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Johdanto 

Erilaiset yhteistyömallit, kuten paikalliset osakasosuuskunnat ja maa- ja metsätaloustuottajien 
yhdistykset ovat vakiinnuttaneet toimintaansa viime vuosina Euroopan Unionin eri puolella. 

Kirjanen tarjoaa näkemyksiä ja tietoa osuustoiminnasta Suomessa. Kirjanen on osoitettu 

metsänomistajille, maaseudun pienryittäjille ja niiden sidosryhmille. Kirjanen esittelee paikallista 

lämpöyrittäjyyttä voittoa tavoittelevana ja markkinaehtoisena mutta myös omistajien ja niiden 

sidosryhmien aineettomia etuja ajavana liiketoimintamuotona liike- ja aluetalouden sekä 

liiketoiminnan järjestämisen näkökulmasta. Kirjanen tarjoaa opastusta erityisesti 

metsänomistajille ja aloitteleville yrittäjille. Se haluaa innoittaa lukijaansa esittelemällä 

onnistunutta paikallista lämpöyritystoimintaa hyvän käytännön esimerkin avulla.  

Teknisen ja markkinatiedon lisäksi liiketoiminnan järjestämiseen ja käynnistämiseen tarvitaan 

monenlaista muutakin ennakkotietoa. Vaihtoehtoisia yritystoiminnan järjestämismuotoja, 

omistajuutta, yrittäjän oikeuksia ja velvollisuuksia sekä liikekumppanin valintaan liittyviä 

päätöksiä koskevat tiedot ovat keskeisiä yritystoiminnan onnistunutta käynnistymistä ja 

jatkuvuutta ajatellen. Tarvitaan myös tietoa, joka vakuuttaa yrityksen sidosryhmiä liiketoiminnan 

ja sen toimintamallin eduista ja sosiaalisesta hyväksyttävyydestä. 

Lämpöyrittäjyys Suomessa 

Lämpöyrittäjyyttä voidaan määritellä corporate governance –malliksi, joka panee kunnallisen 

lämpöhuollon ulkoistamisstrategian täytäntöön. Lämpöyrittäjyyttä voidaan järjestää eri 

juridisessa muodossa. Yleisimpiä muotoja ovat osakeyhtiö, elinkeinoyhtymä, osuuskunta ja 

toiminimi, joista osuuskunta on kolmanneksi suosituin. Ulkoistamisstrategian tuloksena noin 300-

350 syntynyttä mikro- ja pienyritystä vastaa  yli 600 metsähaketta polttoaineena käyttävän 
lämpöteholtaan 20 kW ja usean megawatin kokoisen lämpökeskuksen toiminnasta. 

Lämpöyrittäjyys Suomessa: talouden tunnusluvut (2012) 

Mediaaniyrityksen energianmyynti   370.000 € 
Mediaaniyrityksen nettotulos 7.5 % 

Mediaaniyrityksen sijoitetun pääoman tuotto 10 % 

Sijoitetun pääoman tuotto, 2-5 MW yksiköt  15 % 

Uusiutuvan metsäbioenergian käyttöön perustuvan paikallisen lämmöntuotannon 

liiketoimintamalli 

 

Paikallisen lämmöntuotannon liiketoimintamalli luo taloudellista arvoa hyödyntämällä paikallisia 

uusiutuvia metsäenergiavarantoja. Sen teknologian keskeinen osa muodostuu 

tuotantojärjestelmästä, joka tuottaa lämpöenergiaa metsäperäisiä puuraaka-aineita polttamalla. 

Sen keskeiset toiminnot ovat primaarienergialähteen hankinta ja tuotantojärjestelmän 

operatiivinen hallinta, mahdollisesti sisältäen myös lämpöenergian jakelun. 

 

Metsäenergian hankinnassa hyödynnetään paikallisia metsävaroja, joiden  omistajana on joko 

lämmöntuottaja tai erillinen raaka-aineen tuottaja.  Polttoaineena käytettävän metsähakkeen 

tuotannosta ja toimituksesta vastaa joko metsänomistaja tai sopimusurakoitsija. 

 

Lämmöntuotantoa myydään joko suoraan kuluttajalle tai lämpöverkon omistajalle, mikäli 

lämpöenergiaa toimitetaan useammalle ja laajemmalle alueelle hajautuneelle kohtelle. 

Lämpoenergiatuotanto myydään pitkäaikaisella sopimuksella. Sopimus on määräaikainen ja  
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sopimuksen kesto yleensä 15 vuotta, mikä takaa sijoitukselle ennakoitavan tulovirran. 

Lämmöntuotannon myyntituotot perustuvat toteutuneeseen lämmönenergian kulutukseen ja 

sovittuun yksikköhintaan. Hinnan tulisi kattaa tuotantokustannukset, joihin sisältyvät  

tuotantojärjestelmän investointi-, tuotanto- ja ylläpitokustannukset sekä hallintokustannukset ja 

sijoitetulle pääomalle maksettava korko. 

Osuuskunta on ensisijaisesti yritystoiminnan yhteistoiminnallinen järjestelymuoto eikä 

yhteisomisteinen hallinointimalli. Osuuskunnan jäsenet -  päämiehet - säilyttävät oman 

taloudellisen itsenäisyytensä. He eivät alista omaa taloudellista toimintaa yhtenäiseen 

ohjaukseen tai sulauta omaa tuotanto-omaisuuttaan yhteisomistukseen. 

Jos lämmöntuotanto organisoidaan osuustoiminnallisena, metsävarat jäävät erillisomistukseen 

niiden omistajien toimiessa osuuskunnan päämiehinä. Osuuskuntajäsenyyden nojalla he jakavat 

keskenään omistajan oikeudet yhteisomistuksessa olevaan lämpölaitokseen. Myös 

puupolttoaineiden tuotantovälineet ovat itsenäisten polttoainetoimittajien erillisomistuksessa, 

jotka voivat olla joko osuuskunnan jäseneksi liittyneitä metsänomistajia tai sopimustoimittajia. 

Lämmöntuotantopalvelun ulkoistaminen sopimustoimittajalle tarjoaa kunnalliselle asiakkaalle 
mahdollisuuden keventää kustannusrakenteita. Samalla kun luovutetaan tuotantopääoman 

omistukseen liittyvät riskit ja ansaintamahdollisuudet pidätetään oikeus  sen tuottamien 

palvelujen käyttöön. 

Ulkoistetussa lämmöntuotannossa vastuu tuotantojärjestelmän investointisuunnittelusta, 

investointien rahoituksesta ja toteutuksesta ja siihen liittyvästä taloudellisesta riskistä on siirretty 

ulkopuoliselle elinkeinonharjoittajalle, joka suorittaa lämmöntuotantoon ja lämmönsiirtoon 

liittyvät toiminnot ostopalveluna sopimussuhteessa aiemmin siitä itse vastanneeseen 
asiakkaaseen. Asiakkaalta, lämmityskohteen omistaja tai haltija, näin vapautuu toimintoihin 

sitoutuneet voimavarat ja toiminnan aiheuttamat menot muuhun käyttöön.   

Toimintamalli luo arvoa lämmityskohteen omistajalle tavalla, joka on verrattavissa sale and lease 

back rahoitusmalliin. Yritys, jolle toiminnot on ulkoistettu, saa ostajalta korvausta toiminnan 

kustannuksille laskuttamalla tuotetusta palvelusta sen todellisen käytön mukaan (paid-per-use 

periate). 

Lämmöntuotannon vaihtoehtoiset järjestysmuodot 

Paikallinen lämmöntuotanto voi vaihtoehtoisesti olla järjestettynä franchising-mallin, 

kokonaisvaltaisen palvelumallin tai erilaisten kumppanuusmallien pohjalta, joissa paikallisen 

aluelämmön jakelijan yhteistyökumppaneina voi olla energiatuotantoyhtiö tai 

metsäteollisuusyhtiö teollisen ylijäämälämmön tuottajana. 

Kokonaisvaltaisen palvelumallin tapauksessa kyse on sopimuspohjaisesta 

palveluliiketoimintamallista, jossa tarjooman keskeisenä osana on asiakasyrityksen energian 

käytön tehostamisinvestointien rahoitusmalli. Energiatehokkuuspalvelut ovat 

palveluliiketoimintaa, jossa tulosvastuullinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä 

investointeja ja toimenpiteitä energiankäytön tehostamiseksi. Sopimuksessa sovitaan säästöistä 

syntyvien tuottojen jakamisesta osapuolten kesken. 

Yleensä investointihankkeen luoman arvon laskelmissa keskitytään yksityistaloudelliseen 

kannattavuuteen. Uusiutuvaan energiaan perustuvan lämmöntuotannon paikalliset 
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liiketoimintamallit ja erityisesti osuustoiminnalliseen yritysmuotoon perustuva vaihtoehto tulee 

arvioida lisäksi sen tuottaman yhteiskunnallisen hyödyn kannalta. 

Maaseutuyhteisöjen hyvinvointi- ja ympäristöhyödyt 

Paikallisessa uusiutuvan energian tuotannossa ja siihen liittyvissä tuotantoketjun toiminnoissa 

syntyvä nettotulovirta kiertää paikallistaloudessa kasvattaen julkisen ja yksityistalouksien kulutus- 

ja investointimenoja ja tuottaen näin uutta tuloa ja hyvinvointia. Paikallistalouteen ohjautuvat 

tulo- ja työllisyysvaikutukset ovat vahva kannustin julkistoimijoille toimia paikallislämmön 

puolesta. Tärkeimmät motiivit uusiutuvien energialähteiden suosimiseen kunnallisessa 

päätöksenteossa  ovat taloudellisten syiden lisäksi energiansaannin häiriöttömyys ja kotimaisten 
luonnonvarojen kestävä käyttö. 

Metsäbiomassan energiakäytön taloudellinen hyöty kannustaa metsänomistajia 

metsänkäsittelytoimiin, jotka lisäävät metsän arvokasvua ja puun myyntituloja pitemmällä 

tähtäyksellä. Olettaen että metsää käsitellään kestävän metsänhoidon periaatteita noudattaen 

toimenpiteiden voidaan arvioida nostavan puuston hiilisidontakykyä. Hiilipäästöt vähenevät sen 

mukaan paljonko energiantuotannossa korvataan fossiilisia energianlähteitä biopolttoaineilla. 
Metsähaketta käyttävä 1 MW lämpökeskus vähentää CO2 päästöjä 600-1.200 tonnilla vuosittain. 

Siirtymällä lämmöntuotannossa polttoöljyn käytöstä metsäenergian käyttöön 5.000 MWh 

tuottava lämpölaitos 

• tuottaa 2,5 uutta kokoaikaista työpaikkaa paikallistaloudelle 

• vähentää kuluttajan lämpölaskua 90.000 €:lla 

• tuottaa säästöjä kunnan menoihin 180.000 €:lla 

• vähentää kansantalouden tuontilaskua 300.000 €:lla. 

Osuustoiminnallisen yrittäjyyden kirjo ja legitimiteetti  

Valtaosa tavaroiden ja palveluiden tuotannosta ja jakelusta vastaavista yrityksistä ovat 

sijoittajaomisteisia, mikä tarkoittaa, että yrityksenomistaja on pääomasijoittaja, jonka 

ensisijaisena tavoitteena on sijoitukselleen maksettavan korvauksen maksimointi. Kaikki 

yritystoiminta ei ole tässä mielessä samanlainen. Sijoittajaomisteisten yritysten lisäksi on 
olemassa voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä yhteisöjä ja monenlaisia osuustoiminnallisia 

yhtiömuotoja, niiden joukossa maatalousosuuskuntia, osuuskuntamuotoisia pankki- ja 

vakuutusalan yhtiöitä.   

Yrittäjien franchising-yhteistyö ja henkilöiden yhteistoiminta on mahdollista järjestää 

osuustoimintamallin mukaisesti.  Vaihtoehtoina sijoittajaomisteiseen yritykseen nämä 

yhtiömuodot eivät ole vain reunailmiö. Hyvin monessa maassa ja monilla eri toimialoilla 
osuustoiminnalliset yritykset hallitsevat merkittäviä markkina-osuuksia. Euroopan Unionin 

alueella on yli 30.000 maatalousosuuskuntaa, joilla on yhteensä 1,2 miljoonaa jäsentä. Etujen 

joukossa, joita omistajat tavoittelevat liittymällä osuuskuntaan, ovat myös tai ensisijaisesti muita 

kuin mahdollsimman suuri korvaus yleensä suhteellisen pienelle pääomasijoitukselleen. 

Lähes kaikissa Euroopan maissa, kansalliseen lainsäädäntöön sisältyy osuustoimintaa sääteleviä 

säädöksiä. Eroavaisuuksista huolimatta osuuskuntatoiminta perustuu yhteisiin arvoihin ja 

toimintaperiaatteisiin. Vuonna 2003 Euroopan Unioni loi laillisen perustan ylikansalliselle 
osuuskuntamuodolle vahvistamalla sitä koskevat ohjesäännöt. 
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Suomi – osuuskuntien maa 

Suomi on yksi kooperatiivisimmista maista maailmassa, jossa melkein 60 prosenttia väestöstä on 
jäsenenä yhdessä tai useammasssa osuuskunnassa. Suomessa osuuspankit pitävät hallussaan 33 

prosenttia pankkipalvelumarkkinoista. Suomen ainoa osuuskaupparyhmä hallitsee maan suurinta 

kauppaketjua, jolla on 39 prosentin osuus Suomen vähittäiskaupasta. Keskinäisten 

vakuutusyhtiöiden osuus Suomen vakuutusalan markkinoista on 40 prosenttia. Osuuskunnat 

vastaavat meijerituotteiden mynnistä lähes kokonaan ja kahdesta kolmasosasta lihatuotteiden 

myynnistä. Suomalaisten metsänomistajien omistama tuottajaosuuskunta hallitsee kansainvälistä 

metsäteollisuusyhtiötä, joka suomalaisomisteisista metsäteollisuusyhtiöistä on kolmanneksi 

suurin. Osuuskunnan metsänomistajajäsenten tekemät puutavarakaupat vastaavat 33 prosentin 

osuudesta yksityismetsien raakapuun myynnistä. 

Perinteinen osuustoimintamalli on vakiintunut suomalaiseen talouselämään 1900 luvun 

puolivälistä lähtien, kun osuustoimintaliikkeen kannatus alkoi kasvamaan Euroopassa, etupäässä 

Iso-Britanniassa ja Ranskassa. Suomessa osuustoiminta on kehittynyt nopeammin kuin missään 

muualla maailmassa. Suomessa osuuskuntaliikkeen ensimmäiset toimintamallit siirrettiin 

käytäntöön viime vuosisadan alussa. Nykyisin suuret suomalaiset osuuskuntaomisteiset yritykset 

asettuvat menestyneimpien kansainvälisten yritysten joukkoon mutta ovat edelleen sitoutuneet 

edistämään maaseutasiakkaitensa hyvinvointia. 

Ensimmäinen kuluttajaosuuskunta perustettiin vuonna 1904.  Tänään alueellisten osuuskuntien 

omistamat vähittäiskauppaketjut toimivat kaikialla Suomessa. Myös Metsäliitto-osuuskunta, 

nykyisin MetsäGroup-konsernin emoyhtiö, juurtaa juurensa suomalaisen osuustoiminnan 

alkuaikoihin. Ryhmä kehittyi sittemmin monialaiseksi teollisuusyhtiöksi, joka omistaa 

tuotantolaitoksia koko Euroopassa. Valion meijeriosuuskunta jalostaa ja markkinoi pääasiassa 

maitotuotteita, joita se vie myös kansainvälisille markkinoille. Ensimmäiset osuustoiminnalliset 

luottolaitokset aloittivat toimintansa Suomessa vuonna 1902 saksalaisen Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen ideoiman toimintamallin pohjalta. Tänä päivänä osuustoiminnallinen OP pankkiryhmä 

koostuu noin 170 itsenäisestä osuuspankista. Paikalliset osuuspankit ovat olleet vahvasti 

sitoutuneita maaseudun kehittämiseen.  

Pienimittaisen lämmöntuotannon yhtiömuodon valinta 

Pienimuotoisen lämpöenergian tuotannon aloittamiseksi perustajan taloudesta erillään olevan 

erillisen oikeussubjektin perustaminen ei aina ole välttämätöntä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja 

on yrittäjyyden yksinkertaisin toimintamuoto. Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole yhtiö, vaan 

yrittäjä tai hänen puolisonsa voi aloittaa liiketoiminnan laatimatta minkäänlaisia 

sopimusasiakirjoja. Liiketoimintaan liittyvät varat ja velat on kuitenkin pidettävä erillään 

omistajan taloudesta. On kuitenkin olemassa useita etuja erillisen oikeussubjektin luomisesta ja 

useassa tapauksessa se osoittautuu välttämättömäksi. 

Syyt, miksi yrittäjän on hyvä erottaa liiketoiminta omasta taloudestaan erilliseksi yhtiöksi 

• erottaakseen  henkilökohtaisen vastuun yhtiön sitoumuksista 

• erottaakseen yrityksen ja sen omistajan omistusoikeudet 

• harjoittaakseen liiketoiminnan eri tileiltä 

• varmistaakseen yrityksensä sopimuskelpoisuuden 

• turvatakseen yrityksensä luotto- ja avustuskelpoisuuden 

• todistaakseen yrityksensä laillisuuden ja luotettavuuden 

• hyödyntääkseen verosuunnittelun antamia mahdollisuuksia. 
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Yritystoiminnan järjestämisestä annetut lakisäädökset tarjoavat usein perustettavan yrityksen 

omistajien tarpeisiin sopivaa yhtiömuotoa siihen liittyvinä velvollisuuksineen ja vastuineen. Mikä 

paikallisen lämpöyrittäjän ja kuntien yhteistoimintaan tulee, laki määrittää myös kunnan tehtäviä 

ja eri palveluiden järjestämisen vastuita sekä määräyksiä liiketoiminnan harjoittamisen muodoista 

ja sitä koskevista velvoitteista.  

Laki tuntee suuren määrän erilaisia yhtiömuotoja, jotka eroavat toisistaan muun muuassa 

omistajien äänestys- ja osallistumisoikeuden ja henkilökohtaisten vastuiden suhteen. 

Yhtiömuotoja voidaan karkeasti jakaa henkilö- ja pääomayhtiöihin. Osuustoiminnallista yhtiötä 

erottaa osakasyhtiöstä sijoittajaomisteisena yhtiömuotona sen asiakasomisteisuus. Suomessa 

pienmuotoista lämpöyrittäjyyttä harjoitetaan eri yhtiömuodoissa yhtälailla osakeyhtiönä, 

henkilöyhtiönä tai osuuskuntana tai sitä harjoittaa yksittäisenä elinkeinonharjoittajana toimiva 

luonnollinen henkilö. 

Osuuskunnan jäsenen oikeudet ja päätösvalta 

Osuustoiminnallisen yhtiön omistusrakenne on varsin yksinkertainen. Sen asiakkaat ovat 

osuuskunnan omistajia. Omistajat ovat niitä sidosryhmiä, jotka ovat maksaneet valtaosan 
osuuskunnan pääomasta joko kertasijoituksena osuuskunnan peruspääomaan osuuskuntaa 

perustettaessa tai vuosittain jaksotettuna osuuskunnan toiminnasta tilivuosittain kertyneistä 

voittovaroista. Omistusoikeutensa nojalla osuuskunnan omistajilla on oikeus päättää 

osuuskunnan varallisuuden käytöstä ja oikeus sen tuottamiin jäännös- eli residuaalituottoihin. 

Eri maissa on olemassa lukuisia malleja yhtiön pääoman omistussuhteiden järjestämiseksi. 

Joissakin maissa omia varoja omistetaan ja hallitaan yhteisesti jättäen myöntämättä omistajalle 

oikeus suorittamansa sijoituksen lunastukseen. Toisaalla myönnetään omistajalle oikeus 
sijoituksensa palautukseen hänen irtautuessa osakkuussopimussuhteesta. 

Sijoittajaomisteisessä yrityksessä omistajille kuuluva päätösvalta on jaettu omistajien kesken 

heidän yhtiöön sijoittamansa pääoman suhteen. Samoin osakkaan voitto-osuus yhtiön 

taloudellisesta tuotosta määräytyy yhtiöön sijoittamansa pääoman suhteen. 

Osuustoiminnallisessa yrityksessä  sen sijaan omistajan päätösvalta perustuu  yhtäläiseen 

äänestysoikeuteen. Taloudellinen ylijäämä jaetaan asiakasomistajille heidän asiakkuutensa 
määrän mukaan. Osuuskunnan taloudellisesta ylijäämästä maksettavan hyvityksen lisäksi 

osuuskunta maksaa jäsenilleen osuuskorkoa, jonka jakoperusteena on jäsenen pääoma- tai 

omistusosuus. 

Osuuskunnan tarkoituksena ei ole osakeyhtiön tavoin tuottaa voittoa omistajille, vaan 

osuuskunta harjoittaa taloudellista toimintaa jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon 

tukemiseksi. Sitä varten osuuskunta tuottaa jäsenille palveluita, joiden ansiosta se pystyy   

jäsenilleen tarjoamaan edullisia tavaroiden tai palveluiden osto- tai myyntiehtoja. Tämä jäsenten 
asiakasetu toteutuu siinä määrin, kuin osuuskunta ja sen jäsenet tekevät ostoja tai myyntejä 

keskenään. Asiakasomistajalle korvaus pääomasijoitukselleen maksetaan asiakasetuna 

suorittamalla kauppatekohetkellä ennakkoon maksettavan kauppahinnan lisäksi kaupan jälkeen 

pro-rata alennuksena  maksettava loppumaksu. Loppumaksuna maksettavan alennuksen 

osuuskunta maksaa osuuskunnan toiminnan tuottamasta taloudellisesta ylijäämästä.  

Osuuskunnan rahoitus ja houkuttelevuus pääomasijoituksen kohteena 

Osuuskunnan osuuksia merkitsemällä, osakkaat keräävät rahoitusvarat, jotka ovat tarpeellisia 

osuustoiminnan käynnistämiseen ja laajentamiseen. Osuuskunnan oma pääoma jakautuu yleensä 
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useampaan kuin yhteen pääomaluokkaan, jotka eroavat toisistaan muun muassa 

äänivaltaisuuden, vaihdantakelpoisuuden ja palautusvelvollisuuden suhteen. Osuuskunnalla on 

kuitenkin aina lain edellyttämä määrä äänioikeutettua peruspääomaa.   

Tuottoa tuottavana sijoituksena osuusmaksua vastaan osuuskunnan osuuspääomasta merkityn 

osuuden merkitys on vähäinen. Sen varsinainen merkitys perustuu jäsenyyden myötä 

myönnettävään äänivaltaan ja muihin omistajan oikeuksiin. Osuuskunnan jaottomassa 

yhteisomistuksessa olevaan pääomaan ei ole yksilöityä omistusoikeutta. Ellei sijoitusosuus ole 

vaihdantakelpoinen osaketta muistuttavan arvopaperin tavoin, sille ei ole kaupankäyntiä, jossa 

määräytyvä markkinahinta osoittaa nimellisarvon sijaan osuuden lunastuksen tai siirron  

yhteydessä realisoitavan todellisen arvon.  

Äänivaltainen sijoitusosuus lunastetaan yleensä nimellisarvoon, kun osuuskunnan jäsen iritsanoo 

jäsenyytensä, esimerkiksi eläköitymisen vuoksi. Tämä voi olla yksi syy, miksi perinteinen 

osuuskunta, jossa sijoitusmahdollisuudet rajoittuvat äänivaltaiseen peruspääomaan, ei ole 

houkutteleva kohde sijoittajille, jotka tavoittelevat pääomalleen houkuttelevaa korkoa. Tämä 

saattaa hyvinkin vaikeuttaa alkupääoman saantia perustettavalle tai lisäpääoman saantia 

laajenevalle osuustoiminnalle. Osuuskunnat voivat tällaisissa tapauksissa haluta laskea liikkeelle 

vaihdantakelpoisia sijoitusosuuksia pääomansa lisäämiseksi sijoitusosuuspääoman muodossa. 

Liikkeellelaskettavilla arvopapereilla voi olla tapauskohtaisesti päätettävä merkintähinta ja 
lunastusehdot ja niihin voidaan liittää tai olla liittämättä osinko-oikeutta. 

Omistussuhteisen vaihdannan tehokkuus 

Vaihdannan osapuolille markkinavaihdannan kustannukset voivat olla korkeita markkinahäiriön 

vallitessa. Omistusuhde auttaa purkamaan osapuolten ristiriitatilannetta ja siten vähentää 
markkinahäiriön mahdollisesti aiheuttamia vaihdannan kustannuksia. Yleisimmissä tapauksissa 

metsäenergian tuottajat ottamalla haltuunsa lämpöenergian tuotantoketjussa energiaraaka-

aineen tuotantoa seuraavaa tuotantovaihetta välttyvät joutumasta epäedulliseen 

neuvotteluasemaan yhden tai harvan ostajan hallitsemilla lämpömarkkinoilla. Toisaalta puhdas 

markkinaehtoinen sopimussuhde paikallisiin metsäenergian myyjiin voi altistaa ostajana toimivaa 

itsenäistä lämmöntuottajaa opportunistiselle hinnoittelulle. 

Liikeyritys ei ole vain haastavan kysymyksen edessä miten voidaan säästää tuotantotoiminnasta 

aiheutuvia kustannuksia, vaan huomio on kiinnitettävä myös liiketoiminnan sopimussuhteiden 

tehokkaaseen järjestämiseen. Sopimuskustannukset voivat olla hyvinkin erilaisia riippuen siitä 

onko sopimussuhteen kohteena oleva vaihdantatapahtuma kertaluonteinen ja ovatko 

sopimusosapuolet toisistaan riippumattomia ja markkinaehtoisesti toimivia vai pitkäaikaiseen 

sopimus- tai omistussuhteen kautta toisiinsa sitoutuneita toimijoita. 

Markkinaehtoisen toiminnan kustannukset voivat aiheutua vaihdannan osapuolen harjoittamasta 
hinta-asetannasta. Kun markkinoilta poistumisen kustannukset ovat korkeat kilpailun esteet  

voivat johtaa markkinalla vaihdettavien höydykkeiden ylihinnoitteluun. Myös 

vaihdantasuhdekohtaiset investoinnit voivat altistaa heikompaa  osapuolta toimiin, joilla 

vahvempi osapuoli pyrkii ulosmittaamaan tämän taloudellista tuottoa. Tätä tilannetta voidaan 

soveltaa samalla tavoin sekä tuotteen tai palvelun ostajaan että tuotteen myyjään. Etenkin 

pienellä paikallisella markkinalla toimivat osapuolet saattavat kohdata kilpailun esteitä. 

Omistussuhde edesauttaa sen kautta toisiinsa sitoutuneiden osapuolten intressiristiriitojen 

sovittelua. Näin omistusuhde vähentää vaihdannan kustannuksia verrattuna  toisistaan 
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riippumattomien markkinaosapuolten markkinaehtoiseen sopimussuhteeseen. Eturistiriita 

pohjimmiltaan on seuraus omaa etua tavoittelevan osapuolen rationaalisesta käyttäytymisestä. 

Yhteisomistuksen hallinta ja päätoksenteon tehokkuus 

Mikä tulee liikkeenjohdon käyttäytymiseen, johtajien opportunistinen etujen tavoittelu alentaa 

päätöksenteon tehokkuutta aiheuttaen omistajille tappioita omistuksensa omistaja-arvon 

aleneman muodossa. Päätöksenteon tehokkuustappiot voivat kumota jopa kokonaan 

yhteistoiminnallisuudella saavutettavan hyödyn ja siten asettaa omistajat huonompaan asemaan 

verrattuna tilanteeseen, jossa kukin osallistuu vaihdantaan markkinaehdoin. 

Päätöksenteon kustannukset voivat nousta tuntuvasti eriävien intressien vallitessa, kuten 

esimerkiksi silloin kun omistajien keskuudessa on vahvoja kannustimia liittoumien 

muodostukselle, joiden avulla pyritään vaikuttamaan siihen millä tavalla yhteisiä hyötyjä jaetaan. 

Liittoutumien purkaminen voi vaatia suuriakin voimanponnistuksia. Yleissääntönä pätee, että 

kollektiivisen päätöksenteon kustannukset nousevat sitä enemmän mitä enemmän osapuolten 

yrityksensä asioita koskevat edut poikkeavat toisistaan. 

Mikä tulee yrityksen omistajien ja johdon väliseen suhteeseen, niin yritysjohdon opportunistinen 

käyttäytyminen voi aiheuttaa tehokkuustappion. Siinä tapauksessa, että johdon valintoja ohjaa 

puhtaasti oman edun tavoittelu,  johto toimii tavoitteenaan oman hyödyn maksimointi eikä 

yrityksen omistajien parhaan edun mukaan.  Lisäkustannuksia aiheutuu siitä, kun omistajat 

katsovat tarpeelliseksi valvoa ja kannustaa johtoa vahvistaakseen sen tahtoa toimia  

päämiestensä edun mukaan. 

  



9 

 

 

 

 

  

Osuuskunta - Helppo tie yritystoiminnan järjestämiseksi 

paikallisyhteisölle 

Perustaminen 

• Ei ole vähimmäispääomavaatimusta. 

• Osuuskunta voidaan perustaa jos vähintään kolme jäsentä 

siihen liittyy. 

• Tarvitaan vain yksi osuuskunnan nimissä toimiva laillinen 

edustaja. 

Päätöksenteko 

• Päätöksenteko on yksinkertainen päätösvallan ollessa 

osuuskunnan toimitusjohtajalla, osuuskunnan hallituksella ja 

osuuskunnan kokouksella. 

• Kaikilla jäsenillä on yhtäläiset omistajan oikeudet. 

pääomaosuuksiensa määrästä riippumatta; sama koskee jäsen 

äänioikeutta osuuskunnan hallituksen käsiteltävissä asioissa. 

Eroaminen 

• Jäsen voi erota osuuskunnasta milloin tahansa ilmoittamalla 

eroamisestaan. 

Sitoumukset 

• Jäsenen vastuu osuuskunnan maksuvelvoitteista rajoittuu sen 

pääomaosuuteensa, jäsen ei ole henkilökohtaisesti vastuussa 

osuuskunnan veloista. 

• Jäsenen velvollisuudet rajoittuvat suorittamaansa 

osuusmaksuun osuuskunnan pääomatapion kokiessa tai 

selvitystilaan tai konkurssiin joutuessa. 

Osuusmaksu 

• Osuusmaksu voidaan suorittaa rahassa tai aporttina. 

• Lisäosuuksien tai osakkeiden merkitseminen on mahdollista. 

Osuusmaksun palauttaminen 

• Pääomasijoitukset palautetaan osuuskunnan toiminnan ja 

jäsenyyden päättyessä. 

• Osuustoiminnan ylijäämä jaetaan jäsenille sen mukaan miten 

paljon jäsen on käyttänyt osuuskunnan palveluita. 

Verotus 

• Osuuskunnan tulon verokohtelu on järjestetty osuuskunnan 

verotusta koskevien erillissääntöjen mukaan. 

• Osuuskunta ja sen jäsenet ovat lain edessä erillisiä 

verovelvollisia.  
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Lämpöyrittäjyyden hyvän käytännön esimerkki – Enon Energia Osuuskunta 

Enon Energia Osuuskunta perustettiin vuonna 1999. Perustajajäseniä oli 12. Täällä hetkellä 
jäseniä osuuskunnalla on 54. Osuuskunnan toimintamuotoina ovat hakepuun hankinta, haketus 

sekä alue- ja pellettilämpölaitosten hoito. Osuuskunta toimii Pohjois-Karjalassa, pääasiassa Enon 

ja Uimaharjun taajamien alueella. Osuuskunnan varsinainen toiminta alkoi vuonna 2000 Yläkylän 

lämpölaitoksessa, jossa edelleen hoidetaan raaka-aineen toimitus ja laitoksen hoito. 

Osuuskunnan hoidossa on kaikkiaan kuusi biokattilaa yhteisteholtaan noin viisi MW. 

Lämmitettävää tilavuutta on yhteensä noin 292.000 r-m³. Vuotuinen liikevaihto on noin yksi 

miljoonaa euroa. Lämmön ostaja saa lämpöenergiansa halvemmalla kuin esimerkiksi öljystä. 

Energian hinta pysyy vakaana, koska hinta on sidottu tuotekoriin, jossa mukana ovat tuontiöljyn 

lisäksi kotimaiset koko maan palaturpeen ja metsähakkeen keskihinnat. 

Vuosittain noin kaksi miljoonaa litraa fossiilista tuontiöljyä korvataan suomalaisella paikallisella 

puuenergialla. Siitä seuraava hiilidioksidipäästöjen vähenemä on vuosittain noin 5.000 tonnia. 

Lämpöverkot ovat osuuskunnan omistuksessa. Hakelämpö työllistää pysyvästi. Metsähakkeen 

hankinta työllistää metsissä työskenteleviä yrittäjiä ja metsänomistajia, haketus- ja 

kuljetusyrittäjän sekä laitoksen hoidosta huolehtivia henkilöitä yhteensä noin  5 henkilötyövuotta. 

Lisäksi merkittävä työpanos syntyy toiminnan välillisistä vaikutuksista, jolloin 

kokonaistyöllistävyydeksi arvioidaan 7-10 henkilötyövuotta. 

Osuuskunta sai Pro Maaseutu -palkinnon vuonna 2002. Osuuskunta voitti myös Vuoden 

lämpöyrittäjä 2014 -palkinnon. Syksyllä 2017 Suomen ympäristökeskus huomioi osuuskunnan 

Kuukauden Hinku-teko -palkinnolla päästöjä vähentävästä toiminnasta. Puuhakkeeseen 

perustuvan lämmitysmuodon käyttöönotto on vaatinut pitkän kypsyttelyn niin kunnan päättäjien 

kuin metsänomistajienkin keskuudessa. Ensimmäisen kerran asiasta pidettiin yhteistä palaveria jo 

helmikuussa 1996. Naapurikuntien rohkaisevalla esimerkillä on ollut asiaa edistävä vaikutus. 
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Enon Energia Osuuskunnan metsähakehuolto on 

ulkoistettu urakoitsijalle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös siirtyä puuhakkeeseen lämmitysmuotona 

syntyi pitkän kypsyttelyn jälkeen 
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Paikallisen metsähakkeen käyttö vähentää 

hiilidioksidipäästöt vuosittain 5.000 tonnilla. 

Osuuskunnan väki iloitsee saamastaan 

ympäristöpalkinnosta. 
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