300List.aspx >,  18.10.2011 



61 

 

keskinäisistä vakuutusyhtiöistä, jotka ovat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola.
 

Yhtiöistä käytetään lyhyemmin nimiä Vahinko-Tapiola, Eläke-Tapiola ja Henki-

Tapiola.
64

 

 

Osakeyhtiöiden ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden yhtiöjärjestyksiä sekä osuuskuntien 

sääntöjä on käytetty täydentämään tilinpäätöspohjaista tutkimusaineistoa antaen 

lisätietoa oman pääoman luokitteluun. Aineistoa on tarvittaessa täydennetty tiedoilla, 

joita on saatu kohdeyrityksen tilinpäätöstiedotteista tai toisen yritykseen läheisesti 

liittyvän yhteisön tilinpäätöksistä tai muista julkaisuista. Seuraavassa on lyhyt esittely 

empiirisen aineiston kohdeyrityksistä ja niiden toiminnasta. 

 

5.1.1 SOK-yhtymä ja HOK-Elanto 

 

SOK-yhtymä ja HOK-Elanto kuuluvat molemmat S-ryhmään, joka on Suomen suurin 

päivittäistavarakaupan ryhmä yli 40 prosentin markkinaosuudellaan 
65

. Se käsittää 22 

alueosuuskauppaa, yhdeksän paikallisosuuskauppaa ja Suomen Osuuskauppojen 

Keskuskunnan eli SOK:n. S-ryhmällä on yli 1,9 miljoonaa asiakasomistajaa ja noin 74 

prosentilla Suomen kotitalouksista on S-etukortti. Ryhmän noin kolmekymmentä 

liiketoimintaketjua tarjoavat muun muassa ravitsemus- ja majoituspalveluja sekä 

myyvät päivittäis- ja käyttötavaroita, polttoainetta, maataloustarvikkeita ja autoja. S-

ryhmä toimii Suomen lisäksi SOK:n kautta Baltiassa ja Venäjällä. Osuuskaupat 

perustivat SOK:n vuonna 1904 palvelemaan osuuskauppoja keskustukkuliikkeenä. 

Nykyään SOK toimii S-ryhmässä yhteisten palvelujen ja tukitoimintojen tuottajana sekä 

strategian ohjaajana.
 
(Herranen 2004) 

66
 Taulukossa 4 on listattu eri osuuskauppojen 

omistusosuudet SOK:ssa.  
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 SOK:n omistus         

 

     

  

 

 

Alueosuuskaupat Jäsenmäärä Äänet Osuuspääoma Osuuskauppojen 

 

  

31.12.2010 

 

31.12.2010 omistusosuus 

 

    

t€ SOK:ssa % 

 

 

Helsingin Osuuskauppa HOK-

Elanto 550 882 30 29 038 20,8 

 

 

Pirkanmaan Osuuskauppa 154 757 30 9 946 7,13 

 

 

Osuuskauppa Arina 134 856 30 9 103 6,52 

 

 

Osuuskauppa Hämeenmaa 129 937 30 12 149 8,7 

 

 

Turun Osuuskauppa 119 738 30 7 681 5,5 

 

 

Keskimaa Osk 107 836 30 9 090 6,51 

 

 

Osuuskauppa PeeÄssä 95 464 30 7 399 5,3 

 

 

Osuuskauppa KPO 90 411 30 7 760 5,56 

 

 

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 64 614 30 6 334 4,54 

 

 

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO 58 131 28 5 856 4,19 

 

 

Osuuskauppa Suur-Savo 56 268 28 4 833 3,46 

 

 

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa 59 151 26 4 371 3,13 

 

 

Satakunnan Osuuskauppa 56 011 26 3 958 2,84 

 

 

Etelä-Karjalan Osuuskauppa 48 567 22 3 705 2,65 

 

 

Osuuskauppa Ympäristö 42 272 21 3 833 2,75 

 

 

Osuuskauppa Ympyrä 32 329 17 2 589 1,85 

 

 

Osuuskauppa Maakunta 30 463 16 2 718 1,95 

 

 

Andelslaget Varuboden 30 158 16 2 870 2,06 

 

 

Osuuskauppa Osla Handelslag 24 954 13 1796 1,29 

 

 

Osuuskauppa Keula 24 529 13 2 212 1,58 

 

 

Koillismaan Osuuskauppa 11 691 6 1227 0,88 

 

 

Jukolan Osuuskauppa 7371 4 640 0,46 

 

 

Alueosuuskaupat yhteensä 1 930 390 506 139 101 99,65 

 

 

Paikallisosuuskaupat yhteensä 6 984 11 787 0,59 

 

 

Osuuskaupat yhteensä: 1 855 643 513 133 374 100 

 

       Taulukko 4 Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan omistus.
67
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Helsingin Osuuskauppa Elanto (HOK-Elanto) on S-ryhmän alueosuuskaupoista suurin 

yli 550 000 asiakasomistajallaan. Se on samalla SOK:n suurin omistaja (HOK-Elanto 

2011, 12; taulukko 4). Elanto perustettiin vuonna 1905. Työväenliikettä lähellä olleet 

osuuskaupat irtautuivat SOK:sta ja perustivat Osuustukkukauppa OTK:n vuonna 1917. 

Myös Elanto liittyi tuolloin OTK:aan. Helsingin Osuuskauppa perustettiin puolestaan 

vuonna 1919. Perustajina toimivat suomenmieliset porvarit. Elanto ajautui taloudellisiin 

vaikeuksiin ja joutui yrityssaneeraukseen 90-luvulla. Elanto palasi SOK:n yhteyteen 

Helsingin Osuuskaupan ja Elannon fuusion seurauksena. HOK-Elanto aloitti 

toimintansa vuonna 2004. (Herranen 2004) Nykyään HOK-Elanto toimii 

pääkaupunkiseudulla noin 300 toimipaikalla työllistäen noin 6000 henkeä.
68

 

 

5.1.2 OP-Pohjola-ryhmä 

 

OP-Pohjola-ryhmä on osuuspankkien yhteenliittymä, johon kuuluu yhteensä yli 200 

osuuspankin lisäksi niiden omistama OP-Pohjola osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. 

Tutkielman liitteessä 2 on listattu kaikki osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvat 

paikallisosuuspankit. OP-Pohjola-ryhmän liiketoiminta jakautuu kolmeen eri 

segmenttiin, jotka ovat pankkitoiminta, henkivakuutus ja vahinkovakuutus.
69

 OP-

Pohjolan pankkipuolen toiminnan historia ulottuu vuoteen 1902, jolloin perustettiin 

OKO eli alkuperäiseltä nimeltään Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö. 

Vakuutuspuolen toiminta on lähtöisin vuonna 1891 perustetusta Palovakuutus-

Osakeyhtiö Pohjolasta. OP-ryhmän ja Pohjolan yhteinen taival alkoi kuitenkin vasta 

2005, jolloin OP-ryhmästä tuli Pohjola-Yhtymä Oyj:n pääomistaja.  

 

OP-Pohjola osuuskunta huolehtii OP-Pohjola ryhmän johtamisesta eli se "luo yhteiset 

edellytykset ryhmän strategisten tavoitteiden toteutumiselle ja varmistaa 

keskusyhteisönä ryhmän pitkän aikavälin toimintaedellytykset". OP-Pohjola osuuskunta 

on myös OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin emo-osuuskunta. (OP-Pohjola osk 2011, 

2–3) Konserniin kuuluvista yhtiöistä merkittävin tytäryhtiö on Pohjola Pankki Oyj, 
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jonka osakkeet on noteerattu pörssissä. Pohjola Pankki Oyj:n ympärille muodostunut 

Pohjola-konserni tarjoaa palveluita pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitoasioissa.
70

 

 

5.1.3 Metsäliitto-konserni 

 

Noin 130 000 suomalaisen metsänomistajan omistama Metsäliitto Osuuskunta on 

kansainvälisen metsäteollisuuskonsernin, Metsäliitto-konsernin emoyhtiö. Yritys on 

perustettu vuonna 1947. Konsernilla on tuotantoa 12 ja toimintaa noin 30 maassa, 

päämarkkina-alueenaan Eurooppa. Henkilöstöä konsernilla on noin 13 000. Konsernin 

toiminta on jakautunut viiteen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat 1) puunhankinta, 2) 

puutuotteet, 3) sellu, 4) kartonki ja paperi sekä 5) pehmo- ja ruoanlaittopaperit.
71

 

Metsäliitto-konsernin merkittävimmät tytäryritykset kuuluvat alakonserneihin, jotka 

ovat Metsä-Botnia, M-real ja Metsä-Tissue (Metsäliitto 2011, 95). Tytäryritys M-real 

Oyj:n osakkeet ja vuonna 2013 erääntyvä joukkovelkakirjalaina on noteerattu 

pörssissä.
72

 

 

5.1.4 HK Scan -konserni 

 

HK Scan valmistaa, myy ja markkinoi erilaisia liha- ja ruokatuotteita vähittäiskaupoille, 

hotelli-, ravintola- ja catering-alan yrityksille, teollisuudelle sekä vientiin. Se toimii 

yhdeksässä maassa pääalueenaan Pohjois-Eurooppa 
73

. Konsernirakenne pohjautuu 

markkina-alueellisiin toimintasegmentteihin, jotka ovat Suomen toiminnot, Ruotsin 

toiminnot, Tanskan toiminnot, Baltian toiminnot ja Puolan toiminnot. Konsernin 

emoyrityksenä toimivan HK Scan Oyj:n osakkeet on noteerattu pörssissä. HK Scan 

Oyj:n suurin omistaja on LSO Osuuskunta vajaalla 35 prosentin osakeosuudella ja lähes 

70 prosentin ääniosuudella (HK Scan Oyj 2011, 54, 92). Se on noin 1 800 suomalaisen 

lihantuottajan omistama lihantuottajaosuuskunta 
74

. HK Scanin toiminnan alkuna 

voidaankin pitää LSO:n edeltäjän Lounais-Suomen Osuusteurastamon perustamista 
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vuonna 1913.
 
LSO Osuuskunnan luovutettua 1997 varsinaisen liiketoiminnan HK Scan 

Oyj:lle ei omistajaosuuskunnalle kerry enää varsinaista liikevaihtoa (LSO Osuuskunta 

2011, 8). HK Scanin toiminta laajeni ulkomaille vuonna 1998 yritysostolla Virosta.
 75

 

HK Scan Oyj on osa LSO Osuuskunta konsernia, jonka emoyhtiö on LSO osuuskunta 

(HK Scan Oyj, 2011, 81). 

 

5.1.5 Tapiola-ryhmä 

 

Tapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja eri 

asiakasryhmille. Tapiolan toiminnot voidaan jakaa kolmen asiakasryhmän mukaan, 

jotka ovat 1) yksityistaloudet, 2) yritykset, suurasiakkaat ja yhteisöt sekä 3) pankki-, 

säästö- ja sijoittaja-asiakkaat. Tapiola ryhmän omistavat yhdessä kaikki Tapiolan 

vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat. Tapiola-ryhmä koostuu seuraavista 

yhtiöistä: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 

Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Tapiola Pankki Oy, Tapiola 

Varainhoito Oy ja Kiinteistö-Tapiola Oy. Tapiola on perustettu vuonna 1982. Tapiolan 

juuret ovat kuitenkin jo vuonna 1857 perustetussa Paloapuyhtiössä. Osuuskaupat ja 

SOK perustivat vuonna 1910 varsinaisen Paloapuyhdistys Tulenvaran, josta kasvoi 

vuosien myötä Vahinko-Pohja-niminen vakuutusyhtiö. Pohja ja maaseudun 

vakuuttamiseen keskittynyt Aura fuusioituivat vakuutusalan murroksessa, jolloin syntyi  

Tapiola. (Herranen 2004, 101) 
76

  

 

Vahinko-Tapiola on Tapiola-ryhmän yhtiöistä suurin ja sen konserniin kuuluu 

emoyhtiön lisäksi tytäryhtiö Tapiola Pankki Oy ja sen konserni, Alma-Vakuutus Oy, 

Tieto-Tapiola Oy, Aura-Karelia Oy, 13 asunto- ja kiinteistöyhtiötä sekä kuusi muuta 

yhtiötä, jotka eivät harjoita liiketoimintaa. Sen lisäksi Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva 

on Vahinko-Tapiolan tytäryhtiö, sillä Turvan takuuosuuden omistajien kesken tehdyn 

sopimuksen mukaan Vahinko-Tapiolalla on halutessaan oikeus nimittää Turvaan 

enemmistö hallituksen jäsenistä. Keskinäistä vakuutusyhtiö Turvaa ei ole kuitenkaan 

yhdistelty Vahinko-Tapiolan tilinpäätökseen, sillä yhtiöllä on takuupääoman omistajana 

rajoitettu oikeus Turvan omaisuuteen. (Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola 2011, 7) 
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5.1.6 Valio-ryhmä 

 

Valio on Suomen suurin maidonjalostusyritys. Sillä on Suomessa 15 tuotantolaitosta 
77

. 

Yrityksen omistaa 18 maidontuottajaosuuskuntaa, joista yhdeksän kuuluu Valio-

ryhmään. Valio ostaa 86 prosenttia Suomessa tuotetusta meijereille toimitetusta 

maidosta. Yritys markkinoi maitopohjaisia tuotteitaan ympäri maailmaa. Suomen 

jälkeen Valiolla on eniten työntekijöitä Virossa ja Venäjällä. Sen lisäksi yritykseltä 

löytyy yhtiöt Ruotsista, Belgiasta, USA:sta ja Kiinasta. Valiolla on viisi liiketoiminta-

aluetta, jotka ovat 1) Pohjoismaiden myynti ja jakelu, 2) tuoretuotteet ja markkinointi, 

3) juustot, 4) rasvat ja 5) teollisuustuotteet.
 78

 Valion toiminnan voidaan nähdä alkaneen 

vuonna 1905, kun Voinvientiosuusliike Valio perustettiin suomalaisen voin viennin 

lisäämiseksi ja laadun parantamiseksi. Tuolloin Valiota oli perustamassa 17 

osuusmeijeriä. Valiosta tuli vuonna 1992 osakeyhtiö ja samalla osa 

jäsenosuusmeijereistä lähti Valiosta.  Perustajaosuusmeijereistä vain enää yksi toimii 

alkuperäisellä nimellään, joka on Nurmeksen Osuusmeijeri.
79

 

 

5.1.7 Atria-konserni 

 

Atria on liikevaihdoltaan Suomen suurin lihanjalostaja. Se myy liha- ja 

valmisruokatuotteitaan päivittäistavarakaupoille, hotelli-, ravintola- ja 

pitopalveluyritysasiakkaille sekä elintarviketeollisuudelle. Konsernin liiketoiminta-

alueet on jaettu maantieteellisesti Atria Suomeen, Atria Skandinaviaan, Atria Venäjään 

ja Atria Baltiaan. Atria Oyj on Atria-konsernin emoyhtiö ja se on myös pörssiyhtiö. 

Suomessa Atrian liiketoimintoja ovat 1) liha-, 2) lihavalmiste- ja 3) ateria- ja 

siipikarjaliiketoiminta. A-Tuottajat Oy vastaa alkutuotannosta eli lihan hankinnasta 

Atrialle. Se aloitti toiminnan vuonna 2001, kun Lihakunnan ja Itikka osuuskunnan 

lihanhankintatoiminnot yhdistettiin.
80

 Yhtiön merkittävimmät omistajat ovat 

lihantuottajien omistamat Itikka osuuskunta ja Lihakunta yli 50 prosentin 
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osakeosuudella ja yli 85 prosentin ääniosuudella. (Atria Oyj 2011a, 52) Atrian historian 

katsotaan ulottuvan vuoteen 1903, jolloin vanhin omistajaosuuskunta Lihakunta 

perustettiin Kuopiossa 
81

. Itikka osuuskunta on puolestaan perustettu vuonna 1914 

Seinäjoella 
82

.  

 

5.1.8 Osuuskunta Tradeka-yhtymä 

 

Yli 300 000 jäsenen Tradekan toiminnan voidaan nähdä alkaneen jo vuonna 1917, kun 

Suomen Osuustukkukauppa OTK perustettiin 94 osuuskaupan voimin. 1980-luvulla 

OTK:n  pohjalle muodostunut monialakonserni sai nimekseen Eka-yhtymä. Seuraavalla 

vuosikymmenellä Eka-yhtymä joutui taloudellisiin ongelmiin. Eka-yhtymään kuulunut 

Elanto liittyi rakennejärjestelyjen kautta 2000-luvulla Helsingin Osuuskauppaan ja 

Osuuskunta Tradekasta tuli vähemmistöomistaja Tradeka Oy:öön.  Tradeka tarjoaa 

nykyään omistajajäsenilleen palveluja ja etuja omistamiensa yhtiöiden ja YkkösBonus-

kanta-asiakasjärjestelmän kautta. Konserniin kuuluu emo-osuuskunnan lisäksi 15 

tytäryhtiöitä. Osuuskunta omistaa kokonaan Restel Oy:n, joka on hotelli- ja ravintola-

alan yritys. Restel-konserniin kuuluu 45 hotellia ja lähes 300 ravintolaa. Tradeka 

omistaa myös 16 prosenttia Suomen Lähikauppa Oy:stä, joka huolehtii YkkösBonus-

kanta-asiakasjärjestelmän tarjoamista eduista ja osuuskunnan jäsenpalveluista 

Lähikaupan myymälöissä ja puhelimitse. Edellisten lisäksi Tradeka harjoittaa 

sijoitustoimintaa 200 miljoonan euron sijoitusvarallisuudellaan.
83

 (Tradeka 2011, 

Kallenautio 2008) 

 

5.2 Tilinpäätösten ja muun aineiston analyysi 

 

5.2.1 Yritysmuoto, omistajat ja hallinto 

 

Valittujen yritysten joukosta löytyy niin julkisia osakeyhtiöitä, osakeyhtiöitä, 

osuuskuntia kuin keskinäisiä yhtiöitäkin. Julkisia osakeyhtiöitä ovat Atria Oyj ja HK 
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Scan Oyj. Valio Oy on osakeyhtiö. Osuuskuntia ovat Osuuskunta Tradeka, HOK-

Elanto, SOK, OP-Pohjola osuuskunta ja Metsäliitto osuuskunta. Keskinäisiä yhtiöitä 

edustaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola. Yritysmuodoltaan aineiston kohdeyhteisöt 

ovat siten hyvin erilaisia yritysmuodoiltaan, mutta niitä yhdistää osuustoiminnallinen 

omistus. 

Atria Oyj:n omistajia ovat osakkeiden omistajat, kuten myös toisella aineiston julkisesti 

noteeratulla yrityksellä, HK Scan Oyj:llä. Atrian suurimmat osakkeenomistajat ovat 

Itikka Osuuskunta ja Lihakunta. Nämä lihantuottajien omistamat osuuskunnat omistavat 

yhteensä noin 53 prosenttia koko osakekannasta ja noin 85 prosenttia kaikista 

osakkeiden antamista äänistä. Yksistään kumpikaan osuuskunta ei omista yli puolta 

osakekannasta tai äänistä, joten se ei synnytä niille konsernin määrittelyn mukaista 

määräysvaltaa Atria Oyj:ssä. (Atria Oyj 2011a, 52) HK Scan Oyj:n suurin 

osakkeenomistaja on LSO Osuuskunta, joka on myös lihantuottajaosuuskunta. Se 

omistaa vajaat 35 prosenttia Atrian osakekannasta, mutta lähes 70 prosenttia kaikista 

osakkeiden tuottamista äänistä. Tätä kautta HK Scan kuuluu tytäryhtiönä LSO 

Osuuskunta konserniin, jonka emoyhtiönä toimii LSO Osuuskunta. LSO Osuuskunta on 

julkaissut joitain konserniin liittyviä tietoja vuoden 2010 vuosikertomuksessaan, mutta 

ei ole julkaissut varsinaista konsernitilinpäätöstä sivuillaan. Patentti- ja 

rekisterihallitukselta oli kuitenkin mahdollista saada LSO Osuuskunnan 

konsernitilinpäätös, sillä tilinpäätös on rekisteröity kaupparekisteriin. 

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhteisön LSO Osuuskunnan lisäksi HK Scan -

konsernin tilinpäätöksen. (HK Scan 2011; LSO Osuuskunta 2011a, LSO Osuuskunta 

2011b) 

 

Valio Oy on toisen asteen osuuskunta. Se tarkoittaa sitä, että sen omistajina toimivat 

oikeushenkilöt eivätkä luonnolliset henkilöt. Valio Oy:n omistavista 18 

maidontuottajaosuuskunnasta suurimpia omistajia ovat lapinlahtelainen Osuuskunta Itä 

Maito ja riihimäkeläinen Osuuskunta Tuottajain Maito. Näillä on yhteensä 25 302 

osaketta 48 861 osakkeesta, joka on yli puolet kaikista osakkeista. (Valio Oy 2011, 30) 

Itä Maidolla on 2 750 ja Tuottajain Maidolla 1 450 jäsentä.
84
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Aineistossa perinteisiä osuustoiminnallisia yritysmuotoja edustavat osuuskunnat 

Tradeka, HOK-Elanto, SOK, OP-Pohjola ja Metsäliitto sekä keskinäinen yhtiö Tapiola. 

Tradekalla on vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan noin 285 000 asiakasomistajaa. 

HOK-Elanto ja SOK kuuluvat S-ryhmään. HOK-Elannolla on jo yli puoli miljoonaa 

asiakasomistajaa
85

. HOK-Elanto on toisen asteen osuuskunnan, SOK:n suurin omistaja 

hieman yli 20 prosentin omistusosuudella. HOK-Elannolla on kuitenkin vain 30 ääntä 

kaikista yli 500 äänestä SOK:n osuuskunnan kokouksessa. (taulukko 4) OP-Pohjola osk 

on myös toisen asteen osuuskunta. Sen omistaa osuuspankkien yhteenliittymään 

kuuluvat osuuspankit, joita on yli 200.
86

 Näillä paikallisilla osuuspankeilla on lähes 1,3 

miljoonaa omistajajäsentä. Metsäliitolla on vajaat 127 000 metsänomistajajäsentä.
87

 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalla oli vuonna 2009 vähän reilu miljoona 

vakuutuksenottajaa 
54

, jotka ovat samalla yrityksen omistajia keskinäisyyden periaatteen 

mukaisesti. Toisaalta myös Vahinko-Tapiolan takuupääoman omistajat kuuluvat yhtiön 

omistajiin. Heidän valtaansa on kuitenkin rajoitettu yhtiökokouksessa siten, että 

takuupääoman omistajien yhteisäänimäärä saa olla korkeintaan sama kuin kaikkien 

vakuutusten ottajien yhteenlaskettu äänimäärä. Takuupääoman omistajia ovat Tapiola-

ryhmän muut yhtiöt eli Henki-Tapiola, jolla on 80 prosenttia ja Eläke-Tapiola, jolla on 

20 prosenttia takuuosuuksista. 
88

 

 

Atria Oyj:n vuoden 2010 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, englanniksi 

corporate governance statement (CGR), muodostaa kuvan yrityksen hallinnosta. Atria 

Oyj:n hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. 

Emoyhtiönä Atria Oyj on vastuussa koko konsernin hallinnosta. (Atria Oyj 2011c) 

Koska kumpikaan, Itikka osuuskunta tai Lihakunta, ei omista yli puolta Atria Oyj:stä, 

näiden yritysten välille ei synny konsernia. On kuitenkin huomattava, että Atria Oyj:n 

hallintoneuvoston kaikki jäsenet ovat yhtiön pääomistajiin kuuluvien Lihakunnan, 

Itikka Osuuskunnan ja Osuuskunta Pohjanmaan Lihan jäseniä ja kuuluvat näiden 
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 HOK-Elanto. <http://www.hok-elanto.fi/index.php?id=hok_elanto_yrityksena>, 16.8.2011 
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 OP-Pohjola. <https://www.op.fi/op/op-pohjola-ryhma/op-pohjola-

ryhma/osuuspankit?id=81200&srcpl=8>, 16.8.2011 
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 Osuustoiminta-lehti. Lehdistötiedote 1.9.2010. Osuustoiminnan bonukset kasvoivat 868 miljoonaan 

euroon - Viljelijöiden tilityshinnat tipahtivat. 
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 Tapiola. <http://www.tapiola.fi/www/Tapiola_ryhma/Yhtiot/Vahinko-

Tapiola/Hallintomalli/Omistajat/Etusivu.htm>, 16.8.2011 
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tuottajaosuuskuntien hallintoelimiin.
89

 Tätä kautta pääomistajat vahvistavat 

vaikutusvaltaansa yhtiössä. 

 

HK Scan on laatinut Atrian tapaan selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistään 

vuonna 2010. HK Scan konsernin johto ja toiminta on yhtiökokouksen, hallituksen, sen 

neljän valiokunnan ja toimitusjohtajan vastuulla. Emoyhtiössä päätösvalta on 

yhtiökokouksella ja hallituksella. LSO Osuuskunnan hallinnointi kuuluu sen jäsenille. 

Jäsenet valitsevat keskuudestaan edustajiston, joka valitsee puolestaan 

hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee osuuskunnan hallituksen. LSO 

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja on HK Scan Oyj:n hallituksen 

nimitysvaliokunnan puheenjohtaja. HK Scanin hallituksen jäsenet nimitetään 

Nimitysvaliokunnan esitysten pohjalta. Näin HK Scanin suurin omistaja voi vaikuttaa 

merkittävästi hallituksen jäsenten nimityksiin. (HK Scan Oyj 2010b) 
90

 

 

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta mainitsee noudattavansa listayhtiöiden 

hallinnointikoodia siten kun se on mahdollista SOK:n yritysmuoto huomioiden. 

Corporate Governance -otsikolla oleva SOK:n selvitys kertoo, että SOK:n ja samalla S-

ryhmän ylin päättävä elin on SOK:n osuuskunnan kokous. SOK:n hallintoneuvosto 

vastaa SOK-yhtymän lisäksi S-ryhmän toimintaa koskevista yhteistoimintaperiaatteista. 

Lisäksi SOK-yhtymän konsernijohtoryhmä avustaa SOK:n pääjohtajaa yhtymän ja S-

ryhmän johtamisessa.
91

 HOK-Elannon tärkeimmät hallintoelimet ovat asiakasomistajat, 

edustajisto, hallintoneuvosto ja hallitus, jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. 

Tämän lisäksi on mainittu yrityksestä riippumattomat tilintarkastajat. 

Hallintoneuvostoon kuuluu tunnettuja ja vaikutusvaltaisia henkilöitä muun muassa 

politiikasta. (HOK-Elanto 2011, 12) HOK-Elanto tekee selvityksen hallinto- ja 

ohjausjärjestelmästä vuosittain,  viimeisin on siten vuodelta 2011. Siihen on kirjattu, 

että HOK-Elannon hallinto ja ohjausjärjestelmä perustuu toisaalta osuuskuntalakiin ja 

muuhun toimintaa säätelevään lainsäädäntöön, mutta sen lisäksi osuuskaupan sääntöihin 
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 Atria. 

<http://www.atriagroup.com/sijoittajat/HallintoJaJohtaminen/hallintoneuvosto/Sivut/default.aspx>, 
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ja hallintoelinten hyväksymiin ohjesääntöihin ja työjärjestyksiin. Tämän lisäksi se 

noudattaa yleisiä corporate governance -suosituksia. (HOK-Elanto 2010)  

 

Osuuskunta Tradeka-yhtymän tärkein päättävä elin on jäsenistöstä valittu edustajisto. 

Sen lisäksi osuuskunnalla on hallinnollisina eliminä hallintoneuvosto, hallitus ja 

toimitusjohtaja. Osa Tradekan hallituksen jäsenistä on tunnettuja vaikuttajia kuten 

kansanedustajia.
92

 Osuuskunta Tradeka-yhtymä on laatinut myös corporate governance 

-ohjeistuksen. Ohjeistuksessa todetaan, että yhtymä noudattaa suomalaisia corporate 

governance suosituksia kuitenkin osuustoiminnalliset erityispiirteet huomioon ottaen. 

Tästä esimerkkinä on hallintoneuvoston suositusta laajempi toimivalta, jota perustellaan 

riittävällä omistajaohjauksella. (Osuuskunta Tradeka-yhtymä 2011b)  

 

OP-Pohjola-ryhmä on laatinut hallinnointiperiaatteet, joita päivitetään säännöllisesti. Ne 

noudattavat julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä siten kun se on 

mahdollista OP-Pohjola-ryhmän erityispiirteet eli osuustoiminnallisuus sekä pankki- ja 

vakuutusalan erityissääntely huomioiden. OP-Pohjola-ryhmän muodostama 

osuuspankkien yhteenliittymä on ainutlaatuinen taloudellinen kokonaisuus Suomessa ja 

se noudattaa omaa erityissääntelyään. OP-Pohjola-ryhmän pääjohtajana toimii OP-

Pohjola osk:n toimitusjohtaja. OP-Pohjola-ryhmällä ei ole omaa erillistä hallintoa. 

Osuuspankeilla on omat hallinnolliset elimensä samoin kuin ryhmän keskusyhteisöllä, 

OP-Pohjola osuuskunnalla. OP-liitot ovat osuuspankkien alueellisia yhteistyöelimiä. 

Niitä on yhteensä 16 eri puolilla Suomea. (OP-Pohjola-ryhmä 2011b) OP-Pohjola osk:n 

hallintoelimet ovat osuuskunnan kokous, hallintoneuvosto ja johtokunta. OP-Pohjolan 

hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu osuuskunnan toiminnallisten ja taloudellisten 

tavoitteiden lisäksi vahvistaa OP-Pohjola-ryhmän strategia. Johtokunta ja 

toimitusjohtaja toimivat keskusosuuskunnan hallituksena. Toimitusjohtajaa nimitetään 

hallituksen puheenjohtajana pääjohtajaksi. Hallintoneuvosto valitsee johtokunnan 

jäsenet tehtäviinsä toistaiseksi. Hallituksen jäsenet toimivat OP-ryhmässä erilaisissa 

johto- tai asiantuntijatehtävissä.
93

 (OP-Pohjola osuuskunta 2011; OP-Pohjola-ryhmä 

2011b) 
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Metsäliiton edustajiston kaikki jäsenet on valittu osuuskunnan jäsenten keskuudesta. 

Edustajisto korvaa osuuskunnan kokouksen. Jokaisessa puunhankintapiirissä on 

olemassa piiritoimikunta, joka toimii yhdyssiteenä jäsenistön ja Metsäliiton 

hankintaorganisaation välissä. Tämän lisäksi Metsäliitolla on pääosin jäsenistöstä eli 

metsänomistajista kootut hallintoneuvosto ja hallitus. Pääjohtajan johtaman 

johtoryhmän tarkoituksena on avustaa pääjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa. 

Johtoryhmän jäsenet ovat konsernihallinnon tai konserniin kuuluvien yritysten 

johtohenkilöitä.
94

 (Metsäliitto Osuuskunta 2011b) Metsäliiton selvitys hallinto- ja 

ohjausjärjestelmästä on osa Metsäliiton vuosikertomusta 2010. Sen mukaan hallituksen 

jäsenten valintaa valmistelee erikseen oma nimitystoimikunta, johon on valittu jäsenet 

hallintoneuvostosta. (Metsäliitto Osuuskunta 2011a, 116–121) 

 

Vahinko-Tapiolan tärkeimpiä päättäviä elimiä ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto ja 

hallitus. Yhtiökokoukseen voivat ilmoittautua kaikki halukkaat 

vakuutuksenottajaosakkaat ja takuuosuuden omistajaosakkaat. Moni nykyisen 

hallintoneuvoston jäsenistä on vakuutuksenottajaosakkaana toimivan yrityksen tai 

yhteisön edustajia. Hallituksen jäsenet ovat Tapiola-ryhmään kuuluvien yhtiöiden 

johdossa. Kokoonpano on sama kuin Henki-Tapiolan ja Eläke-Tapiolan hallituksissa.
95

 

Hallituksen nimeämän toimitusjohtajan lisäksi hallitus voi valita yhden tai useamman 

varatoimitusjohtajan. (Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 2010)  

 

Valio Oy:n omistajahallinto muodostuu yhtiökokouksesta, hallintoneuvostosta ja 

hallituksesta. Toiminnallista päätösvaltaa käyttää seitsemän hengen johtoryhmä, johon 

kuuluu myös toimitusjohtaja. Yhtiökokouksessa yksi osake merkitsee yhtä ääntä. 

Hallintoneuvostossa on jäseninä osakasosuuskuntien maidontuottajajäseniä, joita on 

tällä hetkellä 27 sekä neljä henkilöstön edustajaa. Hallituksen jäsenistä yli puolet tulee 

olla osakasosuuskuntien maidontuottajajäseniä. (Valio Oy 2010) 
96
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5.2.2 Tilinpäätösten laadintaperiaatteet 

 

Aineistoon on valittu yhdeksän konsernin, niiden yhdeksän emo-yhtiön ja yhden 

osuuspankkien yhteenliittymän tilinpäätökset. Nämä tilinpäätökset ovat laatineet 

Suomen suurimmat osuustoiminnalliset yritykset. Tilinpäätöksistä viisi on IFRS-

tilinpäätöstä, joista kaikki ovat konsernitilinpäätöksiä. Yhtäkään erillistilinpäätöstä, 

tässä tapauksessa emo-yhtiön tilinpäätöstä, ei ole laadittu noudattaen kansainvälisiä 

tilinpäätösstandardeja. Seuraavassa on eritelty kohdeyritysten tilinpäätökset ja niiden 

laadinta joko suomalaisen tilinpäätösnormiston perusteella tai IFRS-standardien 

mukaisesti. Asiaa on haluttu selvittää osin myös yritysten merkittävien omistajien ja 

tytäryritysten osalta.  

 

Atria Oyj laatii oman tilinpäätöksensä suomalaista kirjanpito- ja tilinpäätösnormistoa 

noudattaen, mutta sen laatima konsernitilinpäätös on IFRS-standardien mukainen. 

Atrian pääomistajat Lihakunta, Itikka Osuuskunta ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha 

laativat tilinpäätöksensä Suomen kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien 

säädösten ja muiden määräysten mukaisesti eli FAS-tilinpäätöksinä. (Atria Oyj 2011a, 

Lihakunta 2011, Itikka Osuuskunta 2011 ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha 2011)  

 

HK Scan Oyj:n erillistilinpäätös on FAS-tilinpäätös kun taas HK Scan-konsernin 

tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. LSO 

konserniin kuuluvat LSO Osuuskunta ja HK Scan Oyj tytäryhtiöineen. LSO Osuuskunta 

konsernin taloudellisista luvuista löytyy joitain tietoja LSO Osuuskunnan julkaisemasta 

vuosikertomuksesta, muttei varsinaista tilinpäätöstä. Kaupparekisteristä haetusta LSO 

Osuuskunnan tilinpäätöksestä kuitenkin selviää, että LSO Osuuskunta konsernin 

tilinpäätös on laadittu IFRS-tilinpäätöksenä. Emoyhtiö LSO Osuuskunta laatii FAS-

tilinpäätöksen. LSO Osuuskunta konsernin tilinpäätös pohjautuu merkittävästi HK Scan 

-konsernin IFRS-tilinpäätökseen eikä LSO-konsernilla ole kaikilta osin omaa HK Scan -

konsernista erillistä raportointia. LSO Osuuskunnan taloudellinen menestys on vahvasti 

sidottu HK Scanin liiketoiminnalliseen menestykseen, sillä LSO Osuuskunnalla ei ole 

enää varsinaista liiketoimintaa. (HK Scan 2011 ja LSO Osuuskunta 2011a, 10–11, 16 

LSO Osuuskunta 2011b)  
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S-ryhmä ei laadi varsinaista tilinpäätöstä, sillä S-ryhmä ei muodosta konsernin kaltaista 

taloudellista kokonaisuutta. S-ryhmän toiminnasta julkaistaan joitain tietoja osana SOK-

yhtymän vuosikertomusta. SOK-yhtymän vuosikertomuksessa kerrotaan myös joitain 

ryhmän taloudellisia lukuja kuten ryhmän vähittäismyynti ja tulos. S-ryhmään kuuluva 

SOK-yhtymä laatii konsernitilinpäätöksen noudattaen IFRS-tilinpäätösstandardeja. 

Erillistilinpäätöksensä SOK laatii noudattaen suomalaista tilinpäätösnormistoa. 

(Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 2011) HOK-Elanto laatii niin erillis- kuin 

konsernitilinpäätöksensä noudattaen suomalaista kirjanpito- ja tilinpäätösnormistoa. 

(HOK-Elanto 2011) Osuuskunta Tradeka-yhtymän tilinpäätös kuten HOK-Elannonkin 

tilinpäätös on myös FAS-tilinpäätös niin emo-osuuskunnan kuin konsernin osalta. 

(Osuuskunta Tradeka-yhtymä 2011a)  

 

Kuten OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöksessä todetaan ”OP-Pohjola-ryhmä ei muodosta 

kirjanpitolaissa määriteltyä konsernia eikä luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 

määriteltyä konsolidointiryhmää”. OP-Pohjola-ryhmä ei ole kirjanpitolain mukainen 

konserni eikä ryhmälle voida määritellä emoyhtiötä. OP-Pohjola-ryhmä laatii kuitenkin 

IFRS-tilinpäätöksen talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain perusteella. OP-

Pohjola-ryhmän vuosikertomus tilinpäätöksineen on julkaistu vain nettiselailuversiona. 

(OP-Pohjola-ryhmä 2011a) Myös OP-Pohjola osuuskunta konsernin tilinpäätös on 

laadittu IFRS-tilinpäätösstandardien mukaan. Keskusyhteisö OP-Pohjola osuuskunnan 

tilinpäätös sen sijaan on FAS-tilinpäätös. OP-Pohjola osuuskunta on Pohjola Pankki 

Oyj:n suurin omistaja 30 prosentin omistusosuudellaan ja 57 prosentin ääniosuudellaan. 

Pohjola Pankki on noteerattu Helsingin pörssissä ja se laatii konsernitilinpäätöksensä 

IFRS-tilinpäätöksenä. (Pohjola Pankki Oyj 2011)  

 

Metsäliitto-konsernin emoyhtiönä toimiva osuuskunta Metsäliitto laatii oman 

erillistilinpäätöksensä suomalaisen normiston mukaan, kun taas konsernin tilinpäätös on 

laadittu kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen. Konserniin on mahdollista 

sijoittaa myös osakkeiden kautta, sillä Metsäliiton tytäryhtiöistä M-real Oyj:n osakkeet 

on noteerattu Helsingin pörssissä. Siten myös tytäryhtiö M-real on velvollinen 

laatimaan konsernitilinpäätöksensä IFRS-tilinpäätöksenä.
97

 (Metsäliitto Osuuskunta 

2011, M-real Oyj 2011).  
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Vahinko-Tapiolan tilinpäätös on FAS-tilinpäätös. Niin emoyhtiön kuin konserninkin 

tilinpäätöksen luvut noudattavat suomalaista kirjanpito- ja tilinpäätösnormistoa. 

(Vahinko-Tapiola 2011) Myös Tapiola-ryhmästä julkaistaan oma taloudellinen raportti, 

joka ei ole kuitenkaan varsinainen tilinpäätös. Julkaisu sisältää vain joitain taloudellisia 

tunnuslukuja kuten ryhmän liikevaihdon ja vakuutusmaksutulon. (Tapiola-ryhmä 2011, 

41) Osa Tapiola-ryhmään kuuluvista yhtiöistä laatii kuitenkin IFRS-tilinpäätöksen 

kuten Tapiola Pankki, joka on laatinut ensimmäisen IFRS-tilinpäätöksensä tilikaudelta 

2010. (Tapiola Pankki 2011, 19) 

 

5.2.3 Oman pääoman käsittely tilinpäätöksessä 

 

Atrian IFRS-konsernitilinpäätöksessä omista pääomista löytyy seuraavanlaisia eriä: 

osakepääoma, ylikurssirahasto, omat osakkeet, muut rahastot, sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahasto, muuntoerot ja kertyneet voittovarat. Yrityksen omistajien yritykseen 

sijoittamat varat raportoidaan osana omaa pääomaa. Määräysvallattomien osuus omasta 

pääomasta on ilmoitettu erikseen. Emoyhtiön eli Atria Oyj:n FAS-tilinpäätöksessä 

oman pääoman erät ovat osakepääoma, ylikurssirahasto, omat osakkeet, sijoitetun 

vapaan oman pääoman rahasto, edellisten tilikausien voitto ja tilikauden voitto. 

Tällöinkin omistajien sijoitukset yritykseen osakkeiden muodossa raportoidaan osana 

omaa pääomaa. Atria konsernin omissa pääomissa raportoiduista eristä kooltaan 

merkittävimmät ovat kertyneet voittovarat ja ylikurssirahasto, jotka muodostavat reilusti 

yli puolet omista pääomista. (Atria Oyj 2011a) 

 

HK Scan on luokitellut oman pääoman seuraavien nimikkeiden alle 

konsernitilinpäätöksessään: osakepääoma, ylikurssirahasto, omat osakkeet, 

arvonmuutosrahasto ja muut rahastot, muuntoerot sekä kertyneet voittovarat. 

Emoyhtiön ja määräysvallattomien omistajien osuudet omasta pääomasta on esitetty 

erikseen. Emoyhtiön FAS-tilinpäätöksessä oman pääoman eriä ovat osakepääoma, 

ylikurssirahasto, arvonkorotusrahasto, omat osakkeet, käyvän arvo rahasto, SVOP 

rahasto, muut rahastot, edellisten tilikausien voitto ja tilikauden voitto. HK Scanin 

tilanne on vastaavanlainen kuin Atrialla eli osakkeenomistajien sijoittamat varat 

raportoidaan omissa pääomissa osakepääoman ja ylikurssirahaston alla. HK Scanin 
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konsernitilinpäätöksessä oman pääoman eristä merkittävimmät ovat eri rahastoihin 

kerrytetyt varat sekä kertyneet voittovarat. (HK Scan Oyj 2011) On kuitenkin 

merkittävää mainita, että HK Scanin pääomistajan LSO Osuuskunnan laatimassa IFRS-

konsernitilinpäätöksessä osuuskunnan osuuspääoma on taseessa pitkäaikaisessa 

vieraassa pääomassa. Emoyhtiön FAS-tilinpäätöksessä osuuspääoma on luokiteltu 

kuitenkin omaksi pääomaksi. Osuuspääoma muodostuu varsinaisesta osuuspääomasta, 

vapaaehtoisista A- ja B-osuuksista sekä eronneille jäsenille palautettavista 

osuusmaksuista. Muut oman pääoman erät ovat vararahasto, käyttörahasto ja 

voittovarat. LSO Osuuskunta konsernin tilinpäätöksessä oma pääoma ei sisällä 

omistajien osuuskuntaan sijoittamaa osuuspääomaa. Mikäli osuuspääoma raportoitaisiin 

osana konsernin omaa pääomaa, sen osuus olisi noin viisi prosenttia omasta pääomasta. 

Emoyhtiön omista pääomista osuuspääoma on yli kolmannes. (LSO Osuuskunta 2011)  

 

Valion molemmat tilinpäätökset eli emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset ovat FAS-

tilinpäätöksiä. Valio konsernilla oma pääoma on jakautunut seuraaviin eriin: 

osakepääoma, muut rahastot, muuntoerot, edellisten tilikausien voitto ja tilikauden 

voitto. Vähemmistöosuus on merkitty omaksi eräkseen, vaikka vähemmistöosuutta ei 

ole. Emoyhtiön tilinpäätöksen oman pääoman erät ovat: osakepääoma, vararahasto, 

edellisten tilikausien voitto ja tilikauden voitto. Konsernin taseessa edellisten tilikausien 

voitto muodostaa yli puolet ja osakepääoma vajaat 40 prosenttia koko omasta 

pääomasta. (Valio Oy 2011)  

 

Osuuskunta Tradeka-yhtymän FAS-konsernitilinpäätös sisältää seuraavat oman 

pääoman erät: osuuspääoma, vararahasto, käyttörahasto, edellisten tilikausien tappiot ja 

tilikauden voitto. Emo-osuuskunnalla vastaavat FAS-tilinpäätöksen erät ovat 

osuuspääoma, vararahasto, käyttörahasto ja tilikauden ylijäämä. Konsernitaseessa oleva 

osuuspääoma edustaa vain reilua prosenttia koko omasta pääomasta. Tilanne on aivan 

vastaava emo-osuuskunnan taseessa. Molemmissa tilinpäätöksissä käyttörahasto on 

selvästi suurin oman pääoman erä. (Osuuskunta Tradeka-yhtymä 2011a)  

 

SOK-yhtymän IFRS-konsernitilinpäätös jakaa oman pääoman seuraaviin eriin: 

osuuspääoma, sidotut rahastot ja kertyneet voittovarat. Omasta pääomasta on eritelty 

emoyhtiön omistajille kuuluva osuus ja vähemmistöosuus. Emo-osuuskunnan FAS-

tilinpäätös esittää oman pääoman seuraavien erien muodossa: osuuspääoma, 
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lisäosuuspääoma, käyvän arvon rahasto, vararahasto, hallintoneuvoston käyttörahasto, 

edellisten tilikausien ylijäämä ja tilikauden ylijäämä. SOK-yhtymässä osuuspääoma 

edustaa vajaata neljäsosaa koko omasta pääomasta. Toisaalta SOK-yhtymä joutuu 

raportoimaan lisäosuuspääoman vieraassa pääomassa. Lisäosuuspääoman määrä on 

kuitenkin vähäinen varsinaiseen osuuspääomaan verrattuna. Emo-osuuskunnalla 

osuuspääoma ja lisäosuuspääoma ovat osa omaa pääomaa. Ne edustavat reilua 

neljäsosaa kaikesta omasta pääomasta. (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 2011a)  

 

HOK-Elannon molemmat tilinpäätökset ovat FAS-konsernitilinpäätöksiä. HOK-

Elannon konsernin oma pääoma koostuu osuuspääomasta, vararahastosta, muista 

rahastoista, edellisten tilikausien ylijäämästä ja tilikauden ylijäämästä. Emo-

osuuskunnan FAS-tilinpäätös sisältää samat erät kuin konsernitilinpäätöskin. Erien 

sisältökin on samansuuruinen edellisten tilikausien ylijäämää ja tilikauden ylijäämää 

lukuun ottamatta. Molemmissa taseissa osuuspääoma on noin viisi prosenttia koko 

omasta pääomasta. (HOK-Elanto 2011)  

 

OP-Pohjola-ryhmän IFRS-tilinpäätöksessä omaan pääomaan on sisällytetty seuraavia 

eriä: osake- ja osuuspääoma, osakeanti, muuntoerot, rahastot ja kertyneet voittovarat. 

Osa osuuspääomasta raportoidaan veloissa, sillä kaikki osuuspääoma ei täytä IFRS-

standardien mukaista oman pääoman määritelmää. (OP-Pohjola-ryhmä 2011a) Jos 

kaikki osuuspääoma raportoitaisiin omassa pääomassa sillä ei olisi suurta merkitystä 

ryhmän oman pääoman määrään.  

 

OP-Pohjola-ryhmällä ei ole varsinaista emoyhteisöä, mutta sellaista lähimpänä oleva on 

OP-Pohjola osuuskunta, joka on ns. laskentatekninen emo-yhteisö. Se toimii emo-

osuuskuntana OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernissa, jonka OP-Pohjola osk muodostaa 

jäsenpankkien ja Pohjola Oyj:n kanssa. OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin IFRS-

tilinpäätöksessä omaa pääomaa ovat seuraavat erät: osuuspääoma, osakeanti, 

muuntoerot, rahastot ja kertyneet voittovarat. Oma pääoma on jaettu OP-Pohjola-

konsernin omistajien osuuteen ja määräysvallattomien omistajien osuuteen. Omaan 

pääomaan luettava osuuspääoma muodostuu jäsenten sellaisista osuusmaksuista, joita 

OP-Pohjola osuuskunnalla on ehdoton oikeus kieltäytyä lunastamasta (OP-Pohjola osk 

2011a, 105). Muussa tapauksessa osuuskunnan osuuspääoma ja lisäosuudet luokitellaan 

muuksi rahoitusvelaksi ja merkitään taseen vieraan pääoman ryhmään (OP-Pohjola osk 
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2011a, 43) Emo-osuuskunnan FAS-tilinpäätöksessä omaa pääomaa ovat osuuspääoma, 

vararahasto, käyvän arvon rahasto, edellisten tilikausien voitto ja tilikauden voitto. 

Keskusyhteisökonsernin taseessa osuuspääoma on vajaa kolmannes omasta pääomasta. 

Kokonaisvelkojen määrä suhteessa omaan pääomaan on kuitenkin suuri, joten 

osuuspääoman luokittelulla ei ole suurta merkitystä vakavaraisuuteen. Emon eli OP-

Pohjola osuuskunnan tapauksessa osuuspääoma edustaa lähes 70 prosenttia omasta 

pääomasta. Emo-osuuskunnan oma pääoma on merkittävästi vierasta pääomaa 

suurempi. (OP-Pohjola osk 2011a)  

 

Metsäliiton IFRS-konsernitilinpäätöksen oma pääoma sisältää seuraavat erät: 

osuuspääoma, ylikurssirahasto, muuntoerot, arvonmuutos- ja muut rahastot sekä 

kertyneet voittovarat. Osuuspääoma sisältää varsinaisen osuuspääoman ja lisäosuudet. 

Määräysvallattomien omistajien osuus on ilmoitettu erikseen. Osa osuuspääomasta 

raportoidaan vieraassa pääomassa, koska sitä ei ole voitu luokitella IFRS-standardien 

mukaiseksi omaksi pääomaksi. Summa vastaa kolmasosaa viimeksi vahvistetun 

tilinpäätöksen jakokelpoisesta ylijäämästä. Emo-osuuskunnan FAS-tilinpäätöksessä 

oman pääoman erät ovat seuraavat: osuuspääoma, lisäosuuspääoma A-C, muut rahastot: 

vararahasto I ja II, edellisten tilikausien ylijäämä sekä tilikauden ylijäämä. Metsäliitto-

konsernin omien pääomien määrä on alle puolet kokonaisveloista. Emo-osuuskunnalla 

oman pääoman määrä ylittää vieraan pääoman määrän. Merkittävimmät oman pääoman 

erät ovat lisäosuudet ja edellisten tilikausien ylijäämä. (Metsäliitto Osuuskunta 2011, 

42)  

 

Vahinko-Tapiolan konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös ovat molemmat FAS-

tilinpäätöksiä. Konsernitilinpäätös jakaa oman pääoman seuraaviin eriin: pohjarahasto, 

takuupääoma, arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto, muut rahastot, 

vapaaehtoisista varauksista ja poistoerosta omaan pääomaan siirretty osuus, edellisten 

tilikausien tappio, tilikauden voitto sekä tilikauden voittoon sisältyvä osuus poistoeron 

ja vapaaehtoisten varausten muutoksesta. Vähemmistöosuus on ilmoitettu erikseen. 

Emoyhtiön tilinpäätöksessä vastaavat erät ovat pohjarahasto, takuupääoma, 

arvonkorotusrahasto, muut rahastot ja tilikauden voitto. Omien pääomien ylivoimaisesti 

suurin erä on muut rahastot. Takuupääoman osuus koko omasta pääomasta on reilusti 

alle prosentin. (Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 2011) Omistajien yritykseen 

sijoittamaa pääomaa ovat taseen oman pääoman eristä vain takuupääoma, jonka 
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omistajia ovat muut Tapiola-ryhmän keskinäiset yhtiöt. Vakuutuksen ottajaosakkaat 

panostavat keskinäiseen yhtiöön vakuutusmaksujen muodossa, mutta ne eivät näy 

suoraan taseessa pysyvinä sijoituksina.  

 

Tilinpäätökset 2010 
       

        

  
Emoyhteisön 
yritysmuoto 

Konsernin 
tilinpäätös 

Emoyhteisön 
tilinpäätös 

Osuuspää-
omaa 

Lisäosuus-
pääomaa 

  Atria Oyj IFRS FAS ei ei 
  HK Scan Oyj IFRS FAS ei ei 
  HOK-Elanto Osk FAS FAS kyllä ei* 
  Metsäliitto Osk IFRS FAS kyllä kyllä 
  OP-Pohjola-ryhmä / osk Osk** IFRS FAS kyllä kyllä 
  SOK Osk IFRS FAS kyllä kyllä 
  Osk Tradeka-yhtymä Osk FAS FAS kyllä ei 
  Vahinko-Tapiola Kesk. yhtiö FAS FAS ei ei 
  Valio Oy FAS FAS kyllä ei 
  

        *Säännöissä maininta lisäosuuksien ottamisen mahdollisuudesta, mutta taseesta ei lisäosuuspääomaa 
**OP-Pohjola-ryhmällä ei ole varsinaista emoyhteisöä vaan laskennallinen emoyhteisö 

        Taulukko 5 Tutkimusaineiston tilinpäätökset 2010 

 

 

Taulukkoon 5 on tiivistetty osa edellä tutkimuksessa esitetystä aineistosta, jotka ovat 

kohdeyritysten yritysmuoto, tilinpäätösten laatimistapa ja onko yrityksellä 

osuuspääomaa tai lisäosuuspääomaa taseessaan. Taulukko kertoo omistuksen lisäksi 

siitä, missä muodossa yritys julkaisee tilinpäätöksensä. Taulukon yhdeksästä yrityksestä 

kuusi on osuuskuntamuotoista ja niillä on osuuspääomaa taseessaan, kolmella myös 

lisäosuuspääomaa. 

 

5.2.4 Säännöt, yhtiöjärjestykset ja osakassopimukset 

 

Atria Oyj:n yhtiöjärjestys sisältää lunastuslausekkeen (5 §) ja suostumuslausekkeen (6 

§), jotka rajoittavat yhtiön KII-sarjan osakkeiden omistusta. Lunastuslausekkeen 

mukaan KII-sarjan osakkeiden omistajilla on lunastusoikeus sarjan osakkeisiin, jos 

osake on siirtymässä tai sitä tarjotaan ostettavaksi sellaiselle henkilölle, jolla ei ole ollut 
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aiemmin omistuksessaan KII-sarjan osakkeita. Suostumuslausekkeen mukaan KII-

sarjan luovutukseen tarvitaan Atria Oyj:n hallituksen antama suostumus. KII-sarjan 

osakkeilla on kymmenkertainen äänimäärä A-sarjan osakkeisiin nähden. Toisaalta KII-

sarjan osakkeilla on heikompi asema A-sarjan osakkeisiin nähden 

osingonjakotilanteessa. (Atria Oyj 2011b) Atrian pääomistajat Lihakunta ja Itikka 

Osuuskunta ovat laatineet ja allekirjoittaneet keskenään osakassopimuksen. Sen 

mukaisesti osapuolet huolehtivat siitä, että sopimuksen osapuolet saavat edustajia 

Atrian hallintoneuvostoon omistamiensa KII-sarjan osakkeiden suhteessa. 

Osakassopimuksessa jaetaan myös hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan nimitysoikeudet tasan. Tämän lisäksi sopimuksella on sovittu, että 

Pohjanmaan Liha saa nimetä yhden edustajansa hallintoneuvostoon.
98

 Edellä mainituilla 

pyritään pitämään merkittävä osakeomistus ja määräysvalta Atriassa 

lihantuottajaosuuskunnilla.  

 

HK Scan Oyj:n yhtiöjärjestyksessä on myös maininta siitä, että yhtiön K-sarjan 

osakkeiden luovutustilanteessa uusi omistaja tarvitsee yhtiön hallituksen suostumuksen. 

Kyseistä suostumusta ei kuitenkaan tarvita mikäli K-sarjan osake siirtyy perintönä, 

testamentin tai avio-oikeuden kautta tai jos se on hankittu pakkohuutokaupasta tai 

konkurssipesästä. Jos suostumusta ei anneta, K-osake on muutettava A-osakkeeksi. HK 

Scan Oy:n yhtiöjärjestykseen on sisällytetty lunastusvelvollisuuslauseke. Sen mukaan 

osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 

ylittää yksin yhden kolmasosan äänistä tai ylittää yhdessä toisten osakkeenomistajien 

kanssa puolet äänistä, on tämä osakkeenomistaja velvollinen lunastamaan 

muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain 

mukaan oikeuttavat arvopaperit. (HK Scan Oyj 2010a) Näillä edellä mainituilla 

lausekkeilla on tarkoituksena pitää merkittävä omistus ja äänienemmistö HK Scan 

Oyj:n yhtiökokouksessa lihantuottajaosuuskunnilla ja toisaalta turvata 

osakkeidenomistajien vähemmistön oikeudet. LSO Osuuskunnan lisäksi K-sarjan 

osakkeita on Swedish Meats Ekonomis Föreningillä, joka on ruotsalainen 

lihantuottajaosuuskunta (HK Scan Oyj 2011a).  

 

                                                      
98

 Atria. Osakassopimukset. 

<http://www.atriagroup.com/sijoittajat/HallintoJaJohtaminen/osakassopimukset/Sivut/default.aspx>, 

18.8.2011 
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Myös Valio Oy on sisällyttänyt yhtiöjärjestykseensä lunastuslausekkeen, jonka mukaan 

yhtiön omistajilla tai yhtiöllä itsellään on etuoikeus lunastaa osake, joka on siirtymässä 

uudelle osakkeenomistajalle. Yhtiöllä on myös suostumuslauseke, jolla se voi rajoittaa 

osakkeidensa omistusta. Uudelle osakkeenomistajalle voidaan antaa suostumus 

hallituksen toimesta vain, jos se on maidonkeräilyä tai meijeriteollisuutta harjoittava 

maidontuottajien omistama yhteisö. Suostumusta ei tarvita, jos osake tai osakkeet on 

hankittu konkurssipesältä tai pakkohuutokaupasta. (Valio Oy 2010) Valion osakkeiden 

omistus on siis rajattu maidontuottajien omistamiin yhteisöihin. Valio Oy:n osakkeiden 

omistusta on rajoitettu samaan tapaan kuin tuottajaosuuskuntien jäsenyyttäkin eli 

koskemaan tietyn toimialan toimijoita. Tällä tavoin Valiossa päätäntävalta pyritään 

säilyttämään maidontuottajilla.  

 

Osuuskunta Tradeka-yhtymän säännöt noudattelevat osuustoiminnallisia periaatteita ja 

jäsenen erotessa osuusmaksut palautetaan osuuskuntalain mukaisesti. Osuusmaksujen 

palautus voidaan suorittaa myös nopeutetulla aikataululla, mutta palautetut osuusmaksut 

eivät saa ylittää kymmentä prosenttia edellisen tilikauden vahvistetusta osuuspääomasta. 

(Osuuskunta Tradeka-yhtymä 2009)  

 

SOKin sääntöjen mukaan keskuskunnan jäseneksi voidaan valita vain sellainen 

osuuskunta, joka harjoittaa vähittäiskauppaa tai muuta palvelutoimintaa. Säännöissä on 

rajoitettu jäsenen eroamisoikeutta niin, että jäsenosuuskunta voi erota 

keskusosuuskunnasta aikaisintaan kaksi vuotta liittymisen jälkeen. Myös 

osuusmaksujen palautusta on rajoitettu siten, että osuuskunnalla on niin päättäessään 

oikeus kieltäytyä osuusmaksun palautuksesta. Päätös osuusmaksun palauttamatta 

jättämisestä tehdään osuuskunnan kokouksessa yli kahdella kolmasosalla äänistä. 

Muuten osuusmaksujen palautukseen sovelletaan osuuskuntalain yleissäännöksiä. 

(Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, 2011b) 

HOK-Elannon säännöissä määrätään osuusmaksu palautettavaksi jäsenyyden 

päättymisen seurauksena siten kuin osuuskuntalaissa on määrätty. Jäsenmaksun 

palautus voidaan suorittaa myös heti jäsenyyden lakattua, kunhan palautetut 

osuusmaksut eivät ylitä kymmentä prosenttia viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen 

ilmoittamasta osuuspääoman määrästä. Säännöissä on mainittu lisäosuudet, joita 

jäsenten on mahdollisuus saada lisäosuusmaksua vastaan. (HOK-Elanto 2011b)  
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OP-Pohjola-ryhmällä ei ole erikseen kaupparekisterissä yhtiöjärjestystä tai sääntöjä. 

Ryhmää säätelee kuitenkin laki talletuspankkien yhteenliittymästä. Laki on vuodelta 

2010. Yleisesti keskusyhteisöön, joka on tässä tapauksessa OP-Pohjola osuuskunta, 

sovelletaan osuuskuntalakia ja jäsenluottolaitokseen sovelletaan luottotoiminnasta 

annettua lakia. Keskusyhteisön ja talletuspankkien muodostaessa laissa tarkoitetun 

yhteenliittymän, niille syntyy vastuu toistensa veloista siten kuin laissa talletuspankkien 

yhteenliittymästä on määrätty. OP-Pohjola-ryhmä kertoo vuoden 2010 IFRS-

tilinpäätöksen liitetiedoissa, että vuosina 2006–2007 osa ryhmään kuuluvista 

osuuspankeista on tehnyt sääntöihinsä muutoksen, joka mahdollistaa osuuspääoman 

raportoimisen velkojen sijaan omassa pääomassa (OP-Pohjola-ryhmä 2011a, liitetieto 

39). Tampereen Seudun Osuuspankin sääntöjä voidaan käyttää esimerkkinä OP-

Pohjola-ryhmään kuuluvan ensimmäisen asteen osuuskunnan säännöistä. Säännöissä 

mainitaan, että Tampereen Seudun Osuuspankilla on oikeus kieltäytyä osuusmaksujen 

palauttamisesta osuuskunnan toiminnan aikana. Osuuspankki voi päättää vielä 

myöhemmin palauttamiskiellon kumoamisesta. (Tampereen Seudun Osuuspankki 2008) 

Jokaisen itsenäisen paikallisen osuuspankin säännöt vaikuttavat koko OP-Pohjola-

ryhmän tilinpäätökseen. Edellä mainitulla ehdolla voidaan vaikuttaa siihen 

raportoidaanko ryhmään kuuluvan osuuspankin osuuspääoma vieraassa vai omassa 

pääomassa.  

 

OP-Pohjola osuuskunnan sääntöihin on sisällytetty paljon jo aiemmin tutkielmassa 

esiteltyä lakia talletuspankkien yhteenliittymästä, joka koskee muun muassa keskinäisiä 

vastuita. Sen mukaisesti osuuskunnan jäseniksi ei voida ottaa muita kuin luottolaitoksia, 

jotka täyttävät lakien ja osuuskunnan sääntöjen sisältämät luottolaitokselle asetetut 

ehdot. OP-Pohjola osuuskunnan säännöissä on määritelty jäsenluottolaitoksen 

osuuksien ottamisesta ja osuusmaksujen maksuvelvollisuudesta. Säännöissä on myös 

maininta jäsenen lisäosuuksien ottamismahdollisuudesta. Osuuskunnalla on sääntöjen 

mukaan mahdollisuus kieltäytyä osuusmaksujen ja lisäosuusmaksujen palauttamisesta.  

(OP-Pohjola osk 2011b)  

 

Metsäliitto osuuskunnan säännöissä määrätään, miten paljon jäsen on velvollinen 

ottamaan osuuksia. Osuuksien määrä määräytyy sekä jäsenen omistaman metsäpinta-

alan että asuinkunnan mukaan. Jäsenen velvollisuus ottaa osuuksia on rajoitettu 
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kuitenkin enimmillään 300 000 osuuteen. Tämä tarkoittaa yhtä kuin 300 000 euroa, 

osuuden nimellisarvon ollessa yksi euro. Myös Metsäliiton jäsenillä on mahdollisuus 

hankkia lisäosuuksia. Lisäosuuksia on kolmea lajia, A, B ja C. Lajien palautusehdot 

poikkeavat hieman toisistaan. Osuusmaksu ja lisäosuusmaksu palautetaan jäsenelle 

hänen erotessaan osuuskunnasta. Lisäosuudet voidaan palauttaa jäsenelle myös 

kirjallisen vaatimuksen perusteella. Lisäosuuksien ja osuuksien palauttamista on haluttu 

rajoittaa osuuskunnan säännöissä siten, että palautukset eivät saa ylittää summaa, joka 

vastaa viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen jakokelpoista ylijäämää. Metsäliiton 

sääntöjen mukaan varsinaisten osuuksien ja lisäosuuksien palauttamiseen voidaan 

käyttää rahamäärä, joka vastaa kolmasosaa viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta 

jakokelpoisesta ylijäämästä. Tämä summa raportoidaan vieraan pääoman eränä. Loput 

osuuspääomasta voidaan raportoida omana pääomana. Tavallista suuremmilla 

osuuspääoman palautuksilla voi olla kuitenkin haitallinen vaikutus Metsäliiton 

taloudelliseen asemaan. (Metsäliitto Osuuskunta 2011a; 2011b)  

 

Vahinko-Tapiolan yhtiöjärjestyksessä määritellään yhtiön omat rahastot, joita voidaan 

tarvittaessa lisätä yhtiökokouksen päätöksellä. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä käsitellään 

takuupääomaa ja määrätään sille maksettavan koron ehdoista. Takuuosuuden 

omistajaosakkaiden ja vakuutuksenottajaosakkaiden omaamat äänimäärät ovat eri 

suuret. Jokaisella takuuosuuden omistajaosakkaalla on 400 ääntä takuuosuutta kohden. 

Vakuutuksenottajan äänimäärä on puolestaan riippuvainen hänen maksamistaan 

vakuutusmaksuista. (Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 2010) 

 

5.2.5 Tunnusluvut ja vakavaraisuus 

 

Osuustoiminnallisten yritysten toiminta voidaan järjestää monin tavoin ja erilaiset 

ratkaisut vaikuttavat eri pääomien raportointiin tilinpäätöksessä. Sillä on puolestaan 

vaikutusta yrityksen tunnuslukuihin ja vakavaraisuuteen. Osakekohtaisia tunnuslukuja 

käsitellään seuraavassa tunnuslukujen tarkastelussa vain osakeyhtiöden kohdalla, sillä 

osakekohtaisten tunnuslukujen laskeminen onnistuu vain osakeyhtiömuotoisten 

yritysten kohdalla. Vakuutus- ja finanssialan tunnusluvut poikkeavat merkittävästi 

muiden toimialojen yleisistä tunnusluvuista ja joidenkin yritysten kohdalla ilmoitetut 
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tunnusluvut ei ole yritysten itse ilmoittamia, vaan ne on saatu laskemalla luvut 

tilinpäätöslukujen perusteella. 

Atrian tilinpäätöksessä konsernista esitetyt taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 

ovat liikevaihto, rahoitustuotot ja -kulut, voitto ennen veroja, oman pääoman tuotto, 

sijoitetun pääoman tuotto, omavaraisuusaste, korolliset velat, velkaantumisaste, 

nettovelkaantumisaste, bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, henkilöstö keskimäärin, 

tutkimus- ja kehitysmenot sekä tilauskanta. Tilauskannalla ei yhtiön mukaan ole suurta 

merkitystä, koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta seuraavana päivänä. (Atria Oyj 

2011a, 54) HK Scan esittää konsernistaan vastaavat luvut lukuun ottamatta korollisia 

velkoja, velkaantumisastetta ja tilauskantaa. (HK Scan Oyj 2011, 38) Koska yritykset 

toimivat samalla toimialalla ja molemmat ovat pörssiyhtiöitä, yritysten tunnuslukuja on 

mahdollista vertailla keskenään. Vertaillut luvut on esitetty taulukossa 6 seuraavalla 

sivulla. 

 

HK Scanin liikevaihto on ollut vuonna 2010 62 % suurempi kuin Atrian. HK Scanin 

liikevoitto on ollut lähes viisinkertainen verrattuna Atriaan. Atrian oman pääoman 

tuotto on jäänyt lievästi negatiiviseksi ja sijoitetun pääoman tuotto alle kahden prosentin 

kun HK Scanilla samat luvut ovat olleet 7,4 % ja 6,3 %. Atrian omavaraisuusaste on 

kuitenkin HK Scania parempi ja nettovelkaantumisaste pienempi eli Atria-konserni ei 

ole niin velkaantunut kuin HK Scan. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että vuosi 2010 on 

mennyt tämän mukaan paremmin HK Scanilla kuin Atrialla. (Taulukko 6) 

  Atria konserni HK Scan konserni 

      

Liikevaihto (milj. eur) 1300,9 2113,9 

Liikevoitto (milj. eur) 9,8 48,0 

Oman pääoman tuotto (%) -1,0 7,4 

Sijoitetun pääoman tuotto (%) 1,9 6,3 

Omavaraisuusaste (%) 40,2 34,0 

Nettovelkaantumisaste (%) 92,2 101,7 

      

Tulos/osake (eur) -0,18 0,52 

Oma pääoma/osake (eur) 15,68 7,63 

Taulukko 6 Atrian ja HK Scanin vuoden 2010 tunnuslukujen vertailua 
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OP-ryhmä esittelee tilinpäätöksen toimintakertomuksen osassa keskeiset tuloslaskelman 

ja taseen erät sekä tunnusluvut vuosilta 2006–2010. Taulukossa ei ole kuitenkaan 

mainintaa pohjautuvatko ne IFRS-tilinpäätöksen lukuihin vai FAS-tilinpäätöksen 

lukuihin. Taloudellisia tunnuslukuja ovat: oman pääoman tuotto, oman pääoman tuotto 

käyvin arvoin, koko pääoman tuotto, omavaraisuusaste, kulujen osuus tuotoista, 

vakavaraisuussuhde, vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla, rahoitus- ja 

vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus. (OP-Pohjola-

ryhmä 2011a, toimintakertomus) Oman pääoman tuotto on ollut 12,1 %, toisaalta koko 

pääoman tuotto on ollut vain 1,1 %. Omavaraisuusaste on 8,6 % ja vakavaraisuussuhde 

14,3 %. Näitä lukuja on aiheetonta verrata Atrian tai HK Scanin lukuihin OP-ryhmän 

vahvasti toimialasta johtuen. OP-ryhmän osuuspääomasta suurin osa on sellaista, joka 

raportoidaan tilinpäätöksessä vieraana pääomana. Vain murto-osa voidaan raportoida 

omissa pääomissa sääntömuutosten seurauksena. Prosentuaalisesti osuuspääoman 

merkitys vieraassa pääomassa on hyvin pieni kaikkien velkojen ollessa yhteensä 77 243 

miljoonaa euroa ja osuuspääoman ollessa siitä vain 647 miljoonaa euroa. Toisaalta se 

pienentää jonkin verran oman pääoman suhdetta vieraaseen pääomaan, oman pääoman 

ollessa yhteensä 6 726 miljoonaa. (OP-Pohjola-ryhmä 2011) OP-Pohjola osuuskunnan 

laatimassa IFRS-konsernitilinpäätöksessä esitetään konsernin osalta vain muutama 

keskeinen tunnusluku, jotka ovat tulos ennen veroja, henkilöstö keskimäärin, tase, 

luottokanta, talletuskanta, henkivakuutuksen vakuutussäästö ja oma pääoma. OP-

Pohjola keskusyhteisökonsernin oma pääoma on 3 749 miljoonaa euroa. Osuuspääoman 

käsittelystä annetaan tilinpäätöksessä ristiriitaista tietoa. Toisaalta osuuspääoman 

sanotaan olevan osa omaa pääomaa (OP-Pohjola osk 2011a, 2, 20), mutta OP-Pohjola-

keskusyhteisökonsernin IFRS-laadintaperiaatteiden yhteydessä emoyhteisön osuus- ja 

lisäsosuuspääomasta kerrotaan, että se luokitellaan vieraaseen pääomaan muuksi 

rahoitusvelaksi. Myöhemmin ilmoitetaan erikseen, että osuuspääomasta lasketaan 

omaan pääomaan vain sellaiset osuusmaksut, joiden palauttamisesta osuuskunnalla on 

ehdoton oikeus kieltäytyä. Mutta tätä osuuspääoman määrää ei ilmoiteta erikseen vaan 

se on osana erää, jossa on raportoitu myös keskusyhteisökonsernin osakepääoma. (OP-

Pohjola osk 2011a, 43, 105) 

 

Metsäliitto-konsernin tilinpäätöksen tunnusluvut on esitetty vuosikertomuksessa 

taulukossa, jossa on viiden viimeisen vuoden luvut. Tunnusluvut ovat suurimmalta 

osalta samat kuin aiemmin esitetyt HK Scanin ja Atrian esittämät tunnusluvut, mutta 



86 

 

toimialaeroista johtuen vertailu ei ole mielekästä. Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,8 %, 

oman pääoman tuotto 13,9 %, omavaraisuusaste 29,7 % ja nettovelkaantumisaste 116 

%. (Metsäliitto Osuuskunta 2011, 119) Yritys on vahvasti velkaantunut. Oman pääoman 

tuottoprosentin tavoitetaso määräytyy omistajien odotusten mukaan. Mitä riskisempi 

sijoitus, sitä korkeampi on tuottovaatimus. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 60) 

Yritys on kuitenkin onnistunut nostamaan omavaraisuuttaan viimeisten vuosien aikana. 

Metsäliiton säännöissä olevan osuuspääoman palautuksen rajoituksesta johtuen, 

Metsäliitto kirjaa vieraaseen pääomaan osuuspääomasta summan, joka vastaa yhtä 

kolmasosaa viimeksi vahvistetun taseen jakokelpoisesta ylijäämästä. Loput 

osuuspääomasta raportoidaan omana pääomana. Summa on kuitenkin niin pieni 

suhteessa muuhun vieraaseen pääomaan, että tämän osuuspääomaa koskevan käsittelyn 

ei voida nähdä heikentävän merkittävästi Metsäliiton omavaraisuutta kuvaavaa 

tunnuslukua. (Metsäliitto Osuuskunta 2011, 56)  

 

S-ryhmästä on saatavilla vain SOK-yhtymän vuosikertomuksen osana esitetyt 

tunnusluvut, jotka ovat vähittäismyynti arvonlisäverolla ja arvonlisäverotta, 

toimipaikkojen lukumäärä ja henkilökunta vuoden lopussa (Suomen Osuuskauppojen 

Keskuskunta 2011, 38). SOK-yhtymän tilinpäätöksen osana ilmoitetaan seuraavat SOK-

yhtymän IFRS-tilinpäätökseen pohjautuvat tunnusluvut viimeiseltä viideltä vuodelta: 

liikevaihto, liikevoitto, tulos ennen veroja, oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman 

tuotto, omavaraisuusaste, bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, gearing-luku, 

henkilöstö tilikauden aikana keskimäärin, henkilöstön lukumäärä kokoaikaiseksi 

muutettuna ja korottomat velat. (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 2011a, 99) 

Oman pääoman tuotto on 4,4 % ja sijoitetun pääoman tuotto on 3,6 %. Oman pääoman 

tuotto on merkittävästi matalampi kuin esimerkiksi Metsäliitolla, mutta kuten edellä 

mainittiin, nämä luvut eivät ole keskenään vertailtavissa, koska tavoitearvot riippuvat 

omistajien tuotto-odotuksista ja sijoituksen riskisyydestä. Omavaraisuusaste on 28,9 %, 

jota voidaan pitää tyydyttävänä yritystutkimusneuvottelukunnan ohjearvojen mukaan. 

Osuuspääoma luokitellaan SOK-yhtymän IFRS-tilinpäätöksessä omaksi pääomaksi. 

Vaikka osuuspääoma kirjattaisiinkin vieraaseen pääomaan, sillä ei olisi suurta 

vaikutusta omavaraisuusasteeseen, sillä kyseinen pääoma on melko pieni.  

 

HOK-Elanto on tunnuslukujen osalta esiteltävistä yrityksistä ensimmäinen, joka ei laadi 

IFRS-konsernitilinpäätöstä. HOK-Elannon konsernista vuosikertomuksessa esitetyt 
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tunnusluvut viimeiseltä viideltä vuodelta ovat liikevaihto, liikeylijäämä, ylijäämä ennen 

satunnaiseriä, oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto, omavaraisuusaste, 

bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 

tilikauden aikana. (HOK-Elanto 2011, 4) Konsernin oman pääoman tuotto oli 9,6 %, 

sijoitetun pääoman tuotto 11,5 % ja omavaraisuusaste 61,5 %. Konserni ei ole siis 

merkittävästi velkaantunut. Voidaan sanoa, että yritys on onnistunut saamaan melko 

hyvän tuoton sijoitetulle pääomalle, vaikka Yritystutkimusneuvottelukunta ei olekaan 

antanut ohjearvoja sijoitetun pääoman tuottoprosentille. Tuottoprosenttia voidaan 

kuitenkin pitää välttävänä, jos se on vähintään yrityksen velkarahoituksen korkoa 

suurempi. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 60) Koska tilinpäätös on suomalaisen 

tilinpäätösnormiston mukainen, konsernin osuuspääoma löytyy omista pääomista eikä 

tällä ole siten vaikutusta yrityksen velkaantuneisuuteen. (HOK-Elanto 2011)  

 

Osuuskunta Tradeka-yhtymä esittää vain kolme tunnuslukua tilinpäätöksessään, jotka 

ovat liikevaihto, liiketulos ja omavaraisuusaste. Sen lisäksi on erikseen taulukoitu kaksi 

henkilöstöä kuvaavaa tunnuslukua, jotka ovat henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 

tilikaudella ja tilikauden palkat ja palkkiot. (Osuuskunta Tradeka-yhtymä 2011a, 10-11) 

Konsernin omavaraisuusaste on 88%, mikä tarkoittaa sitä, ettei konsernilla ole juurikaan 

velkaa. Kaikki osuuspääoma on raportoitu omissa pääomissa, mutta summalla ei ole 

suurta vaikutusta yrityksen omavaraisuuteen. (Osuuskunta Tradeka-yhtymä 2011a)  

 

Tapiola-ryhmän vuosiraportissa ei ole ilmoitettu koko ryhmälle taloudellisia 

tunnuslukuja, vaan ne on eritelty yhtiökohtaisesti (Tapiola-ryhmä 2011, 41) 

Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola on ilmoittanut oman tilinpäätöksensä liitetiedoissa 

vahinkovakuutustoiminnan yleisiksi taloudellista kehitystä kuvaaviksi tunnusluvuiksi 

liikevoiton, kokonaistuloksen, sijoitustoiminnan nettotuoton sitoutuneelle pääomalle, 

kokonaispääoman tuottoprosentin ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden 

aikana. Sen lisäksi tilinpäätöksen liitetietoina on esitetty vielä 12 muuta tunnuslukua, 

jotka kuvaavat vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä. (Keskinäinen Vakuutusyhtiö 

Tapiola 2011, 56) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle oli prosentteina 

5,4  ja kokonaispääoman tuotto oli 2,4. Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä 

kuvaavien tunnuslukujen joukosta voidaan poimia vakavaraisuuspääoma prosentteina 

vastuuvelasta, joka on 90,2.   
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Valio Oy:n konsernitilinpäätöksen pohjalta lasketut tunnusluvut viideltä vuodelta ovat 

omistajilta vastaanotettu maitomäärä, liikevaihto, vieras pääoma taseesta, oman 

pääoman tuotto, tutkimus- ja tuotekehityskustannukset, palkat ja palkkiot, henkilöstö 

keskimäärin, vaihto-omaisuus, investoinnit, suunnitelman mukaiset poistot, maitokate, 

liikevoitto, maitotuotto, Valio Oy:n tilityshinta osuuskunnille yhteensä ja liikevaihto 

suhteutettuna omistajilta vastaanotettuun maitomäärään. Tunnusluvut kertovat myös 

yrityksen liiketoiminnasta, sillä sana maito toistuu useasti. (Valio Oy 2011, 6) Valion 

vieras pääoma taseesta on 55%, omavaraisuusaste 45% ja oman pääoman tuotto 9,2%. 

Vähemmän tunnettu maitokate tarkoittaa liikevaihtoa, josta on vähennetty kaikki kulut 

lukuun ottamatta omistajille maksettua maidon tuottajahintaa, osakaslainojen korkoja, 

suunnitelman mukaisia poistoja ja eläkekassan lisäkannatusmaksuja sekä 

verovaikutuksia. (Valio Oy 2011, 6) 

 

Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon 7 on kerätty joitain tunnuslukuja kohdeyritysten 

tilinpäätöksistä. Vahinko-Tapiolan kohdalla on laskettu suuntaa antavat 

omavaraisuusaste ja oman pääoman tuotto tilinpäätöslukujen perusteella. Osuuskunta 

Tradeka-yhtymän omanpääoman tuotto on myös laskettu tilinpäätösluvuista ja lukua 

voidaan pitää vain suuntaa antavana.  

       

  

Omavarai-
suusaste 

(%) 

Oman 
pääoman 

tuotto 

Sijoitetun 
pääoman 

tuotto 

Kokonais-
pääoman 

tuotto 
Gearing 

 

Henkilöstö 
keskimäärin 

 

Atria 40 -1,0 1,9 - 92,2 5812 

HK-Scan 34 7,4 6,3 - 101,7 7491 

HOK-Elanto 63 9,3 11,8 - - 6087 

Metsäliitto 30 13,9 11,8 - 116 13168 

OP-Pohjola 8 6,8 - 0,5 - 12468 

SOK-yhtymä 29 4,4 3,6 - 9,3 9514*** 

Tradeka-yhtymä 88 4,7* - - - 2291 

Vahinko-Tapiola 13** 4,3* - 2,3 - 2052 

Valio-konserni 45 9,2 - - - 4403 

       * laskettu ROE: tilikauden voitto/taseen oma pääoma 
  **laskettu omavaraisuusaste: oma pääoma/taseen loppusumma 
  *** kokoaikaisiksi muutettuna 8442 

    Taulukko 7 Tunnuslukuja kohdeyritysten vuoden 2010 tilinpäätöksistä 
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5.3 Yhteenveto ja tulokset 

 

Eri yhtiömuodoissa omistajuuden muoto vaihtelee. Omistajat voivat olla sitoutuneita 

erilaisten intressien kautta. Osakeyhtiössä omistajia ovat osakkeiden omistajat, 

keskinäisessä vakuutusyhtiössä niitä ovat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat 

ja osuuskunnassa niitä ovat osuusmaksun maksaneet jäsenet. Yrityksen omistajien 

vaikutusmahdollisuudet pääsevät esiin yrityksen hallinnollisen järjestelmän kautta. 

Tämän lisäksi omistajat voivat päättää vallanjaosta erikseen erilaisin sopimuksin. Näillä 

erilaisilla järjestelyillä on myös vaikutusta siihen, syntyykö yrityksessä 

enemmistöomistajuutta luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Yritysten välinen 

emo-tytäryrityssuhde luo konsernin ja sitä kautta mahdollisen konsernitilinpäätöksen 

laatimisvelvollisuuden. Kaikki tutkimuksen empiirisen osan aineistoon valikoituneista 

IFRS-tilinpäätöksistä oli juuri konsernitilinpäätöksiä. Muun kuin osuustoiminnallisen 

yritysmuodon omaavan yrityksen osuustoiminnallisuus perustuu osuustoiminnallisen 

yrityksen määräysvaltaan toisessa yrityksessä. On myös huomattava, että suurten 

osuustoiminnallisten yritysten hallinnolliseen rakenteeseen kuuluu usein yhtenä 

omistajaohjauksen välineenä hallintoneuvosto.  

 

Pörssissä noteeratut osakeyhtiömuotoiset osuustoiminnalliset yritykset HK-Scan ja 

Atria laativat konsernitilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti ja 

erillistilinpäätöksensä suomalaisia tilinpäätösnormeja noudattaen. 

Osakeyhtiömuotoinen, ei–pörssissä-listattu yritys Valio laatii tilinpäätöksensä 

kokonaisuudessaan suomalaista normistoa noudattaen. Osuuskuntamuotoisista 

yrityksistä toisen asteen osuuskunta SOK, ensimmäisen asteen osuuskunta Metsäliitto ja 

osuuspankkien yhteenliittymä OP-Pohjola-ryhmä laativat IFRS-konsernitilinpäätöksen. 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Osuuskunta Tradeka-yhtymä ja HOK-Elanto 

laativat niin konserni- kuin erillispäätöksensä FAS-tilinpäätöksinä. Osalla yrityksistä ei 

ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, laativatko he IFRS-tilinpäätöksen vai eivät, kuten 

pörssiyhtiöillä, mutta laadintatavalla voi olla joka tapauksessa merkitystä oman 

pääoman erien kannalta. 

 

Osakeyhtiöt raportoivat osakepääomansa osana omaa pääomaa niin FAS- kuin IFRS-

tilinpäätöksessä. Osuuskuntamuotoinen yritys, joka laatii tilinpäätöksensä IFRS-
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standardeja noudattaen, raportoi osuuspääomansa vieraana pääomana, omana pääomana 

tai osittain vieraana ja omana pääomana, riippuen siitä, mitä osuusmaksujen 

palautuksesta on säännöissä säädetty. Samoin lisäosuudet ovat vierasta pääomaa IFRS-

tilinpäätöksissä, ellei niiden palautusta ole rajoitettu erikseen säännöissä. FAS-

tilinpäätöksissä osuuskunta raportoi sekä osuuspääoman että lisäosuuspääoman omassa 

pääomassa. Keskinäisten yhtiöiden osalta ei ollut saatavissa esimerkkiä IFRS-

tilinpäätöksestä. Keskinäisten yhtiöiden oma pääoma poikkeaa merkittävästi muiden 

yritysmuotojen omista pääomista, sillä suurin osa keskinäisten yhtiöiden omistajista eli 

vakuutuksenottajaomistajista ei ole sijoittanut varsinaista pääomaa yhtiöön, ellei 

vakuutusmaksua haluta ymmärtää sellaisena. Joka tapauksessa vakuutuksenottajilta ei 

ole kirjattu erillistä sijoitusta omaan pääomaan. Keskinäisen yhtiön takuuosuuksien 

omistajien takuupääoma on sen sijaan luonteeltaan pysyvä oman pääoman erä. Sillä 

perusteella se kirjattaisiin IFRS-tilinpäätöksessäkin omiin pääomiin. FAS-

tilinpäätöksessä se on myös omaa pääomaa. Tilinpäätösten laadintatavan lisäksi 

yritysmuodolla on suuri merkitys oman pääoman eriin ja luokitteluun. 

 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella voitaisiin ajatella, että oman ja vieraan pääoman 

luokittelulla olisi suuri vaikutus yrityksen vakavaraisuuteen. Tällaista johtopäätöstä ei 

kuitenkaan voida tehdä aineiston perusteella. Monissa tapauksissa osuuspääoman 

luokittelulla ei ollut suurta vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen. Yritys oli joko 

vaikuttanut sääntömuutoksella osuuspääoman luokitteluun kuten Metsäliitolla tai 

osuuspääoman määrä oli niin vähäinen, ettei sillä ollut suurta vaikutusta tunnuslukuihin 

kuten OP-Pohjola-ryhmällä. Nämä suuret osuustoiminnalliset yritykset ovat toimineet jo 

pitkään. Vuosien saatossa yritykset ovat kerryttäneet omaa pääomaa osuusmaksujen ja 

osakkeiden lisäksi yritykseen jätetyllä ylijäämällä tai voitoilla. Kertyneet voittovarat ja 

vararahastot ovat kasvaneet niin, että kertyneiden osuusmaksujen osuus omasta 

pääomasta on vähitellen pienentynyt merkittävästi. Tällöin osuuspääomalla ei ole enää 

suurta vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen. Jos yritykset kokisivat useita tappiollisia 

vuosia, tilanne saattaisi muuttua kertyneiden varojen huvetessa ja osuuspääoman 

merkityksen sen myötä kasvaessa taseessa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Toistaiseksi melko harva osuustoiminnallinen yritys laatii IFRS-tilinpäätöksen 

vapaaehtoisesti. Yleensä IFRS-standardien soveltaminen konsernitilinpäätöksessä 

perustuu lain synnyttämään pakkoon. Edellä esitetyn pohjalta voidaan todeta, että 

kooltaan suuretkin osuuskunnat ja keskinäiset yhtiöt laativat edelleen usein 

tilinpäätöksensä noudattaen suomalaista kirjanpito- ja tilinpäätösnormistoa mikäli 

mahdollista. Aineiston emoyhtiöiden tilinpäätökset olivat kaikki FAS-tilinpäätöksiä. 

 

Osuustoiminnallisista yrityksistä osa on pörssiin listattuja osakeyhtiöitä, jotka laativat 

aina konsernitilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaan. Näiden yritysten 

tilinpäätöksistä voi olla vaikea havaita osuustoiminnallista taustaa ilman, että tarkastelee 

tarkemmin listaa yrityksen omistajista. Osakeyhtiöille IFRS-standardit eivät luo 

samanlaisia ongelmia oman pääoman luokitteluun kuin osuuskuntamuotoisille 

yrityksille, sillä osakeyhtiön osakepääoma luokitellaan IFRS-tilinpäätöksessä omaksi 

pääomaksi.  

 

Osuuskuntalain mukaan jäsen on oikeutettu saamaan takaisin maksamansa jäsenmaksun 

erotessaan osuuskunnasta. Tällainen osuusmaksun takaisinmaksuvelvoite tekee 

kuitenkin osuuspääomasta vieraan pääoman erän kansainvälisien tilinpäätösstandardien 

mukaan. Standardista IAS 32 annettu tulkintaohje vahvistaa vielä sen, että tällainen 

takaisinmaksu- eli palautusvelvoitteinen pääoman erä tulee raportoida vieraan pääoman 

eränä, jos osuuskunta noudattaa osuuskuntalain yleissääntöä osuusmaksun 

palauttamisesta. Osa osuuskuntamuotoisista yrityksistä raportoi kokonaan tai ainakin 

osan osuuspääomastaan vieraana pääomana, mutta sääntömuutoksilla tämäkin on 

mahdollista välttää. Sääntöihin otettu ehto, joka rajoittaa osuusmaksun palautusta tai 

oikeuttaa osuuskunnan kieltäytymään palautuksesta kokonaan, tuo osuuskunnalle 

oikeuden kirjata osuusmaksun osittain tai kokonaan omaksi pääomaksi. Lisäosuuksien 

kohdalla erän käsittely riippuu myös säännöistä. Lisäosuuksien palautusta on 

harvemmin haluttu kuitenkaan rajoittaa tiukasti, jolloin lisäosuudet ovat 

kokonaisuudessaan vierasta pääomaa.  
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Huoli osuustoiminnallisten yritysten osuuspääoman raportoinnista IFRS-

tilinpäätöksessä vieraana pääomana ja sen vaikutus yrityksen vakavaraisuutta kuvaaviin 

tunnuslukuihin on ollut vain osittain aiheellinen. Osassa aineistoon valikoituneissa 

IFRS-konsernitilinpäätöksissä osuuspääoma on jouduttu raportoimaan kokonaan tai osin 

vieraana pääomana. Tämä on vaikuttanut vastaavasti heikentäen oman pääoman 

suhdetta vieraaseen pääomaan. Tutkimukseen valikoituneissa yrityksissä ei ollut 

havaittavissa tämän aiheuttaneen kuitenkaan varsinaisia ongelmia, tai taseen oman 

pääoman ja vieraan pääoman suhteen dramaattista muutosta. Suuret osuustoiminnalliset 

yritykset ovat pitkään toimineita yrityksiä, joihin on kertynyt jo merkittävästi voitto- tai 

muita varoja. 

 

Osuuspääoman luokittelu vieraaseen pääomaan on saanut eri maissa osuuskuntien etuja 

ajavat valtakunnalliset ja ylikansalliset järjestöt ottamaan kantaa asiaan. Ne ovat 

pyrkineet lausunnoillaan ja kannanotoillaan muuttamaan nykyistä oman pääoman 

tiukkaa määrittelyä, toistaiseksi tuloksetta. Niin kauan kuin IASB pitää nykyisen 

kantansa ja oman pääoman määrittely pysyy voimassa nykyisen kaltaisena eikä 

kansalliseen lainsäädäntöömme tehdä myöskään muutoksia, osuuskunnat raportoivat 

osuuspääomansa edellä esitetyllä tavalla. Jos IFRS-standardien noudattaminen laajenee 

nykyistä pienempien yritysten keskuudessa, oman pääoman määrittelyn muuttamista 

olisi varmasti kohtuullista harkita uudelleen, jotta pienet osuuskuntamuotoiset yritykset 

eivät joutuisi epäedulliseen asemaan. Nuorella osuuskunnalla ei ole suurten 

osuuskuntien kaltaisia kertyneitä ylijäämiä parantamaan vakavaraisuuden tunnuslukuja. 

 

Tutkimus herätti ajatuksia IFRS-standardien suhteesta muihin kuin 

osakeyhtiömuotoisiin yrityksiin. Tutkimusta kirjoittaessa heräsi kysymys, asettavatko 

IFRS-standardit osakeyhtiömuotoiset yritykset muita yhtiömuotoja parempaan asemaan. 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia myös sitä, miten IFRS-standardit, esimerkiksi IAS 

32 -standardin oman pääoman määrittely, suhtautuu osuustoiminnallisiin periaatteisiin 

kuten jäsenomistajuuteen ja jäsenen oikeuksiin. Jos osuuspääoman palautusta halutaan 

rajoittaa, rajoitetaan myös osuuskunnan jäsenen mahdollisuutta irtisanoutua 

osuuskunnan jäsenyydestä, mikä olisi osuustoiminnallisten periaatteiden vastaista. 
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LIITE 1: IFRS-standardit englanninkielisine nimineen 
 

IFRSs 

 

IFRS 1   First –time Adoption of International Financial Reporting Standards 

IFRS 2   Share-based Payment 

IFRS 3   Business Combinations 

IFRS 4   Insurance Contracts 

IFRS 5   Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 

IFRS 6   Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 

IFRS 7   Financial Instruments: Disclosures 

IFRS 8   Operating Segments 

IFRS 9   Financial Instruments 

 

IAS 1   Presentation of Financial Statements 

IAS 2   Inventories 

IAS 7   Statement of Cash Flows 

IAS 8   Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 

IAS 10   Events after the Reporting Period 

IAS 11   Construction Contracts 

IAS 12   Income Taxes 

IAS 16   Property, Plant and Equipment 

IAS 17   Leases 

IAS 18   Revenue 

IAS 19   Employee Benefits 

IAS 20   Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

 Assistance 

IAS 21   The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

IAS 23   Borrowing Costs 
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IAS 24   Related Party Disclosures 

IAS 26   Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 

IAS 27   Consolidated and Separate Financial Statements 

IAS 28   Investments in Associates 

IAS 29   Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 

IAS 31   Interests in Joint Ventures 

IAS 32   Financial Instruments: Presentation 

IAS 33   Earnings per Share 

IAS 34   Interim Financial Reporting 

IAS 36   Impairment of Assets 

IAS 37   Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

IAS 38   Intangible Assets 

IAS 39   Financial Instruments: Recognition and Measurement 

IAS 40   Investment Property 

IAS 41   Agriculture 

 

IFRIC 1  Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 

IFRIC 2  Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments 

IFRIC 4  Determining whether an Arrangement contains a Lease 

IFRIC 5  Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

 Environmental Rehabilitation Funds 

IFRIC 6  Liabilities arising from Participating in a Specific Market – Waste 

 Electrical and Electronic Equipment 

IFRIC 7  Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in 

 Hyperinflationary Economies 

IFRIC 10  Interim Financial Reporting and Impairment 

IFRIC 12 Service Concession Arrangements 

IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 

IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding 

 Requirements and their Interaction 

IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate 
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IFRIC 16  Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 

IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 

IFRIC 18  Transfers of assets from Customers 

IFRIC 19  Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

 

SIC 7   Introduction of the Euro 

SIC 10  Government Assistance – No Specific Relation to Operating Activities 

SIC 12   Consolidation – Special Purpose Entities 

SIC 13  Jointly Controlled Entities – Non-Monetary Contributions by Ventures 

SIC 15  Operating Leases – Incentives 

SIC 25   Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders 

SIC 27  Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a 

 Lease 

SIC 29  Service concession Arrangements: Disclosures 

SIC 31  Revenue – Barter Transactions Involving Advertising Services 

SIC 32  Intangible Assets – Web Site Costs 

 

Lähde: IASB 2011 
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LIITE 2: Osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvat 

paikalliset talletuspankit 
 

 

Akaan seudun Osuuspankki 

Alajärven Osuuspankki 

Alastaron Osuuspankki 

Alavieskan Osuuspankki 

Alavuden seudun Osuuspankki 

Andelsbanken för Åland 

Artjärven Osuuspankki 

Askolan Osuuspankki 

Auran Osuuspankki 

Enon Osuuspankki 

Etelä-karjalan Osuuspankki 

Etelä-pohjanmaan Osuuspankki 

Etelä-Päijänteen Osuuspankki 

Euran Osuuspankki 

Forssan seudun Osuuspankki 

Haapajärven Osuuspankki 

Haapamäen seudun Osuuspankki 

Hailuodon Osuuspankki 

Halsuan Osuuspankki 

Haminan seudun Osuuspankki 

Harjavallan Osuuspankki 

Hartolan Osuuspankki 

Hauhon Osuuspankki 

Haukivuoren Osuuspankki 

Heinäveden Osuuspankki 

Helsingin OP pankki Oyj 

Himangan Osuuspankki 

Hirvensalmen Osuuspankki 

Honkilahden Osuuspankki 

Huhtamon Osuuspankki 

Huittisten Osuuspankki 

Humppilan Osuuspankki 

Hämeenlinnan seudun Osuuspankki 

Ikaalisten Osuuspankki 

Ilomantsin Osuuspankki 

Itä-Uudenmaan Osuuspankki 

Janakkalan Osuuspankki 

Joensuun seudun Osuuspankki 

Jokioisten Osuuspankki 

Juuan Osuuspankki 

Jämsän seudun Osuuspankki 

Kainuun Osuuspankki 

Kalajoen Osuuspankki 

Kalkkisten Osuuspankki 

Kangasalan seudun Osuuspankki 

Kangasniemen Osuuspankki 

Kannuksen Osuuspankki 

Karjalan Osuuspankki 

Karkun Osuuspankki 

Karvian Osuuspankki 

Kaustisen Osuuspankki 

Keikyän Osuuspankki 

Kemin seudun Osuuspankki 

Kerimäen Osuuspankki 
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Keski-Suomen Osuuspankki 

Keski-Uudenmaan Osuuspankki 

Kesälahden Osuuspankki 

Kihniön Osuuspankki 

Kiihtelysvaaran Osuuspankki 

Kiikoisten Osuuspankki 

Kiteen seudun Osuuspankki 

Koillis-Savon seudun Osuuspankki 

Koitin-Pertunmaan Osuuspankki 

Kokemäen Osuuspankki 

Kokkolan Osuuspankki 

Korpilahden Osuuspankki 

Korsnäs Andelsbank 

Kotkan seudun Osuuspankki 

Kouvolan seudun Osuuspankki 

Kruunupyyn Osuuspankki 

Kuhmoisten Osuuspankki 

Kuhmon Osuuspankki 

Kuortaneen Osuuspankki 

Kurun Osuuspankki 

Kuusamon Osuuspankki 

Kymijoen Osuuspankki 

Kärkölän Osuuspankki 

Käylän Osuuspankki 

Köyliön Osuuspankki 

Lapin Osuuspankki 

Lappo Andelsbank 

Lehtimäen Osuuspankki 

Lemin Osuuspankki 

Leppävirran Osuuspankki 

Limingan Osuuspankki 

Liperin Osuuspankki 

Loimaan seudun Osuuspankki 

Lokalahden Osuuspankki 

Lopen Osuuspankki 

Lounais-Suomen Osuuspankki 

Luhangan Osuuspankki 

Luopioisten Osuuspankki 

Luumäen Osuuspankki 

Luvian Osuuspankki 

Länsi-Kymen Osuuspankki 

Länsi-Suomen Osuuspankki 

Länsi-Uudenmaan Osuuspankki 

Maaningan Osuuspankki 

Marttilan Osuuspankki 

Maskun Osuuspankki 

Mellilän seudun Osuuspankki 

Merimaskun Osuuspankki 

Metsämaan Osuuspankki 

Miehikkälän Osuuspankki 

Mouhijärven Osuuspankki 

Mynämäen Osuuspankki 

Myrskylän Osuuspankki 

Mäntsälän Osuuspankki 

Mäntän seudun Osuuspankki 

Nakkilan Osuuspankki 

Nauvon Osuuspankki 

Niinijoen Osuuspankki 

Nivalan Osuuspankki 

Nousiaisten Osuuspankki 

Orimattilan Osuuspankki 

Oripään Osuuspankki 
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Oriveden seudun Osuuspankki 

Osuuspankki Kantrisalo 

Osuuspankki Raasepori 

Oulaisten Osuuspankki 

Oulun Osuuspankki 

Outokummun Osuuspankki 

Paattisten Osuuspankki 

Paltamon Osuuspankki 

Parikkalan Osuuspankki 

Parkanon Osuuspankki 

Perhon Osuuspankki 

Peräseinäjoen Osuuspankki 

Pielaveden Osuuspankki 

Pielisen Osuuspankki 

Pietarsaaren seudun OP 

Pihtiputaan Osuuspankki 

Pohjois-Savon Osuuspankki 

Pohjolan Osuuspankki 

Polvijärven Osuuspankki 

Porvoon Osuuspankki 

Posion Osuuspankki 

Pudasjärven Osuuspankki 

Pukkilan Osuuspankki 

Pulkkilan Osuuspankki 

Punkalaitumen Osuuspankki 

Puolangan Osuuspankki 

Purmo Andelsbank 

Pyhäjärven Osuuspankki 

Pyhälaakson Osuuspankki 

Päijät-Hämeen Osuuspankki 

Pöytyän Osuuspankki 

Raahen seudun Osuuspankki 

Rantasalmen Osuuspankki 

Rautalammin Osuuspankki 

Riihimäen seudun Osuuspankki 

Riistaveden Osuuspankki 

Ruoveden Osuuspankki 

Ruukin Osuuspankki 

Rymättylän Osuuspankki 

Rääkkylän Osuuspankki 

Sallan Osuuspankki 

Salon Osuuspankki 

Sauvon Osuuspankki 

Savitaipaleen Osuuspankki 

Siikajoen Osuuspankki 

Siikalatvan Osuuspankki 

Siipyyn Osuuspankki 

Simpeleen Osuuspankki 

Somerniemen Osuuspankki 

Someron Osuuspankki 

Sonkajärven Osuuspankki 

Sotkamon Osuuspankki 

Sulkavan Osuuspankki 

Suomussalmen Osuuspankki 

Suonenjoen Osuuspankki 

Suur-Savon Osuuspankki 

Sysmän Osuuspankki 

Säkylän Osuuspankki 

Taivalkosken Osuuspankki 

Taivassalon Osuuspankki 

Tampereen seudun Osuuspankki 

Tarvasjoen Osuuspankki 
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Tervolan Osuuspankki 

Tervon Osuuspankki 

Toholammin Osuuspankki 

Tornion Osuuspankki 

Turun seudun Osuuspankki 

Tuupovaaran Osuuspankki 

Tyrnävän Osuuspankki 

Ullavan Osuuspankki 

Urjalan Osuuspankki 

Utajärven Osuuspankki 

Uukuniemen Osuuspankki 

Vaasan Osuuspankki 

Vakka-Suomen Osuuspankki 

Valkeakosken Osuuspankki 

Vammalan seudun Osuuspankki 

Vampulan Osuuspankki 

Vehmersalmen Osuuspankki 

Vesannon Osuuspankki 

Vetelin Osuuspankki 

Vetelin Ylipään Osuuspankki 

Vihannin Osuuspankki 

Vimpelin Osuuspankki 

Virolahden Osuuspankki 

Virtain Osuuspankki 

Ylitornion Osuuspankki 

Ylivieskan Osuuspankki 

Yläneen Osuuspankki 

Ypäjän Osuuspankki 

Ähtärin Osuuspankki 

Östra Korsholms Andelsbank 

Övermark Andelsbank
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