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This doctoral thesis studies the centralization of grocery retailing in Finland from 1879
to 1938. The research period begins in 1879, when the last domestic trade barriers were
removed. It ends in 1938, a year before the Winter War. The war stabilized the markets
shares of Finland’s trade groups for many years.
Only a few academic studies have examined the centralization of Finnish consumerproduct markets. The studies have dated this centralization to the 1960’s and 1970’s.
Explanations for it have included price regulation, urbanization and high wage
expenses. However, some history studies and sources have hinted that the forthcoming
Finnish consumer-product markets began to centralize earlier.
I argue, that four commercial groups (the consumer co-operative bourgeois group SOK,
consumer co-operative progressive group OTK, private retailers’ group and private
wholesalers’ group) had centralized the Finnish consumer-product markets already up
until 1938. This was primarily caused by the large, strong, rapidly growing consumer
co-operative groups. They also stimulated the process of organizing of private retailers
and wholesalers.
The strength of the Finnish consumer co-operative groups can be explained mostly by
their own farsighted strategic decisions, as well as the prevailing atmosphere, which
favoured the co-operatives. The success of consumer co-operatives increased
significantly after 1917, when OTK was established. It began to compete with SOK.
Among other things, the two competitive consumer co-operative groups expanded their
store networks and also developed close links with other associations and members,
who shared the same ideological values. SOK was a consumer co-operative group
mainly for agrarian associations and rural population. OTK was a co-op mainly for the
labour movement and workers.
The operations of private retailers and wholesalers also affected the centralization of the
forthcoming Finnish consumer-product markets. They established commercial
enterprises on the basis of co-operative groups, and later the ideological associations did
the same. The arrangement was the opposite of what existed in many other countries.
The most crucial measure of private shopkeepers was the decision of the private
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wholesalers’ association to centralize the delivery of domestic industrial products and
imported goods for its’ members, co-operative groups and the private retailers’ group
until the beginning of the 1930’s.
My research method has been that of a historical inquiry. The principal sources were
journals of the commercial groups, because the archival sources of private retailers’ and
wholesalers’ were insufficient. However, I also used well-preserved and comprehensive
archived documents of the Finnish consumer co-operative groups.
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Tieni historiantutkimuksen pariin ei ole ollut nykyhallituksen ihannoima suoraviivainen
ja tehokas urapolku. Silti rohkenen väittää, että se on ollut sangen opettavainen ja
hedelmällinen.
Kapinallisuuteni nykynormeja vastaan ilmeni jo ala-asteikäisenä. Ystäväni-kirjat olivat
suosittuja kaveripiirissäni. Niihin piti kirjoittaa kaikenlaista itsestään, kuten lempiväri ja
-ruoka sekä toiveammatti. Viimeksi mainittuun kohtaan kirjoitin aina kolme ammattia:
eläinlääkäri, lennonjohtaja ja kirjailija. Suorapuheisuudestaan tunnettu ja jo edesmennyt
äitini kuitenkin palautti tyttärensä nopeasti maanpinnalle tokaisemalla, että kolme
ammattia oli turhaa haaveilua. Ihmisen tulisi valita yksi hyvä ammatti ja pysyä siinä!
Ahdistuin. Mitä järkeä olisi rajoittua toimimaan vain yhdellä kapealla alalla?
Äitini puolustukseksi on todettava, että työelämää hallitsivat pysyvät ammatit ja
työpaikat 1980-luvun alussa. Ja oikeassahan hän oli (kuten äideillä raivostuttavan usein
on tapana). En ole päässyt yhteenkään toivomista ammateistani. Mutta onneksi itsepetos
ja asioiden selittäminen parhain päin taitavat olla jokaisen selväjärkisenä itseään pitävän
selviytymiskeino, enkä taida olla tässä suhteessa poikkeus.
Ensimmäinen ammattini oli kilparatsastaja. Sehän on kuin eläinlääkäri! Toiseksi
ammatikseni valikoitui merenkulkuun erikoistunut logistiikka-insinööri. Sehän on miltei
sama kuin lennonjohtaja! Historiantutkimuksessa tarvitaan puolestaan vähintäänkin
kykyä kirjalliseen ilmaisuun. Simsalabim! Kaikkihan on siis saavutettu.
Minua ajoi ammatista toiseen kyltymätön uteliaisuus. Miten hevosesta voi saada
parhaimmat kyvyt esille? Miten laivan voi lastata ja purkaa tehokkaimmin? Ja ennen
kaikkea: miten nykyajan maailma on rakentunut? Arvatenkin historia vei voiton
kyvyllään tyydyttää uteliaisuuttani lähes rajattomasti. Sen lukemattomat tutkimusaiheet
tarkoittavat, että historiaan kyllästyminen olisi samaa kuin koko elämään
leipääntyminen.
Väitöskirjan aiheen valinta oli uteliaalle vaikeaa. Aiheeni vaihtelivat aina kulloisenkin
tutkimusprojektin mukaan. Tein tutkimussuunnitelmia ainakin maahengestä, Suomen
sähköistymisestä sekä margariinin ja voin välisestä valtakamppailusta. Kaikkia en edes
muista. Haahuilu kuitenkin loppui, kun kenties tunnetuin historiallinen muutosvoima eli
sattuma puuttui peliin.
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Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin poikkeuksellisen keskittyneestä
päivittäistavarakaupasta lähes samaan aikaan, kun aloitin työni HOK-Elannon
historiaprojektissa. Tuolloin toinen väitöskirjani ohjaajista (tuossa vaiheessa
varmaankin jo hyvin tuskastunut) professori Niklas Jensen-Eriksen kysyi, etkö voisi
samalla etsiä syitä kaupan keskittymiselle. HOK-Elannon historiahanke tarjosikin
paljon vihjeitä kaupan keskittymisestä, mutta ei alueellisena osuuskauppana riittävästi
tietoa valtakunnallisesta ilmiöstä. Piti siis tehdä vihdoinkin väitöskirja.
Haluankin osoittaa lämpimät kiitokset Niklakselle aiheesta, kärsivällisyydestä sekä
johdatuksesta ulkomaisen tutkimuksen ja ulkomaalaisten tutkijoiden pariin. Valtavat
kiitokset lähes kaikesta historiallisesta tietämyksestäni ja projekteista kuuluu työni
toiselle ohjaajalle emeritusprofessori Markku Kuismalle. Ilman sinua olisin taantunut
epähistorialliselle ratsastaja-insinööri -asteelle.
Kiitän myös esitarkastajiani professori Janne Tienaria ja professori Mika Kallioista
erinomaisista kommenteista. Olen pyrkinyt ottamaan ne mahdollisimman hyvin
huomioon. Arvostan myös Kallioisen lupautumista vastaväittäjäkseni. Kiitokset
taloudellista tuesta Kyösti Haatajan säätiölle. Pelkällä uteliaisuudella on hankala elää.
Kiitos kuuluu myös lukuisille kollegoille, ystäville, sukulaisille ja naapureille, jotka
ovat olleet tukenani ja turvanani. Teitä kaikkia on mahdoton mainita nimeltä, koska
pelkään huonomuistisena joka tapauksessa unohtavani jonkun. Mutta suurkiitokset teille
kaikille yhteisesti! Haluan kuitenkin lausua erityiskiitokseni isälleni Veijolle sekä
lähimmille kollegoilleni, sparraajille, kriitikoille ja ymmärtäjille FT Sari Aallolle,
dosentti Teemu Keskisarjalle, FT Elina Kuorelahdelle ja FT Sakari Siltalalle. Lämpimät
kiitokset ja toivottavasti yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa!
Kirjan omistan pojalleni Andreakselle, joka on tehnyt kaikkensa, ettei tämä työ koskaan
valmistuisi. Hänen mielestään batmanit, indiana jonesit ja merirosvot ovat
huomattavasti kiinnostavimpia kuin päivittäistavarakauppa. Toki tunnettuihin
sankareihin tutustuminen on ollut ilo ja kunnia sekä tuonut kaivattua vaihtelua arkeeni mutta ähäkutti Andreas! Tämä kirja on nyt tässä!

Helsingissä 4.9.2018
Anitra Komulainen



 V

 $ 
*% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/
*%*  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCY
*%+  !!!CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[
*%, CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSW
*%-  # CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS[
*%.  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTZ
+%!!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%,)
+%*   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCUS
+%+   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCUZ
+%,    CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCWT
+%-
+%.

  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCXW
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCYY

,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%21
,%*   

 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[[

,%+ !   &CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSST
+'+ !! (!"""# ! "CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSUW

,%-%   & CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSVX
,%.    CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSXU
-%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*1/
-%*  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSZY
-%+

 & &    CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS[Z

-%,&    

&   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTSW

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+,.
.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+-)
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+-/
*%  !%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+/0




 W

)'!
Miksi suomalainen päivittäiskauppa on poikkeuksellisen keskittynyttä?

”Siinä olisi hirvittävästi tutkittavaa.”
Eläkkeelle jäänyt kilpailuviraston ylijohtaja Matti Purasjoki

”Edellyttäisi salapoliisityötä.”
Aalto-yliopiston markkinoinnin professori Arto Lindblom
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Suomalaisen päivittäistavarakaupan poikkeuksellinen keskittyneisyys nousi
päivänpolttavaksi puheenaiheeksi jo 1960-luvun lopulla.1 Suureksi kasvaneet
kaupparyhmät, osuuskaupalliset SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) ja OTK
(Osuustukkukauppa), yksityisten vähittäiskauppiaiden Kesko ja yksityisten
tukkuliikkeiden Tuko hallitsivat päivittäistavarakauppaa myös seuraavina
vuosikymmeninä.2 Lopulta jäljelle jäi vain kaksi suurta, SOK ja Kesko. Niiden
markkinaosuus päivittäistavarakaupasta oli noin 85 prosenttia vuonna 2017.3 Kattavaa
selitystä päivittäistavarakaupan keskittymiselle ei ole kuitenkaan löydetty.
Tutkimusongelma soveltuu hyvin historiatieteen ratkaistavaksi, sillä sen keskeisimmät
tutkimustavat muistuttavat professori Arto Lindblomin päivittäistavarakaupan
keskittymisen selvittämiksi peräänkuuluttamaa salapoliisityötä. Historiatieteen kovinta
ja hienointa ydintä on etsiä syitä ja selityksiä nykypäivän ilmiöille ja asioille sortumatta
silti teleologisiin eli lopputuloksesta lähteviin päätelmiin.
Tutkimukseni tärkein tehtävä on selvittää, miksi päivittäistavarakauppa keskittyi
verrattain varhain ja voimakkaasti juuri Suomessa. Päivittäistavarakauppa-sana on
hieman harhaanjohtava, koska sanaa ei vielä käytetty, ja kotimaan vähittäiskauppa oli
pitkälti erikoistumatonta ennen toista maailmansotaa.4 Useimmat myymälät olivat
kuitenkin sekatavaraliikkeitä, joiden tärkeimpiä myyntiartikkeleita olivat monet
myöhemmin päivittäistavaroiksi luokitellut tuotteet, kuten siirtomaatavarat (etenkin
suola ja sokeri) sekä ulkomailla että kotimaassa valmistetut teollisuustuotteet.5
Aikaisempi tutkimus on viitoittanut etsimään syitä tulevan päivittäistavarakaupan
keskittymiselle ajalta ennen toista maailmansotaa.6 Siten tutkimusajanjaksoni käsittää
vuodet 1879–1938. Vuonna 1879 poistuivat viimeiset kotimaakauppaa ja kauppiaaksi
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pääsyä rajoittaneet säädökset. Myymälöiden määrä moninkertaistui, kaupankäynti
vilkastui ja vanhat kauppatavat ja -muodot ajautuivat murrokseen.7
Uusiksi haastajiksi ilmestyivät osuuskaupat 1900-luvun alussa. Ne kasvoivat nopeasti
kotimaankauppaa hallinneiksi suuriksi toimijoiksi. Yksityisten vähittäiskauppiaiden
perustama Pirkka-lehti kirjoitti vuonna 1938:
”Jokainen joka vähänkin tuntee Suomen nykyisiä taloudellisia oloja, tietää, että
osuustoiminta on kaikilla talouselämän eri aloilla saavuttamaisillaan meidän
maassamme sellaisen laajuuden ja merkityksen, että täytyy huolestuneena kysyä,
onko todellakin tarkoitus, että Suomen talouselämä vähitellen muuttuisi
Neuvostoliiton kolhoosijärjestelmän kaltaiseksi…. Mutta osuustoiminnallisen
monopolisoitumisen vaara esiintyy tällä hetkellä kaikista suurimpana varsinaisen
kaupan, niin vähittäis- kuin tukkukaupankin alalla. Ja kaiken lisäksi on
osuustoiminta ruvennut yhä enemmän esiintymään suuryrittäjänä myöskin
teollisuuden alalla. […] Siis sanalla sanoen oikea polyyppi, joka limaisena hiipii
pitkin maata ja syö itseensä kaiken ruoaksi kelpaavan.”8
Väitän, että osuuskauppojen ja niiden keskusliikkeiden nopea tulo markkinoille ja
voimakas kasvu saivat yksityiset vähittäis- ja tukkukauppiaat perustamaan
osuuskauppojen mallinmukaisia yhteisostoyrityksiä ja aatteellisia järjestöjä
menestyäkseen kilpailussa. Järjestäytyminen oli kansainvälisesti verrattain poikkeavaa.
Muualla yksityiset vähittäis- ja tukkukauppiaat perustivat ensin aatteellisia järjestöjä ja
vasta myöhemmin yhteisostojärjestöjä ja keskusliikkeitä. Merkittävimmiksi
yksityiskauppiaiden yhteenliittymiksi kohosivat yksityisten vähittäiskauppiaiden
perustamat maakauppiaiden tukkuliikkeet (myöhemmin Kesko) sekä yksityisten
tukkukauppiaiden perustama Suomen Tukkukauppiaiden Liitto (STL) ja
Tukkukauppiaiden Oy (myöhemmin Tuko).9 Tutkimusnäkökulmaani hallitseekin
kaupparyhmien välinen oligopolinen kilpailu, jossa yhden kaupparyhmän strategiset
valinnat vaikuttivat myös muiden ryhmien toimenpiteisiin.10
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Yksityiskauppiaiden voimakkaat yhteenliittymät ja kaksi suomalaista osuuskaupallista
keskusliikettä keskittivät lähes täysin tulevan päivittäistavarakaupan neljän
kaupparyhmän haltuun vuoteen 1938 mennessä.
Tulevan päivittäistavarakaupan keskittymisen selittäminen vahvoilla osuuskaupallisilla
keskusliikkeillä vaatii myös syiden etsimistä niiden menestykselle: myös useissa muissa
eurooppalaisissa maissa osuuskaupat kukoistivat ennen toista maailmansotaa, mutta
päivittäistavaramarkkinat eivät keskittyneet yhtä vahvasti kuin Suomessa.11
Väitän, että suomalaisista osuuskaupallisista keskusliikkeistä osuuskauppoineen kasvoi
merkittäviä haastajia yksityiselle kaupalle ensisijaisesti omien toimenpiteidensä ja
yleisen osuustoimintasuosion vuoksi. Omiin toimenpiteisiin kuului myös kahden
kilpailevan osuuskaupallisen liikkeen syntyminen vuonna 1917. Ns. puolueeton ja
maanviljelijäväestöön keskittynyt SOK sai kilpailijakseen ns. edistysmielisen ja
työväestöön suuntautuneen OTK:n. Kaksi kilpailevaa osuuskaupallista keskusliikettä oli
kansainvälisesti suhteellisen poikkeuksellinen ilmiö. Keskinäinen kilpailu kiihtyi ja
myymäläverkosto laajeni. Jakautuminen mahdollisti myös aiempaa tiukemman sidoksen
syntymisen samat arvot jakaneiden kuluttajien ja suurehkojen joukkojärjestöjen kanssa.
Tutkimusajanjaksoni päättyy vuoteen 1938, vaikka kaupparyhmien väliset
markkinaosuudet pysyivät lähes muuttumattomina jo vuodesta 1935 lähtien vuoteen
1944 saakka.12 Tutkimusajanjaksoni voisikin päättyä jo vuoteen 1935, mutta olen
jatkanut sitä viimeiseen kokonaiseen rauhanvuoteen 1938 saakka, jotta kaupparyhmien
hieman eriaikaan tapahtuneet, mutta keskittymiseen vaikuttaneet toimenpiteet tulisivat
näkyville.

)'* !"!" !"!" $ $$ !
Suomalaisen päivittäistavarakaupan keskittymisestä on olemassa vain vähän
akateemista tutkimusta. Ilmiö on kuitenkin kirvoittanut joukon erilaisia hypoteeseja.
Keskittymistä on selitetty mm. ilmastolla, suhteellisen pienellä väestömäärällä,
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autoiluinnostuksella, suomalaisten pihiydellä, kaavoitusratkaisuilla, poliittisella
suhmuroinnilla ja naisten tasa-arvoisella asemalla.13
Syyt ovat kaupan ulkopuolisia tekijöitä, eivätkä kestä kansainvälisiä vertailuja.
Esimerkiksi päivittäistavaramarkkinat eivät ole yhtä keskittyneitä Ruotsissa tai
Norjassa, joissa kuitenkin monet ulkopuoliset tekijät vastaavat suomalaisia
olosuhteita.14
Muutamat akateemiset tutkijat ovat ottaneet kantaa maan päivittäistavaramarkkinoiden
keskittymiseen. Historiantutkija Kai Hoffmanin mukaan pitkät välimatkat ja siten myös
korkeat kuljetuskustannukset ovat saattaneet vaikuttaa elintarvikekaupan
keskittymiseen.15 Myös Niilo Homeen taloustieteen alan väitös Kyläkaupasta
supermarkettiin: Vähittäiskaupan sopeutuminen yhteiskunnan rakennemuutokseen
1952–1972 (1977) sivuaa keskittymistä. Hänen mukaansa suomalaisen
päivittäistavarakaupan keskittyminen on seurausta valtion harjoittamasta
hintasäännöstelystä ja korkeista palkka- ja sosiaalikustannuksista. Ne kiristivät suurien
kaupparyhmien, SOK:n, OTK:n, Keskon ja Tukon välistä kilpailua ja hävittivät
pienemmät kannattamattomiksi osoittautuneet päivittäistavarakaupat.16
Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijan Katri Koistisen artikkeli ”Kyläkaupoista
suuryksikköihin ja kohti uusia lähikaupan muotoja – Päivittäistavarakaupan kehitys
Suomessa toisen maailmansodan jälkeen” (2009) esittää keskittymisen syiksi mm.
suurentuneita myymäläkokoja, kaupungistumista, kaupparyhmien välistä kilpailua ja
kaupan alan rationalisoimistoimenpiteitä.17
Edellä mainituille tutkimuksille on yhteistä, että ne pitävät päivittäistavarakaupan
keskittymistä vasta 1960- ja 1970-lukujen ilmiönä, jolloin laadittiin myös ensimmäiset
viralliset markkinaosuustilastot. Neljän kaupparyhmän markkinaosuus
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päivittäistavarakaupassa oli noin 75 prosenttia 1960-luvulla. Seuraavalla
vuosikymmenellä luku kipusi yli 90 prosenttiin.18
Kaupan keskittymiselle on kuitenkin etsittävä syitä varhaisemmilta ajoilta, sillä neljän
kaupparyhmän tiedetään hallinneen päivittäistavarakauppaa lähes täydellisesti jo 1950luvulla kaupparyhmien omien tilastojen ja muiden tietojen perusteella.19 Siten 1960luvun suhteellisen pientä markkinaosuutta voidaan pitää pikemminkin
poikkeusvaiheena kuin alkutilanteena.
Kaupan tutkimista hankaloittaa koko kotimaankauppaa ja elintarvikekauppaa
käsittelevien tutkimusten lähes täydellinen puuttuminen. Kotimaankauppa on herättänyt
huomattavasti vähemmän mielenkiintoa kuin kansantaloudellisesti merkittävämpänä
pidetty ulkomaankauppa.20 Perusteellisin kokonaisesitys on Aulis J. Alasen Suomen
maakaupan historia (1957), joka käsittelee nimestään huolimatta myös
kaupunkikauppaa ja osuuskauppoja. Alasen tutkimusta hallitsee kuitenkin
yksityiskauppiaita puolustava näkökulma. Marko Paavilaisen väitös Kun pääomilla oli
mieli ja kieli (2005) käsittelee eri kauppiasryhmiä, mutta keskittyy ensisijaisesti
kielinationalismiin ja tutkimusajanjakso päättyy jo 1920-luvulle. Tutkimukseni kannalta
merkittävimmät kokonaisesitykset on kirjoittanut Paavo Korpisaari, joka oli STL:n
pitkäaikainen toimitusjohtaja ja filosofian tohtori. Hän tutki monipuolisesti kotimaan
tukkukauppaa ja muiden maiden sisämarkkinoiden kehitystä 1930–1950-luvuilla.
Tutkimustilannetta helpottavat lukuisat eri kaupparyhmistä ja osuustoiminnasta tehdyt
historiat. Kokonaiskuvan muodostaminen kotimaankaupasta ennen toista
maailmansotaa olisi ilman niitä mahdotonta. Kuten tunnettu luonnontieteilijä Isaac
Newton sanoi: ”Jos olen nähnyt muita kauemmas, se johtuu siitä, että olen seissyt
jättiläisten olkapäillä.”
Suurin osa kaupparyhmiä koskevista tutkimuksista on tilaustöitä ja niiden taso
vaihtelee. Erityisen hyödyllisiä ja tarkasti tehtyjä ovat olleet Kai Hoffmanin tutkimukset
Keskosta ja Tukosta, Touko Perkon SOK:n historia ja Kyösti Suonojan kolmiosainen
tutkimus OTK:sta ja edistysmielisen osuuskauppaleirin aatteellisesta järjestöstä KK:sta
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(Kulutusosuuskuntien Keskusliitto). Nämä tutkimukset sivuavat myös muiden
kaupparyhmien toimia ja kuvaavat sitä, kuinka osuuskaupallisten keskusliikkeiden
voimistuminen ja toimenpiteet saivat yksityiset tukku- ja vähittäiskauppiaat reagoimaan.
Näiden tutkimusten antama kuva on ohjannut minut etsimään syitä kaupan
keskittymiselle ensisijaisesti kaupparyhmien omista toimista ja painottamaan
vähemmän ulkoisia tekijöitä.
Samaan suuntaan on vaikuttunut myös ulkomainen tutkimus. Varsinaista
päivittäistavarakaupan keskittymistutkimusta ei ole löytynyt, sillä se on ollut viime
vuosikymmeniin saakka melko poikkeuksellinen ilmiö.21 Lähimpänä ulkomaisena
tutkimuksellisena viiteryhmänä on toiminut suuria ketjumyymälöitä koskeva tutkimus.
Ne ovat korostaneet kilpailun ja kilpailijoiden merkitystä yritysten kasvulle.22
Kaupparyhmien toiminnan tarkastelemista ovat helpottaneet myös oligopolista kilpailua
koskevat kotimaiset ja ulkomaiset tutkimukset. Ne ovat auttaneet ymmärtämään
maailmansotien välisen ajan ryhmittynyttä ja kartellisoitunutta talouselämää sekä
kaupparyhmien toimia toisiaan ja niihin kuulumattomia kohtaan.23
Tärkeimpänä tutkimuksellisena kontekstinani on toiminut osuustoimintatutkimus:
suomalaiset osuuskaupat kasvoivat varsin nopeasti muita kaupparyhmiä suuremmiksi ja
muut kaupparyhmät jäljittelivät niiden toimenpiteitä.
Suomalaisesta osuustoiminnasta on tehty melko paljon tutkimusta vaihtelevista
näkökulmista.24 Suurimpana apuna omalle tutkimukselleni ovat olleet Kari Inkisen
talousmaantieteen väitöskirja Diffuusio ja fuusio: Osuuskauppainnovaation levinneisyys
ja sen dynamiikka 1901–1998 (2000), Kaj Ilmosen yhteiskuntatieteen väitöskirja
Jäsenet ja jäsenten liike (1984), joka käsittelee edistysmielisen osuuskauppaliikkeen
jäsensuhteita alkuajoilta 1980-luvulle sekä historiantutkijoiden Markku Kuisman,
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Annastiina Henttisen, Sami Karhun ja Maritta Pohlsin kirjoittama Kansan Talous –
Pellervo ja yhteisen yrittämisen idea 1899–1999 (1999). Se valottaa monipuolisesti
suomalaisen osuustoiminnan kehitystä sadan vuoden aikana ja esittää syitä myös aatteen
saamalle suurelle suosiolle Suomessa. Yleinen suosio auttoi osuuskauppojakin
menestymään, mutta myös toimialakohtaisia syitä on etsittävä, sillä
osuustoiminnallisten yritysten kirjo oli valtava ulottuen osuuskaupoista ja
osuuspankeista aina teurastamoihin ja meijereihin saakka.
Kaupparyhmistä ja osuustoiminnasta tehdyt tutkimukset eivät kuitenkaan käsittele
päivittäistavarakaupan keskittymistä. Niiden tutkimuskohteena on ollut ensisijaisesti
kaupparyhmän tai osuuskaupallisen keskusliikkeen omat toimet, menestystekijät ja
ainoastaan satunnaisesti niiden vaikutus toisiin kaupparyhmiin. Tutkimukseni tarkoitus
onkin tuoda aiemmat tutkimukset yhteen ja muodostaa niiden perusteella
mahdollisimman tarkka kokonaiskuva tulevan päivittäistavarakaupan kehityksestä
vuosina 1879–1938.
Osuuskauppojen menestys ei myöskään ollut ainoastaan suomalainen ilmiö ennen toista
maailmansotaa. Ne menestyivät hyvin lähes kaikkialla Euroopassa. Monet tutkijat
ovatkin etsineet valtavan kasvun syitä. Norjalainen historiantutkija Espen Ekberg on
kerännyt ja kategorisoinut selitykset väitöskirjassaan vuonna 2008. Ne olivat kilpailu,
organisaatiorakenne ja johtajat, valtiovallan tuki ja osuuskauppojen omat toimet.25
Osuuskauppojen menestystä on selitetty usein kilpailun puuttumisella, eli mitä
vähemmän kilpailua, sitä paremmin osuuskaupat menestyivät. Ekberg on kuitenkin
korostanut, ettei se ole voinut olla ainoa syy. Osuuskaupat menestyivät esimerkiksi
Ruotsissa ja Sveitsissä, vaikka ne joutuivatkin kilpailemaan suhteellisen voimakkaiden
ketjuliikkeiden kanssa.26
Menestyksen ja toisaalta surkastumisen syitä on etsitty osuuskauppojen
organisaatiorakenteesta etenkin toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta. Usein on
väitetty, että osuuskauppojen perinteinen eli federatiivinen organisaatiomalli, jossa
keskusliikettä hallitsivat lukuisat paikalliset ja suhteellisen itsenäiset osuuskaupat, oli
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liian kallis ja tehoton verrattuna yksityisiin ketjuliikkeisiin. Espen Ekberg kuitenkin
kumosi selityksen laajahkossa vertailevassa tutkimuksessaan vuonna 2012.27
Myös johtajistoa on pidetty tärkeänä osuuskauppojen menestykselle. Eräänä
ratkaisevana syynä saksalaisten osuuskauppojen tuholle on pidetty huonoa johtoa, joka
välitti enemmän omista kuin liikkeensä eduista. Toisaalta tutkimuksissa on korostettu
mm. ruotsalaisen Albin Johanssonin ja itävaltalaisen Otto Sagmeisterin kyvykkyyttä ja
merkitystä johtamiensa osuuskaupallisten keskusliikkeiden menestykselle ennen toista
maailmansotaa.28
Tutkimukseni lähteet eivät kuitenkaan mahdollista systemaattista vertailua
osuuskaupallisten ja yksityisten keskusliikkeiden johtajien välillä, koska viimeksi
mainituista on säilynyt vain hajanaisia tietoja.29 Olen kuitenkin tarkastellut johtajien
kyvykkyyttä ja kyvyttömyyttä mahdollisuuksien mukaan, koska kansainvälinen
osuustoimintatutkimus on korostanut heidän rooliaan. Johtajien kyvykkyyttä ja
kyvyttömyyttä on usein voitu tarkastella ainoastaan epäsuorasti esimerkiksi
keskusliikkeiden strategisten valintojen kautta.
Kaksi kestävimmiksi osoittautunutta selitystä ovat olleet valtion tuki osuuskaupoille ja
osuuskauppojen oma kyvykkyys. Valtion tuki on voinut olla suoraa tai epäsuoraa.
Suoraa tukea edustivat mm. tuet, erilaiset verohelpotukset ja osuuskauppojen
suosiminen kaavoituksissa ja/tai julkisissa hankinnoissa. Epäsuoraa tukea oli mm.
valtiovallan myötämielinen suhtautuminen osuuskauppoihin. Se saattoi näkyä
esimerkiksi siten, ettei osuuskauppojen toimintaa ja kasvua hidastavia tai estäviä
säädöksiä tai lakeja laadittu.30
Osuuskauppojen omaa kyvykkyyttä on korostettu monissa tutkimuksissa. Se on näkynyt
etenkin nopeana reagoimisena kilpailu- ja toimintaympäristön muutoksiin.31 Tällaisia
muutoksia ovat olleet etenkin ensimmäisen maailmansodan sääntely- ja pula-aika,
1930-luvun lama ja elintarvikekaupan kasvu tutkimusajanjaksoni aikana.
Aiempaan tutkimukseen pohjautuen tutkimuskysymyksiäni ovat:
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1. Miksi päivittäistavarakauppa keskittyi Suomessa?
2. Miksi suomalaisista osuuskaupoista kasvoi poikkeuksellisen suuria ja
menestyneitä?
a) Oliko osuuskauppojen kohtaama kilpailu vähäistä?
b) Oliko osuuskauppojen organisaatiorakenne vahvempi ja johtajat pätevämpiä
kuin yksityisillä vähittäis- ja tukkukauppiailla?
c) Vaikuttiko valtion tuki osuuskauppojen menestykseen?
d) Vaikuttiko osuuskauppojen menestykseen niiden kyky sopeutua hyvin
kilpailullisiin ja toimintaympäristön muutoksiin?
e) Selittääkö osuuskauppojen menestystä jokin muu syy?

)'+ ! !!!
Tutkimukseni tärkeimpiä käsitteitä ovat osuuskaupat, keskittyminen, kilpailu,
keskittäminen ja ketjuuntuminen.
Osuuskauppoja voidaan kutsua myös kulutusosuuskunniksi. Kansainvälinen
Osuustoiminta Liitto on määritellyt osuuskunnan olevan ”itsenäinen henkilöyhteisö,
johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti toteuttaakseen yhteisesti omistamansa ja
demokraattisesti hallitsemansa yrityksen avulla taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia
tarpeitaan ja tavoitteitaan.”32
Kulutusosuuskunnat eli osuuskaupat eroavat muista osuustoimintahaaroista, kuten
tuotanto-osuuskunnista siten, että niiden omistajia ovat kuluttajat ja toiminnan tarkoitus
on heidän palvelemisensa. Vastaavasti tuotanto-osuuskuntien omistajia ovat
hyödykkeiden tuottajat, kuten maataloustuottajat, jolloin osuuskunnan tehtävä on
tuottajien etujen ajaminen.33
Kulutusosuustoiminnan esikuvana on pidetty englantilaisten Rochdalen
kankaankutojien eli kankkureiden vuonna 1844 perustamaa osuuskauppaa. Kankkurit
pystyttivät oman kauppansa kyllästyttyään huonolaatuisiin elintarvikkeisiin ja kalliiksi
koettuihin hintoihin. Samat ongelmat kiusasivat työväestöä laajalti muuallakin
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Euroopassa nopean väestönkasvun ja teollistumisen seurauksena. Yhteistoiminnallisia
kaupallisia yrityksiä syntyi eri paikkakunnilla, mutta Rochdalen osuuskauppa
osoittautui pitkäikäisimmäksi. Siihen vaikuttivat kankkureiden laatimat säännöt eli ns.
seitsemän perusperiaatetta. Ne olivat avoin jäsenyys, demokraattinen hallinto, rajoitettu
korko pääomalle, ylijäämän palautus ostojen mukaan jäsenille, poliittinen ja
uskonnollinen puolueettomuus, käteiskauppa ja jäsenten valistus.34
Rochdalen osuuskauppa ja periaatteet innoittivat kansalaisia osuuskauppojen
perustamiseen lähes kaikkialla Euroopassa, kuten myös Suomessa. Rochdalen
perusperiaatteista muotoutuivat ne tekijät, jotka merkittävimmän erottivat suomalaiset
osuuskaupat yksityisistä vähittäis- ja tukkukauppiaista 1900-luvun alussa. Useat
osuuskaupat kuitenkin luopuivat käytännössä ehdottomasta käteiskauppavaatimuksesta,
ts. myivät myös velaksi. Se kavensi osuuskauppojen ja yksityiskauppiaitten välisiä
eroja. Monet yksityiskauppiaat ryhtyivät pian jäljittelemään myös muita
osuuskauppojen periaatteita, etenkin ylijäämäpalautuksia jäsenille ja valistustoimintaa.
Yksityiset vähittäiskauppiaat perustivat ensimmäiset yhteisostojärjestönsäkin
osuuskunniksi, joiden hallinto muistutti osuuskauppojen hallintoa: paikalliset
osuuskaupat/vähittäiskauppiaat omistivat ja käyttivät ylintä päätäntävaltaa suhteessa
keskusliikkeeseen/yhteisostojärjestöön. Käytännössä hallintosuhde muuttui kuitenkin
useimmiten päinvastaiseksi, eli keskusliikkeet/yhteisostojärjestöt päättivät paikallisten
osuuskauppojen/vähittäiskauppiaiden toimista.
Suurimmaksi erottavaksi tekijäksi ja siten myös osuuskaupan määritelmäksi jäi
kulutusosuustoiminnan ydin, omistussuhde. Osuuskauppojen omistajia ovat jäsenet eli
kuluttajat, joiden palveleminen ja edut ovat osuuskauppojen tärkeimpiä tehtäviä. Sitä
vastoin yksityisen kauppaliikkeen omistajia ovat kauppiaat, eivät heidän asiakkaansa.
Yksityiset kauppiaatkin palvelevat toki asiakkaitaan, mutta heidän liiketoimintansa
ydintehtävä ei ole kuluttajien etujen ajaminen.
Tutkimuksen toinen tärkeä käsite on keskittyminen. Termillä voidaan tarkoittaa sekä
maantieteellistä että taloudellista keskittymistä, mutta tutkimuksessani käytän termiä
ensisijaisesti viittaamaan taloudelliseen keskittymiseen. Monet taloustieteilijät, kuten
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Karl Marx ja Alfred Marshall, ovat olleet kiinnostuneita taloudellisesta keskittymisestä
ja esittäneet siitä omia teorioitaan ja määritelmiään.35
Tutkimukseni keskittymis-määritelmää hallitsee taloustieteilijä Joe S. Bainin
tietynlaiseksi standarditeoriaksi muodostuneet käsitykset keskittymisestä.36 Bainin
mukaan keskittymiseen vaikuttaa etenkin yritysten pyrkimys tehokkuuteen.
Keskittymistä edistävät suurten yritysten (ja osuuskuntien)37 kilpailun rajoitustoimet. Ne
voivat karsia kilpailua horisontaalisesta mm. ostamalla saman alan yrityksiä tai
vertikaalisesti mm. laajenemalla läheisille toimialoille. Kilpailua rajoittajat myös
toimialalle pääsyn esteet, kuten korkeat perusinvestointikustannukset. Bainin mukaan
myös rahoitustekijät voivat vaikuttavaa keskittymiseen, kun investoijat mahdollisesti
suosivat suurempia yrityksiä.38
Keskittymisprosessista erotellaan useimmiten horisontaalinen, vertikaalinen ja
ristikkäinen keskittyminen. Ensiksi mainittu tarkoittaa muutamien yritysten kasvua
markkinoilla suhteessa pienempiin. Vertikaalinen keskittyminen tarkoittaa puolestaan
yrityksen laajenemista tuotantoketjussa, kuten kaupallisen keskusliikkeen laajenemista
teollisuuteen ja vähittäiskauppaan. Ristikkäinen keskittyminen on yhdistelmä edellisistä.
Se pitää sisällään myös laajanemisen uusille toimialoille, kuten esimerkiksi
osuuskaupalliset keskusliikkeet tekivät aloittamalla vakuutustoiminnan.39
Keskittyminen oli kuitenkin miltei anakronistinen käsite tutkimusajanjaksollani.
Aikalaiset käyttivät termiä harvoin ja sekavasti. Säännönmukaisimmin keskittymiskäsitteellä viitattiin teollisuuden keskittymiseen ts. kartellisoitumiseen, mutta ei kaupan
toimintoihin. Tarvitsen kuitenkin keskittymis-käsitettä selittääkseni menneisyyden
tapahtumilla nykyajan ilmiötä, päivittäistavarakaupan keskittymistä.
Tarkoitan tutkimuksessani keskittymisellä ensisijaisesti horisontaalista keskittymistä,
jossa tietyllä toimialalla tai sektorilla (tässä tutkimuksessa kotimaan siirtomaa- ja
sekatavarakaupan alalla) suurten yritysten ja osuuskuntien merkitys ja markkinaosuus
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kasvaa merkittävästi suhteessa pieniin yrityksiin. Tämä on myös keskittymisen yleisin
määritelmä.40
Aikalaiset käyttivät viljalti termiä kilpailu, jonka vastustaminen koettiin ensiarvoisen
tärkeäksi yksityiskauppiaiden ja osuuskaupallisten keskusliikkeiden keskuudessa.
Kyseessä oli kuitenkin ”säätelemättömän ja epäterveen”, ei ”säädellyn ja terveen”
kilpailun kaihtaminen. Toisin sanoen kaupan alan toimijat vastustivat vapaata kauppaa,
mutta eivät yritteliäisyyttä. Säätelemättömän ja epäterveen kilpailun vastaisuuteen
vaikutti liberalistinen aika, jolloin virallisia säädöksiä ei juuri ollut. Kaupan alan
toimijat pitivät parhaimpana keinona säätelemättömyyden korjaamiseksi omia toimiaan.
Sitä vastoin valtion säädöksiä ja puuttumista liike-elämään kaihdettiin, koska sen
koettiin rajoittavan yritteliäisyyttä.41
Tutkimusajanjaksollani esiintyneestä säätelemättömän ja epäterveen kilpailun
vastustamisesta muodostui lähes synonyymi nykyajan keskittymis-termille. Se sisälsi
Bainin keskittymis-määritelmään olennaisesti kuuluvat aspektit, kuten yritysten
tehokkuuspyrkimykset ja kilpailun rajoitustoimet, jotka kohdistuivat etenkin
kaupparyhmien ulkopuolisiin, kuten juutalais-, tori- ja kulkukauppiaisiin.
Kaupan alan toimijat pitivät ehdottomasti tehokkaimpana säätelemättömän ja
epäterveen kilpailun vastustamistoimenpiteenä oman ryhmän muodostamista,
järjestäytymistä ja keskinäisten siteiden lujittamista. Aluksi se tarkoitti jakolinjan
muodostumista osuuskauppojen ja yksityiskauppiaiden välille. Myöhemmin
osuuskaupallinen liike jakautui kahtia ns. puolueettomaan ja edistysmieliseen ryhmään,
ja myös yksityiset vähittäis- ja tukkukauppiaat erkaantuivat toisistaan.
Etenkin osuuskaupalliset ryhmät alkoivat käyttää termiä keskittäminen viitatessaan
oman ryhmänsä vahvistamiseen. Se tarkoitti entistä tiukempaa sidosta ensisijaisesti
tukkukauppaa harjoittavan keskusliikkeen ja etupäässä vähittäiskauppaa harjoittavien
osuuskauppojen välillä. Myös yksityisten vähittäiskauppiaiden tukkuliikkeet ja
tukkukauppojen keskusliikkeet pyrkivät samalla tavalla vahvistamaan sidosta
jäsenistöönsä ja vähittäiskauppiaisiin. Yksityinen kauppa ei kuitenkaan yrityksistään
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huolimatta onnistunut solmimaan yhtä vahvoja siteitä vähittäiskauppaportaaseen kuin
osuuskaupalliset keskusliikkeet.
Keskittäminen tarkoitti ensisijaisesti ryhmän sisäisiä toimenpiteitä, kuten valistusta,
neuvontaa ja yhteisostoja, eikä se merkittävästi näkynyt liikkeen ulkopuolelle.
Tutkimusajanjaksoni loppupuolella keskittäminen alkoi kuitenkin muuttua hitaasti
liikkeen ulkopuolellekin näkyväksi toiminnaksi eli alkavaksi ketjuuntumiseksi.
Huomattavampia ketjuuntumisen piirteitä olivat kaupparyhmien omat liike- ja
tuotemerkit, jotka vahvistivat sidosta keskusliikkeen ja vähittäiskauppaportaan välillä.
Nykyisenkaltainen ketjuuntuminen alkoi kuitenkin vasta muotoutua
tutkimusajanjaksollani. En siis tarkoita ketjuuntumiselle nykyisenkaltaista ilmiötä, jossa
kauppaketju määritellään usein vähittäiskaupparyhmäksi, jolla on yhteinen omistaja tai
omistajat, yhteinen markkinointi ja mainonta sekä muuta keskitettyä ohjaustoimintaa.42
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Keskittymisen tutkimiseen ei ole olemassa yhtä yleistä teoriaa.43 Monet tutkijat ovat
kuitenkin korostaneet kilpailun merkitystä keskittymiselle.44 Tutkimusnäkökulmaani
hallitseekin kaupparyhmien välinen kilpailuasetelma, ns. oligopolinen kilpailu.
Oligopoli tarkoittaa epätäydellistä kilpailua, jossa markkinoita hallitsee muutama yritys.
Yhdessä ne muodostavat monopolin, mutta silti yritykset kilpailevat keskenään.45
Oligopolista kilpailua on tutkittu monissa tieteissä, etenkin talous- ja
yhteiskuntatieteissä peliteorian avulla. Teoriasta on olemassa monenlaisia sovelluksia,
mutta keskiössä ovat aina toimijat ja heidän strategiansa. Perusperiaatteena on, että
yhden toimijan valitsema strategia vaikuttaa muiden toimijoiden toimintaan.46
Tutkimukseni ei kuitenkaan ole peliteoreettista tutkimusta, koska kaupparyhmien
voidaan katsoa saavuttaneen oligopolisen aseman vasta tutkimusajanjaksoni lopulla.
Toinen este peliteoreettiselle tutkimukselle on ollut puutteellinen lähdetilanne. Teorian
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soveltaminen edellyttäisi tietoja kaupparyhmien vaihtoehtoisista ja toteutuneista
strategioista aina kulloistenkin tärkeiden päätösten kohdalla.47
Tutkijoiden tekemät havainnot oligopolisesta kilpailusta ja peliteoriasta ovat silti
vaikuttaneet tutkimusnäkökulmaani: tutkimukseni keskiössä ovat kaupparyhmien
tekemät strategiset valinnat ja niiden vaikutukset muiden kilpailijoiden toimiin.
Tutkimuksen fokus on siis kaupparyhmien omissa toimissa.
Näkökulmani olisi kuitenkin riittämätön, jos tarkastelisin ainoastaan kaupparyhmien
omia toimia. Kauppa ei ole ainoastaan aktiivinen, vaan myös vahvasti reaktiivinen
toimiala. Kauppa toimii aina tavarantoimittajien ja asiakkaiden ristipaineessa. Sen
toimintaa vaikuttavat myös monet yhteiskunnalliset päätökset ja muutokset.48 Siten
tutkimukseni käsittelee myös tavarantoimittajien ja merkittävimpien yhteiskunnallisten
päätösten ja muutosten vaikutusta kaupparyhmiin. Tutkimus ottaa huomioon
kaupparyhmien asiakkaatkin, mutta heidän vaikutuksensa kauppaan on ollut
huomattavasti vähäisempi tutkimusajanjaksollani kuin nykyaikana.
Tutkimusajanjaksollani ei vielä ollut muotoutunut nykyisenkaltaista
kulutusyhteiskuntaa.49
Myyjän markkinat olivat hallitseva piirre aina toisen maailmansodan jälkeisen
pulakauden päättymiseen saakka. Etenkin syrjäisillä maaseutupaikkakunnilla saattoi
olla vain yksi kauppa, jolloin kilpailuakaan ei syntynyt. Tavatonta ei ollut myöskään,
että kaupassa asioitiin ainoastaan muutaman kerran vuodessa, koska omavaraisuus oli
vielä paikoitellen suurta. Lisäksi osuuskaupoista tehdyt jäsentutkimukset viittaavat
siihen, että kauppa valittiin ensisijaisesti ideologisin perustein, ei vielä mainonnan tai
markkinoinnin perusteella.50
Tutkimusmetodini on historiantutkimusta, johon kuuluu erilaisten lähteiden ja aiemman
tutkimuskirjallisuuden ristiinkuulusteleminen ja -valottaminen. Niiden peilaamisen
avulla päädytään tulkintoihin ja johtopäätöksiin. Toimintatapa muistuttaa siis läheisesti
salapoliisien rikoksien selvittämiseksi rakentamia päättelyketjuja.
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Tutkimukseni lähtökohtana on toiminut aiempi kotimaan kauppaa ja kaupparyhmiä
käsittelevä tutkimus. Niiden perusteella on ollut mahdollista muodostaa kohtalainen
kokonaiskuva kaupparyhmien toimista ennen toista maailmansotaa. Näin syntynyt
kokonaiskuva oli kuitenkin osittain ristiriitainen ja sisälsi monia aukkoja. Esimerkiksi
aikaisempi tutkimus ei ole ottanut kantaa keskittymiseen tai kotimarkkinateollisuuden
toimenpiteiden vaikutuksiin kaupparyhmien toimiin maailmansodan aikana.51
Täydentääkseni aiempaa tutkimusta kotimaan kaupasta ja kaupparyhmistä sekä
pystyäkseni selvittämään sen ristiriitaisuuksia olen turvautunut myös primäärilähteisiin
eli ensisijaisesti kaupparyhmien tuottamiin virallisiin pöytäkirjoihin ja
vuosikertomuksiin sekä sekundäärilähteisiin eli kaupparyhmien julkaisemiin
ammattilehtiin.
Historiantutkimuksen periaatteiden mukaan lähteiden avulla voidaan täydentää ja
oikaista aiemman tutkimuksen antamaa kuvaa, kun tutkija noudattaa lähdekritiikkiä.
Siihen kuuluvat ulkoinen ja sisäinen lähdekritiikki. Ensiksi mainittu tarkoittaa lähteen
syntyhistorian arvioimista. Kuka sen laati? Missä tilanteessa lähde syntyi? Onko lähde
aito vai väärennös? Sisäinen lähdekritiikki punnitsee lähteen todistusvoimaa. Mikä oli
lähteen laatijan motiivi? Mistä lähde pystyy todistamaan? Onko sen silminnäkijän
kertomus vai kuvaako se esimerkiksi kuultua juorua?
Lähdekritiikki koskee myös aiemman tutkimuksen arviointia. Miksi aikaisempi
tutkimus on päätynyt tietynlaiseen johtopäätökseen? Miksi jotkut seikat vaikuttavat
olevan ristiriidassa käyttämieni lähteiden kanssa?
Tutkimuksessani ristiriitaisuuksien syiksi selvisivät nopeasti aiemman kaupparyhmiä
koskevan tutkimuksen nojautuminen pääasiassa yhden kaupparyhmän lähteisiin.52
Rajoittuminen ainoastaan yhden ryhmän lähteisiin on toki ollut perusteltua, koska
useimmat niistä on tehty tilaustöinä suhteellisen kireällä aikataululla, eikä kotimaan
kauppaa käsitteleviä kokonaisesityksiä ole ollut juuri saatavilla. Myös kysymyksen
asettelu on ollut erilainen kuin omani.
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Rajoittuminen vain yhden kaupparyhmän lähteisiin on kuitenkin ongelmallista, koska
ensin osuuskaupalliset ja myöhemmin myös yksityiskaupalliset ryhmät käyttivät
voimakasta propagandaa ennen toista maailmansotaa. Kaupparyhmät siis korostivat
omia saavutuksiaan sekä mustamaalasivat ja vähättelivät kilpailijoitaan. Kärjistettynä
voi sanoa, että nojautumalla vain osuuskaupallisten ryhmien aineistoihin kaikki
yksityiskauppiaat näyttävät kieroilta ja rahanahneilta verenimijöiltä
tutkimusajanjaksollani. Vastaavasti yksityiskauppiaiden aineistoiden perusteella
osuuskaupat olivat säälittäviä valtiovallan lemmikkejä, joilla ei ollut todellisia
menestymisen mahdollisuuksia.
Tietysti aikaisempi kaupparyhmiä koskeva tutkimus on pystynyt välttämään pahimmat
väärintulkinnat historiantutkimukseen olennaisesti kuuluvien lähdekritiikin ja
kontekstin avulla eli näkemällä kaupparyhmien toimet oman aikansa yhteiskunnallisen,
taloudellisen ja kulttuurisen yleiskuvan valossa. Toisin sanottuna aikaisempi tutkimus
on ollut tietoinen propagandan yleisyydestä tutkittavana aikana ja jättänyt huomioimatta
kaupparyhmien pahimmat ylilyönnit.
Kaupparyhmien harjoittama propaganda ei kuitenkaan aina ollut läpinäkyvää. Tämän
vuoksi ainoastaan tarkastelemalla kaupparyhmien toimia ja aineistoja yhdessä sekä
näkemällä ne osana oman aikansa yleisiä piirteitä ja virtauksia (tutkimuksessani etenkin
poliittisessa ja taloudellisessa kontekstissaan) voidaan pyrkiä mahdollisimman
luotettavan kokonaiskuvan rakentamiseen.
Tutkimusmetodiini ja -näkökulmaani ovat vaikuttaneet aikaisempi tutkimus,
tutkimuskysymykset ja etenkin lähteet. Tärkeimpiä lähteitäni ovat olleet kaupparyhmien
omat arkistot, niiden julkaisemat lehdet ja erilaiset tilastot. Niiden avulla on voitu
rakentaa kokonaiskuva jokaisen kaupparyhmän kehityksestä tutkimusajanjaksollani.
Sen jälkeen on voitu verrata kaupparyhmien toimia keskenään ja pureutua etenkin
ristiriitaisuuksiin ja pyritty selvittämään ne. Metodin avulla on voitu vastata
tutkimuskysymyksiin.
Osuuskaupallisten keskusliikkeiden SOK:n ja OTK:n osalta lähdetilanne on ollut
parhain. Kaikki vuosikertomukset ja lähes kaikki pöytäkirjat ovat säilyneet molemmista
keskusliikkeistä. Osuuskaupallisilla keskusliikkeillä ei ollut myöskään tapana tehdä
lyhytsanaisia päätöspöytäkirjoja, vaan laajoja monisivuisia keskustelupöytäkirjoja. Ne
ovat olleet äärimmäisen tärkeitä tutkimukselleni mahdollistaen
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päätöksentekoprosessienkin seuraamisen. Usein keskusteluiden aiheiksi nousivat myös
laajemmat talouspoliittiset ja yhteiskunnalliset aiheet sekä muiden kaupparyhmien,
asiakkaiden ja teollisuuden toimet. SOK ja KK53 julkaisivat myös monia pieniä vihkosia
tärkeinä pitämistään aiheista jo ennen toista maailmansotaa. Ne ovat auttaneet tiettyjen
kaupan kehitykseen ja keskittymiseen liittyvissä erityiskysymyksissä.54
Lähdetilanne järjestäytyneiden yksityisten vähittäiskauppiaiden osalta on ollut
huonompi. Maakauppiaiden tukkuliikkeiden arkistoaineistoa on säilynyt toista
maailmansotaa edeltävältä ajalta vain vähän – ainoastaan niukkasanaisia
vuosikertomuksia, satunnaisia pöytäkirjoja ja kokousmuistiinpanoja.55
Lähdetilanne on ollut vieläkin huonompi yksityisten tukkukauppiaiden osalta. Vain
satunnaisia primäärilähteitä on säilynyt Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistossa
(Elkassa) olevassa Tuko Oy:n arkistossa, joka sisältää myös tukkukauppiaiden
aiemmista yhteisyrityksistä säilyneet aineistot.56 Myös tukkukauppaa ja -kauppiaita
tutkinut Kai Hoffman on joutunut toteamaan lähdeaineiston vajavaiseksi.57
Lähdetilanteen heikkouden vuoksi ammattilehdet ovatkin olleet tärkeimpiä lähteitäni
yksityisten vähittäis- ja tukkukauppiaiden tutkimuksessa. Maakauppiaiden tukkuliikkeet
eivät perustaneet välittömästi omaa lehteä, mutta antoivat tukensa ilmoitusmies C. A.
Kahilan vuonna 1907 perustamalle Maakauppiais-lehdelle. Lehti siirtyi pääosin
maakauppiaiden tukkuliikkeiden hallitseman Suomen Maakauppiasliiton
kustannettavaksi vuoden 1913 alusta ja omistukseen kaksi vuotta myöhemmin.58 Lehti
ilmestyi kerran tai kaksi kertaa kuussa Maakauppias-nimisenä vuoden 1920 loppuun
saakka, mutta se sai kilpailijakseen kaupunkikauppiaille suunnatun Vähittäiskauppias
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lehden vuodesta 1916 alkaen. Maakauppias ja Vähittäiskauppias yhdistyivät vuoden
1921 alussa. Uuden lehden nimeksi tuli Kauppias. Se ilmestyi kaksi kertaa
kuukaudessa. 59
Maakauppias, Vähittäiskauppias ja Kauppias olivat ensisijaisesti järjestäytyneille
yksityisille vähittäiskauppiaille tarkoitettuja ammattilehtiä. Ne helpottivat yhteydenpitoa
maan eri puolilla asuvien kauppiaiden välillä. Kauppiaat julkaisivat lehdissään myös
kokoustensa pöytäkirjoja ja niiden yhteenvetoja. Siten ne ovat lähteinä luotettavampia
kuin asiakaskunnalle tehdyt ja osittain mainostarkoituksissa laaditut julkaisut, kuten
yksityiskauppiaiden asiakkailleen vuodesta 1933 alkaen suuntaama Pirkka-lehti. Se on
ollut kuitenkin mukana tutkimuksessa, koska se mahdollisti mm. kauppiaiden
tuotevalikoimien tarkastelemisen paremmin kuin ammattilehdet.
Yksityiset tukkukauppiaat eivät perustaneet yksityisten vähittäiskauppiaiden tavoin
ammattilehtiä ennen toista maailmansotaa. Tämän vuoksi tutkimuksen avuksi on otettu
kaksi tukkukauppiaiden suoraan kuluttajille suuntaamaa lehteä, Viikko-Sanomat
(vuodesta 1930 Viikkosanomat) vuosina 1926–1933 ja Talous ja Koti vuosina 1933–
1938. Myös yksityisten vähittäiskauppiaiden järjestö oli mukana Viikko-Sanomien
julkaisemisessa vuosina 1926–1932.60
Tukkukauppaa koskevia ja tukkukauppiaiden kirjoituksia esiintyi myös yksityisten
vähittäiskauppiaiden ammattilehdissä sekä kaupan alan yleisissä julkaisuissa
Kauppalehdessä ja Mercatorissa. Molemmat lehdet on otettu mukaan tutkimukseen. Ne
ovat helpottaneet myös kaupan alan kokonaiskuvan hahmottamista.
Suomen Liikemiesyhdistys perusti yleisluontoisen Kauppalehden vuonna 1898. Se
muuttui vuodesta 1919 alkaen sanomalehdenkaltaiseksi, lähes päivittäin ilmestyneeksi
lehdeksi. Sitä onkin käytetty lähteenä hakusanojen avulla ainoastaan tärkeimpien
tapahtumien osalta kyseisen vuoden jälkeen tutkimusekonomisista syistä. Liikemies
Amos Anderson perusti Kauppalehdelle kilpailijaksi ruotsinkielisen yleistajuisen
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talouslehden Mercatorin vuonna 1906. Se ilmestyi ensin kuukausittain, mutta muuttui
vuodesta 1910 alkaen viikkolehdeksi. Lehden levikki ja painoarvo vähenivät
merkittävästi jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen.61
Tutkimukseni lähteinä ovat toimineet myös SOK:n ja KK:n jäsen- ja ammattilehdet. Ne
ovat auttaneet etenkin kaupparyhmien välisen vuoropuhelun seuraamisessa. SOK:n
osuuskauppojen jäsenille suunnattu Yhteishyvä alkoi ilmestyä vuodesta 1905 lähtien ja
KK:n Kuluttajain Lehti vuodesta 1917 alkaen. Molemmat lehdet kasvoivat nopeasti
suurlevikkisiksi ja alkoivat ilmestyä viikoittain.62 Osuustoimintaliikkeiden yhteinen
aatteellinen järjestö Pellervo-Seura perusti myös kaikkien osuustoiminnallisten
keskusliikkeiden johtohenkilöille ja virkamiehille kuukausittain ilmestyneen Suomen
Osuustoimintalehden vuonna 1909. Osuuskaupallisen kahtiajaon jälkeen lehti jäi SOK:n
ja maataloudellisten keskusliikkeiden lehdeksi.63 Sen tärkeintä tutkimuksellista antia
ovat olleet aikalaisten kirjoittamat laajat selvitykset ja raportit eri osuustoimintahaarojen
kehityksestä ja suuruudesta. SOK julkaisi vuodesta 1915 lähtien myös omille
toimihenkilöilleen suunnattua kuukausittain ilmestynyttä Osuuskauppalehteä, joka on
auttanut etenkin eräiden liikkeen sisäisten asioiden hahmottamisessa.
Kaupparyhmien toimintaan vaikuttivat myös tavarantoimittajat, etenkin kotimainen
teollisuus. Sen edustajat pysyivät järjestäytymättöminä vuoteen 1921 asti, jolloin
perustettiin Suomen Tuontiteollisuusliitto (vuodesta 1925 Suomen Teollisuusliitto).
Liitto julkaisi kaksi kertaa kuussa ilmestynyttä Suomen Teollisuus -ammattilehteä
vuosina 1923–1930.64 Se, kaupan alan lehdet ja aikaisempi tutkimus ovat auttaneet
teollisuuden näkökantojen löytämisessä.65
Myös erilaiset tilastot ovat toimineet tutkimukseni apuna. Niiden osalta suurin ongelma
on ollut virallisten markkinaosuustilastojen puuttuminen. Maan ensimmäinen
liikeyrityslaskenta suoritettiin vasta vuonna 1952, mutta sekään ei eritellyt yksittäisten
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liikkeiden liikevaihtoja. Kyseinen laskenta kuitenkin erotteli ensimmäisen kerran eri
kaupan alat toisistaan ilmoittamalla esimerkiksi elintarvike- ja kangasmyymälöiden
määrät. Tilastollinen Päätoimisto alkoi julkaista kaupan markkinaosuustilastoja vasta
1960-luvun loppupuolelta alkaen.66
Tutkimusta ovat helpottaneet Suomen viralliset tilastot (SVT), joiden julkaiseminen
alkoi jo vuonna 1879. Ne ilmoittivat vuosittain kaikkien alojen maa- ja
kaupunkikauppiaiden yhteismäärät vuoteen 1926 asti. Sen jälkeen maakaupan osalta
tilastoitiin ainoastaan myymälämäärät. Kaupunkikauppiaiden määrien tilastointi loppui
vuonna 1930, jonka jälkeiseltä ajalta heidän määristään ei ole tarkkoja tietoja. Suomen
viralliset tilastot ilmoittivat myös vuosittain tietoja maa- ja kaupunkikauppiaiden
konkurssien määristä sekä osuuskauppojen myymälämääristä.67 Viralliset tilastot ovat
mahdollistaneet osuuskauppojen ja muiden omistamien myymälöiden määrien
vertailun.
Virallisia tilastoja tarkemman kuvan kaupan kehityksestä antavat osuuskaupallisten
keskusliikkeiden omat vuosittaiset laskelmat. Ne pystyivät keräämään monenlaisia
tietoja jäsenosuuskaupoiltaan tiiviin yhteistyönsä ansiosta jo perustamisestaan lähtien.
Tärkeimpiä olivat jäsenmäärät, liikevaihto ja -tulokset. Kyösti Suonoja ja Touko Perko
ovat omissa tutkimuksissaan julkaisseet edellä mainitut tilastot, joita olen käyttänyt
myös oman tutkimukseni lähdemateriaalina.68
Sitä vastoin maakauppiaiden tukkuliikkeillä ja tukkukauppiaiden STL:lla oli
huomattavasti vähemmän mahdollisuuksia saada tarkkoja tietoja jäseniltään. Niiden
sidos vähittäiskauppiaisiin oli osuuskaupallisia keskusliikkeitä heikompi, ja monet
yksityiskauppiaat pitivät liikevaihtoa ja -tulosta liikesalaisuutena.69
STL ryhtyi kuitenkin keräämään jäljennöksiä omaisuus- ja tulostaseista sekä tietoja
vuosimyynnin suuruudesta jäseniltään vuonna 1926 voimaan tulleen kirjanpitolain
kannustamana. Tietojen ”utelu” herätti aluksi vahvaakin vastarintaa, mutta jo vuodesta
1928 lähtien STL alkoi julkaista Tukkukaupan tila -julkaisua. Se lähetetiin vuosittain
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kiertokirjeenä jäsenille. Tilasto toimi usein myös pohjana julkisen vallan
päätöksenteolle.70
Tukkukaupan tila -julkaisun merkittävyyttä kasvatti se, ettei STL kerännyt tietoja
ainoastaan omista jäsentukkuliikkeistään, vaan se ilmoitti myös maakauppiaiden ja
osuuskaupallisten keskusliikkeiden markkinaosuudet. Yksityistä kauppaa tutkinut Kai
Hoffman onkin pitänyt Tukkukaupan tila -julkaisua aikakauden parhaimpana
tietolähteenä, jonka pohjalta etenkin päivittäistavaratukkukaupasta on saatavilla
vuodesta 1928 lähtien ”kohtuullisen hyvä tietoaines”.71
Tulevan päivittäistavarakaupan kokonaistilan hahmottamisessa ovat siten olleet apuna
Suomen viralliset tilastot, Tukkukaupan tila -julkaisut ja osuuskaupallisten
keskusliikkeiden laatimat laskelmat. Ongelmana on kuitenkin laskelmien ristiriitaisuus.
Osuuskaupallisten keskusliikkeiden laskelmien voisi hyvällä syyllä olettaa olevan omia
osuuksia liioittelevia, mutta laskelmat ovat usein samansuuntaisia STL:n laskelmien
kanssa. Itse asiassa STL:n laskelmat ilmoittavat toisinaan jopa osuuskaupallisten
keskusliikkeiden markkinaosuudeksi suuremman luvun kuin ne itse. 72
Siihen on vaikuttanut ainakin kolme tekijää. STL:n luvuissa ovat todennäköisesti
mukana toisinaan myös suurten osuustoiminnallisten keskusliikkeiden, Hankkijan ja
Valion liikevaihdot.73 Toiseksi STL ei laskenut omaan lukuunsa mukaan muutamien sen
jäsenkuntaan kuulumattomien tukkuliikkeiden myyntejä.74 Kolmanneksi STL arvioi
aina myös muiden kaupparyhmien myyntejä, joista sillä ei aina ollut ehkä aivan tarkkaa
käsitystä.
Toisistaan hieman poikkeavien laskelmien luotettavuutta kasvattavat kaupparyhmien
omat aineistot ja etenkin kaupparyhmien julkaisemat lehdet. Kaupparyhmät seurasivat
erittäin tarkasti toistensa julkaisuja ja puuttuivat herkästi toisen ryhmän liioitteluihin tai
vääriksi koettuihin tietoihin koskien myös markkinaosuustietoja kirjoittamalla niistä
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omissa lehdissään. Kaupparyhmien markkinaosuuslaskelmia on kuitenkin pidettävä
ainoastaan suuntaa-antavina, ei absoluuttisina totuuksina, koska tietojen keräystavat ja
yritysten kirjanpitomekanismit vaihtelivat.

)'- "!" 
Tutkimukseni rakenne on temaattis-kronologinen. Ensimmäisessä tutkimusluvussa
Järjestäytyminen käsitellen pääasiassa kotimaan kauppaa ennen ensimmäistä
maailmansotaa. Toisessa tutkimusluvussa Keskusliikkeiden nousu keskiössä ovat
kaupan kehitys ensimmäisen maailmansodan ja 1920-luvun aikana. Viimeinen
tutkimusluku Ketjuuntuminen keskittyy kaupparyhmien toimintaan ensisijaisesti 1930luvulla.
Tutkimukseni ei kuitenkaan pitäydy täysin edellä kuvatussa tiukassa kronologisessa
esitystavassa, sillä kaupparyhmät reagoivat toisinaan eriaikaisesti tapahtuneisiin
muutoksiin. Tällöin olen pitänyt parhaimpana ja selkeimpänä vaihtoehtona esittää
kaupparyhmien valitsemat toimintatavat yhdessä, vaikka ne olisivat tapahtuneet hieman
eri aikaan.
Tutkimuslukujen alussa on luvun teemat ja tärkeimmät tutkimustulokset esittelevä
tiivistys. Jokaisen tutkimusluvun viimeisen alaluvun lopussa on myös yhteenveto
tärkeimmistä asioista, havainnoista ja pohdinnoista.
Ensimmäisessä tutkimusluvussa käsittelen liberalisoimisen aiheuttamaa kotimaan
kaupan murrosta ja kaupan uudelleen järjestäytymistä. Kauppa alkoi ryhmittyä kolmeen
pääryhmään: tukkukauppiaisiin, omia yhteisostojärjestöjä perustaneisiin
maakauppiaisiin ja osuuskauppoihin. Esitän myös syitä osuuskauppojen nopeasti
saavuttamalle suurelle suosiolle.
Toinen tutkimusluku keskittyy vahvistuneeseen keskittymisprosessiin. Se sai
merkittävän sysäyksen ensimmäisen maailmansodan poikkeusoloista. Tarkastelen
luvussa syitä ja seurauksia keskusliikkeiden merkityksen kasvulle sekä kilpailevan
osuuskaupallisen, ns. edistysmielisen keskusliikkeen synnylle.
Kolmannessa tutkimusluvussa etsin syitä yhtäältä osuuskaupallisten keskusliikkeiden
menestykselle ja toisaalta yksityiskauppiaiden runsaille vararikoille 1930-luvun
lamavuosina. Luku nostaa esille myös kaupparyhmien erilaiset strategiset valinnat
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suhteessa yhä tärkeämmäksi kohonneeseen maataloustuotekauppaan. Lisäksi tarkastelen
alkavaa ketjuuntumista ja sen tärkeimpiä piirteitä.
Epilogissa nostan esille päivittäistavarakaupassa tapahtuneita merkittävimpiä fuusioita
ja tapahtumia 1950-luvulta 2010-luvulle saakka. Tutkimusajanjaksoani myöhemmänkin
periodin käsittely (vaikkakin suppeampi) on tärkeää, sillä suuret yhteiskunnalliset
muutokset tai kaupparyhmien omat toimet olisivat voineet hajottaa
päivittäistavarakaupan keskittyneisyyden. Esitän epilogissa muutamia mahdollisia syitä,
jotka säilyttivät suomalaisen päivittäistavarakaupan toisen maailmansodan jälkeenkin
pääosin muutamien kaupparyhmien hallussa eli poikkeuksellisen keskittyneenä.
Johtopäätökset-luvussa vastaan tutkimuskysymyksiini. Perustelen jo tutkimusluvuissa
esittämäni väitteet siitä, miksi väitän suomalaisen päivittäistavarakaupan keskittyneen jo
vuoteen 1938 mennessä. Esitän myös, miksi osuuskaupoista kasvoi menestyneitä juuri
Suomessa, ja miten yksityiskauppiaat reagoivat siihen poikkeuksellisen vahvasti
perustamalla omia järjestöjään ja tukkuliikkeitä. Lisäksi nostan esille tutkimukseni antia
kansainväliselle osuustoimintatutkimukselle sekä muutamia jatkotutkimusaiheita, jotka
olen havainnut tärkeiksi tutkimusta tehdessäni.
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”Liikeolot ovat näet meillä vielä monessa suhteessa siksi kehittymättömät, että
puhtaalta kauppakannaltakin luulisi olevan osuuskaupoille sijaa, kunhan ne
asianharrastuksella ja tarmolla hoidetaan. Vähittäiskauppiasten sivistyskantaa ja
varallisuutta ei myöskään meillä voitane korkeiksi arvostella, joten
osuuskauppojen kilpailijoiden kyky ei näytä liian pelottavalta siihen liikeoloja
uudistavaan voimaan verraten, jota osuuskaupat edustavat.”

Osuuskauppojen keskusliikettä suunnittelevan komitean muistio vuonna 1904.
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Tässä luvussa käsittelen 1800-luvun jälkipuoliskolla tapahtunutta sääntelyn purkamisen
matkaansaattamaa kotimaankaupan murrosta ja kauppiaiden alkavaa ryhmittymistä.
Väitän, että tärkein kimmoke yksityisten vähittäis- ja tukkukauppiaiden järjestöjen ja
yhteisostoliittojen perustamiselle olivat osuuskaupat, joita perustettiin sadoittain 1900luvun alussa. Ensimmäisiksi yksityiskauppiaiden yhteenliittymiksi syntyivät
Maakauppiaitten Oy vuonna 1906, Maakauppiaskunta r.l. ja Itä-Suomen Osuusliike r.l.
vuonna 1907 sekä Suomen Maakauppiasliitto vuonna 1912 ja Suomen
Tukkukauppiasyhdistys vuonna 1910.
Osoitan, että jakautumista yksityiseen ja osuustoiminnalliseen kauppaan eivät aluksi
säädelleet ideologiset tekijät, vaan osuuskauppojen nopeasti saavuttama vahva
liiketaloudellinen asema. Väitän, että suomalaisten osuuskauppojen nopea kasvu ja
menestys olivat seurausta kaupan hajanaisesta tilasta, yleisestä
osuustoimintainnostuksesta, vanhempien fennomaanisten joukkojärjestöjen tuesta sekä
varhain perustetusta ja valtakunnalliseksi kasvaneesta keskusliikkeestä SOK:sta ja sen
liikkeenjohdollisista toimista.
Tarkastelen myös yksityiskauppiaiden ja osuuskauppojen suhtautumista yhä
tärkeämmäksi tavarantoimittajaksi nousevaan kotimarkkinateollisuuteen. Osoitan, että
järjestäytyneet yksityiskauppiaat asettuivat useimmiten tukemaan teollisuutta, mutta
osuuskaupat suhtautuivat varauksellisemmin. Epäröivä suhtautuminen toimi yhtenä
kimmokkeena niiden omille tuotantolaitoksille.
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Suomen kotimaankauppa ajautui rajuun rakennemuutokseen 1860–1900-luvuilla.
Tukku- ja vähittäiskauppa pienyritysvaltaistuivat, kauppiaiden määrä moninkertaistui,
vanhat yhteistyömuodot menettivät merkityksensä ja kauppiaiden yhteiskunnallinen
vaikutusvalta väheni. Samaan aikaan kaupan välittämä tavaramäärä kasvoi
räjähdysmäisesti. Vuosisadan vaihteessa kaupan uudelleenjärjestäytymisen
edelläkävijöiksi ilmaantuivat osuuskaupat. Murroksen tarkempi tarkastelu on tärkeää,
sillä useissa tutkimuksissa järjestäytymätöntä yksityistä kauppaa on pidetty selityksenä
osuuskauppojen menestykselle.75
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Alkusysäyksenä kotimaisen vähittäiskaupan rakennemuutokselle antoi kauppaa
hallinneen sääntelyn asteittainen purkautuminen vuosina 1842–1879. Se vaikutti myös
tukkukaupan muutokseen yhdessä teknologisen kehityksen kanssa.
Uusien liberalististen oppien mukainen kotimaan kaupan vapauttaminen alkoi vuonna
1842, kun maataloustuotteiden välitys maaseudulla sallittiin. Tarkoituksina olivat
maaseutuväestön elinolosuhteiden helpottaminen ja heidän kytkemisensä vähäisine
varoineen kotimaisen teollisuuden edistämiseen. Kiellettyä oli kuitenkin yhä varsinaisen
maakaupan perustaminen, jotka sallittiin tietyin edellytyksin vasta vuodesta 1859
lähtien.76
Kauppiaaksi pääsyn ehdot säilyivät tiukkoina maaseudulla ja kaupungeissa. Ehtoja
helpotettiin vuoden 1868 elinkeinoasetuksella. Viimeisetkin esteet poistuivat vuoden
1879 elinkeinovapautuksen myötä. Siitä lähtien kuka tahansa sai perustaa kaupan lähes
minne tahansa, jos kyseessä eivät olleet erityistuotteet, kuten myrkyt, räjähtävät aineet,
alkoholi tai kirjat. Ainoa vaatimus oli maakauppaveron maksaminen. Sen tarkoituksena
oli taata, että ainoastaan vakavaraiset ryhtyisivät kauppiaiksi. Vero vakiintui 1880luvulla 100 markaksi, mutta sen kauppiaaksi pääsyä estävä vaikutus pieneni, kun
kauppa ja myyntitulot kasvoivat. Lopullisesti vero poistui vuonna 1925.77
Elinkeinovapauden myötä lakkautettiin myös ammattikuntasäädökset ja yhteistyöelimet.
Niiden poistuminen vähensi kauppiaiden yhteiskunnallista vaikutusvaltaa.78
Vuoden 1879 jälkeen kotimaan vähittäiskauppa pienyritysvaltaistui sekä myymälöiden
ja kauppiaiden määrät moninkertaistuivat vauhdilla, kuten Tapani Mauranen on
tutkimuksessaan osoittanut. Kaupan yrityksiä oli noin 2800 vuonna 1875, josta
kaupungeissa ja maaseudulla lähes yhtä paljon. Viisitoista vuotta myöhemmin niitä oli
jo 5850. Kauppayritysten määrä kohosi yli 8500 vuonna 1900. Tuolloin niitä oli noin
5000 kaupungeissa ja 3800 maaseudulla.79 Maaseudun myymälämäärä kasvoi noin
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1500:sta 4500 samaan aikaan.80 Kaupunkien myymälämääristä ei ole luotettavaa
arviota.81
Nopea väestönkasvu ruokki myymälöiden määrän lisääntymistä. Väkiluku kasvoi lähes
puolella noin 1,9 miljoonasta 2,7 miljoonaan vuosien 1875–1900 aikana.82
Myymälöiden määrään vaikuttivat myös vuoden 1899 säädökset. Aikaisemmin suurin
osa myymälöistä oli ollut sekatavaraliikkeitä, mutta uusi säädös edellytti eri tavaralajien
myynnin tapahtuvan omissa osastoissaan. Suuremmat liikkeet jakoivat tilansa seinien
avulla, mutta säädökset saivat aikaan myös erikoistumista. Siirtomaatavara-, maito-,
liha-, rauta- ja kangaspuodit syntyivät.83
Sääntelyn purkautuminen ja vähittäiskauppojen määrän kasvu vaikuttivat myös
aiemmin tukkukauppaa hallinneisiin monialaisiin kauppahuoneisiin. Ne olivat hoitaneet
ulko- ja kotimaankauppaa 1700-luvulta lähtien, varustaneet laivoja, toimineet pankkeina
ja harjoittaneet laaja teollisuutta. Paavo Korpisaaren 1870-luvulle ajoittama murros
kuitenkin lopetti monialaiset kauppahuoneet.84
Vähittäiskauppojen määrällinen kasvu rikkoi talonpoikien perinteisen yhteyden
kauppahuoneisiin, niin sanotun majamieslaitoksen. Talonpojat olivat myyneet
tuotteensa, etenkin tervan ja voin, kaupunkien suurille kauppahuoneille ja ostaneet
näiltä vastavuoroisesti tarvitsemansa tuotteet, kuten suolan ja kahvin.
Vähittäiskauppojen määrän lisääntyessä talonpojat myivät tuotteensa ja ostivat
tarvitsemansa tavaransa ensisijaisesti lähikauppiailtaan ja vapautuivat samalla pitkistä
kuljetusmatkoista. Talonpoika-kauppahuone -sidosta heikensi myös rahatalouden
yleistyminen maaseudulla. Rahaa toivat voi, puu sekä uitto- ja kuljetuspalkkiot. Enää ei
välttämättä tarvittu vaihtokauppaa, vaan talonpojat saattoivat myydä tuotteensa yhdelle
kauppiaalle ja ostaa tarvitsemansa tuotteet toiselta.85
Vanhan sidoksen katkeaminen ei ollut ainoa tekijä, joka tappoi monialaiset
kauppahuoneet. Ne saivat ensimmäinen iskun jo vuonna 1846, kun ns. tuoteplakaatti
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kumoutui. Plakaatti oli kieltänyt tuomasta maahan tuotteita ulkomaisilla aluksilla.
Määräyksen poistuminen avasi kuljetukset kansainväliselle kilpailulle. Samaan aikaan
höyrylaivat yleistyivät. Ne rikkoivat perinteisen tuonti- ja vientikaupan yhteyden, jota
kauppahuoneet olivat hoitaneet omilla purjelaivoillaan. Ulkomaiset höyrylaivayhtiöt ja
myöhemmin myös kotimaiset höyrylaivayrittäjät pystyivät hoitamaan kuljetukset
huomattavasti nopeammin ja edullisemmin kuin kauppahuoneet.86
Myös tapulikaupunkijärjestelmä poistui asteittain ja lopetettiin kokonaan vuonna 1879.
Nyt ulkomaankauppaa saivat käydä muutkin kuin rannikon suuret kaupungit.
Muutoksen vaikutuksia nopeutti samanaikainen teknologinen kehitys. Rautateiden
yleistyminen ja Saimaan kanavan valmistuminen mahdollistivat ulkomaankaupan ja
etenkin tukkukaupan harjoittamisen sisämaassa.87 Rautateiden pituus yli
kolminkertaistui vuosien 1880–1900 aikana.88
Rahaolojen vakiintuminenkin heikensi suurten kauppahuoneiden asemaa. Niiden
harjoittama vaihtokauppa oli ollut järkevää monenlaisten valuuttojen ja heiluvien
valuuttakurssien aikana, mutta vuonna 1866 saatu Suomen markka ja siirtyminen
kultakantaan vuonna 1877 vähensivät epävarmuutta. Kauppahuoneiden
rahoitusmonopoli menetti asemiaan myös liikepankkien perustamisen myötä 1860luvulta alkaen.89 Voittoja himmensi vielä kotimarkkinateollisuuden kehittyminenkin,
kun teollisuus ryhtyi myymään tuotteittaan suoraan vähittäiskauppiaille.90
Suuret laivanvarustaja-kauppahuoneet pitivät parhaimpana vaihtoehtona teollisuuteen,
etenkin puunjalostusteollisuuteen, siirtymistä joko osittain tai kokonaan.91
Kauppahuoneet olivat luoneet ensikosketuksensa teollisuuteen jo rakennuttaessaan
laivoja ja perustaessaan laivanveistämöitä. Sahatavaroiden osto ja vienti johtivat monet
ensin vesisahojen ja sittemmin höyrysahojen perustamiseen. Samaan aikaan kuin muut
toimialat kärsivät, sahateollisuus nousi noususuhdanteiden myötä kukoistukseen 1870luvulla. Metsäteollisuuden pariin houkutti myös puuhioke, jota ryhdyttiin käyttämään
paperin raaka-aineena. Suurten kauppahuoneiden valinta oli selvä. Teollisuuden pariin
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siirtyivät mm. W. Rosenlew & Co., Hackman & Co., Strenberg, A. Ahlström, Aug.
Eklöf, H. Borgström & Co. sekä oululaiset kauppahuoneet Franzén, Bergbom ja
Snellman.92 Aikansa suurin kotimainen laivanvarustaja, kauppahuone Wolf, hajosi,
mutta suurin osa sen varoista sijoitettiin puunjalostukseen, myöhemmin Tornator Oy:na
tunnettuihin tehtaisiin.93
Osa kauppahuoneista ajautui konkurssiin, jota edesauttoi 1880-luvun niin sanottu pitkä
lama. Toiset eivät enää löytäneet tukalassa tilanteessa toiminnalleen jatkajaa.94
Lakanneisiin yrityksiin kuuluivat mm. pietarsaarelainen Malmin kauppahuone,
oululainen Granberg ja viipurilaiset Tichanoff sekä Rosenius & Sesemann.95
Vain harvat kauppahuoneet jatkoivat tukkukauppaa.96 Tukkukauppaa tutkineen Kai
Hoffmanin mukaan kaupan jatkaminen oli kuitenkin yleistä etelärannikon
kauppahuoneiden keskuudessa, joilla ei ollut omaa kauppalaivastoa.97 Murros koski
niitä vähiten. Tällaisia poikkeuksia olivat mm. Ferd. Alfthan Viipurissa, Johan Lang
Raahessa ja Séren Turussa. Parhaiten tukkukaupan murroksesta selviytyivät verrattain
myöhään 1800-luvun puolivälissä perustetut sisämaan kauppahuoneet, kuten Gustav
Ranin, Herman Saastamoinen ja Anders Auvinen. Niistä kehittyi 1900-luvun alussa
merkittäviä tukkukauppiaita. Murros ei myöskään koskenut juuri lainkaan voinviejämaataloustarvike-viljanostajatukkukauppiaita. Ne joutuivat koetukselle vasta
osuustoiminnallisten keskusliikkeiden Valion, Hankkijan ja ruotsinkielisten hallitseman
maataloustarvikkeita ja -tuotteita välittäneen Centralandelslaget Laborin vallatessa
markkinat ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosina.98
Kaupan vapautuminen, volyymien kasvaminen ja vanhojen kauppahuoneiden
väistyminen houkuttelivat tukkukauppaan uusia yrittäjiä. Suomessa oli noin 200
tukkukauppaa 1900-luvun alussa, joista peräti kaksi kolmasosaa oli perustettu vasta
vuoden 1880 jälkeen.99 Hoffman on nimittänyt ilmiötä uuden tukkukaupan synnyksi, ja
ajoittanut sen alkamisen 1880-luvulle.100
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Uuden tukkukaupan leimallisia piirteitä olivat tukkukaupan hallitseva asema
liiketoiminnassa ja vähittäiskauppiaiden palveleminen. Aiemmin tukkumyynti oli
muodostanut vain pienehkön osan kauppahuoneiden monialaisesta toiminnasta.101 Uusi
tukkukauppa erikoistui palvelemaan yhä kasvavaa vähittäiskauppiaiden joukkoa.102
Samalla vanha tukku- ja vähittäiskauppakytkös alkoi purkaantua. Vähittäiskauppaa
harjoittavien tukkuliikkeiden määrä laski 1870-luvulta alkaen. Vuosisadan vaihteen
kotimaankaupan murrosta tutkineen Tapio Maurasen laskelmien mukaan vain noin 30
prosenttia tukkukaupoista harjoitti vähittäiskauppaa vuosisadan alussa.103 Muutosten
myötä tukkukauppa menetti myös valtakunnallisuuttaan ja muuttui ensisijaisesti
paikalliseksi.104
Myös erikoistuminen kuului uuden tukkukaupan piirteisiin. Vain harvat tukkukauppiaat
olivat keskittyneet aikaisemmin yhteen tuoteryhmään rautakaupan tukkuliikkeitä lukuun
ottamatta.105 Erikoistukkuliikkeiden määrä kääntyi kasvuun 1870- ja 1880-luvuilta
alkaen. Muutamat kasvoivat valtakunnallisiksikin.106
Valtaosa tukkukaupoista pysyi kuitenkin sekatavaratukkuina. Niiden toiminnan
pääpaino oli siirtomaatavaroissa, ja ne olivat yleensä pieniä. Suuria siirtomaatavaroihin
erikoistuneita tukkuja oli vain vähän.107 Kai Hoffmanin mukaan merkittävimpiä olivat
G. F. Stockmann, Jawa Thehandel ja Gustav Paulig Helsingissä, G. O. Sumelius
Tampereella, Häkli, Lallukka ja Kumpp. Viipurissa ja Carl Finnilä & Co. Vaasassa.108
Paavo Korpisaaren esille nostamien merkittävien elintarvike- ja
siirtomaatavaratukkukauppiaiden lista on hieman laajempi, käsittäen myös William
Siparin Haminassa ja Maamiesten Kauppa Oy:n Turussa.109
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Uuden tukkukaupan synty vahvisti tuonti- ja vientikauppiaita. He harjoittivat
ulkomaankauppaa ilman laivanrakennusta ja -varustusta. Jotkut heistä olivat aloittaneet
toimintansa jo ennen murrosta. Tuonti- ja vientikauppiaiden kukoistuskausi jäi
kuitenkin lyhyeksi, ajoittuen 1890–1910-luvuille. Sen jälkeen vienti- ja tuontikauppa
siirtyi teollisuuden ja agentuurien hoidettaviksi.110
Kotimaankaupan murros ja sääntelyn purkaminen aiheuttivat joukon lieveilmiöitä, jotka
eivät jääneet aikalaisilta huomaamatta. Sanomalehdistön mukaan suurimpia ongelmia
olivat velkakaupan yleistyminen, koronkiskonta ja vaihtelevat hinnat.111 Myös
turhamaisuuden ja tuhlaavaisuuden leviäminen ärsyttivät. Maakauppiaiden uskottiin
houkuttelevan vaimot ja lapset tuhlaamaan vähäiset varansa joutavuuksiin ja
palvelusväen kantamaan koko palkkansa puoteihin. Pahana pidettiin kaupan
harjoittamista sunnuntaisin, vaikka se oli monelle maakauppiaalle elinehto. Ympäristön
asukkaat saapuivat tuolloin kylälle jumalanpalvelukseen ja halusivat samalla hoitaa
kauppa-asiansa. Närkästystä lisäsivät maakauppiaiden tarjoamat kaupantekijäisryypyt ja
viinan myynti. Se oli laissa kielletty, mutta palvellakseen asiakkaitaan tyydyttävästi
monet kauppiaat viis veisasivat kiellosta.112
Kriittiset kirjoitukset saivat pontta tilastotieteilijä August Hjeltiltä, joka tutki Karjalan
kauppaoloja ja julkaisi niistä pitämänsä esitelmän vuonna 1893. Hjelt katsoi
maakauppiaat syypäiksi monen karjalaisen kurjuuteen ja vaati kauppiaiden määrän
rajoittamista sekä tiukkoja ehtoja kauppiaaksi pääsylle.113
Kansantaloudellinen yhdistys kiinnostui Hjeltin esitelmästä ja lähetti kyselyn
maakaupasta 375 kunnalle. Vastausten mukaan Karjala ei ollut mikään poikkeus.
Kyselyyn vastasivat kunnallislautakuntien esimiehet, ja heidän mukaansa peräti 186
kunnassa maakauppa oli aiheuttanut enemmän turmiota kuin hyötyä.114
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Kotimaankaupan tila kaipasi parannusta kaikkien kaupan osapuolten mielestä jo 1800luvun lopulla. Siihen eivät olleet tyytyväisiä tukku- tai vähittäiskauppiaat, viranomaiset
eivätkä monet asiakkaistakaan.
Kaupan murros lieveilmiöineen ei kuitenkaan ollut poikkeuksellista, eikä se siten riitä
yksinään selittämään osuuskauppojen menestystä. Kotimaankauppa vapautettiin
nopeasti muissakin Pohjoismaissa uusien liberalististen oppien mukaisesti (Tanskassa
1857, Ruotsissa 1864 ja Norjassa 1866–1874). Tanskalainen historioitsija Poul Thestrup
on jopa pitänyt kaupan vapauttamista suurimpana Pohjoismaita kohdanneena
mullistuksena sitten keskiajan.115
Muutosta huonoihin kauppatapoihin alkoivat vaatia äänekkäimmin uuden aatteen,
osuustoiminnan, kannattajat Suomessa kuten muissakin Pohjoismaissa.

*'*

"" !!""" 

Osuustoiminnallisia yrityksiä syntyi Suomeen pitkin 1800-lukua, mutta varsinaisesti
aate ryhtyi voittamaan alaa vasta kun osuustoimintaa edistävä Pellervo-Seura
perustettiin vuonna 1899, ja osuustoimintalaki säädettiin kaksi vuotta myöhemmin.116
Osuuskuntia syntyi vauhdilla. Kymmenen vuotta Pellervo-Seuran perustamisen jälkeen
Suomessa oli varovaisimpienkin laskelmien mukaan runsaat 1700 osuuskuntaa ja niissä
jäseniä lähes 125 000.117 Kasvuvauhti oli kansainvälisestikin poikkeuksellista. PellervoSeuran mukaan kyseessä oli ”osuustoimintahuumaus”.118
Vanhempi osuustoimintatutkimus on selittänyt osuustoiminnan nopeaa leviämistä ja
suosiota niin sanotulla esiosuuskuntaperinteellä eli kansanomaisilla taloudellisilla
yhteistoimintamuodoilla.119 Tällaisia ovat olleet mm. talkoot, yhteismyllyt, osuussahat,
pato- ja kalastusosuuskunnat, nuotta- ja hylkeenpyyntikunnat, metsästys-, järvenlasku
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ja kaskiyhtiöt, paatti-, tie-, silta- ja kyytilahkot sekä ammattikuntalaitos ja kaupunkien
paloapujärjestelmät. Myös Hannes Gebhard korosti monissa varhaisissa puheissaan
esiosuuskuntien tärkeyttä osuustoiminnan leviämiselle.120
V. J. Sukselainen kyseenalaisti esiosuuskuntien merkityksen osuustoiminnan suosiolle
väitöskirjassaan jo 1930-luvun lopulla. Hänen mukaan ”esiosuuskuntia voidaan pitää
muidenkin vaihdantatalouden piirissä toimivien yhtiöiden kantamuotona”.121 Kritiikkiä
ovat jatkaneet sittemmin monet tutkijat, kuten Touko Perko 1970-luvulla. Perkon
mukaan esiosuuskunnat eivät selittäneet osuustoiminnan suosiota Suomessa, sillä
vanhoja kansanomaisia yhteistyön muotoja löytyi runsaasti muualtakin maailmasta.
Esimerkiksi Saksassa on vedottu muinaisgermaanisiin yhteislaitoksiin, Sveitsissä
juuston valmistuksessa tarvittuun yhteistyöhön ja Kreikassa
villantuotantoyhteistyöhön.122 Perkon mukaan myös monet esiosuustoiminnalliset
yhteistyön muodot olivat jo menettäneet suurimman osan merkityksestään 1800-luvun
lopulla.123
Osuustoiminnan suosion selittäminen esiosuuskuntaperinteellä ei myöskään kestä
vertailua muihin Pohjoismaihin. Kulutusosuustoiminnan suosio kasvoi suuremmaksi
Suomessa kuin muissa Pohjoismassa, vaikka esiosuustoiminnallinen yhteistoiminta oli
hyvin samanlaista.124
Teppo Vihola on puolestaan arvellut osuustoimintahuumauksen syyksi perisuomalaista
kateutta, mutta sitä on tieteellisesti vaikea todentaa.125
Uudempi osuustoimintatutkimus, etenkin Anna-Stiina Henttinen, Maritta Pohls ja Kari
Inkinen ovat tarjonneet esiosuustoimintaperinteiden ohella kestävämpiä selityksiä
osuustoiminnan suosiolle. He ovat korostaneet helmikuun manifestin ja nopean
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rakennemuutoksen synnyttämää tilannetta (etenkin siirtymistä rahatalouteen),
fennomaanien sitoutumista aatteeseen ja osuustoiminnan keskusjohtoisuutta.126
Venäjä alkoi toteuttaa yhtenäistämispolitiikkaansa 1890-luvulla. Se huipentui
vuosikymmenen lopulla Helmikuun manifestiin. Emämaan toimenpiteet herättivät
suomalaisissa voimakkaan yhteistoimintahalun ja takasivat fennomaanien ajatuksille
yhtenäisestä kansasta aikaisempaa laajemman kannatuksen. Fennomaanien mukaan
talonpoikaisto oli sidottava tiukemmin kansakunnan rakentamiseen ja rakentajiin
taloudellisia ja sivistyksellisiä mahdollisuuksia parantamalla, sillä talonpoikaisto
muodosti kansakunnan selkärangan. Lähes 90 prosenttia suomalaisista asui maalla, ja
heidän elinolosuhteet näyttivät uhatuilta teollistumisen ja vapaan markkinatalouden
puristuksessa. Osuustoiminta oli tähän tarkoitukseen mitä sopivin aate tarjoten sekä
taloudellista että aatteellista tukea. Fennomaanisen sivistyneistön innostus aatteesta
takasi osuustoiminnalle myös laajan tuen valtion hallinnossa ja auttoi mm. maan
ensimmäisen osuustoimintalain säätämisessä. Sivistyneistön tuki osuustoiminnalle
näkyi edelleen ensimmäisiä eduskuntavaaleja varten laadituissa puolueohjelmissa.
Kaikki suurimmista puolueista ottivat osuustoiminnan ohjelmiinsa.127
Hannes Gebhardin suunnitelmien mukaan suomalaisesta osuustoiminnasta ryhdyttiin
myös rakentamaan varhain keskusjohtoista, ylhäältä alaspäin johdettua laaja-alaista
järjestörakennelmaa.
Vuoteen 1905 mennessä keskusliikkeet olivat syntyneet tärkeimmille
osuustoimintahaaroille. Osuuspankkien Keskusosuuspankki OKO perustettiin 1902,
SOK 1904, maidontuottajien Valio 1905 ja maataloustarvikkeita kauppaava Hankkija
1905. Valtakunnalliset keskusliikkeet olivat kansainvälisestikin poikkeuksellisia, sillä
muualla osuustoiminta levisi yleensä hajanaisena kansanliikkeenä alhaalta ylöspäin.128
Sortovuosien aiheuttama yhteistyöhalu, rahatalouden leviämisen luoma tarve,
fennomaanien tuki ja keskitetty osuustoimintarakenne olivat tärkeitä osuustoiminnan
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saavuttamalle suosiolle, mutta nopeasta leviämisestä huolehtivat ensisijaisesti
fennomaaniset joukkojärjestöt: kansanopistot ja nuoriso- raittius- ja työväenseurat.
Niiden työ oli ratkaisevaa, sillä suomalaiset osuuskunnat eivät ensimmäisinä
vuosikymmeninään kasvaneet muiden Pohjoismaiden osuustoiminnallisia yrityksiä
suuremmiksi. Sen sijaan poikkeuksellista oli aatteen ja yritysmuodon nopea leviäminen,
jota ihmeteltiin myös muualla.129
Monet tutkimukset ovat korostaneet Pellervo-Seuran roolia osuustoiminta-aatteen
levittäjänä, mutta nuoren järjestön voimavarat olivat rajalliset.130 Se teki aatetta
tunnetuksi etenkin julkaisuiden avulla. Tärkeimpiä olivat jo kesällä 1899 painettu
pamfletti Maanviljelijät yhteistoimintaan ja samana vuonna ilmestymisensä aloittanut
Pellervo-lehti. Sen levikki pysytteli 20 000–30 000 välillä 1900-luvun ensimmäisen
vuosikymmenen ajan. Ruotsinkielisen sisarlehden tilausmäärät jäivät
vaatimattomammiksi ja alenivat noin 4000:sta 2000 samaan aikaan.131
Pellervo-Seuran julkaisutyötä vaikeutti se, että keskeisin tiedonvälitysmuoto oli vielä
puhuttu sana, eivät kirjalliset harrastukset. Pellervo-Seura ryhtyikin edistämään
maataloutta kohentamaan pyrkivien maamiesseurojen perustamista. Ennen PellervoSeuran perustamista niitä on arvioitu olleen noin 80 ja jäseniä lähes 4 000. Jo vuonna
1906 maamiesseuroja oli noin 450 ja jäseniä yli 20 000. Vuosikymmenen lopussa
maamiesseurojen määrä oli kohonnut runsaaseen 650 ja jäsenmäärä hieman yli
34 000.132 Maamiesseurat tilasivat myös noin puolet seuran julkaisemasta Pellervolehdestä.133
Maamiesseuroista ei kuitenkaan kasvanut toivotunlaisia osuustoiminta-aatteen
levittämis- ja tukipilareita. Maamiesseurat kuuluivat vanhastaan suurmaanomistajien
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hallitsemiin läänikohtaisiin maanviljelys- ja talousseuroihin, joiden reviirille PellervoSeura astui ajaessaan paikallisseurojen perustamista. Ristiriidoilta ei voitu välttyä.
Maanviljelys- ja talousseurat epäilivät Pellervo-Seuran irrottavan sen vanhat alajärjestöt
itsestään ja tekevän niistä osuustoimintajärjestöjä. Ristiriita esti osittain
maamiesseurojen kasvun koko maan kattavaksi valtakunnalliseksi verkostoksi, jollaista
Gebhard oli suunnitellut. Suopeimmin Pellervo-seuran tavoitteisiin suhtauduttiin Itä- ja
Pohjois-Suomessa, vastahakoisimmin vanhoilla viljelyalueilla Lounais-Suomessa ja
Hämeessä. Maanviljelysseurat eivät ottaneetkaan ohjelmaansa osuustoiminnan
edistämistä. Niiden suhtautuminen uuteen aatteeseen oli parhaimmillaankin nihkeän
suopeaa. Maamiesseurat puolestaan kokivat läheisimmiksi liittolaisikseen
maanviljelysseurat kuin Pellervo-Seuran.134
Parhaiten maamiesseurat onnistuivat edistämään osuustoiminta-aatetta perustaessaan
yhteisostoyhdistyksiä ja maataloustuotantoon liittyviä osuuskuntia, kuten sonni- ja
karjanvakuutusyhdistyksiä sekä meijereitä. Sitä vastoin Gebhardin haaveilemia osto- ja
myyntiosuuskuntia syntyi tuskin lainkaan. Kaupparekisteriin merkittiin ainoastaan
seitsemän osto- ja myyntiosuuskuntaa vuonna 1903 ja paria vuotta myöhemmin
kolme.135
Pellervo-Seura palkkasi aatetta levittämään myös neuvojia, maalaisten osuusherroiksi
kutsumia konsulentteja.136 Seuran varat eivät kuitenkaan riittäneet monien
osuusherrojen palkkaamiseen. Ensivuosina neuvojia oli kolme, vuodesta 1905 alkaen
noin kymmenen. Kaikki neuvojat eivät olleet päätoimisia, vaan noin kolmasosa teki
muitakin töitä Pellervo-Seurassa tai toimi neuvojina ainoastaan loma-aikoina.137
Neuvojat matkustivat minkä kerkesivät, mutta kehittymättömät liikenneyhteydet
vaikeuttivat toimintaa. Noin puolet matkapäivistä meni matkustamiseen esitelmien
pitämisen sijasta. Pellervo-Seura tuskaili alituisesti neuvojapulaansa ja joutui toistuvasti
kieltäytymään esitelmäpyynnöistä.138 Neuvojien järjestämät tilaisuudetkaan eivät aina
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keränneet riittävästi kuulijoita. Yksi seuran aktiivisimmista konsulenteista Juho
Torvelainen raportoi vuonna 1902: ”Monta kertaa on sattunut, että ei ole ketään
saapunut taikka että saapuvilla on ollut ainoastaan yksi henkilö.”139
Pian Pellervo-Seura muutti neuvojiensa työtä. Yleisestä osuustoimintavalistuksesta
luovuttiin lähes kokonaan, ja neuvojat keskittyivät auttamaan erilaisten osuuskuntien
perustamisessa. Vielä vuonna 1900 noin 250 pidetystä esitelmästä hieman yli puolet
käsitteli osuustoiminta-aatetta, mutta viiden vuoden kuluttua määrä oli enää noin 5
prosenttia.140
Pellervo-Seura ryhtyi myös järjestämään Pellervo-päiviä eli luentokursseja
”yhteistoiminta-aatetta harrastaville maanviljelysvirkamiehille” vuodesta 1899
alkaen.141 Ne menestyivät yli odotusten. Ensimmäisille päiville tammikuussa 1900
saapui noin 600 osallistujaa, eikä pelkästään maanviljelysvirkamiehiä, vaan myös
opettajia, pappeja, ylioppilaita, työmiehiä, torppareita jne.142 Vuoden 1901 Pellervopäivien jälkeen tapahtuman luonne kuitenkin muuttui. Päivistä tuli pääasiassa
osuuskuntien johto- ja toimihenkilöiden keskeisiä neuvottelutilaisuuksia.143
Seura myönsi jo vuonna 1900 olevan liian pieni hoitamaan yksin
osuustoimintavalistusta. Apua oli etsittävä muilta tahoilta. Ulkomailla osuustoimintaaatetta olivat levittäneet tehokkaasti papit ja opettajat, joiden puoleen myös PellervoSeura kääntyi.144 Hannes Gebhardin puoliso Hedvig kirjoitti ensiksi mainituille
opaskirjan, koska ”Suomessa ei kellään sivistyneellä henkilöllä ole niin monta
kosketuskohtaa maalaisväestömme kanssa kuin papeilla.” Monet papeista olivat myös
itse maanviljelijöitä.145 Opettajille ei varsinaista opaskirjaa laadittu, mutta maan lähes
2500 kansakoulunopettajalle lähetettiin kiertokirje, jossa pyydettiin heitä levittämään
osuustoiminta-aatetta. Pellervo-Seuran omien arvioiden mukaan osuustoimintainto jäi
kuitenkin papiston ja opettajiston joukossa alhaiseksi.146
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Suurempaa kiinnostusta osuustoimintaa kohtaan osoittivat kansanopistot, joiden
innostuneisuuteen vaikutti etenkin Pellervo-Seuran perustajajäseniin kuulunut Niilo
Liakka. Hän oli myös Ilmajoen kansanopiston johtaja. Muita osuustoiminnasta
innostuneita olivat Sääksmäen kansanopiston johtaja Rufus Saikku ja Limingan
kansanopiston johtaja Kaarlo Kerkkonen. Pellervo-Seuran mukaan kansanopistoilla oli
yksi ehdoton valttikortti aatteen levittämisessä: ne sijaitsivat maaseudulla. Seura tuki
kansanopistojen osuustoiminnan hyväksi tekemää työtä mm. lahjoittamalla opistoille
julkaisujaan.147
Kansanopistoja oli kuitenkin vielä vähän. Maan 15 opistossa opiskeli lukuvuonna 1899–
1900 ainoastaan noin 500 opiskelijaa. Kymmenen vuotta myöhemmin opistoja oli 27, ja
niissä opiskelijoita noin 1 300.148 Kansanopistot järjestivät myös lyhytkestoisempia
kursseja, joiden osanottajamääriä ei aina tilastoitu. Esimerkiksi Limingan kansanopiston
johtaja Kaarlo Kerkkonen kertoi Pellervo-Seuralla lähettämässään kirjeessä
lomakursseista, jotka hän oli järjestänyt vuoden 1900 alussa. Sinne oli kerääntynyt yli
600 kuulijaa Kokkolaa ja Rovaniemeä myöten. Yhtenä aiheena oli ollut
osuustoiminta.149
Pellervo-Seura sai tukea osuustoiminnan levittämiseen myös maanviljelys- ja
meijerioppilaitoksilta. Maanviljelyshallitus hyväksyi seuran lukuisten hakemusten
jälkeen osuustoiminnan oppiaineeksi vuonna 1904. Opetus alkoi seuraavana vuonna.150
Pellervo-Seuran ponnisteluista huolimatta osuustoiminnasta kasvoi kansanliike
ensisijaisesti vanhempien fennomaanisten joukkojärjestöjen innostuttua aatteesta
omaehtoisesti. Ylhäältäpäin johdetun osuustoiminnan muuttumisen kansanliikkeeksi
takasivat etenkin nuoriso-, raittius- ja työväenseurat, joiden jäsenmäärä kasvoi lähes
räjähdysmäisesti 1900-luvun alussa. Vuonna 1899 Suomesta oli noin 190 nuorisoseuraa
ja niissä jäseniä noin 14 000. Vuonna 1905 seuroja oli jo 530 ja jäseniä lähes 40 000.151
Raittiusseurojen jäsenmäärä kasvoi noin 10 000:sta lähes 37 500:aan 1897–1906
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vuosien aikana.152 Suurimmasta kasvusta vastasivat työväenyhdistykset, joiden jäsenistö
yli nelinkertaistui vuosina 1899–1905, noin 9 500:sta runsaaseen 45 000:een.153
Seurat löysivät osuustoiminnasta omia pyrkimyksiään tukevia piirteitä. Nuoriseurat
korostivat itsekasvatusperiaatetta, raittiusseurat jo maailman ensimmäisenä
osuuskauppana pidetyn Rochdalen pykälissä vaadittua raittiutta ja työväenliike
aatteeseen sisältyvää sosialismia.154 Useat raittius- ja nuorisoseurojen johtajat myös
tuskailivat iltamiensa olevan ”turmeltuneita” ja ”ohjelmattomia”.155 Osuustoimintaesitelmät olivatkin erittäin tervetulleita iltamien ohjelmanumeroiksi. Samalla iltamat
tarjosivat uudelle aatteelle laajan kuulijakunnan.
Nuorisoseurat olivat Pellervo-Seuralle ja Hannes Gebhardille helpoimmin hyväksyttävät
liittolaiset. Vanhasuomalainen hajottavia pyrkimyksiä vastustava Pellervo-Seura piti
nuorisoseuroja puolueettomina.156 Yhteistyö alkoi nuorisoseurojen keskusliiton Suomen
Nuoriso Liiton (SNL) pyydettyä Pellervo-Seuralta esitelmää yleiseen kokoukseensa
Viipuriin vuonna 1899. Väinö Axelsonin esitelmän jälkeen kokous hyväksyi
yksimielisesti päätöslauselman: ”nuorisoseurat ottavat omakseen maalaisväestön
yhteistoiminta-asian.”157 Päätös ei jäänyt korulauseeksi, vaan SNL:n puheenjohtaja
Zacharias Castrén kirjoitti osuustoiminnasta välittömästi artikkelin Suomen Nuorison
Liiton albumiin. Myös liiton äänenkannattaja Pyrkijä alkoi julkaista toistuvasti
osuustoiminta-artikkeleita.158
Osuustoiminta herätti innostusta etenkin Etelä-Pohjanmaalla, jossa nuorisoseurojen
tunnettu keulahahmo Santeri Alkio vaikutti. Osuustoiminta oli Alkiolle ”ihanteellisin
liiketoimintamuoto”. Hän kuului vuosikausia Laihian osuuskaupan hallitukseen.159
Etelä-Pohjanmaan nuorisoseura ryhtyikin lähettämään ympäri maakuntaa ns.
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”luennoitsija-parvia” vuodesta 1902 alkaen. Parvien tehtävänä oli tehdä osuustoimintaa
tunnetuksi.160
Nuorisoseurojen osuustoimintahuumaus ei rajoittunut Pohjanmaalle, vaan SNL:n
paikallisseurat järjestivät runsaasti yhteisiä osuustoimintaa käsitteleviä kokouksia ja
iltamia maamiesseurojen kanssa ympäri maata ja levittivät Pellervo-lehteä.161 Pienen
vihjeen nuorisoseurojen tehokkuudesta antaa niiden vuosittain järjestämät noin 3000
iltamaa ja noin 3 000–5 000 esitelmätilaisuutta.162 Myös Keski-Suomen ja EteläKarjalan nuorisoseurojen haaraosastot ottivat osuustoiminnan levittämisen virallisesti
ohjelmiinsa.163
Pellervo-Seuran kannalta ongelmallisempia olivat ”puolueelliset” raittius- ja
työväenseurat. Toki monet pellervolaisista kannattivat raittiutta aikalaistensa tavoin,
mutta järjestölliseen sitoutumiseen suhtauduttiin empien. Raittiusväki kuitenkin
ymmärsi välittömästi osuustoiminnan edut oman aatteensa edistämiselle. Turun lähellä
sijaitsevan Raunistulan raittiusväen kokouksessa lausuttiin jo keväällä 1901 maan
ensimmäinen virallisesti osuuskaupaksi rekisteröidyn yrityksen syntysanat. Turun
Vähäväkisten Osuusliikkeeksi ristitystä osuuskunnasta kasvoi nopeasti yksi Suomen
suurimmista osuuskaupoista. Raittiusseuralaisia kiinnosti etenkin osuuskauppojen
perustaminen, koska he olivat kyllästyneitä asioimaan ajan tavan mukaan alkoholia
myyvissä seka- ja siirtomaatavarakaupoissa. He pelkäsivät hienojen ja värikkäiden
etikettien houkuttelevan etenkin lapsia ja nuoria juovutusjuomien pariin.164 Myös
asiakkaille tarjottavat kaupantekijäisjuomat olivat yleisiä, eivätkä kaikki kauppiaat tai
myyjätkään pystyneet vastustamaan viinatynnyriensä houkutuksia.165
Turkulaisten tarjoama esimerkki innosti myös helsinkiläistä Koiton raittiusväkeä
perustamaan oman osuuskaupan. Suunnitelmat kuitenkin hautautuivat tuntemattomista
syistä, mutta pääkaupunki sai jo vuonna 1905 raittiutta kannattavan Osuuskauppa
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Elannon. Se ei tosin vaatinut ehdotonta raittiutta jäseniltään, kuten Koiton kaavailema
osuuskauppa.166
Raittiuden kannattajia saapui runsaasti Pellervo-päivillekin vuonna 1902. Syntyneissä
keskusteluissa nousivat esille toistuvasti yhteiset iskulauseet: ”Raittius on niitä
kulmakiviä, joilla osuustoiminta lepää.” ”Molemmilla on sama perussävel, lähimmäisen
rakkaus.”167 Samana vuonna Vaasassa järjestetty yleinen raittiuskokous hyväksyi
osuustoimintaa tukevat ponnet. Raittiusseurat ryhtyivät levittämään aatetta
kokouksissaan, ja yhdistyksen äänenkannattaja Kylväjä julkaisi monia osuustoimintaa
käsitteleviä artikkeleita.168 Vaasan yleisessä raittiuskokouksessa esitelmöi myös
Pellervo-Seuran johtokunnan jäsen ja tunnettu raittiusmies J. E. Antila aiheenaan
Osuustoiminnan ja raittiusliikkeen sukulaisuudesta. Raittiuden Ystävät ry julkaisi sen
pienenä vihkosena edistämään aatteiden välistä yhteistyötä, eikä Kylväjä unohtanut
mainostaa jäsenilleen Hannes Gebhardin ja useimpien Pellervon virkailijoiden
ehdotonta raittiuttakaan.169
Raittiusliikkeen tuki oli tervetullutta, mutta Pellervo-Seura ei halunnut pitemmälle
menevää yhteistyötä. Syy oli selkeä: osuuskuntien piti olla avoimia kaikille, ei
ainoastaan tiettyyn ryhmään kuuluville. Pellervo-Seura kieltäytyi mm. Raittiuden
Ystävät ry:n ehdottamista ehdotonta raittiutta vaativista osuuskassoista. 170
Suurimman tuen osuustoiminta, tarkemmin ottaen kulutusosuustoiminta sai
työväenliikkeeltä, joka innostui siitä omaehtoisesti. Pellervon pitkäaikainen konsulentti
Juho Torvelainen totesi jo vuonna 1902: ”Työväenliike on kuitenkin voimakkaammin
kuin mikään muu yhteiskunnallisista liikkeistämme tositeossa antanut huomata, minkä
arvon se osuustoiminnalle panee.”171
Työväenliikkeen panos kulutusosuustoiminnan levittämisessä oli erityisen merkittävää,
koska ensisijaisesti maanviljelijöiden osuustoimintaa edistämään perustettu Pellervo
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Seura suhtautui osuuskauppoihin penseästi ensi vuosinaan.172 Seuran ensimmäinen
virallinen nimikin kuului ”Pellervo, Suomen maalaisväestön osuustoiminnan
edistämisseura”.173
Gebhardin mukaan osuustoiminnan tärkein tehtävä oli vapaan markkinatalouden kanssa
kamppailemaan joutuneen maatalouden ja talonpoikaiston vahvistaminen.
Talonpoikaisto ja maahenki olivat ”kansallisen sivistyksen kurkihirsiä”, joiden
katoaminen johtaisi koko kansan turmioon.174 Sen sijaan osuuskaupat houkuttaisivat
talonpoikia ainoastaan turhaan kulutukseen ja veisivät rahat pois elintärkeistä
maatalousinvestoinneista. Maanviljelijöiden välttämättömän kulutuksen tueksi oli
luotava pääomia huomattavasti vähemmän sitovia osto- ja myyntiosuuskuntia, ei
osuuskauppoja. 175
Työväestön osuustoimintahuumaukselle oli selkeä syy. Suomen siihen mennessä nopein
teollistumisjakso osui 1890–1910-luvuille, jolloin teollisuustyöväestä tuli suurehko
ostoelintarvikkeista riippuvainen ryhmä.176 Heidän suhteellinen määränsä kasvoi
seitsemästä 12 prosenttiin.177 Valtaosa väestöstä sai toki edelleen elantonsa maa- ja
metsätaloudesta, mutta olennaista kaupan ja etenkin osuuskauppojen kasvulle oli
ostoelintarvikkeista riippuvan ryhmän selkeä laajeneminen.
Elintarvikkeet olivat myös kansalaisten merkittävin menoerä. Tilastokeskuksen
laskelmien mukaan keskivertokansalaisen tuloista jopa 70 prosenttia kului ravintoon,
juomiin ja tupakkaan 1900-luvun alussa. Nykyisin luku on noin 20 prosenttia.178 Ei siis
ihme, että osuuskauppojen lupaukset halvemmista elintarvikkeista kiinnostivat
työväestöä.
Olavi H. Puron mukaan suomalaisten työläisten ensimmäinen järjestäytymismuoto
olivat nimenomaan kuluttajayhdistykset.179 Ensimmäinen syntyi jo vuonna 1878, kun
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Viborgs Aktiebolagin työläiset perustivat insinöörinsä Gustaf Törnuddin johdolla
kuluttajayhdistyksen. Törnudd oli tutustunut osuustoimintaan Englannissa ja toi
ajatuksen mukanaan Suomeen.180
Viipurin kuluttajayhdistys ei jäänyt ainoaksi. Työväestö perusti esimiestensä johdolla
ns. ravintoyhdistyksiä ainakin Tampereelle, Porin lähelle Pihlavaan, Helsinkiin,
Forssaan ja Kotkaan 1880- ja 1890-luvuilla.181
Kuluttajayhdistysten suosio sai wrightiläisen työväenliikkeen ottamaan ne ohjelmaansa.
Vuonna 1893 julkaistussa ohjelmassa oli kuusi vaatimusta ja kahdeksan ”harrasta ja
vakavaa toivomusta”. Viimeksi mainittujen joukossa oli toivomus kulutusosuuskuntien
perustamisesta. 182 Vuonna 1899 syntynyt Suomen Työväen Puolue jatkoi
osuustoiminnan kannattamista kehottamalla jäseniään ravintoyhdistysten perustamiseen
sekä suosittelemalla niitä antamaan voittovaroistaan 25 prosenttia puolueelle.183
Kuluttajayhdistyksiä tukevat kirjoitukset lisääntyivät Työmiehessä 1890-luvulla.
Työväestön suosima Työväen Kalenteri julisti vuonna 1901: ”Jos tahdotaan menestyä,
niin on ensiksikin luovuttava kaikista tuotannollisista yrityksistä ja sen sijaan
perustettava todella kooperatiivisia osuuskauppoja eli ravintoyhdistyksiä!”.184
Osuustoiminta löysi tiensä Suomen Sosialidemokraattiseksi Puolueen (SDP)
suojelukseen, joksi Suomen Työväen Puolue muuttui vuonna 1903. SDP:n perustavassa
kokouksessa osuustoiminnasta pidettiin kolme alustusta. Tampereen
työväenyhdistyksen Matti Vuolukka puhui työväen osuusliikkeitten suhteesta
puolueeseen, V. Helin185 työväestön maanviljelysosuuskunnista ja Pellervon konsulentti
Juho Torvelainen piti Hannes Gebhardin kirjoittaman puheen Miten voitaisiin saada
osuustoiminta Suomessa koko maata ja köyhällistöä käsittäväksi?186
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Alustuksia seurasi vilkas keskustelu, jossa työväenliikkeen edustajat korostivat
osuustoiminta-aatteen eteen tekemäänsä työtä. Edustaja Heikki Jalonen kiteytti: ”Olevat
olot viittaavat siihen, ettei osuustoiminta voi meillä menestyä muuten, kuin
työväenliikkeen kanssa käsi kädessä.”187
Useampien edustajien mukaan osuustoiminnan hyväksi tehty työ oikeutti vaatimaan,
että osuuskunnat vastavuoroisesti tukisivat työväenliikettä voittovaroillaan. Myös
ulkomailla osuuskauppojen antamat tuet työväenliikkeelle olivat yleisiä, ja nuoren
puolueen jäsenmaksuilla keräämät varat vähäiset. Puoluekokous lausui päätöksenään:
”että osuusliikkeelle annetaan sosialidemokraattisen puolueen puolelta
asianomainen tunnustus ja kannatus, lukemalla osuusliike yhdeksi yhteiskuntaa
uudistavaksi liikkeeksi; sillä vakavalla toivomuksella, että osuusyhdistykset sekä
henkisesti että aineellisesti ryhtyvät kannattamaan sosialidemokraattista
työväenliikettä. Tämä aineellisen kannatuksen määrä riippukoon kuitenkin
paikallisista olosuhteista ja muista mahdollisuuksista, kannatuksen suuruutta nyt
lähemmin määräämättä.”188
Puoluekokous määritteli kymmenen ”periaatteellista ja käytännöllistä ohjetta
osuusliikkeille”. Poikkeuksellista oli suhtautuminen lisämaksuvelvollisuuteen, joka oli
monissa muissa maissa lakien avulla säädetty rajoittamattomaksi. Myös kokouksessa
puhunut Pellervon edustaja Juho Torvelainen vaati lisämaksuvelvollisuuden asettamista
riittävän korkealla, jotta osuuskaupoista tulisi vakavaraisia. Työväenyhdistyen edustajat
kuitenkin tyrmäsivät ehdotuksen, koska katsoivat lisämaksuvelvollisuuden puuttumisen
jo edistäneen osuuskauppojen perustamista ja helpottaneen työväestön liittymistä niihin.
Korkeat lisämaksuvelvollisuudet vain pelottaisivat työväestöä. Periaatteeksi kirjattiin:
”Osuusmaksua ja lisämaksuvelvollisuutta ei saa asettaa liian pieneksi, mutta että ilman
lisämaksuakin tunnustetaan osuusyhdistys kyllin osuuskuntahengen mukaiseksi.”189
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Työväenpuolueet ottivat puolueista ensimmäisinä osuustoiminnan ohjelmiinsa
Suomessa. Niiden tuki oli erityisen tärkeää osuuskaupoille, sillä muiden puolueiden
ohjelmissa ei osuuskauppoja mainittu. Suomalaisen, Nuorsuomalaisen, Ruotsalaisen
kansanpuolueen puolueen ja Suomen Maalaisväestön Liiton ohjelmissa osuustoiminnan
edistäminen kytkettiin ainoastaan talonpoikaiston elinolosuhteiden parantamiseen sekä
tuotanto- ja maanjako-osuuskuntiin.190
Suomalaisen työväenliikkeen osuustoimintahuumaus oli myös kansainvälisesti melko
poikkeuksellista. Edes sosialismin suuret oppi-isät Ferdinand Lassalle tai Karl Marx
eivät pitäneet kuluttajayhdistyksiä merkittävinä työläisten aseman kohottamisessa.
Skandinavian sosialistikongressi hyväksyi kulutusosuuskunnat mukaan ohjelmaansa
vasta vuonna 1907 ja kansainvälisessä sosialistikongressi kolme vuotta myöhemmin.191
Syynä kielteisiin asenteisiin oli sosialismiin olennaisesti kuulunut oppi luokkaeroista.
Pelkona oli, että työväestö ystävystyisi maanviljelijöiden, porvareiden ja virkamiesten
kanssa osuuskunnissa ja unohtaisi luokkatunteensa.192 Juhani Mustosen mukaan
suomalaisen työväenliikkeen varhaista osuustoimintaintoa selittää sen
sosialireformistinen luonne.193
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Osuuskauppojen leviäminen ammensi voimaa kotimaankaupan murroksesta, yleisestä
osuustoimintahuumauksesta, rahapalkkatyön kasvusta ja raittius- ja työväenliikkeiden
tuesta.194 Kuluttajaosuustoiminnasta tuli nopeasti suurin osuustoimintahaara.
Osuuskuntien jäsenmääriä tilastoitiin ensimmäisen kerran vuonna 1904, jolloin
osuuskaupoissa oli kiistatta eniten jäseniä. Osuuskauppoja oli lähes 150 ja niissä jäseniä
noin 20 000. Sittemmin ero muihin osuuskuntiin vain kasvoi. Vuosikymmenen lopulla
osuuskauppojen määrä oli kohonnut noin 450 ja jäsenistö vajaaseen 80 000.195
Yksi keskeisimmistä tekijöistä osuuskauppojen ja niiden jäsenistön kasvulle oli
keskusliike, jota ilman osuuskauppahuumaus olisi saattanut jäädä ainoastaan
väliaikaiseksi ilmiöksi. Tukkukauppaa tutkinut Paavo Korpisaari kiteytti jo 1930-luvun
alussa: ”On kuitenkin varmaa, että osuuskauppaliike ei milloinkaan olisi päässyt siihen
kehitykseen, jossa se nyt on, ellei sen aatteelliseen pohjaan olisi liitetty uudenaikainen
liikeorganisaatio.”196
Maan suurimman tehdaskeskuksen Tampereen kolme osuuskauppaa – Tampereen
Työväen osuuskauppayhdistys, Finlayson & Co:n Työväen osuuskauppa ja
Pellavatehtaan yhtiön Työväen osuuskauppa – ryhtyivät haaveilemaan ”uudenlaisesta
liikeorganisaatiosta”, keskusliikkeestä joulukuussa 1902. Syynä olivat maahan nopeassa
tahdissa syntyneet lukuisat osuuskaupat. Tampereen osuuskauppojen johtokunnat
uskoivat useimpien niistä olevan taloudellisesti kannattamattomia.
Seuraavana vuonna asiaa tutkimaan asetettu komitea osoitti pelot aiheellisiksi. Puutteita
löytyi osuustoiminnallisuudesta ja taloudesta. Kyselyyn vastanneista osuuskaupoista
ainoastaan 20 prosentin säännöt olivat lainmukaiset, jäsenyyttä rajoitettiin monilla eri
keinoilla, aatteen vastainen velaksi myynti kukoisti, omavaraisuusaste oli olematon,
lisämaksuvelvollisuus vähäistä ja ostohyvityksiä maksettiin sangen avokätisesti, jopa
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seitsemän prosenttia.197 Tamperelaisten osuuskauppojen mukaan ainoastaan tarpeeksi
voimakas keskusliike saattaisi pelastaa osuuskaupat ja osuustoiminta-aatteen.198
Keskusliikehaaveet eivät syntyneet tyhjästä. Hannes Gebhard unelmoi
valtakunnallisesta osuustoimintaverkostosta jo suunnitellessaan Pellervo-Seuraa.
Myöhemmin Gebhard muisteli, kuinka hän kertoi suunnitelmistaan ystävälleen
kansankouluntarkastaja Mikael Soiniselle helmikuussa 1899:
”…lyhyessä ajassa esitin hänelle [Soininen] ajatukseni; osuustoimintajärjestö on
juuri sitä laatua, jota tarvittaisiin kulttuurin kehitykselle. Se liittää ensiksi yksilöt
toisiinsa paikkakunnittain. Sitten täytyy paikallisosuuskuntien voidakseen
menestyä, luoda koko maata käsittäviä yhteisiä keskusliikkeitä, jotka vuorostaan
voimakkaina taloudellisina laitoksina vaikuttavat takaisin
paikallisosuuskuntiin.”199
Gebhardin mukaan keskusliikkeet olivat elinehto osuustoiminnan menestymiselle.
Ilman niitä paikallisosuuskunnat olisivat lähes hyödyttömiä, koska väliportaan
tuottajille aiheuttamat kustannukset pysyisivät korkeina ja voitot luisuisivat
osuuskuntiin kuulumattomille.200 Gebhard mainitsi esikuvikseen hyvin tuntemansa
Saksan ja Tanskan välitys- ja tukkuliikkeet, mutta ideoita hän saattoi ammentaa myös
fennomaanien samanaikaisista tavoitteista kasvattaa joukkojärjestöt valtakunnallisiksi.
Mallia näytti jo vuonna 1888 keskusseuraksi muuttunut Raittiuden Ystävät, joka
levittäytyi laajalle piirijakoineen ja paikallisseuroineen.201 Seuraava keskusseura syntyi
vuonna 1897 nuorisoseuroille. Lähes välittömästi nuorisoseurojen verkosto laajeni
maantieteellisesti ja seurojen jäsenmäärät kasvoivat.202
Ensimmäiseksi Pellervo-Seura perusti yhteyteensä Välitysliikkeen203 maanviljelijöiden
yhteisostojen tueksi vuonna 1901. Neljän vuoden kuluttua välitysliikkeestä tuli
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itsenäinen keskusliike Hankkija. Pellervo-Seura suhtautui kuitenkin osuuskaupallisen
keskusliikkeen perustamiseen nuivasti vuoteen 1903 saakka, jolloin asenteet alkoivat
muuttua. Pelkona oli, että kuluttajaosuustoiminta joutuisi kokonaan työväestön ja
työväen puolueen hallintaan. Pellervo-Seuran mukaan vuoden 1902 loppuun mennessä
perustetuista osuuskaupoista vähintään puolet oli järjestäytyneen työväestön
perustamia.204 Yleisesti tunnustettiin myös työväestön suuri määrä osuuskauppojen
jäsenistöissä.205
Todellisen säikähdyksen Pellervo-Seurassa aiheuttivat lähes samanaikaisesti saapuneet
kaksi kutsua. Ensimmäinen tuli Tampereen työväen osuuskaupoilta keskusliikkeettä
suunnittelevaan kokoukseen alkuvuodesta 1903. Toisen kutsun lähetti Suomen Työväen
Puoluehallinto kesän puoluekokoukseensa. Kutsujat halusivat Pellervon edustajan
esitelmöimään tilaisuuksiinsa.
Pyynnöissä ei sinällään ollut mitään kummallista. Pellervon neuvojia oli pyydetty
ennenkin erilaisiin työväestön tilaisuuksiin. Tällä kertaa osuuskauppojen ja puolueen
kaavailemat keskusteluaiheet kuitenkin järkyttivät. Työväen osuuskaupat halusivat
keskustella aiheesta: ”Onko osuusyhdistysten kannatettava sosialidemokraattista
työväenliikettä?”. Samaa aihetta myös puoluekokous halusi käsitellä sekä
suunnitelmiaan työväenliikkeen oman osuustoiminnallisen keskusliikkeen
perustamiseksi. Hannes Gebhardia eivät todennäköisesti ilahduttaneet myöskään
työväestön kaavailemat maanviljelysosuuskunnat tai osuuskauppojen suunnittelemat
omat rahalaitokset. Ne olisivat väistämättä hajottaneet yhteistä
osuustoimintarintamaa.206
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Gebhardin ja Pellervo-Seuran oli pakko muuttaa osuuskauppakantaansa, vaikkakin
pitkin hampain. Seura julkaisi opaskirjan osuuskaupan perustamista suunnitteleville
vuonna 1903, mutta sen ensimmäiselle riville painettiin varoitus: ”Tämä käsikirja ei ole
aiottu kehottamaan ketään, varsinkaan maalaisväestöä kauppaosuuskuntain
perustamiseen.”207 Muita toimenpiteitä osuuskauppojen hyväksi olivat mallisääntöjen
julkaiseminen ja konsulenttien suorittamat osuuskauppaneuvonnat. Niiden määrä
kasvoi dramaattisesti. Pellervon konsulenttien noin 250 esitelmästä ainoastaan yksi
käsitteli osuuskauppoja vuonna 1900. Kaksi vuotta myöhemmin määrä oli kuusi
prosenttia kaikista noin 260 esitelmästä, mutta vuonna 1903 osuuskauppaesitelmien
määrä kohosi yli 30 prosenttiin. Seuran konsulentit pitivät kaikkiaan noin 490 esitelmää,
joista reilut 60 käsitteli osuuskauppoja.208
Pellervo-Seura teki myönnytyksen osuuskauppojen hyväksi luopuessaan
maanviljelijöiden osto- ja myyntiyhdistysten ensisijaisuudesta maalaisväestön
ostotarpeiden hankkimisessa. Perimmäisenä syynä olivat niiden ostomäärien
dramaattinen laskeminen. Asiaa tutkineen komitean mukaan kehnoon menestykseen
vaikuttivat osto- ja myyntiyhdistysten vaatimat ennakkomaksut. Tavarat oli siis
maksettava etukäteen, eivätkä yhdistykset sittenkään kyenneet toimittamaan talonpojille
kaikkia heidän tarvitsemiaan tavaroita. Tämän seurauksena monet maalaisista olivat
liittyneet jo olemassa oleviin osuuskuntiin, myös osuuskauppoihin. Pellervo-Seura
taipui pakon edessä ja hyväksyi talonpoikien liittymisen osuuskauppoihin.209
Seura lähetti konsulentti Juho Torvelaisen osuuskaupallisen keskusliikkeen
valmistelevaan kokoukseen Tampereelle kesällä 1903. Kokoukseen osallistui myös
valtaosa maan osuuskaupoista, yhteensä 45 edustajaa. Suurin osa edustajia lähettäneistä
osuuskaupoista oli työväenliikkeen perustamia tai kaupunkien ja muiden
asutuskeskusten liikkeitä.210 Torvelainen kertoi kokoukseen saapuneille seuransa
muuttuneesta kannasta:
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”Pellervo-Seura on toiminut maanviljelyksen parantamiseksi ja edistämiseksi.
Mutta nyt kun kauppaosuuskuntia on perustettu, on tultu huomaamaan, että ne
ilman keskusjohtoa ovat tuuliajolla ja sen vuoksi on ajateltu niitäkin auttaa siksi,
kun ne oman keskuksen saavat. Pellervo-Seura voisi aluksi toimittaa muutamia
tärkeimpiä tavaralajia, vaan ei kaikkia ja seuran neuvojat avustaisivat myös
osuuskauppoja.”211
Kokouksen osanottajat pitivät Pellervon Välitysliikkeen käyttämistä mahdottomana
lukuun ottamatta siirtomaatavaroita, koska seuran ja Välitysliikkeen katsottiin ajavan
ainoastaan maalaisväestön etuja. Oma keskusliike olisi siis ehdottomasti saatava
osuuskaupoille. Kannatettavina ehdotuksina kokouksen osanottajat pitivät Pellervon
konsulenttien työtä osuuskauppojen hyväksi ja osuuskauppapalstan saamista Pellervolehteen.212
Juho Torvelainen ei onnistunut muuttamaan edustajien mielipiteitä osuuskauppojen ja
Suomen Työväen Puolueen suhteesta. Asiaa pohtinut valtuuskunta ehdotti kokoukselle
hyväksyttäväksi ponnen:
”Kokous tunnustaa osuuskuntaliikkeen olevan osa sosialidemokraattista liikettä,
vaan jättää välin lähemmän määrittelyn siksi, kunnes ensi kokoontuva työväen
yleinen puoluekokous on asiasta mielipiteensä lausunut.”213
Ponnesta syntyi ristiriitainen keskustelu, jossa yhdet kannattivat sen hyväksymistä ja
toiset koko kysymyksen jättämistä myöhemmin ratkaistavaksi. Päätökseksi kirjattiin
keskustelu.214
Kaksi kuukautta myöhemmin kokoontunut Suomen Työväen Puolueen puoluekokous
jatkoi asian käsittelemistä, vaikka se ei suoranaisesti ollut osuuskauppojen edustajien
tarkoitus. SDP:ksi nimensä muuttanut puolue määritteli kannakseen ”asianmukaisen
tunnustuksen ja kannatuksen” osuustoimintaliikkeille, koska ne olivat ”yhteiskuntaa
uudistavia”.
Eniten kiistaa aiheuttivat työväenliikkeen oman keskusliikkeen perustamissuunnitelmat.
Paikalle saapuneen Pellervon edustajan Juho Torvelaisen puhe keskittyi lähinnä
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osuustoiminnan yhtenäisyyden puolustamiseen. Hänen mukaansa koko osuustoimintaaate vaarantuisi, jos jokainen ryhmä perustaisi oman osuuskaupallisen keskusliikkeensä
ja aloittaisi kilpailun.
Puhetta seurasi kiivas sananvaihto, jossa monet epäilivät Pellervo-Seuran aikeita. Yksi
heistä oli Helsingin työväenyhdistyksen edustaja herra Löfqvist:
”Minä luotan hra Torvelaisen vakuutukseen, ettei Pellervo kannata porvarillisia
kauppiaita. Mutta siitä huolimatta vallitsee Pellervo-Seurassa porvarillinen henki.
Se pyrkii saamaan aikaan vain parannuksia porvarillisiin oloihin eikä voi
lopullisesti vapauttaa köyhällistöä.”215
Torvelainen oli kuitenkin tyytyväinen kokouksen antiin. Puoluekokous luopui
ajatuksistaan perustaa työväenliikkeen oma osuuskaupallinen keskusliike.216 Edustajat
painottivat osuuskauppojen olevan vielä sangen pieniä, jolloin omasta keskusliikkeestä
tulisi liian heikko taistelussa yksityiskapitalisteja vastaan.217 Puoluekokous hyväksyi
periaatteekseen:
”Maamme työväen osuusliikkeet yhtyvät kannattamaan koko maata käsittävää
yhteistä välitysliikettä, ainakin siksi, kunnes saavutettu kokemus lähemmin
määrää, millainen menettelytapa sosialidemokraattiselle puolueelle on
edullisin.”218
Sopu oli verrattain laiha. Matti Vuolukka julisti enteellisesti:
”Varmana muuten saa pitää, että työväen osuusliikkeen yhtyminen pellervolaisiin,
tekee ehdoin tahdoin edelliselle takatalven, eikä yhtyminen missään tapauksessa
voi tulla pitkäikäiseksi, mutta sitä karvaampia kokemuksia tuottavaksi.”219
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Kiivailluista ja erimielisyyksistä huolimatta pellervolaiset ja työväenliikkeen kannattajat
ryhtyivät ajamaan yhteistä osuuskauppojen keskusliikettä. Yhdistävä tekijä oli usko
osuustoimintaan.
SOK:n perustava kokous pidettiin Tampereella pellavatehtaan juhlatalolla maaliskuun
lopulla 1904. Kokoukseen kerääntyivät 37 osuuskaupan edustajat, Pellervo-Seuran
tutuksi tullut konsulentti Juho Torvelainen ja keskusliikkeen johtajaksi kaavailtu
pellervolainen W. A. Lavonius.220 Pellervo-Seura oli jo edellisenä kesänä myöntänyt
Lavoniukselle opintomatkastipendin, jonka avulla hän sai tutustua osuuskauppoihin
kotimaassa ja ulkomailla.221
Kokouksessa ei enää keskusteltu työväenliikkeen ja osuustoiminnan suhteesta, vaikka
jotkut supisivatkin ”Pellervon syliin syöksymisestä”.222 Pääaiheina olivat perustettavan
keskusliikkeen tehtävät ja säännöt. Kiivas keskustelu keskusliikkeen luonteesta oli
syntynyt jo vuotta aiemmin pidetyssä valmistelevassa kokouksessa, ja se jatkui
maaliskuussa 1904. Ulkomaiset esimerkit ja osuuskauppojen hatara taloudellinen asema
saivat yhteenliittymistä ajavat kannattamaan keskusliikettä, joka aloittaisi toimintansa
neuvoa-antavana toimistona ja välitysliikkeenä. Huomattavasti enemmän pääomia
sitovaa tukkukauppaa pidettiin liian rohkeana suunnitelmana.223
Välitysliikkeenkin vaatimat sitoumukset vaikuttivat monien osuuskauppojen edustajista
turhan suurilta. Turun Vähäväkisten osuusliikkeen johtaja Väinö Tanner vastusti ja
kannatti ainoastaan neuvovaa toimistoa ja osuuskauppojen yhteisostoliittoa.
Varmemmaksi vakuudeksi Tanner kertoi keskustelleensa asiasta oppi-isänsä, Saksan
osuuskauppojen keskusliiton sihteerin Heinrich Kaufmanin kanssa. Kaufman oli pitänyt
tukkukaupan perustamista ennenaikaisena ja suositellut yhteisostoliittoa.224
Keskusliikkeen perustaminen sai osakseen vain 24 osuuskaupan kannatuksen. Niistäkin
vain puolet liittyi välittömästi SOK:n jäseniksi. Muiden edustajien valtuudet eivät
riittäneet päätöksentekoon. SOK:hon välittömästi liittyneet osuuskaupat saivat
lempinimen ”kaksitoista apostolia”.225
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Keskusliikkeen ulkopuolelle jääneet 13 osuuskauppaa asettuivat Tannerin taakse ja
alkoivat suunnitella alueellista yhteisostoliittoa. Sen nimeksi tuli Lounais-Suomen
Osuuskauppojen Liitto.226
SOK aloitti toimintansa pienenä keskusliikkeenä. Silti johtajaksi valittu Lavonius oli
tyytyväinen: keskusliikkeeseen liittyi neljäsosa maan osuuskaupoista. Niiden talous oli
hyvällä pohjalla, ja mukana olivat myös kaikkein vakavaraisimmat osuuskaupat.227
Edessä oli kuitenkin suuri työsarka, jotta SOK:sta kasvaisi elinkelpoinen yritys.
Yksi suurimmista töistä oli neuvonta, johon keskusliike keskitti voimavaransa
ensimmäisen toimintavuotensa aikana.228 Pellervo-Seura palkkasi SOK:n avuksi
neuvoja Jalmari Sahlbomin. Toisena kiertävänä neuvojana työskenteli SOK:n johtaja
W. A. Lavonius.229 He neuvoivat osuuskauppoja käytännön asioissa, tarkastivat tilejä,
inventaarioita ja tavaravarastoja. Neuvontakäynnit eivät rajoittuneet ainoastaan SOK:n
jäsenkauppoihin, koska kaikkien osuuskauppojen katsottiin ansaitsevan samanlaisen
kohtelun. Käyntien ensisijaisena tarkoituksena oli osuuskauppojen luottokelpoisuuden
tarkastaminen tavaravälityksen aloittamiseksi. Sahlbom ja Lavonius ehtivät vuoden
aikana vierailla runsaassa sadassa osuuskaupassa. 230
Työtä riitti, sillä taloudellinen ja hallinnollinen osaaminen oli heikkoa. Pellervon
neuvoja Juho Torvelainen valitteli jo SOK:n perustavassa kokouksessa vuonna 1904:
”Osuuskauppojen hallituksissa istuu monestikin henkilöitä, joista yksi osaa kirjoittaa
nimensä ja neljä panee puumerkkinsä asiakirjaan.”231 Väinö Tanner puolestaan muisteli
ensimmäisten osuuskauppojen johtokuntien olleen ”’pystystä metsästä’ ilman
minkäänlaisia kaupallisia kokemuksia.”232 Samanlaisia kokemuksia oli Sahlbomilla ja
Lavoniuksella. Kirjanpito saattoi puuttua kokonaan tai käytössä oli vaikea ja työläs
italialainen järjestelmä. SOK julkaisikin jo vuoden 1904 lopussa osuuskaupoille
tarkoitetut helpommat amerikkalaiset tilikirjat sekä jäsenluettelo- ja ostokirjat ja ryhtyi
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tarjoamaan osuuskaupoille tilientarkastusta.233 Uudet kirjanpitokirjat yleistyivät
vauhdilla. Ne olivat käytössä noin 200 osuuskaupassa jo vuonna 1906.234
Sahlbomin ja Lavoniuksen mukaan osuuskauppojen osuustoiminnallisuudessakin oli
parannettavaa. Neuvojat saivat välinpitämättömän vastaanoton mm. Tuusniemen
Melalahden osuuskaupassa, jossa ”kaupanhoitaja oli hiljain ottanut ”snapsin ja puhui
jonnen joutavia”.235
Osuustoiminnallisuuden edistämiseksi neuvojat jakoivat opaskirjaa ”Osuuskaupan
kulmakivet”.236 Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta Sahlbom kirjoitti
matkaraporttiinsa: ”Paljon kultaa on kuonan joukossa.”237
Kultaa olikin, sillä saamiensa tietojen perusteella SOK uskalsi aloittaa tavaravälityksen
16. kesäkuuta 1905. Tavaravälityksen aloittamista vauhditti myös SOK:n kilpailijaksi
syntynyt Lounais-Suomen Osuuskauppojen Liitto, joka järjesti alueensa osuuskaupoille
yhteisostopäiviä. SOK:n johtomiehet pelkäsivät, että Lounais-Suomen Osuuskauppojen
Liitto kaappaisi riveihinsä vieläkin enemmän osuuskauppoja, jollei SOK aloittaisi omaa
tavaravälitystä.238
Riidat selvisit kuitenkin nopeasti. Lounais-Suomen Osuuskauppojen Liitto lopetti
toimintansa ja sen jäsenet liittyivät SOK:hon vielä vuoden 1905 aikana.239
SOK ei ehtinyt toimia kuin muutaman kuukauden välitysliikkeenä ennen kuin se
muuttui tukkukaupaksi omine varastoineen. Syksyllä alkoi oma tuontikin.240 Nopea
muutos välitysliikkeestä tukkukaupaksi oli taloudellisten syiden sanelemaa. Omat
varastot mahdollistivat ”spekuleeraamisen” eli oikea-aikaisen ostamisen.241
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Keskusliike pureutui myös osuustoiminnallisuuden vahvistamiseen. Merkittävää oli
oman jäsenlehden, Yhteishyvän perustaminen, kun Pellervo-Seura kieltäytyi
laajentamasta osuuskauppapalstaansa.242 Lehti alkoi ilmestyä alkuvuodesta 1905 ja
helpotti osittain osuustoiminnallista neuvontatyötä. Heti ensimmäisenä vuotena lehden
painosmäärä kipusi yli 5 000 kappaleen.243 Sitä saivat tilata myös jäsenkuntaan
kuulumattomat. Ensimmäisen maailmansodan vuosiin asti lehtitilaajaosuuskauppojen
määrä oli suurempi kuin SOK:n jäsenmäärä. Ensimmäisenä vuotena Yhteishyvää tilasi
82 osuuskauppaa, vaikka SOK-laisia kauppoja oli ainoastaan 27.244 Seuraavana vuonna
jo yli puolet maan osuuskaupoista tilasi lehteä, vaikka SOK:hon kuului ainoastaan
viidesosa osuuskaupoista. 245
Paljon vaikeampi tehtävä oli jäsenmäärän kasvattaminen, jota haittasi etenkin yksi
osuustoiminnallisista periaatteista, demokratia. Se tarkoitti, että kaikkien
osuuskauppojen, myös jäsenkuntaan kuulumattomien, oli saatava samalla hinnalla
samat palvelut ja ostot SOK:sta.246 Keskusliike myös kertoi avoimesti tavaraliikennettä
käynnistäessään, ettei se hyödyttäisi aluksi suurempia osuuskauppoja. Ne saisivat suuria
eriä suuremmalla alennuksella ostaessaan muualta. Sitä vastoin pienet osuuskaupat
hyötyisivät välittömästi jäsenyydestä.247
Ongelmia aiheutti myös suomalaisten vahva sidos omaan kotiseutuunsa ja
valtakunnallisten yritysten tuntemattomuus. Monien osuuskauppojen edustajat pitivät
SOK:ta vieraana ja pelkäsivät sen mahdollista määräysvaltaa. Menestyäkseen SOK:n oli
muututtava paikalliseksi.
Ensimmäisenä ratkaisuna olivat neuvontaa ja tavaratilauksia hoitavat aluekonttorit, joita
perustettiin osuuskauppojen vahvimmille alueille Tampereelle, Turkuun ja Viipuriin
vuonna 1906. Konttorit saivat toimia melko itsenäisesti. Ne tekivät mm. suoria tilauksia
tehtailta. Sivukonttorien perustamiseen vaikutti luonnollisesti myös tiedonvälitykseen
tarvittavan teknologian ja kuljetusyhteyksien kehittymättömyys.248



TVT

B.(,,).5/.%67/45/.15+SXCSRCS[RV@C
7+5S[RVIS[RW@A,5/.%.S[WU@TRYC
TVV
7+5S[RVIS[SV@C
TVW
7+5S[RX@AS[RYC
TVX
%3+/S[Y[@[WC
TVY
F6/-%.4664+611/*%.%4+64/4664+6...745).%.5/)-).5S[RWF@A%3+/S[Y[@SUTISUUC
TVZ
B.(,,).5/.%67/45/.15+TZCSCS[RX@TWCUCS[RX@7+5S[RX@C%,/)45B5+/(5.-:04
%3+/S[Y[@[WC
TVU



 XS

Sivukonttorit osoittautuivat nopeasti hyödyllisiksi. Pian muidenkin alueiden
osuuskaupat pyysivät konttoria. SOK asetti ehdoiksi tiettyjen
osuustoimintaperiaatteiden noudattamisen ja liittymisen keskusliikkeen jäseneksi.
Uusien ehtojen mukaiset sivukonttorit syntyivät Vaasaan ja Helsinkiin vuonna 1907
sekä Ouluun vuonna 1908.249 Nekään eivät riittäneet. Jo vuoden 1906
edustajakokouksessa Taalintehtaan Työväen Osuuskaupan edustaja herra Savonen
ehdotti työväenpuolueen mukaista piirijakoa neuvonnan tehostamiseksi.250 Se toteutui
kahden vuoden kuluttua, kun koko maan kattava yhdentoista piirin verkosto syntyi.
Niiden kattojärjestöksi perustettiin kankeaniminen ”Osuuskauppapiirit ja niiden
muodostama liitto”.251 Heti ensimmäisenä vuotena piireihin liittyi 151 osuuskauppaa,
vaikka SOK-laisia osuuskauppoja oli ainoastaan 115.252 Jo vuonna 1910
osuuskauppapiireihin kuului noin puolet kaikista maan osuuskaupoista.253 Paikallisuus
vetosi enemmän kuin valtakunnallisuus.
Paikallishenki näkyi myös tuotemerkkien runsaudessa. SOK:n edustajat voivottelivat,
kuinka jokaisella paikkakunnalla oli oma suosikkikahvinsa ja -tupakkansa. Vieläkin
suurempi kirjavuus vallitsi jauhomerkeissä, joita SOK:n edustaja Heikki Lindroos
vertasi ”Saharan erämaahan”.254 Osittain tuotemerkkien runsaus johtui paikallisista
tukkukauppiaista, jotka olivat kehittäneet runsaasti omia laatujaan häätääkseen
kilpailijat pois markkina-alueiltaan.255 Sittemmin kulutusosuustoiminnan isäksi
tituleerattu Väinö Tanner määritteli yhdeksi osuuskauppaliikkeen ensimmäiseksi
tärkeäksi tehtäväksi ”liian yksilöllisen makusuunnan hävittämisen”.256
SOK:n piirijako ja neuvontatyön paikallinen tehostaminen olivat tärkeitä
taloudelliseltakin kannalta. Keskusliikkeen oli turha haaveillakaan suurostajan asemasta
ennen kuin kaikki suomalaiset oppisivat käyttämään samoja tuotteita. Samalla myös
kuluttajahinnat laskisivat.
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Tehtävä oli vaikea, sillä monin paikoin kuluttajat kieltäytyivät ostamasta muita kuin
tutuksi tulleita merkkejä.257 SOK teetättikin oman tuotemerkin jo vuonna 1908. Sen
piirsi taiteilija Albert Gebhard. Merkki haluttiin tehdä tutuksi kuluttajien keskuudessa jo
ennen oman tuotannon käynnistymistä. Sitä käytettiin mm. kaavakkeissa, julkaisussa
sekä Yhteishyvän ja ruotsinkielisen vastineen Samarbeten otsikkokuvissa. 258
SOK-ryhmään kuuluminen tarkoitti ensisijaisesti sitoutumista osuustoimintaan,
neuvontaan, yhteisiä kokouksia, lehteä ja tunnuksia. Sen sijaan hankintojen
keskittäminen yksinomaan SOK:hon ei ollut ratkaisevaa, eikä se edes olisi aina ollut
mahdollistakaan kehittymättömän logistiikan vuoksi.
SOK:n toimenpiteiden seurauksena osuuskaupat ja osuustoiminnallisuus vahvistuivat
vuoteen 1908 mennessä. Tuolloin SOK oli jo maan suurin tukkuliike.259 Siihen oli
liittynyt 115 maan 495 osuuskaupasta, mutta miltei kaikki osuuskaupat tekivät ostoja
keskusliikkeeltä.260 Luottoja keskusliike myönsi 340 osuuskaupalle. Osuuskaupallisia
myymälöitä oli jo noin 850.261 Vuonna 1908 kaikkien osuuskauppojen yhteenlaskettu
jäsenmäärä oli lähes 95 000. Se tarkoitti, että joka kuudes maan kotitalouksista kuului
johonkin osuuskauppaan.262
Osuuskauppojen vahvistumiseen vaikutti etenkin lisämaksuvelvollisuus. Vielä vuonna
1903 se oli ollut käytössä noin 40 prosentissa osuuskaupoista, mutta vuonna 1908 sen
oli ottanut sääntöihin jo yli 90 prosenttia. Samaan aikaan myös lisämaksuvelvollisuuden
määrä kaksinkertaistui.263 SOK:ssa lisämaksuvelvollisuutta pidettiin tärkeänä
osuuskauppojen lainansaannin kannalta, mutta ennen kaikkea sen uskottiin sitouttavan
jäsenet paremmin liikkeeseensä.264
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SOK myös vaati kaikkia jäsenosuuskauppojaan maksamaan ostohyvitystä jäsenkuntaan
kuulumattomille. Kyseessä oli suomalaisten osuuskauppojen itse keksimä käytäntö, jota
johtaja Lavonius piti laskelmiensa perusteella yhtenä tärkeimmistä osuuskauppojen
menestystekijöistä. Ajatuksena oli, että uusien jäsenien saaminen helpottui, kun he
voisivat suorittaa kalliina pitämänsä jäsenmaksut jo keräämillään ostohyvityksillä. Vielä
vuonna 1903 ainoastaan 30 prosenttia tietojaan antaneista kaupoista jakoi ostohyvitystä
jäsenkuntaan kuulumattomille, mutta jo vuonna 1905 luku oli 75 prosenttia.265
Keskusliike ja osuuskaupat hyötyivät myös Pellervo-Seuran tuesta. Seura maksoi
SOK:n palveluksessa olleen Jalmari Sahlbomin palkan syksyyn 1905 asti, laati SOK:n
ja osuuskauppojen mallisäännöt ja pellervolaiset neuvojat kehottivat matkoillaan
osuuskauppoja liittymään keskusliikkeen jäseniksi. Osuustoimintaa vahvisti SOK:n
konttorin sijoittuminen Pellervo-Seuran ja OKO:n kanssa samaan taloon, Nikolainkatu
13:een (nykyisin Snellmaninkatu). Myöhemmin myös muut osuustoiminnalliset
keskusliikkeet sijoittivat konttorinsa samaan rakennukseen.266
SOK jätti vuodesta 1903 alkaen uusien osuuskauppojen neuvomisen Pellervo-Seuralle.
Työnjako oli järkevä, sillä SOK:lla riitti yllin kyllin työtä jo olemassa olevien satojen
osuuskauppojen opastamisessa. Pellervo-Seuran neuvojat työskentelivät samalla tavoin
myös muiden osuustoimintahaarojen hyväksi. Seura auttoi omien luontaisten
suhteidensa ansiosta etenkin maaseudun osuuskauppojen perustamisessa, joiden määrä
kääntyi nousuun. Vielä ennen vuotta 1903 suurin osa osuuskapoista oli ollut työväen tai
kaupunkilaisten osuuskauppoja.267 Tilanne muuttui nopeasti. Jo vuonna 1908 noin 90
prosenttia kaikista osuuskaupoista sijaitsi maaseudulla.268
Varsinainen osuuskauppahuumaus koettiin vuosina 1904–1908, jolloin niiden määrä yli
2,5 kertaistui. Uusia osuuskauppoja perustettiin noin 50 vuosina 1904 ja 1905, mutta
seuraavana kahtena vuotena jo yli sata.269
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Hannes Gebhardin mukaan syynä osuuskauppojen määrän kasvulle oli vuoden 1905
suurlakon jälkeinen tilanne, joka sai etenkin työväestön perustamaan osuuskauppoja.270
Todennäköisesti työväestö perustikin joitain osuuskauppoja, mutta myös Pellervo-Seura
vaikutti vahvasti uusien perustamiseen. Seura kertoi auttaneensa noin 90 osuuskaupan
perustamisessa vuonna 1906. Seuraavana vuonna määrä oli jo lähes 120.271 Pellervon
neuvojat jakoivat uusille osuuskaupoille myös SOK:n kanssa yhteistyössä toimittamaa
vihkosta ”Kaksitoista neuvoa osuuskaupan perustajille”.272
SOK:ta tutkineet Esko Aaltonen ja Touko Perko ovatkin korostaneet kaikenlaisen
ryhmäkuntaisuuden ja puolueellisuuden lisääntyneen suurlakon jälkeen ja kasvattaneen
osuuskauppojen määrää. Osuuskauppoja perustivat siis muutkin kuin vain työväestö.
Myös SOK:n edustajistolla oli samanlainen käsitys osuuskauppojen perustamisesta ja
perustajista.273
Kuvaavaa oli, kuinka joissain Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan kunnissa oli yhtäkkiä
toiminnassa neljästä yhdeksään osuuskauppaa. 274 Ilmajoella kerrottiin olleen jopa niin
tiheässä osuuskauppoja, että ”yhden osuuskaupan akkunasta voi pitää esitelmän
yhdeksän osuuskaupan jäsenille” vuonna 1907.275
Kasvavasta ryhmäkuntaisuudesta tuli ongelma ensimmäisen maailmansodan aikana,
jolloin se pirstoi osuuskauppaliikkeen kahteen kilpailevaan leiriin. SOK:n ensivuosien
suurin huoli oli kuitenkin maakauppiaiden alkava järjestäytyminen.

*', "!""!
Osuuskaupat eivät kohdanneet aluksi sanottavasti vastustusta yksityiskauppiaiden
taholta.276 Rauhantahtoa edisti kaupan voimakas kasvu: lähes kaikille kauppiaille näytti
olevan tilaa markkinoilla.277 Monet osuuskaupat olivat myös vielä pieniä ja kituliaita,
eivätkä ne uhanneet asemansa vakiinnuttaneita yksityiskauppiaita. Jotkut vääräleukaiset
kauppiaat tosin naljailivat osuuskauppojen nimien yhteydessä esiintyneen r. l.:n
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(rajoitettu lisämaksuvelvollisuus) tarkoittavan ”rahat loppuu heti alkuunsa”, mikä
pitikin toisinaan paikkansa.278
Suomalaiskansallista liike-elämää tutkinut Marko Paavilainen on pitänyt myös yhteisiä
fennomaanisia pyrintöjä rauhoittavana tekijänä. Osuustoiminnan uranuurtajat ja
suomenkieliset maakauppiaat mielsivät ruotsinkielisen kauppaa hallinneen
suurpääoman yhteiseksi vihollisekseen 1900-luvun alkuvuosina.279
Sytykkeen suomalaisten osuuskauppojen ja yksityiskauppojen vastakkainasettelulle
tarjosivat ulkomaiset esikuvat. Kansainväliseen osuustoiminta-aatteeseen sisältyi vahva
usko koko yksityiskaupan häviämiseen osuuskauppojen yleistyessä. Kehitystä pidettiin
oikeutettuna, koska yksityiskauppiaat rikastuttivat vain itseään, mutta osuuskaupat
jakoivat voitot oikeudenmukaisesti kaikille ostajille.280 Kritiikki kohdistui etenkin
yksityiskaupan moniportaisuuteen. Kuluttaja joutui maksamaan ostoksissaan
vähittäiskauppiaan, kauppamatkustajan, agentin ja vielä tukkuliikkeenkin palkkiot,
mutta osuuskaupat toimisivat ilman ylimääräisiä välikäsiä. Osuustoiminnan kannattajat
pitivät yksityiskaupan syrjäytymistä samanlaisena vääjäämättömänä ilmiönä kuin
käsityön väistymistä teollisuustuotannon yleistyessä.281
Suomalainen osuuskauppaväki tunsi hyvin ulkomaiset kirjoitukset ja tiesi
yksityiskauppiaiden nousseen osuuskauppoja vastaan monissa maissa. Kauppiaat olivat
luonnollisesti nousseet puolustamaan vanhaa elinkeinoaan, jonka he kokivat uhatuksi.
Yksityiskauppiaiden varhaisimmat yhteistoimintaliikkeet syntyivätkin juuri niissä
maissa, joissa osuustoiminta sai vankimman aseman, kuten Saksassa ja Sveitsissä.282
Osuuskauppaväki pelkäsi suomalaistenkin yksityiskauppiaiden nousevan vastarintaan.
Myöhemmin SOK:n johtajaksi noussut Jalmari Sahlbom toi epäilyt julki jo
keskusliikettä suunnittelevassa kokouksessa vuonna 1903:
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”Vielä ei kauppasäätymme ole julkisesi päästänyt osuustoimintaa vastustavia
ääniä, mutta voimme olla varmat siitä, että sen keskuudessa tarkasti seurataan
osuusliikkeiden toimintaa ja kehitystä ja ettei sillä taholla todellisuudessa olla niin
myötätuntoisia tai välinpitämättömiä, kun tahdotaan näytteleidä [sic].”283
Pieni ja heikohko SOK pidättäytyi ensivuosinaan yksityiskauppiaiden räikeästä
julkisesta parjaamisesta. Voimavarat oli keskitettävä oma järjestön vahvistamiseen.
SOK myös tarvitsi yksityisliikkeiden tukea kaupallisista syistä. SOK:n suurin
tavarantoimittaja sen ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotena oli viipurilainen
Häkli, Lallukka ja Kumpp.284 Yhteistyötä tehtiin myös helsinkiläisen vähittäiskauppoja
omistavan Talous-Osake-Kaupan kanssa, joka mainosti tuotteitaan Yhteishyvässä.285
Toisinaan SOK:n äänenkannattaja muistutti kuitenkin lukijoitaan osuustoiminnan
ylivertaisuudesta ja yksityiskauppiaita odottavasta häviöstä. Sanoma kilpistyi Aaterunossa, joka julkaistiin Yhteishyvässä marraskuussa 1906:
”[…] Ettekö kylliksi ole viel’ saaneet
Noista, yksityiskeinottelijoista,
Jotk’ ovat työnne tulokset vieneet,
Mitä teille on hyötyä noista?

Ei mitään muuta, kuin ett’ nähdä me saamme
Kuinka ne kultaa kasaa ja kasaa
Ja estävät yhteistoimintaamme
Kun heillä on paljon rahaa.

Mutt’ älkäämme enää ostako heiltä,
Sillä kukkaronkin vievät he meiltä,
Vaan ostakaamme omasta kaupastamme,
Sinne pennit sekä markat kantakaamme. […]”286
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Huomattavasti räikeämmin esiintyi Auta itseäsi, joka oli Väinö Tannerin johtaman
Lounais-Suomen Osuuskauppojen Liiton aatteellisen järjestön Oma apu r.l.:n
äänenkannattaja. Tanner oli perehtynyt etenkin saksalaiseen
osuustoimintapropagandaan.287
Oma Apu r.l. perustettiin ”kaikilla luvallisilla keinoilla valvomaan ja kehittämään
osuuskauppa-aatetta ja harjoittamaan kiihotusta sen hyväksi.”288 Järjestö ja sen lehti
ehtivät toimia vain noin vuoden verran ennen kuin liittyivät SOK:hon. Auta itseäsi ylsi
kuitenkin ainoana toimivuotenaan lähes yhtä suuren levikkiin kuin Yhteishyvä, noin
5000 kappaleeseen.289
Oma Apu r.l. julkaisi ensitöikseen lentolehtisen Sorrettu ja vapautettu kuluttaja, jossa
pilapiirroksin käytiin taistoon yksityiskauppiaita vastaan. Sanoma oli selvä. Sorrettu
kuluttaja asioi yksityiskaupassa, mutta vapautettu osuuskaupassa. Auta itseäsi
mustamaalasi yksityiskauppiaita artikkeleissaan, vitseissään ja jatkokertomuksissaan.
Lehden julkaisemassa ”Huoneentaulussa osuuskauppojen jäsenille” oli useampi kohta,
jotka oli suunnattu yksityiskauppiaita vastaan.290 Vuorokeskustelua-jatkokertomuksessa
yksityiskauppiaat kuvattiin ”niin hirmuisen näköisiksi, kuin olisivat kolme vuotta pirun
pihkaa syöneet.”291
Lehden yksityiskauppaa parjaavaan linjaan vaikutti todennäköisesti myös SOK:ta
riippumattomampi asema maan yksityiskauppiaista. Lounais-Suomen Osuuskauppojen
Liitto osti runsaahkosti tavaroita ja tuotteita suoraan ulkomailta.292
Suomalainen osuuskauppaväki ei arastellut julistaa yksityiskauppiaiden häviötä
kansainvälisten esikuvien mukaisesti, vaikkei laajamittaista vastustusta esiintynytkään.
Osuustoiminnan ylivertaisuutta julistivat myös monet sanomalehdet, jotka katsoivat
toisinaan aiheelliseksi oikaistakin harvoja yksityiskauppaa puolustaneita kirjoituksia.
Esimerkiksi Uudessa Suomettaressa ilmestyi maaliskuussa 1903 nimimerkki
Kansalaisen artikkeli, jossa tiedusteltiin, oliko osuustoiminnalla oikeus riistää leipä
yksityiskaupan harjoittajilta. Lehden toimitus lisäsi kirjoituksen perään: ”Toimitus ei
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tahtonut kieltää sijaa ylläolevalta kirjoitukselta, joka osoittaa, että osuustoiminta-aatteen
merkitys ja tarkoitus monellekin vielä on hyvin epäselvä.”293
Osuuskauppojen ylistäminen ja yksityiskauppiaiden mustamaalaaminen eivät tietenkään
ilahduttaneet suomalaisia kauppiaita, mutta ne eivät olleet ainoita syitä heidän
järjestäytymiseensä. Ammattinsa vakavasti ottavat ja alalla pitkään toimineet kauppiaat
kärsivät myös kaupan murroksesta ja sen lieveilmiöistä.
Elinkeinovapaus oli lopettanut yksityiskauppiaiden vanhat korporaatiot. Tilalle olivat
tulleet lain määräämät kauppayhdistykset ja muutamat vapaaehtoisuuteen perustuvat
kauppaseurat. Niiden merkitys ei kuitenkaan yltänyt perinteisten ammattikuntien
tasolle.294 Vain harvat kauppiaat osallistuivat yhteisiin kokouksiin, ja hekin edustivat
pääsääntöisesti rikkaampia tukkukauppiaita.295
Kaupunkikauppiaat ryhtyivät järjestämään valtakunnallisia yleisiä kauppiaskokouksia
vuodesta 1881 lähtien, mutta etenkin maakauppiaiden järjestäytyminen jäi
olemattomaksi. Vain harvat maakauppiaat ottivat osaa yleisiin kauppiaskokouksiin, eikä
lakikaan pakottanut heitä järjestäytymään kaupunkikauppiaiden tavoin yhdistyksiin.
Maakauppiaiden järjestymistä vaikeuttivat etenkin pitkät välimatkat ja epäluulot toisia
kauppiaita kohtaan.296 Mitään Pellervo-Seuraan tai SOK:hon verrattavaa järjestöä
kaupunki- tai maakauppiailla ei ollut.
Vanhoja kauppatapoja kunnioittavat yksityiskauppiaat valittivat toistuvasti alalle
tulleista ammattitaidottomista kauppiaista, joita ajoi afäärien pariin kansan keskuudessa
istunut sitkeä uskomus rikastumisesta. Sanoivathan sananlaskutkin: ”Kauppa on se kun
kannattaa, kerjuu se on kun kestää.” (kirjattu 1891) ja ”Kaupasta mies rikastuu, ei työn
teosta” (kirjattu 1889).297 Yksityiskauppiaiden, etenkin maakauppiaiden, vaihtuvuus
olikin suurta.298 Kai Hoffmanin mukaan moni kauppapaikka saattoi saada uuden
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yrittäjän jopa kolme-neljä kertaa vuodessa.299 Onnenonkijoiden takia koko kauppiaan
ammatin maine oli vaarassa pilaantua.300
Vanhat kauppiaat pitivät velkakauppaakin uusien alalle tulleiden tuomana vitsauksena.
Tulokkaat olivat ryhtyneet kilpailemaan velalla asiakkaista. Se oli pakottanut myös
vanhat kauppiaat velkakauppaan. Kasvanut velkataakka sai puolestaan monet
maakauppiaat riippuvaisiksi tukkukauppiaasta, suorastaan ”velkavankeuteen”, jolloin
kauppiaiden oli ostettava tuotteensa tukkukaupan määräämin hinnoin ja ehdoin.
Velkaantumisen ongelmat kasvoivat suuremmiksi maaseudulla kuin kaupungeissa
isojen varastojen vuoksi.301 Taajamissa asuvat kauppiaat saattoivat myös ilman virallisia
järjestöjäkin toimia yhteistyössä. Maakauppiailla olikin runsaasti syitä järjestäytyä
kaupallisesti ennen kaupunkikauppiaita.
Ensimmäiseksi maakauppiaat yhdistivät voimansa jo 1890-luvulla palovakuutusten
saralla. Tulipalot olivat kauppiaiden uhista suurimpia, vakuutusmaksut kalliita ja
vakuutusten saaminen toisinaan hankalaa. Suuret varastot myös tarkoittivat, että
tulipalon seuraukset olivat usein kohtalokkaampia maa- kuin kaupunkikauppiaille.
Maakauppiaat ryhtyivät järjestämään myös paikallisia maakauppiaskokouksia 1890luvun alussa. Ensimmäinen valtakunnallinen yleinen maakauppiaskokous järjestettiin
vuonna 1900 Jyväskylässä. Siellä maakauppiaat ilmaisivat jo pitemmälle tähtääviä
suunnitelmia, kuten pankin ja eläkelaitoksen perustamisen, yhteisostojen aloittamisen ja
kiertävän kirjanpito-opettajan palkkaamisen. Ne eivät kuitenkaan vielä toteutuneet.302
Kauppiaan ammattiin kuului olennaisesti kilpailu, eikä yhdistävää tekijää löytynyt.303
Tarvittavan kipinän maakauppiaiden järjestäytymiselle antoi vasta osuuskauppojen ja
SOK:n kasvu sekä osuuskauppojen leviäminen myös maaseudulle. Ainakin
jaakkimalaiset, asikkalaiset ja varsinaissuomalaiset kauppiaat innostuivat välittömästi
SOK:n perustamisesta ja ryhtyivät suunnittelemaan sen mallin mukaisia
vähittäiskauppiaiden osuuskuntia.304 Puuhat herättivät välittömästi hilpeyttä
osuuskauppojen keskusliikkeissä. Auta itseäsi naljaili ”’Välikädet’ alkavat ’välikäsiä’
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poistaa”.305 Yhteishyväkin uutisoi sarkastisesti: ”Osuustoiminnan vastustajat
osuustoimintamiehinä”, kun Tampereen seudun maakauppiaat perustivat
Maakauppiaitten Osuusyhtiö r.l.:n keväällä 1906.306
Maakauppiaiden Osuusyhtiö erosi kuitenkin muiden maakauppiaiden
osuuskuntapuuhista. Se onnistui ja osoittautui elinvoimaiseksi. Menestykseen vaikutti
myös ensimmäisen sortokauden päättyminen. Viranomaiset sallivat jälleen uusien
yhdistysten perustamisen. Viimeinen kipinä yhdistymiselle oli uudenlaista kauppatapaa
edustanut SOK, kuten Maakauppiaiden Osuusyhtiön ensimmäinen toimintavuoden 1907
kertomus totesi:
”Kun osuuskaupoille selkänojaksi vielä oli perustettu Keskusosuuskunta tavaroita
mahdollisimman edullisesti niiden lähdepaikoilta välittämään, mutta
yksityiskauppiaat edelleen olivat tällaista etua vailla, oli luonnollista, ettei kilpailu
näin epätasaisissa olosuhteissa kovinkaan kauan saattaisi heille edullisena pysyä
[…].”307
Tampereen alueen maakauppiaiden tukkukaupan syntymistä edesauttoi sijainti.
Kaupunki lähiympäristöineen oli SOK:n ja osuuskauppojen vahvinta aluetta. Tampere
oli myös maan suurin teollinen keskus, jossa peräti kolmannes asukkaista työskenteli
tehtaassa ja oli ostoelintarpeista riippuvainen.308 Kilpailu kiristyi ensimmäiseksi
Tampereen seudulla.
Maakauppiaiden Osuusyhtiön elinvoimaisuutta edesauttoi onnekas sattuma. Yhtiön
jäsenet saivat käsiinsä nimettömänä pysytelleiden tukkukauppiaiden maan suurimmille
kotimarkkinateollisuuslaitoksille lähettämän kirjeen, jossa niitä houkuteltiin
myyntiboikottiin. Mahdollisesti maakauppiaiden aiemmat yhteisyritykset olivat
joutuneet samanlaisen vastarinnan uhreiksi, tai ne eivät olleet kyenneet vakuuttamaan
teollisuutta maksukyvystään.309
Kirjeessä tukkukauppiaat pyysivät teollisuuden edustajia kohtelemaan Maakauppiaiden
Osuusyhtiötä ja SOK:ta ainoastaan yhdistyneinä vähittäiskauppiaina ja olemaan
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myöntämättä näille samoja suurostajien etuja kuin tukkukauppiaille. Tukkukauppiaat
pelkäsivät ammattiryhmänsä muuttuvan tarpeettomaksi ja vetosivat kuin tulevaisuuden
kulkua ennustaen teollisuudenkin omiin etuihin:
”Koska kuitenkin on tuskin luultavaa, että he [tukkukauppiaat] ilman muuta
peräytyisivät, niin ei heilläkään jäisi muuta keinoa kuin yhdistyä joko yhdeksi tahi
useammaksi yhtiöksi puoliansa pitämään. Tulisimme siten sellaiseen asemaan,
että kolme toisillensa vihamielistä, mahtavaa järjestöä taistelisivat keskenänsä
vallasta. Sellainen ei varmankaan tulisi hauskaksi sille teollisuuden haaralle, joka
myypi tuotteensa kotimaahan ja jonka teokset olisivat taisteluesineenä ja joka
varmaan joutuisi taloudellisesti kärsimään, sillä yksi tahi toinen syy voisi antaa
aihetta kilpailevan teollisuusyrityksen perustamiseen.”310
Maakauppiaiden onneksi kaikki teollisuuslaitokset eivät kuitenkaan yhtyneet
myyntiboikottiin. Siihen vaikutti kirjeen saama julkisuus sekä tukkukauppiaiden ja
kotimarkkinateollisuudenharjoittajien hajanaisuus. Tukkukauppiailla ja teollisuudella ei
ollut voimakkaita järjestöjä. Lähes ainoita poikkeuksia kotimaanmarkkinoilla olivat
verrattain voimakkaita yhteenliittymiä muodostaneet puuvilla-, villa- ja
sokeriteollisuus.311 Kotimaanmarkkinoille suuntautuva teollisuuskin oli vasta
kehittymässä. Maakauppiaiden Osuusyhtiö myös onnistui nopeasti rikkomaan sitä
boikotoidenkin teollisuuslaitosten vastarinnan keskittämällä ostonsa suopeina
pysyneisiin tehtaisiin.312
Maakauppiaiden Osuusyhtiö innoitti myös Vaasan ja Viipurin alueiden maakauppiaita
tukkukauppojen perustamiseen. Vaasalaiset perustivat Maakauppiaskunta r.l.:n ja
viipurilaiset Itä-Suomen Osuusliike r.l.:n keväällä 1907.313 Kyse ei ollut sattumasta,
sillä Vaasa ja Viipuri olivat Tampereen ohella osuuskauppojen vahvimpia alueita.314
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Maakauppiaiden tukkuliikkeiksi itseään kutsuvien kolmen tukkukaupan suunnitelmat
suurenivat.315 Maakauppias-lehti maalaili tulevaisuutta keväällä 1907:
”Varminta on aina pienestä aloittaa, mutta siihen ei suinkaan saa pysähtyä. Tässä
on osuustoiminta viitoittanut meille tietä. Ja jos yhtä suurella innostuksella ja
luottamuksella asioihin käsiksi käydään, voimme varmasti saavuttaa toivotut
päämäärät.”316
Jo seuraavan vuoden keväällä veljesliikkeet tekivät yhteisostoja ja ottivat tavoitteekseen
kauppojensa yhdistämisen yhdeksi isoksi valtakunnalliseksi liikkeeksi, joka perustaisi
haarakonttoreita ”maamme kaikkiin huomattaviin liikekeskuksiin”. 317 Suunnitelmat
raukesivat tuntemattomista syistä, vaikka maakauppiaat ehtivät laatia säännötkin
valtakunnallista Osakeyhtiö Maakauppiaat varten.318
Mahdollisesti valtakunnallista tukkukauppaa ei pidetty vielä tarpeellisena, sillä
osuuskauppojen aiheuttama kilpailu vaikutti ensisijaisesti paikallisesti. Suunnitelmien
raukeamiseen vaikutti todennäköisesti myös yhteisöllisyyden puute. Maakauppias
pelkäsi sitä jo paikallisten tukkuliikkeiden perustamisvaiheessa ja toivoi: ”Eripuraisuus,
ammattikateus ja muut perisynnit karkoittukoot meistä kauaksi!”319 Kai Hoffman on
katsonut myös kauppiaiden suuren vaihtuvuuden hidastaneen järjestäytymistä.320
Samana vuonna kuin maakauppiaiden tukkuliikkeet perustettiin, yksityiskauppiaat
käsittelivät ensimmäisen kerran julkisesti suhdettaan osuuskauppoihin.321 Kyse ei liene
sattumasta, vaan kilpailun alkavasta kiristymisestä. Tuolloin Turkuun kokoontunut
yleinen kauppiaskokous otti keskusteltavaksi Jyväskylän kauppiasyhdistyksen ja
raumalaisen kauppiaan John Nurmisen ehdottaman aiheen ”Eikö maamme liikemiesten
olisi syytä ryhtyä johonkin toimeen suojellakseen itseään valtion kannattamain
osuusliikkeitten usein epäterveeltä kilpailulta?”322
Kysymys oli saanut tulta muutamaa kuukautta aiemmin Uudessa Suomettaressa
julkaistusta artikkelista, jossa vaadittiin Pellervo-Seuran saamien valtionapurahojen
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lisäämistä, valtion tukia osuustoimintayrityksille makasiinien ja tehdaslaitosten
rakentamiseen sekä osuustoimintaan perehtyneiden virkamiesten suosimista etenkin
maanviljelyshallituksen nimityksissä. Artikkelissa myös kehotettiin valtiota epäämään
postitoimisto-oikeudet maakauppiailta ja lainat yksityisiltä teollisuuslaitoksilta, jos
osuustoiminnalliset keskusliikkeet suunnittelisivat perustavansa samanlaisia yrityksiä.
Niin ikään Pellervo-Seuran toivottiin tehostavan neuvontatoimintaansa alueilla, jossa
yksityiset liikkeenharjoittajat olivat määräävässä asemassa. Kyseessä ei ollut pelkkä
sanomalehtiartikkeli. Suomalaisen puolueen ja muutamien muiden puolueiden edustajat
olivat tehneet samansuuntaisen anomuksen senaatille.323
Valtionavustukset nousivat esille Turun yleisessä kauppiaskokouksessa. Avustuksissa ei
sinällään nähty mitään väärää, sillä ”nauttivathan moniaat ’porvarilliset’ liikkeet niin
ikään ajoittain sellaista”.324 Kokouksen osallistujat myönsivät, etteivät kaupalliset
keskusliikkeet SOK tai Hankkija saaneet suoraan valtionavustuksia, mutta niiden
katsottiin hyötyvän välillisesti Pellervo-Seuran tuista. Kauppiaat paheksuivat etenkin
Pellervo-Seuran aloitteesta ja avustuksella perustettuja osuuskauppoja. Niitä oli
syntynyt myös alueille, joissa yksityiskauppiaiden asema oli vahva eikä myymälöiden
puutetta esiintynyt. Kauppiaita suututti myös ”häikäilemätön kiihotus tervettä
porvarillista kauppaa vastaan.”325
Kokous ei tehnyt päätöksiä asiasta. Se tyytyi esittämään ainoastaan toivomuksen, että
valtio harkitsisi tarkemmin avustustensa myöntämisperusteita. Myös
osuustoimintayritysten johtajien olisi osoitettava enemmän suvaitsevaisuutta ja
”vähemmän kiihkoa” taistellessaan yksityisyrittäjiä vastaan. Asian käsittely päättyi
sovittelevaan toiveeseen: ”Löytyy ja on vastakin löytyvä riittävää maata kummallekin
liiketoiminnan muodolle silloinkin jos yhteistyötä käydään lojaalisia muotoja
noudattaen.”326
Sovinnolliseen linjaan vaikutti hallitsemattoman hintakilpailun pelko.
Yksityiskauppiaiden ja osuuskauppojen edustajat tunsivat hyvin sen aiheuttamat haitat,
kuten velkakaupan ja kauppatapojen huonontumisen. Kummankin ryhmän piirissä
hintakilpailu tuomittiin jyrkästi. SOK kielsi osuuskauppoja kilpailemasta hinnalla
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yksityiskauppiaiden kanssa. Ainoita hyväksyttäviä kilpailukeinoja olivat aate ja
tuotteiden laatu.327
Maakauppiaitten Osuusyhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Anselm Saarinen julisti:
”Aatteelliselle pohjalle rakennettuna ei osuustoiminta ole järjettömällä [hinta]kilpailulla
kukistettavissa!”.328 Hyväksyttäviä kilpailukeinoja maakauppiaille olivat yhteistoiminta
ja kauppatapojen parantaminen. Saman ajatuksen allekirjoittivat myös ammattiinsa
vakavasti suhtautuneet yksityiset tukkukauppiaat, kuten asiaan perehtynyt Suomen
Luotonantoyhdistyksen johtaja Edvin Sederholm tiivisti Mercatorissa: ”Att först sopa
rent för egen dörr är en gammal god regel, som man bör erinra sig, då konkurrenssen
med andelsaffärerna tages till tals.”329
Myös yleinen osuustoimintainnostus vaikutti yksityiskauppiaiden sovintolinjaan.
Kauppiaat pelkäsivät saavansa liian suuren vastustuksen, jos he nousisivat näkyvästi
vastustamaan osuuskauppoja.330 Toisaalta he myönsivät itsekin ihailevansa uutta aatetta.
Maakauppias Anselm Saarinen totesi, ettei ”itse [osuustoiminta]-aatteesta tietenkään ole
sanottava muuta kuin hyvää”.331 Sama näkyi myös Turun yleisen kauppiaskokouksen
keskusvaltuuskunnan laatimassa alustuksessa:
”Jokainen, joka tarkemmin on seurannut tämän kaupallisen toiminnan
[osuustoiminnan] uuden muodon kehitystä, on varmaankin tullut siihen
käsitykseen, että siinä piilee kehittymis-edellytyksiä.”332
Maakauppiaiden tukkuliikkeiden kauppiaat ryhtyivät nopeasti jäljittelemään SOK:n
toimitapoja. Yhteiset tukkuliikkeet perustettiin osuuskunniksi, jolloin yritysmuoto antoi
johtokunnalle oikeuden rajoittaa jäseneksi pääsyä. Osuuskunnat koettiin myös tasaarvoisiksi, koska jokaisella kauppiaalla oli yksi ääni.333 Rajoitukset tuntuivat tärkeiltä,
koska maakauppiaat olivat tottuneet kilpailemaan keskenään. Epäluuloja toisia
kauppiaita kohtaan esiintyi edelleenkin. Myös lisämaksuvelvollisuus vaikutti
sopivammalta tavalta kasvattaa tukkuliikkeiden pääomia kuin osakkeiden myyminen:
pääomia voitaisiin kerätä lisää, mutta tukkuliike pysyisi omissa käsissä. Maakauppiaat
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katsoivat SOK:nkin voittaneen teollisuuden edustajien ja tukkukauppiaiden
luottamuksen juuri lisämaksuvelvollisuudellaan.334
Maakauppiaiden tukkuliikkeet ryhtyivät myymään tavaroita SOK:n tavoin jäsenkuntaan
kuulumattomille ja myöntämään jäsenilleen ostohyvityksiä.335 Myös eräät
vähittäiskauppiaat antoivat ostohyvityksiä osuuskauppojen tapaan omille
asiakkailleen.336
Maakauppiaiden tukkuliikkeet ottivat mallia osuustoiminnallisesta neuvonnastakin.
Valtakunnallisesti hajanaiset liikkeet eivät perustaneet omaa lehteä, mutta antoivat
välittömästi tukensa ilmoitusmies C. A. Kahilan perustamalle Maakauppiaalle. Lehti
alkoi ilmestyä vuoden 1907 alusta.337 Sen tavoite ”lietsoa yhteishengen tulta, toitottaa
maakauppiaita yhteen liittymään” kuulosti sangen osuustoiminnalliselta.338 Lehden
toinenkin tavoite oli sama kuin Yhteishyvällä, valistaminen. Heti ensimmäisestä
numerostaan lähtien Maakauppias opetti kauppiaille amerikkalaista kirjanpitoa, jota
SOK:n neuvojat olivat levittäneet jo lukuisiin osuuskauppoihin.339 Maakauppias antoi
myös ohjeita oikeista kauppatavoista ja laadukkaiden tuotteiden valitsemisesta.
Yksityiskauppiaiden lehti lainasi toisinaan pieniä juttujakin Yhteishyvästä.340
Yhteistyöinnosta huolimatta maakauppiaiden tukkuliikkeet pysyttelivät sangen pieninä.
Maakauppiaitten Osuusyhtiöön kuului runsaat 50 jäsentä vuonna 1907. Vuoteen 1910
mennessä jäsenmäärä oli kasvanut ainoastaan kymmenellä. Maakauppiaskunta r.l. oli
suurin piirtein samankokoinen. Suurin maakauppiaiden tukkuliikkeistä oli Itä-Suomen
Osuusliike, jolla oli noin 80 jäsentä vuonna 1907 ja lähes sata vuoden 1910 lopulla.341
Maakauppiaiden tukkuliikkeiden vaikutus kauppaan oli kuitenkin suurempi. Niiden
jäsenisiksi liittyivät yleensä ainoastaan varakkaimmat kauppiaat.342 Tukkuliikkeet
myivät myös jäsenkuntaan kuulumattomille kauppiailla ja laajensivat toimintaansa
omien syntyseutujensa ulkopuolelle. Jo vuoden 1908 alussa tamperelaisen
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Maakauppiaiden Osuusyhtiön osakkaiksi oli liittynyt suuria kauppiaita myös Turusta,
Hangosta ja Helsingistä.343 

*'-#! !"
Maakauppiaiden ja osuuskauppojen edustajien sopu ei kestänyt ikuisesti. Leimahdus
tapahtui keväällä 1909, kun Kauppalehti julkaisi nimimerkki Tepon kirjoituksen ”Moni
on kakku päältä kaunis”. Teppo suomi rankasti osuustoiminta-aatetta:
”Osuustoiminnan ’ainoata autuaaksi tekevää oppia’ on muutamina vuosina niin
suurella voimalla saarnattu ja agitatsionia niin kiihkeästi harjoitettu, että ihmiset
vähitellen ovat siitä käyneet päästä pyörälle. Kaikkia asioita, niin pieniä kuin
suuria, katsellaan vain osuustoiminnan silmälaseilla, eikä tässä huumauksessa
terveellä järjellä ole paljon jalansijaa. Ei sillä hyvä, että pikkuliikkeet vallataan
osuustoiminnalle, suuretkin liikeyritykset ovat sille anastettavat. Yksityinen
yritteliäisyys on kaikilla aloilla tapettava, se on ’katedeerikauppiasten’
viisaustiedettä.”344
Pontimen Tepon artikkelille tarjosi osuustoiminnallisten keskusliikkeiden nopea kasvu.
SOK:sta oli tullut edellisvuotena maan suurin tukkukauppa, Tepon sanoin jättiläisliike.
Vastaavasti hän kutsui Hankkijaa suurkaupaksi. Hankkijasta teki ostoja jo lähes 2000
erilaista yhdistystä. Osuus koko maan rehutuonnista oli noin kahdeksan prosenttia.
Valiokaan ei ollut pieni, vaikkei Teppo sitä artikkelissaan maininnut. Se vei maan voista
jo noin 40 prosenttia. Jäsenistöön kuului noin 150 meijeriä.345
Kaunoja jättiläisliikkeitä kohtaan lietsoi vuonna 1908 alkanut laskukausi. Sadat kaupan
alan yritykset tekivät konkurssin. Kevääseen 1909 mennessä niitä oli tapahtunut jo yli
300. Kaikkiaan vuoteen 1910 jatkunut lama kaatoi noin 700 kaupan alan yritystä.
Valtaosa konkurssin tehneistä liikkeistä oli yksityiskauppiaiden yrityksiä.346 Arviolta
vain noin 50 osuuskauppaa teki vararikon.347
Maakauppias yritti lieventää pelkoja tiedottamalla, että osuuskaupat tekivät konkursseja
suhteellisesti enemmän kuin yksityiset. Se ei paljon auttanut, sillä lähes jokainen
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kauppias saattoi nähdä tutun ammattiveljen haaksirikon.348 Näytti siltä, että SOK:n ja
Pellervo-Seuran pitkään toistamat teesit osuustoiminnan ylivertaisuudesta ja
yksityiskaupan häviöstä toteutuisivat.
Osuuskauppojen selviämistä auttoi niiden suhteellisesti pienempi määrä.
Yksityiskauppiaita oli reilusti yli 10 000, mutta osuuskauppoja ainoastaan vajaat 500.349
Toinen helpottava tekijä oli SOK:n antama apu. Keskusliike pyrki pitämään toiminnassa
kaikki vaikeuksiin ajautuneet osuuskaupat, jos ”niillä oli menestymismahdollisuuksia ja
innokas jäsenistö”.350
SOK:n apu oli tärkeää, sillä osuuskauppojen konkursseissa maksumiehiksi joutuivat
kaikki jäsenet, eivät vain hallituksen edustajat. Jäsenet saattoivat menettää
jäsenmaksunsa, mutta joutua maksamaan vielä enemmänkin lisämaksuvelvollisuuspykälän velvoittamina.351 SOK:lla oli hyvä syy pelätä konkurssien tehneiden
osuuskauppojen heikentävän muidenkin jäsenten osuustoimintaintoa.
Osuuskauppojen vararikot saivat nimimerkki Tepon epäilemään SOK:n ja Hankkijankin
vahvuutta. Hänen mukaansa tilinpäätöstiedot epäilyttivät, koska voitot olivat
liikevaihtoon nähden liian pienet ja varastot suuret.352
Kirjoitukseen vastasivat SOK:n johtokunnan jäsen W. A. Lavonius, Hankkijan
johtokunnan jäsen Arto Haveri ja Pellervo-Seuran Hannes Gebhard. He korostivat, että
voittoa tavoittelemattomien keskusliikkeiden luonteeseen kuuluivat pienet voitot.
Tavaravarastoiden koko selittyi puolestaan tilinpäätösten ajankohdalla. Talvivarastojen
tuli olla suuria, koska täydennystä jouduttiin odottamaan kevääseen asti.353
Voimakkaimmin Teppoa vastaan hyökkäsi kuohuvasta temperamentistaan tunnettu
Gebhard. Yksityiskauppiaat syyttivät vielä vuosien päästäkin osuustoimintaisää turhan
kärkkäästä vastineesta ja siten osuus- ja yksityiskaupan välisen kahtiajaon
aloittamisesta.354 Vastineessaan Gebhard julisti yksityisyritteliäisyyden kuolemaa ja
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osuustoiminnan voittoa. Sille ”kukaan ei voisi mitään”. Samalla osuustoiminnan
voittokulku koituisi ”juutalaisille parannukseksi” ja ajaisi ”kerettiläiset hulluuteen”.355
Gebhardin raivoa lietsoi Hankkijan todellinen tila. Se hoippui konkurssin partaalla,
mihin Teppo oli viitannut pitäessään sen korkokuluja kestämättöminä ja toimintaa
skandaalimaisena.356 Teppo vastasikin ilkikurisesti osuustoimintaherrojen kirjoituksiin:
”Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa.”357
Hankkija pelastui pääomayhtiön ja sääntömuutosten avulla, mutta jatkuva ja laajeneva
taisto osuustoiminnan kannattajien ja yksityisyritteliäisyyden puolustajien välillä syttyi.
Väittelyyn eivät osallistuneet ainoastaan kauppiaiden ammattilehdet ja
osuustoimintalehdet, vaan riita levisi myös suurilevikkisten sanomalehtien palstoille.
Perusasetelma pysyi samana. Osuustoiminnan kannattajat julistivat yksityiskaupan
häviötä ja osuustoiminnan ylivertaisuutta. Yksityisyritteliäisyyden kannattajat pitivät
ammattiaan tärkeänä, eivätkä uskoneet osuustoimintamiehistä kehittyvän koskaan
taitavia liikemiehiä.358
Riidan näkyvyyttä kasvatti osuustoimintainnon laantuminen. Monet osuustoimintaa
kritisoineet totesivat uskaltavansa vasta nyt sanoa sanottavansa, koska aate ei enää
nauttinut laajaa varauksetonta kannatusta.359 Osuustoimintaintoa laimensi
alkuinnostuksen hiipuminen, mutta myös aatteen painottuminen kansan aineellisten
elinehtojen parantamiseen. Monien sivistyneistön jäsenten mielestä osuustoiminnan
olisi täytynyt keskittyä totuttuun, eli kansan sivistyksellisen tason kohottamiseen.
Sivistyneistöä erosikin Pellervo-Seurasta runsaasti vuosien 1908–1911 aikana. Aina ei
tosin ollut kyse pelkistä aatteellisista eroavaisuuksista: eronneiden joukkoon kuului
myös osuustoiminnan aiheuttaman kilpailun pelästyttämiä, kuten kauppiaita ja
suurtilallisia.360
Osuustoiminta menetti suosiotaan myös valtiovallan edustajien keskuudessa, kun sen
suurin tukija, suomalainen puolue, pirstaloitui ja menetti vaikutusvaltaansa.
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Aikaisemmin yksityiskauppiaiden ja osuuskauppojen välistä rauhaa edistänyt
fennomania menetti merkitystään muutoinkin: Nikolai II määräsi suomen kielen
yhdenvertaiseksi ruotsin kielen kanssa korkeimmissakin virastoissa vuonna 1902, ja
eduskuntauudistus ensimmäisine vaaleineen vähensi ruotsinkielisten vaikutusvaltaa.361
Osuustoimintaintoa rampauttivat myös konkurssit. Aate ei näyttänyt enää kaikkivoivalta
pelastajalta. Sanomalehdet uutisoivat näyttävästi osuuskauppojen vararikoista pitäen
niitä useimmiten kauhistuttavampina seuraamustensa takia kuin yksityisliikkeiden.362
Vararikon tehneitä osuuskauppoja arvostelivat erityisesti Kauppalehti ja
Maakauppias.363 Yhteishyvä vastasi samalla mitalla ja kertoi näyttävästi
yksityisliikkeiden konkursseista. 364
Yksityiskauppiaiden ja osuuskauppojen edustajien väliset riidat laajenivat.
Yksityiskauppiaat ottivat hampaisiinsa etenkin osuuskauppojen valtiolta saamat
oikeudet, kuten säästökassaoikeudet ja kunnalliset verohelpotukset. Niiden nähtiin
vääristävän kilpailua. Kauppiaiden mukaan säästökassaoikeudet lisäisivät
osuuskauppojen pääomia ja sitoivat jäseniä yhä tiiviimmin osuuskauppaansa.
Epäreilulta vaikutti myös yhä useammalla osuuskaupalle myönnetty kunnallinen
verovapaus jäsenten saamista ostohyvityksistä. Yksityiskauppiaat joutuivat maksamaan
veroja koko voitostaan.365
Kiistat muuttuivat yhä rajummiksi. Yhteishyvä väitti jopa erään yksityiskauppiaan
ampuneen kokouksesta palaavia osuuskaupan hallituksen jäseniä kohti. Vahingoilta oli
onneksi vältytty.366 Maakauppias ei uskonut uutista todeksi, vaan totesi sarkastisesti:
”Eiköhän olisi jo aika ryhtyä lainsäädännön avulla hävittämään maakauppiaat pois, sillä
he muuten voivat väkivalloin tuhota osuuskauppaväen.”367
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Yhteishyvän ja Maakauppiaan toimitukset ottivat tavakseen lukea toistensa lehtiä
pieteetillä ja kommentoida toistensa uutisia mahdollisimman sarkastisesti. Tehtävää
hoiti nimimerkki Paavali Yhteishyvässä. Hän sai yhtä raamatullisen vastaparin
Maakauppiaassa, kun nimimerkki Jeremias ryhtyi irvailemaan osuuskauppojen
edesottamuksista.368 Loanheitolta ei näyttänyt säästyvän kukaan. Yhteishyvä julkaisi
kuvan kulkukauppaa harjoittavasta aunukselaisesta mummosta, jonka se kertoi olevan
harvinaisen lempeä ja iloinen poikkeus yksityiskauppiaiden joukossa.369 SOK:n lehti
sivisti lukijoitaan myös siitä, kuinka yksityiskaupoissa asioiminen vahingoitti ”lasten
sielunelämää ja siveellisten käsitteiden kehittymistä.” Lasten pitäisikin aina asioida
yhteisiä etuja ajavissa osuuskaupoissa. 370
Lama ja kilpailun kiristyminen vaikuttivat myös toisella tavalla kaupanharjoittajiin.
Kauppiaat ryhtyivät pitämään säätelemätöntä kauppaa yhä suurempana ongelmana ja
halusivat siihen rajoituksia. Erityisen pahana pidettiin kauppiaiden keskinäistä kilpailua.
Se oli jo aiheuttanut monia konkursseja.371 Yksityiset vähittäis- ja tukkukauppiaat
vaativat tilinpitovelvollisuutta kauppiailla ja vilpillistä kilpailua rajoittavaa lakia.372
Suomen tilintarkastajainyhdistys perustettiinkin vuonna 1911, mutta laki
kirjanpitovelvollisuudesta tuli voimaan vasta vuonna 1925. Lakia vilpillisen kilpailun
ehkäisemiseksi saatiin odottaa vuoteen 1930 saakka.373
Lainsäädäntöä nopeampi tapa reagoida kilpailun kiristymiseen oli oman
kauppiasryhmän rivien tiivistäminen. Maakauppiaat perustivat aatteellisen järjestön
Suomen Maakauppiasliiton (SML) vuonna 1912. Aloite liiton perustamiselle tuli
Maakauppiaiden Osakeyhtiöltä.374 Liiton tehtävät määriteltiin sangen monipuolisiksi.
SML:n oli mm. parannettava maakauppiaiden luotonsaantia, perustettava eläkelaitos,
kohotettava kauppiaiden ammatillista osaamista, rajoitettava velaksi myyntiä,
kohotettava liian alas painuneita myyntihintoja ja määriteltävä kauppiaiden suhde
osuuskauppoihin, tukkukauppiaisiin ja kotimaiseen teollisuuteen.375 Mittavista
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tavoitteista huolimatta liiton ensimmäiset toimintavuodet painottuivat järjestäytymiseen
ja valitusta linjasta tiedottamiseen.376
SML onnistui hankkimaan oman merkin, jota jäsenet saivat käyttää mm. kirjeissään.377
Se ryhtyi näkymään Yhteishyvän tavoin myös yhteisessä lehdessä Maakauppiaassa.378
Lehti siirtyi virallisesti liiton äänenkannattajaksi vuoden 1913 alusta ja omistukseen
kaksi vuotta myöhemmin.379 Maakauppiaiden liiton jäsenmääristä ei ole säilynyt tietoja,
mutta Maakauppiaan tilausmäärä kohosi pian noin 1 500.380 Karkeasti arvioiden noin
joka viides maakauppias tilasi lehteä.381
Liitto ryhtyi aktiivisesti auttamaan maakauppiaita tukkukauppojen perustamisessa.
Liiton avustuksella satakuntalaiset kauppiaat perustivat Kauppiaitten Tukkuliike Oy:n
vuonna 1913 ja karjalaiset Savo-Karjalan Tukkuliike Oy:n kesällä 1914.382 Se oli
tarpeen, sillä aiemmin Viipurin seudulla toiminut Itä-Suomen Osuusliike r.l (vuodesta
1911 Karjalan Kauppa Osakeyhtiö) oli hajonnut sisäisiin erimielisyyksiin, ja osakkeet
olivat siirtyneet yksityiselle tukkukauppiaalle.383
1910-luvulla perustetut maakauppiaiden tukkuliikkeet olivat osakeyhtiöitä. Myös
vanhempien tukkuliikkeiden yhtiömuoto muuttui. Maakauppiaiden Osuusyhtiöstä tuli
Maakauppiaitten Osakeyhtiö vuonna 1910 ja Maakauppiaskunta r.l:stä Kauppiaitten
Osakeyhtiö vuonna 1912. Liiketoiminnan kasvaessa pääomia tarvittiin enemmän. Myös
osuusyhtiöiden säännöt olivat rajoittaneet turhan tehokkaasti jäsenmäärien kasvua.384
Niissä oli määrätty, että jo jäsenenä olevalla kauppiaalla oli oikeus esittää eriävä
mielipiteensä, jos toinen samalla alueella toimiva kauppias pyrki jäseneksi. Uudet
kauppiaat olivat joutuneet myös maksamaan huomattavasti korkeamman jäsenmaksun
kuin perustajajäsenet.385
SML:ää perustettaessa virisi keskustelu kaupunkikauppiaiden järjestäytymisestä ja
hyväksymisestä liiton jäseniksi. Se oli luonnollista, koska maakauppiaiden
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tukkuliikkeetkään eivät nimestään huolimatta olleet täysin puhdaspiirteisiä
maakauppiasyrityksiä. Ainakin Oy Savo-Karjalan Tukkuliikkeeseen kuului jo sen
perustamisesta lähtien myös kaupunkikauppiaita.386 Kaupunkikauppiailla ei myöskään
ollut omaa yhdistystä, vaan he kuuluivat useimmiten kaupunkien liikemiesyhdistyksiin
ja -seuroihin. Niiden tehokasta toimintaa estivät usein intressiristiriidat samoihin
seuroihin kuuluneiden tukkukauppiaiden ja teollisuudenharjoittajien kanssa. Sitä vastoin
maakauppiailla ja kaupunkien vähittäiskauppiailla näytti olevan paljon yhteisiä
päämääriä. Maakauppias listasi yhteisiksi tavoitteiksi:
”vallattoman kilpailun tasoittamisen, ammattitietojen kohottamisen, päättömän
velaksi annon lopettamisen, luotto-olojen parantamisen, itsensä tukemisen
osuustoimintaa vastaan, puhumattakaan monista, suoranaisista etukysymyksistä,
joita vähittäiskauppiaat järjestäytymisen kautta voivat vaatia ja saavuttaa.”387
Yhteistä järjestöä maa- ja kaupunkikauppiaiden välillä ei kuitenkaan syntynyt, vaikka
värtsiläläinen maakauppias Adriel Jordan ehti keksiä liitolle jo nimenkin, Suomen
Vähittäiskauppiaitten Liiton. Kauppiaat katsoivat parhaimmaksi vaihtoehdoksi
molempien ryhmien itsenäisen järjestymisen ja näin syntyneiden ryhmien yhteistyön.388
Kaupunkikauppiaat eivät kuitenkaan perustaneet omaa järjestöään vielä ennen
ensimmäistä maailmansotaa. Mahdollisesti yhdistymistä estivät erityisesti
kaupunkikauppiaiden toivomat kauppakamarit, joita suunnittelemaan asetettiin komitea
vuonna 1910. Kauppakamarihanke ei kuitenkaan edennyt sortovuosien aikana. Ne
toteutuivat vasta vuoden 1917 asetuksella.389
Maakauppiaat eivät luopuneet tavoittelemasta laajempaa kauppiaiden välistä
yhteistyötä. Yhteistyötä haluttiin lisätä tukkukauppiaiden kanssa, jotka olivat
perustaneet oman yhdistyksensä, Suomen Tukkukauppiasyhdistyksen vuonna 1910.
Ensisijaisena syynä yhdistykselle oli ollut lisääntynyt kilpailu ja kotimaisen
puuvillateollisuuden kartellisoituminen. Keskenään kilpailevat tukkukauppiaat olivat
ryhtyneet rikkomaan tehtaiden myyntiehtoja, minkä seurauksena etenkään
puuvillatuotteista ei jäänyt tukkukauppiaiden taskuun mitään. Suomen
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Tukkukauppiasyhdistys otti tavoitteekseen yhdenmukaisten myyntiehtojen laatimisen
tärkeimpien tehtailijoiden kanssa ja provisioiden säilyttämisen tukkukauppiailla. Tämä
tavoite sulki yhdistyksen ulkopuolelle SOK:n ja maakauppiaiden tukkuliikkeet, jotka
antoivat jäsenilleen vuosihyvityksiä.390 SOK pitikin tukkukauppiaiden yhdistystä
osuustoimintaa vastaan suunnattuna hyökkäyksenä ja ruotsinkielisen vanhan
kauppiassäädyn linnakkeena.391 Myös maakauppiaat syyttivät tukkukauppiaiden
yhdistystä ruotsinkielisyydestä ja pitivät yhtiöidensä ulkopuolelle jättämistä epäreiluna,
koska ne myönsivät osakkailleen toki osinkoja, mutta eivät ostoperusteisia
hyvityksiä.392
Suomen Tukkukauppiasyhdistys muutti sääntöjään heti seuraavana vuonna 1911. Nyt
jäseniksi voitiin hyväksyä kaikki tukkukauppiaat, jotka eivät tarjoaisi tuotteita omille
asiakkailleen toisia tukkukauppiaita edullisemmilla ehdoilla.393 Sääntömuutos ei
kuitenkaan houkutellut SOK:ta tai maakauppiaiden tukkuliikkeitä yhdistyksen jäseniksi.
Ne saattoivat omin voiminkin neuvotella yhtä hyvät myyntiehdot tehtailijoiden kanssa
ja pitivät siten tukkukauppiaiden yhdistystä tarpeettomana.394
SOK:n ja maakauppiaiden tukkuliikkeiden ulkopuolelle jäämisestä huolimatta Suomen
Tukkukauppiasyhdistys kasvoi suureksi. Siihen liittyi hieman yli sata tukkukauppiasta,
jotka edustivat Tapio Maurasen laskelmien mukaan jopa yli kolmasosaa kaikista maan
tukkuliikkeistä. Tästä huolimatta yhdistys onnistui ensimmäisen toimintavuotensa
aikana neuvottelemaan ainoastaan yhden sopimuksen, puuvillatehtailijoiden kanssa.
Tätäkin sopimusta monet rikkoivat, etenkin kilpailullisesti tiukimmilla seuduilla, kuten
Itä-Suomessa. 395
Itsenäisesti toimimaan tottuneita tukkukauppiaita oli vaikea saada toimimaan yhdessä.
Puuvillatehtailijatkin saivat tarpeekseen sopimuksia rikkovista kauppiaista ja
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kieltäytyivät uusimasta myyntiehtosopimusta enää vuodeksi 1913. Se lopetti Suomen
Tukkukauppiasyhdistyksen toiminnan.396
Maakauppiaat äkkäsivät tilanteen ja ryhtyivät houkuttelemaan tukkukauppiaita SML:n
jäseniksi, vaikka vanhat erimielisyydet vielä painoivatkin. Maakauppiaita kiusasivat
erityisesti tukkukauppojen osuuskaupoille myöntämät myyntiehdot. Ne olivat samoja
kuin maakauppiaille annetut – elleivät jopa parempia.397 Nyt yhteisiksi tavoitteiksi
nostettiin vahvan kilpailijan muodostaminen SOK:lle, kilpailun laimentaminen,
tukkukauppiaiden myyntikielto suoraan kuluttajille, ammattisivistyksen kohottaminen ja
velkakaupan rajoittaminen.398 SML korosti Ruotsin mallia. Siellä tukkukauppiaiden
yhdistys oli perustamisestaan lähtien tukenut vähittäiskauppiaiden yhdistystä taistelussa
osuuskauppoja vastaan. Yhdistävä tekijä oli usko yksityisyrittelijäisyyteen.399
Maakauppias julkaisi tavoitteitaan kuvaavan pakinan. Siinä eräs maakauppias
houkutteli tukkukauppiasta liiton jäseneksi:
”Ajatelkaapas [tukkukauppias] minkä hyvän palveluksen te olette tehneet
osuuskauppatoiminnalle, sillä kun myönsitte näille kysymyksessä oleville
osuuskaupoille luottoa. Sen, että nämä ilman tarpeellista pääomaa perustetut
osuuskaupat kykenivät tyydyttämään jäsentensä tavaratarpeet, vaurastuen täten
muutamassa vuodessa siksi, että Keskuskunta [SOK] uskalsi ne ottaa laajaan
syliinsä, johon ne ilman teidän apuanne eivät olisi kohtakaan päässeet. No niin,
vaan samalla te teitte karhun palveluksen itsellenne ja koko maamme
yksityiskauppatoiminnalle.”400
Sanoma oli selvä. SOK ei myynyt yksityiskauppiaille, joten yksityisten
tukkukauppiaidenkaan ei pitäisi myydä osuuskaupoille, ei ainakaan luotolla.401
SML ei kuitenkaan onnistunut houkuttelemaan jäseniksi moniakaan tukkukauppoja.
Vuoden 1914 alussa niitä oli ainoastaan kymmenkunta. Ne olivat kuitenkin alansa
suurimpia. Jäseniksi liittyivät mm. helsinkiläinen Talous-Osakekauppa ja viipurilaiset
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E. W. Sellgrén, F. Sergejeff, Häkli, Lallukka ja Kumpp. Oy ja kangaskauppaan
erikoistunut Oy Sofia Zweygberg Ab.402
Kilpailun lisääntyessä ja yksityiskauppiaiden rivien tiivistyessä asenteet jyrkkenivät
niitä kauppiaita kohtaan, joiden ei katsottu kuuluvaan varsinaiseen kauppiaskuntaan.
Kauppiaiden ja teollisuudenharjoittajien yhdistykset järjestivät yhteisen kokouksen,
jonka tarkoituksena oli vastustaa senaatin aikomuksia myöntää juutalaisille
kansalaisoikeudet vuonna 1908. Kaupan edustajat pelkäsivät kaavailtujen oikeuksien
houkuttelevan maahan entistä enemmän juutalaisia ja lisäävän kilpailua
elinkeinoelämässä. Heillä olikin jo huomattava asema maan tekstiilikaupassa.403
Suhtautuminen juutalaisiin ei muuttunut myöhemminkään, vaan heidät suljettiin
kaupparyhmittymien ulkopuolelle.404
Juutalaiskauppiaat eivät olleet ainoa ei-toivottu kauppiasryhmä. SML ryhtyi vaatimaan
äänekkäästi toimia kulkukauppaa harjoittaneiden laukkuryssien elinkeinon
kieltämiseksi. Vuoden 1879 elinkeinovapautus oli sallinut kulkukaupan tietyin
edellytyksin savi- ja lasiastioiden, fajanssituotteiden ja kotiteollisuuden tuotteiden
osalta, mutta maakauppiaiden mukaan kulkukauppiaat myivät paljon muutakin, kuten
rihkamaa, kankaita, myrkkyjä ja epäsiveellisiä kuvia. SML painotti, että kulkukauppiaat
olisivat turmioksi kansalle levittäessään kulkutauteja ja vieden näiden rahat.405
Valituksista huolimatta kulkukauppaa ei kielletty, mutta se hiljeni yleisen
venäläisvastaisuuden kasvaessa.406 Maakauppiaat suhtautuivat karsaasti myös
torikauppiaisiin ja sivuelinkeinonaan kauppaa harjoittaneisiin eli ns. pussiporvareihin.407
Maakauppiaat etsivät tukea myös kotimaisista teollisuudenharjoittajista. Yhteys syntyi
luontevasti, sillä monissa kaupungeissa kauppiaat ja teollisuudenharjoittajat olivat
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istuneet yhteisissä kauppa- ja teollisuusyhdistyksissä ammattikuntalaitoksen
lakkauttamisesta lähtien.408
Maakauppias ryhtyi vaatimaan kauppiailta toimia kotimaisen teollisuuden edistämiseksi
vuonna 1910 julistaen: ”Tukekaamme niin paljon kuin mahdollista kotimaista tuotantoa;
päämääränä on tässäkin taloudellisesti riippumaton Suomi.”409 Taustalla vaikutti
kansallisuusaatteen ohella Venäjän kiristynyt tullipolitiikka, joka heikensi vientiä.
Seurauksena oli poliittisia ja taloudellisia piirejä huolestuttanut kauppataseen
alijäämäisyyden yhä nopeampi kasvu. Maakauppias julkaisi seuraavanakin vuonna
toistuvasti vetoomuksia kotimaisen teollisuuden edistämisen puolesta.410
Kotimarkkinoille suuntautuva teollisuus oli vasta kehittymässä, mutta kasvoi nopeasti.
Erityisesti vähittäiskauppiailla tärkeä ja selkeästi kotimarkkinapainotteinen ravinto- ja
nautintoaineteollisuus oli nousussa. Se oli jo vuonna 1908 markkamääräisesti arvioituna
Suomen suurin teollisuudenhaara, joka jätti varjoonsa puu- ja paperiteollisuudenkin.411
Koko maan kotimarkkinateollisuutta yhdistävä järjestö syntyi syksyllä 1912, kun
entinen sekatavaratukkukauppias ja sittemmin paperitehtailijaksi ryhtynyt Rafael Haarla
kutsui kauppa- ja teollisuusyhdistykset Tampereelle miettimään keinoja kotimaisen
teollisuuden edistämiseksi. He perustivat Kotimaisen Työn Liiton, joka ryhtyi
järjestämään ”Suomalaisia viikkoja”.412
Liiton perustamisvuosi oli tuskin sattumaa, sillä ainakin Maakauppiaan mukaan
kotimarkkinateollisuus kartellisoitui tuolloin vauhdilla.413 Merkittävimpiä olivat
Puuvillatehtaiden yhtymä ja Sokeriyhdistys.414 Liittoa tutkineen Mikko-Olavi Seppälän
mukaan Kotimaisen Työn Liitosta kehittyi ”kotimarkkinateollisuuden ja oikeastaan
koko elinkeinoelämän kokoava järjestö” 1910-luvulla. 415
Kotimarkkinateollisuus tarvitsi ehdottomasti kauppiaiden tukea, jotta tuotteille riittäisi
kysyntää. Teollisuudenharjoittajia liittyi SML:n jäseniksi noin puolet enemmän kuin
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tukkukauppoja, yli 20, vuoden 1914 alkuun mennessä. 416 Jäsenyys houkutti etenkin
maan tupakka-, kangas- ja kenkätehtailijoita.417 Maakauppiaiden suopeaa suhtautumista
kotimaisia teollisuudenharjoittajia kohtaan edesauttoi isänmaallisuus,
kansantaloudelliset näkökohdat ja etenkin toiveet kilpailun hillitsemisestä, sillä välitöntä
liiketaloudellisesti etua kotimarkkinateollisuuden suosimisesta ei aina ollut. Osa
tuotteista oli huonolaatuisempia ja hinta korkeampi kuin ulkomailta ostettaessa.418
Järjestäytymisen kaipuu ja toiveet kilpailun hillitsemisestä toistuivat myös kaupan ja
teollisuuden etuja ajavien yhdistysten edustajista kokoonpannun komitean mietinnössä.
Yksi keskeisimmistä ponsista julisti:
”Kauppavoittoa on kohotettava kaupan ja teollisuuden yhteistyön kautta:
yhteistyölle voidaan perustus laskea sen kautta, että kauppiaat ja
teollisuudenharjoittajat kukin puolestaan liittyvät yhteen lujiksi järjestöiksi
etujensa valvomiseksi. Ainoastaan tällaisten järjestöjen välillä tapahtuvien
keskustelujen otaksutaan voivan johtaa pysyväisiin tuloksiin.”419
Monien tukkukauppojen kanta kotimaisen teollisuuden edistämiseen oli
varauksellisempi: heitä houkutteli ulkomaisiin ostoihin etenkin suhdannevoitot.420
Myös SOK suhtautui kotimaisen teollisuuden edistämiseen epäillen, vaikka aikaisempi
tutkimus on korostanut keskusosuusliikkeen suosiollista suhtautumista siihen.421 SOK:n
varautuneisuuteen eivät kuitenkaan vaikuttaneet suhdannevoittojen tavoittelu tai
teollisuuslaitosten ja SOK:n suhteet. Pääsääntöisesti keskusliikkeen ostot olivat sujuneet
kotimaisilta tehtailta ongelmitta. Ainoastaan Naulakonttori, Värtsilän rautatehdas ja
Hyvinkään hiivatehdas olivat kieltäytyneet jossain vaiheessa myymästä SOK:lle.422
Suurin syy ongelmiin löytyi osuustoiminta-aatteesta. Keskusliike katsoi
velvollisuudekseen mahdollisimman hyvä laatuisten ja edullisten tuotteiden
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hankkimisen jäsenilleen, eivätkä kotimaisen teollisuuden tuotteet läheskään aina
täyttäneet näitä ehtoja. SOK ei katsonut voivan poiketa linjastaan ainoastaan
suosiakseen suomalaista teollisuutta.423
Myös trustien pelko sai keskusliikkeen suhtautumaan varauksellisesti kotimaisen
teollisuuden edistämiseen. SOK:n ja teollisuuden suhteita pohtineen maisteri J. W.
Kedon mukaan teolliset yhteenliittymät saattoivat olla hyödyksi parantaessaan
tuotteiden laatua, mutta vaarana oli hintojen kohtuuton kohoaminen. Tällaisesta ei ollut
vielä tietoa kotimaan osalta, mutta kylläkin ulkomailta.424 Kedon mukaan kartellit myös
hyödyttäisivät lähes ainoastaan yksityiskauppiaita, jotka niiden avulla säästyisivät
keskinäiseltä tuhoavalta kilpailulta.425 Hannes Gebhardin mukaan teollisuuden
kartellisoituminen olikin itse asiassa järjestäytymättömien kauppiaiden syy.426
SOK:n varauksellinen suhtautuminen kotimarkkinateollisuuden edistämiseen tarjosi
kilpailijoille oivan lyömäaseen. Laaja julkinen väittely syntyi, kun SOK tilasi tiilet
Norjasta uutta Viipurin varastoaan varten. Kauppalehti otsikoi sarkastisesti ”Miten
kotimaista teollisuutta suositaan?”. Lehden mukaan SOK ei ollut edes rakentamassa
varastoa, vaan komeaa liikepalatsia, johon hankitut norjalaiset tiilet olivat maksaneet
huomattavasti enemmän kuin kotimaiset.427 SOK puolustautui ja vetosi siihen, etteivät
suomalaiset tehtaat olleet kyenneet riittävän nopeisiin toimituksiin.428 Vielä pitemmälle
meni tukkukauppias Gösta Sumelius, joka vihjaili Mercatorissa SOK:n ja
osuuskauppojen olevan syyllisiä maan maksutaseen epätasapainoon. Sumeliuksen
mukaan oli tuskin sattumaa, että osuuskauppojen määrä oli kasvanut samaan aikaan
kuin tuontikin.429
Keskusliike määritteli virallisen kantansa kotimaiseen teollisuuteen vuoden 1914
edustajakokouksessa. SOK:n mukaan kotimaisen teollisuuden kannattaminen oli
suotavaa ja kansantaloudellisesti järkevää, mutta siihen ei tulisi suostua ehdoitta.
Keskusliike vaati, että kotimaisten tuotteiden laadun ja hinnan oli oltava vähintään
samalla tasolla kuin vastaavien ulkomaisten tuotteiden. Kannatettavien
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teollisuuslaitosten olisi myös käytettävä mahdollisuuksien mukaan kotimaisia raakaaineita, taattava työntekijöilleen ”parhaat työolot”, solmittava työehtosopimukset
työväen ammattiyhdistysten kanssa ja suhtauduttava puolueettomasti
”yksityiskauppiaiden ja osuuskauppojen väliseen taisteluun.”430
Edustajakokouksen mukaan osuuskauppojen jäsenet oli kuitenkin saatava tottumaan
kotimaisiin teollisuustuotteisiin, sillä suunnitelmissa siinsi oman tuotannon
aloittaminen.431 Se varmistaisi, että kotimaiselle teollisuudelle asetetut ehdot täyttyisivät
ja tavaran saanti varmistuisi. Omat tuotantolaitokset toimisivat myös vastavoimana
kartelleille. Paikalliset osuuskaupat olivatkin jo ehtineet perustaa tuotantolaitoksia, noin
20 vuoteen 1914 mennessä. Valtaosa niistä oli leipomoita.432
Omat tehtaat olivat olleet SOK:n suunnitelmissa jo sen perustamisesta lähtien, mutta
pääomien ja kysynnän puute olivat toistuvasti torpanneet toteutuksen.
Kymmenvuotisjuhliaan viettävä liike tunsi vihdoin olevansa tarpeeksi voimakas
aloittaakseen tuotannon. Perusajatuksena oli, että SOK ryhtyisi valmistamaan sellaisia
tuotteita, joita voitaisiin kuljettaa koko Suomen alueelle ja joiden valmistus vaatisi
suuria pääomia. Osuuskaupat voisivat puolestaan valmistaa tuotteita, joiden menekki
olisi ensisijaisesti paikallista ja kuljetuskustannukset korkeita.433
Keskusliikkeen ensimmäiset tuotantolaitokset aloittivat toimintansa heinäkuussa 1914.
Tuolloin käynnistyivät alus- ja työvaateneulomo sekä harjatehdas. Saman vuoden
elokuussa olivat valmiina myös kahvipaahtimo ja hedelmien pakkaamo.434 Ne olivat
pikemminkin käsityövaltaisia työpajoja kuin tehdaslaitoksia. Tuotanto aloitettiin
varovaisesti. Se kasvoi merkittävästi vasta ensimmäisen maailmansodan aikana.435
SOK ei etsinyt kotimaisista teollisuudenharjoittajista liittolaisia maakauppiaiden tavoin,
kun kilpailu kiristyi. Keskusosuusliike katsoi parhaimmaksi keinokseen omien riviensä
tiivistämisen, keskittämisen. Yksi keino oli oman paloapuyhdistyksen perustaminen
vuonna 1910. Aiemmin ainakin Vaasan ja Oulun lääneissä osuuskaupat olivat olleet
maakauppiaiden paloapuyhdistyksen jäseniä.436 SOK nimesi keskinäisen
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paloapuyhdistyksensä Tulenvaraksi. Siihen liittyi 250 osuuskauppaa vuoden 1914
alkuun mennessä.437
Keskusosuusliike tehosti myös neuvontaan keskittyneiden osuuskauppapiirien
toimintaa. Piireihin liittyi noin 280 osuuskauppaa vuoden 1913 loppuun mennessä.
Luku vastasi yli 60 prosenttia maan kaikista osuuskaupoista.438 Piirien suorittamien
neuvontatoimitusten määrä lisääntyi noin 300:sta yli 800 vuosien 1909–1915 aikana.
Kuulijoiden luku kipusi yli 97 000:än. Keskimäärin kuulijoita oli yhtä tilaisuutta kohden
noin 100.439 Uutta olivat mm. suuret osuuskauppaväelle järjestetyt kesäjuhlat ja ns.
”perheneuvonta” eli talosta taloon kiertävät neuvojat.440 Tilaisuuksissa puhuttiin usein
yksityiskauppojen varjopuolista ja ylistettiin osuuskauppoja.441
SOK:n jäsenmäärä kasvoi. Liittyneiden osuuskauppojen määrä yli kaksinkertaistui
115:stä noin 245:een vuosien 1908–1914 aikana. Se tarkoitti, että jo lähes 60 prosenttia
maan osuuskaupoista oli SOK:n jäseniä. Vuonna 1908 luku oli ollut ainoastaan 24
prosenttia. Keskusosuusliike hyötyi hieman nurinkurisesti myös laskukaudesta, kun
huonokuntoisimmat osuuskaupat hävisivät ja liittymishalukkuus keskusliikkeeseen
kasvoi.442
Myös ensimmäiset SOK-tuotteet syntyivät. Helsingin Työväen Osuuskaupan
omistaman tupakkatehtaan valmistamaa Osuus N:o 5 -tupakkaa ryhdyttiin toimittamaan
osuuskaupoille vuonna 1911.443 Lähes samanaikaisesti päivänvalon näkivät myös
”osuuskauppa-karamellit”, joiden kääreisiin oli painettu keskusliikkeen tuotemerkki.444
SOK:n yhteistyö lisääntyi myös eri osuustoimintahaarojen kesken. Osuustoiminnalliset
keskusliikkeet ja Pellervo-Seura ryhtyivät yhdessä julkaisemaan Suomen
Osuustoimintalehteä osuuskuntien johtajille ja toimihenkilöille vuonna 1909. Ne
perustivat yhdessä myös osuustoimintaopiston samana vuonna.445



VUY

 SUISVGS[SVC
B.%$645*+/+/6+4%.15+URCWCISCXCS[SV@W[@C
VU[
%3+/S[Y[@STRC
VVR
B.%$645*+/+/6+4%.15+URCWCISCXCS[SV@XV@C
VVS
%3+/S[Y[@STRA USCSRCS[STC
VVT
%3+/S[Y[@[WI[XC
VVU
 UYGS[SSC
VVV
 VRGS[SS@VSGS[SSC
VVW
SRGS[SSC
VUZ



 [S

Opiston kursseille osallistui vuosittain satoja osuustoiminnan parissa työskenteleviä.446
Osuustoimintaväen neuvontaa ja koulutusta turvasi myös Yhteiskirjapaino Oy, jonka
Pellervo-Seura ja keskusliikkeet perustivat vuonna 1912. SOK liittyi sen jäseneksi
seuraavana vuonna.447
Osuustoiminnallisten keskusliikkeiden välillä ei tiettävästi ollut liiketaloudellista
yhteistyötä, mutta SOK kehotti osuuskauppoja ostamaan maitonsa, juustonsa ja voinsa
Valiolta ja maataloustarvikkeensa Hankkijalta.448
SOK vei yhteistyökaavaillut entistä pidemmälle vuoden 1913 edustajakokouksessaan.
Laajan keskustelun päätteeksi hyväksyttiin ponnet, joissa vakuutettiin liikkeen pysyvän
edelleenkin rochdalelaisella puolueettomuuslinjalla ja suhtautuvan puolueettomasti
uskonnollisiin ja poliittisiin ajatussuuntiin. Tästä huolimatta SOK:n olisi aloitettava:
”neuvotteluja ja yhteistoimintaa sellaisten uudistusliikkeiden ja niiden
muodostamien järjestöjen kanssa, jotka pyrkivät kohottamaan kansan laajojen
kerrosten taloudellista tilaa ja lisäämään niiden yhteiskunnallista
vaikutusvaltaa.”449
Edustajakokouksen mukaan asia oli tärkeä, jotta osuustoiminta-aate lujittuisi ja leviäisi.
Sen vuoksi myös Suomen Ammattijärjestön, muiden osuustoiminallisten
keskusliikkeiden, Pellervo-Seuran ja Maatalousseurojen Keskusliiton edustajien olisi
osallistuttava SOK:n edustajakokousten keskusteluihin. Paikallisten osuuskauppojen ja
osuuskauppapiirien tuli puolestaan hakeutua yhteistyöhön ”eri kansanluokkain
valistusjärjestöjen” kanssa. Tällaisia olivat etenkin nuorisoseurat, edistysseurat,
työväenyhdistykset ja maamiesseurat. SOK:n ja osuuskauppojen olisi aloitettava
mahdollisuuksiensa mukaan myös liikeyhteys maataloudellisten osuuskuntien,
osuuskassojen ja osuusmeijereiden kanssa.450 Suunnitelmia ryhdyttiin toteuttamaan
lähes koko laajuudessaan vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen.
SML järjesti kokouksensa vain paria kuukautta myöhemmin kuin SOK. Maakauppiaat
jatkoivat suunnitelmia oman pankin ja eläkelaitoksen perustamiseksi, mutta
määrittelivät myös ensimmäisen kerran virallisesti suhteensa osuustoimintaan.
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Kauppiaat pitivät tuomittavana osuuskauppojen valtiolta ja sanomalehdiltä saamaa
erikoiskohtelua sekä lausuivat toivomuksenaan:
”että tukkukauppiaamme ja tehtailijamme eivät missään tapauksessa myöntäisi
osuustoiminnallisille liikkeille erikoisempia etuja, kuin yksityiskauppiaille ja että
maakauppiaiden velvollisuus on kannattaa etupäässä niitä tukkuliikkeitä, jotka
tätä toivomusta noudattavat, eivätkä myönnä luottoa osuuskaupoille.”451
Maakauppiaat halusivat tiivistää yhteistyötään yksityisten tukkuliikkeiden kanssa
kilpaillakseen tehokkaammin osuuskauppoja vastaan. Samassa kokouksessa
maakauppiaat antoivat myös varauksettoman tukensa kotimaiselle teollisuudelle ja sen
edistämiselle.452
SOK ja osuuskaupat pitivät maakauppiaiden kokouksen päätöstä sodanjulistuksena.453
Se olikin kärjekkäämpi kuin kaupunkien yksityiskauppiaiden kahta vuotta aiemmin
laatima kannanotto. Porin yleiseen kauppiaskokoukseen kokoontuneet kauppiaat olivat
tyytyneet ainoastaan kannattamaan tasa-arvoista kohtelua yksityis- ja osuuskaupoille,
vaatineet osuuskauppojen verottamista koko voitostaan ja niiden tehokkaampaa
valtiollista valvontaa. Kaupunkikauppiaat olivat kuitenkin hylänneet ehdotuksen, jossa
sanomalehdistöltä oli vaadittu puolueettomuutta suhteessa osuus- ja
yksityiskauppoihin.454
Kaupunkikauppiaiden tekemä päätös yhdessä maakauppiaiden antaman kannanoton
kanssa tarkoitti, että SOK oli entistäkin vakuuttuneempi yksityiskauppiaiden
vihamielisestä suhtautumisesta.455 Yhteishyvän nimimerkki Paavali rustasi välittömästi
maakauppiaiden kokouksessa esitetyn maakauppiaiden laulun sanat uusiksi.
Ensimmäinen säkeistö muuttui muotoon:
”Me kuulumme suurehen yhteyteen
sen osina muodostajina.
Yli maan joka seutuhun syrjäiseen
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me tahdomme valppahina
kauppaputkia, puoteja uusia luoda
ja rihkamaa, kaikkea roskaa tuoda.
Ja voitto, mi meille lankeaa,
ei suinkaan pieneksi jäädä saa.”456

Maakauppiaan toimittaja tuomitsi Paavalin toimet ja syytti tätä
katupoikamaisuudesta.457 Riidat eivät jääneet tähän. Sanasota Maakauppiaan ja
Yhteishyvän välillä syttyi mm. viipurilaisen Rautakauppa Oy Ahjon kieltäydyttyä
myymästä tuotteitaan Halilan Osuuskaupalle. Yhteishyvä katsoi liikkeen menettäneen
toimintansa vuoksi SOK:n ja osuuskauppojen tuen. Maakauppias puolestaan riemuitsi
tapahtuneesta: olihan kyseinen rautakauppa yksi sen tukkukauppajäsenistä! Samalla
lehti kehotti maakauppiaita suosimaan Oy Ahjoa hankinnoissaan.458
Vuoden 1913 kokoukset merkitsivät, että paluuta sovintolinjalla ei enää ollut.
Maakauppiaat hakivat entistä määrätietoisemmin turvaa yksityisiltä tukkukaupoilta ja
kotimaisilta teollisuudenharjoittajilta taistelussaan SOK:ta vastaan. Keskusosuusliike
ryhtyi liittoutumaan osuuskauppojen, muiden osuustoimintahaarojen ja
yhteiskunnallisina uudistusliikkeinä pitämiensä järjestöjen kanssa. Aiemmin
maakauppiaiden ja toisinaan myös osuustoimintaväen keskuudessa oli korostettu
rauhanomaisen rinnakkaiselon mahdollisuutta, mutta enää se ei vaikuttanut
mahdolliselta.459
Jo seuraavana vuonna sarkasmistaan tunnettu Yhteishyvän pakinoitsija Paavali nälvi
Suomen Maakauppias Liiton tunnusmerkkiä. Hän arveli SML-lyhenteen tarkoittavan
”Suomen Mustalaisten Liittoa, Suomen Mandshurian Lähetystä, Suomen
Maanviljelijäin Liittolaisia, Suurten Metkuilijain Liittoa, Sangen Mitätöntä Laumaa tai
Suur-Mammonan Liigaa.”460
Yksityiskauppiaat raivostuivat. Kauppias Pentti Ristola puhisi
maakauppiaskokouksessa:
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”Osuuskauppaväki on heittänyt taisteluhansikkaansa yksityiskauppiaita vastaan ja
tehnyt sen niin suurella kiihkolla, ettei sitä voi muodollisestikaan hyväksyä. Tämä
osuuskauppaväen menettely antaa meille yksityiskauppiaille vapauden vastata
tähän taisteluvaatimukseen kaikilla luvallisilla ja käytettävinä olevilla
keinoilla.”461
Maakauppiaiden ja osuuskauppojen kannattajien välit rikkoi jatkuva vastapuolen
mustamaalaaminen. Molemmat ryhmät syyllistyivät siihen, mutta osuuskauppojen
kannattajat aloittivat sen. Välejä kiristivät osuuskauppojen kasvu, valtiovallan suopeus
osuustoimintaa kohtaan sekä ryhmien erilaiset käsitykset kaupan tehtävistä ja
tehokkuudesta.
Ryhmittymisestä huolimatta maakauppiaiden tukkuliikkeet ja SOK olivat vielä pieniä.
Maakauppiaiden tukkuliikkeisiin kuului arviolta 300 kauppiasta vuonna 1914.462
Samaan aikaan SOK:hon oli liittynyt noin 60 prosenttia maan runsaasta 400
osuuskaupasta, mutta niistä lähes 95 prosenttia teki ostoja keskusliikkeeltä.463
Osuuskaupat hallitsivat maan vähittäiskaupasta arviolta 10 prosenttia 1910-luvun
alussa.464 Luku on pieni, mutta toki suuri ryhmälle, jonka keskusliike oli perustettu
ainoastaan muutamia vuosia aiemmin. Päivittäistavarakauppa oli vielä keskittymätöntä,
eikä valloittavien osuuskauppojen aika ollut vielä koittanut.
Järjestäytymättömien kauppiaiden määrä oli huomattavasti suurempi. Suomen
virallisten tilaston mukaan kaupunkikauppiaita oli lähes 11 000 ja maakauppiaita noin
5500 vuonna 1914. SOK:n ja maakauppiaiden tukkuliikkeiden suhteellista asemaa
vahvisti kuitenkin se, että niihin kuuluivat yleensä maan vahvimmat osuuskaupat ja
huomattavimmat maakauppiaat.
~~~~~~~~~~
Kotimaankaupan sääntely purkautui vuoteen 1879 mennessä. Seurauksena oli kaupan
hajanainen tila ja lieveilmiöt. Ne vaativat monien mielestä muutosta. Vahvimmin sitä
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alkoivat vaatia osuuskaupat, joita perustettiin jo 1800-luvun lopulla, mutta etenkin
1900-luvun alussa.
Osuuskauppojen poikkeuksellisen nopea kasvuvauhti oli osittain seurasta kaupan
hajanaisesta tilasta. Monet tutkijat ovatkin pitäneet vähäistä kilpailua pääsyynä
osuuskauppojen menestykselle, mutta se ei kuitenkaan riitä selitykseksi suomalaisten
osuuskauppojen vahvuudelle: vastaavanlainen kaupan murros tapahtui myös muissa
Pohjoismaissa.
Maan osuuskauppojen menestykseen vaikuttivat myös yleinen osuustoimintainnostus,
vanhempien fennomaanisten joukkojärjestöjen tuki sekä osuuskaupalliseksi
keskusliikkeeksi jo vuonna 1904 perustettu SOK.
Yleinen osuustoimintainnostus, osuustoimintahuumaukseksi kutsuttu ilmiö, ammensi
voimaa Helmikuun manifestin ja nopean rakennemuutoksen synnyttämästä tilanteesta,
fennomaanien sitoutumisesta aatteeseen ja osuustoiminnan keskusjohtoisuudesta.
Manifestin aiheuttama pelko maan liittämisestä Venäjän yhteyteen sai fennomaanisen
sivistyneistön ja kansan etsimään entistä voimakkaammin tukea toisistaan. Tähän
tarkoitukseen osuustoiminta oli sopiva keino tarjoten sekä taloudellista että aatteellista
apua.
Samalla tavoin myös monet jo aiemmin perustetut fennomaaniset joukkojärjestöt ottivat
osuustoiminta-aatteen omakseen ja levittivät sitä tehokkaasti. Osuuskauppojen
menestyksen kannalta tärkeimpiä olivat nuoriso-, työväen- ja raittiusliikkeiden antama
tuki. Nuoriseurat korostivat osuustoiminnan itsekasvatusperiaatetta, raittiusseurat
aatteeseen liitettyä alkoholijuomista kieltäytymistä ja työväenliike aatteeseen
sisältyneitä sosialistisia ajatuksia. Ne levittivät kulutusosuustoimintaa tehokkaammin
kuin Pellervo-Seura.
Osuustoiminnan vahva suosio näkyi myös valtion hallinnossa, kuten ensimmäisen
osuustoimintalain säätämisessä vuonna 1901 ja puolueiden osuustoimintaa tukevissa
puolueohjelmissa. Valtiolta saatu tuki oli kuitenkin pikemmin epäsuoraa kuin suoraa
tukea, vaikka yksityiskauppiaat usein muuta väittivät. Osuustoimintatutkimuksen
korostamalla valtiovallan tuella oli siis myös merkitystä osuuskauppojen menestykselle.
Erityisen tärkeä menestystekijä oli oman keskusliikkeen SOK:n syntyminen jo vuonna
1904. Myös muiden osuustoimintahaarojen kasvu tehostui keskusliikkeiden ansiosta ja
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teki suomalaisesta osuustoiminnasta poikkeuksellisen keskusjohtoisen, ylhäältä alaspäin
ohjautuvan liikemallin.
SOK:n ja osuuskauppojen organisaatio poikkesi voimakkaasti yksityisten kauppiaiden
yrityksistä ja mahdollisti suuremmat ja edullisemmat ostot ja tehokkaan neuvonnan.
Osuustoiminta ja sen saama suosio houkuttelivat myös monia kyvykkäitä ja useilla
liike-elämän ja yhteiskunnan eri alueilla myöhemmin menestyneitä henkilöitä SOK:n
johtoon. Tunnetumpia heistä olivat Väinö Tanner ja W. A. Lavonius. Oppineiden
johtajien merkitystä korostui aikana, jolloin kaupan alan koulutus oli vasta
kehittymässä. Siten myös osuustoimintatutkimuksen korostamalla
organisaatiorakenteella, kyvykkäällä johdolla ja SOK:n omilla toimilla oli merkitystä
osuuskauppojen menestykselle.
Osuuskauppojen nopea kasvu ja menestys saivat myös yksityiset vähittäis- ja
tukkukauppiaat perustamaan niiden mallinmukaisia järjestöjä ja tukkuliikkeitä.
Vähittäiskauppiaat perustivat neljä tukkuliikettä vuoteen 1914 mennessä ja
suunnittelivat jo niiden yhdistämistä, mutta se ei toteutunut. Vähittäiskauppiaat
perustivat myös yhteisen aatteellisen järjestön Suomen Maakauppiaiden Liiton vuonna
1912. Tukkukauppiaatkin perustivat yhteisen järjestön, Suomen
Tukkukauppiasyhdistyksen vuonna 1910, mutta se lopetti toimintansa jo muutaman
vuoden kuluttua.
Tukkukauppiaita kuitenkin liittyi SML:n jäseniksi, samoin kuin teollisuudenharjoittajia.
Yhdistävä tekijä oli usko yksityisyritteliäisyyteen. Osuuskaupat pitivät puolestaan
kaikkea yksityiskauppaa vihollisenaan ja aloittivat niiden mustamaalaamisen. Se
jyrkensi osuuskaupallisen ja yksityisen kaupan välistä vastakkainasettelua. SOK
suhtautui epäröiden myös kotimaiseen teollisuuteen, koska halusi taata jäsenilleen
mahdollisimman huokea hintaiset ja laadukkaat tuotteet. Epäröivä suhtautuminen
vaikutti osittain omien teollisuuslaitosten perustamiseen.
Alkavasta ryhmittymisestä huolimatta järjestäytyneiden kauppiaiden ja osuuskauppojen
osuus maan tukku- ja vähittäiskaupasta pysyi vähäisenä. Keskittyminen oli vielä
vähäistä. Kauppaa hallitsivat edelleen järjestäytymättömät yksityiset vähittäis- ja
tukkukauppiaat.



 [Y

+' " " "
”Sota-aika on tehnyt uudistavan käänteen maamme taloudellisessa elämässä, on
sanan täydessä merkityksessä siirrytty taloudellisten suuryhtymäin aikakaudelle.
Ennen riitti, kun yksityisen yrittelijän rinnalle perustettiin yhtiö ajamaan niitä
taloudellisia päämääriä, jotka katsottiin yhtiön voivan paremmin suorittaa kuin
varsinaisen yksityisen yrittäjän. Nyt nämä yhtiöt, suuretkin, yhtyvät vieläkin
valtavammiksi suuryrityksiksi. Näin käy kaupan ja näin käy teollisuuden ja näin
käy vielä rahalaitostenkin alalla.”


Maakauppias 5/1919
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Tässä luvussa käsittelen ensimmäisen maailmansodan poikkeusolojen vaikutusta
kotimaan kauppaan ja syitä keskusliikkeiden merkityksen kasvulle 1920-luvun lopulle
saakka. Väitän, että kotimaankauppaa muuttava ketjureaktio alkoi teollisuudesta, joka
irtisanoi vanhat sopimuksensa kaupanalan edustajien kanssa.
Yksityiskauppiaiden ongelmia kasvatti myös SOK:n saama vahva asema
säännöstelyjärjestelmässä. Väitän, että SOK menestyi säännöstelyaikana ensisijaisesti
omien toimenpiteidensä, ei valtion tuen turvin.
Kaupan alan kilpailu kiristyi, kun SOK sai kilpailijakseen edistysmielisen OTK:n. Useat
osuuskauppojen johtohenkilöt vastustivat osuuskaupallisen liikkeen kahtiajakoa ja
pelkäsivät sen heikentävän osuuskauppojen menestystä. Väitän, että kahtiajako
kuitenkin kasvatti osuuskauppojen menestystä, etenkin kun molemmat liikkeet pystyivät
liitoutumaan läheisiksi kokemiensa järjestöjen kanssa. SOK lähentyi maataloudellisten
ja OTK työväenjärjestöjen kanssa.
Osoitan, että teollisuuden aiheuttamat ongelmat, heikko asema
säännöstelyjärjestelmässä ja osuuskaupallisten keskusliikkeiden vahvistuminen
pakottivat yksityiset vähittäis- ja tukkukauppiaat tehostamaan yhteistoimintaansa
menestyäkseen kilpailussa. Merkittävin toimenpide oli tukkukauppiaiden uuden liiton
STL:n solmimat sopimukset kotimaisen teollisuuden ja tuonnista huolehtivien agenttien
kanssa. Ne keskittivät maan tukkukaupan pääosin neljä kaupparyhmän (SOK, OTK,
STL ja maakauppiaiden tukkuliikkeet) haltuun 1930-luvun alkuun mennessä.
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Kenraalikuvernööri Franz Seyn julisti Suomen sotatilaan heinäkuun viimeisenä päivänä
vuonna 1914. Kauppiaat säikähtivät monien muiden tavoin maailmansodan syttymistä.
Elinkeinoelämä lamaantui lähes täysin. Korot, vaihtokurssit sekä kuljetus- ja
vakuutusmaksut nousivat uskomattomiin korkeuksiin. Tuonnin pelättiin tyrehtyvän
kokonaan. Kauppasuhteiden katkeaminen vaikutti lähes varmalta. Tukku- ja
vähittäishinnat nousivat huimasti.465 Suomen pelättiin joutuvan mukaan
maailmanpaloon.466
Sitä ei tapahtunut. Alkujärkytyksestään toivuttuaan liike-elämä ampaisi
ennennäkemättömään nousuun. Huuman katkaisi vasta bolsevikkien valtaannousu
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marraskuussa vuonna 1917. Ala- ja yrityskohtaiset erot olivat kuitenkin suuria.
Suurimpia ”sotatalousvoittajia” olivat onnekkaat osakekauppiaat ja teollisuus.
Osakekauppa käynnistyi uudelleen Helsingin pörssissä syksyllä 1915. Meno yltyi
rahanrunsauden siivittämänä ”pirunpolskaksi”, kuten ruotsalainen pankkiiri Marcus
Wallenberg ilmiötä nimitti.467 Pörssikomitean kerrotaan jopa joutuneen perimään
sisäänpääsymaksuja, jottei väentungos salissa olisi muuttunut katastrofaaliseksi.468
Huippukurssit eivät kestäneet. Noteeraukset ryhtyivät laskemaan säännöstelyn lakatessa
vuosien 1920–1921 aikana. Kansallis-Osake-Pankin ja Yhdyspankin vaihtokurssit
puoliintuivat, ja metsäteollisuusyhtiö Kymmenen osakkeet rojahtivat jopa kolmasosaan
arvostaan vuosien 1919–1924 aikana.469
Teollisuuden saama mahtiasema antoi kimmokkeen kotimaan kauppaa muuttavalle
ketjureaktiolle, jonka näkyvin piirre oli yritysten yhteenliittymät. Kauppalehti ennusti
keväällä 1916:
”Sodan tapaukset ovat antaneet tälle keskittymisliikkeelle sellaisen sysäyksen
eteenpäin, että maailman taloudellinen rakenne ja siitä johtuva taloudellinen
kehitys nähtävästi sodan päätyttyä muodostuu koko lailla toisenlaiseksi kuin
ennen sotaa.”470
Yritysten välinen yhteistyö ei ollut ainoastaan suomalainen ilmiö. Yhdysvaltojen
presidentti Woodrow Wilssonkin pelkäsi Big Busineksen saamaa valtaa, jos
Yhdysvallat osallistuisivat sotaan. Pelko ei ollut turha. Maailmansota oli
ennennäkemättömän suuri teknologinen ja logistinen voimanponnistus, joka vaati
toteutuakseen lukuisten suuryritysten tuen. Se antoi voimakkaan keskittymis- ja
kasvusysäyksen monille teollisuudenhaaroille.471
Maailmansodan matkaansaattama kasvu ei koskenut kaikkia suomalaisia teollisuusaloja.
Monille elintärkeät ulkomaanyhteydet katkesivat, ensin länteen ja myöhemmin myös
vallankumousten pyörteisiin ajautuneeseen Venäjään.
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Menestys edellytti raaka-aineiden saannin turvaamista uusin keinoin. Toiseksi tarvittiin
markkinoiden löytymistä kotimaasta ja/tai Venäjältä. Se ei ollut monellekaan
teollisuuden alalle ongelma, sillä lähes kaikki kävi pulaoloissa kaupaksi. Samaan aikaan
ulkomaiset kilpailijat suljettiin pois markkinoilta.
Länsiviennin katkeamisesta kärsi etenkin sahateollisuus. Päinvastaisesti metalli-, nahka, jalkine- ja tekstiiliteollisuus kukoistivat, kun emämaan sotaponnistelut kasvattivat
niiden valmisteiden kysyntää.472 Sotakonjunktuurit takasivat menestystä ensisijaisesti
suurteollisuudelle, sillä kohonneet tuotantokustannukset tappoivat pienyrityksiä. Yhä
suurempia teollisuuden yhteenliittymiä syntyi. Vuoteen 1916 mennessä
kotimarkkinoille suuntautuvia ”renkaita”473 löytyi ainakin puuvilla-, metalli-, naula-,
paperi-, sokeri-, lasi-, kenkä-, tupakka- ja tulitikkutehtaiden keskuudesta.474
Kartellitutkijat ovat katsoneet maan suurimpien teollisuusalojen kartellisoituneen
viimeistään vuoteen 1920 mennessä, vaikka erityistutkimusta ei olekaan tehty.475
Kartellisoituminen kiihtyi keväällä 1918, kun ulkomaankauppaa hallinnoimaan
perustettiin kauppa- ja teollisuuskomissio ja Saksan kanssa solmittiin kauppasopimus.
Komissio halusi, että eri sektoreille perustetaan vienti- ja tuontiyhtymiä, sillä Saksa
suostui toimittamaan monia tavaroita vain Suomen valtion valvomille yhtymille.476
Maailmansota tarkoitti useille teollisuuden aloille valmistajien markkinoille siirtymistä.
Lähes kaikki kävi kaupaksi ja hyvään hintaan. Aluksi senaattikaan ei säädellyt
teollisuuden voittoja. Säännöstelypolitiikan tärkein tavoite oli kansalaisten ruokahuollon
turvaaminen.
Sodan alettua määrättiin rajahinnat eli vähittäismyyntihinnat, ainoastaan tärkeimmille
elintarvikkeille. Säännösteltyjen elintarvikkeiden määrä oli huomattavasti vähäisempi
kuin myöhemmin toisen maailmansodan aikana. Sopivasta hinnasta päättivät läänien
kuvernöörit. Vasta vuoden 1916 puolivälissä asetettiin joitakin rajahintoja tärkeimmille
teollisuustuotteille ja tarveaineille. Suuri joukko tuotteita jäi kuitenkin määräysten
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ulkopuolelle: kaikkien hintaa oli mahdoton määrätä. Tehtaiden oli noudatettava vain
epämääräistä käskyä ”hintojen kohtuullisuudesta”. 477 Kaikkien teollisuustuotteiden
hinnankorotukset joutuivat tarkkailun alaisiksi vasta vuonna 1918.478
Sotaa säikähtäneet ja kenties myös hyvän asemansa tiedostaneet kotimaiset
teollisuudenharjoittajat rikkoivat yksipuolisesti tukkukauppiaiden kanssa solmitut
hankintasopimukset. Aiemmin yleinen käytäntö oli ollut tarjota asiakkaille kolmen
kuukauden maksuaikaa. Vaihtoehtoisesti asiakkaat olivat saaneet 15 päivän kuluessa
suorittamastaan käteismaksusta kassa-alennusta. Sodan sytyttyä teollisuus hyväksyi
ainoastaan ennakkoon suoritetun käteismaksun ja luopui alennuksista. Uusi käytäntö
tarkoitti vääjäämättä myös hintojen kohoamista.479
Yksi ensimmäisistä hankintasopimusten irtisanojista oli sokeriteollisuus, joka toimi
kokonaan ulkomaisen raaka-aineen varassa. Se oli myös yksi maan
kartellisoituneimmista teollisuusaloista.480
Uudet myyntiehdot nostattivat kauppiaiden vastalauseiden myrskyn. Vastarintaa
kasvatti sokerin jo valmiiksi matalat katteet. Se oli myös yleinen ”syötti” eli
sisäänheittotuote. Kauppias Antti Saikkosen mukaan sokerilla ”oli tarkoitus saada ostaja
tarttumaan kiinni ´kuin mikäkin otus´, tarjoamalla hänelle jotakin erikoista kaupan
tavaraa pilkkahinnalla”.481
Sokerirenkaan asiamies John Nordgren kiiruhti puolustamaan päätöstä. Hän kertoi
kysynnän nousseen valtavaksi ja pelästyttäneen isänmaalliset tehtailijat: sokerit voisivat
ajautua keinottelijoiden käsiin. Nordgrenin mukaan maan sokeritehtaat eivät myöskään
kestäisi vanhojen sopimusten aiheuttamia tappioita.482
Sokeriteollisuus ei ollut ainoa sopimusrikkoja. Välittömästi kahvi- ja tupakkateollisuus
menettelivät samoin. Hieman myöhemmin myös useat muut teollisuuden alat siirtyivät
uuteen käytäntöön.483
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Ongelma siirtyi eteenpäin. Tukkukauppiaat eivät luonnollisestikaan suostuneet
ottamaan riskejä ja kohonneita kustannuksia kannettavikseen.484 Ensin he nostivat
hintojaan kattaakseen käteismaksutavan aiheuttamat kulut. Sitten he muuttivat myös
vähittäismyyntiehtoja.485 Uudeksi tavaksi vakiintui myydä tuotteita vähittäiskauppiaille
”sitoumuksetta”. 486 Se sai kauppiaat kiivastumaan:
”Tällä [sitoumuksetta myynnillä] tukkukauppias näyttää pitävän
vähittäiskauppiasta sellaisena leikkikaluina, jolle saa ensin luvata, mitä tahtoo,
lähettää mitä tahtoo ja lopuksi olla lähettämättä, mitä tahtoo.”487
Sitoumuksetta myynti tarkoitti, että vähittäiskauppiaat jättivät myöhemmin tulleet
tarjoukset huomioimatta. Odottaminen uhkasi tyhjentää hyllyt, ja jatkuva hintojen
kohoaminen merkitsi yhä kalliimpia hankintakustannuksia.488
Suomen Maakauppiaiden Liitto (SML) julkaisi jo syksyllä 1915 kiertokirjeen
jäsenilleen, jos se vaati kauppiaita pidättäytymään allekirjoittamasta ”sitoumuksetta”
tehtyjä sopimuksia. Liiton tarkoitus oli hyvä, mutta se ei ratkaissut ongelmaa: juuri
muunlaisia sopimuksia ei ollut tarjolla. Samanlaiset ongelmat kiusasivat myös niitä
vähittäiskauppiaita, jotka tekivät ostonsa suoraan tehtailta.489
Teollisuuden aiheuttamaa ketjureaktiota pahensi entisestään velkakaupan yleisyys
jakeluketjuissa. Se sai yksityiset vähittäiskauppiaat pelkäämään vanhojen velkojen
nopeaa takaisinperintää. Maakauppias parahti elokuussa 1914:
”Jos siis tukkukauppiaat lopettavat tavaraluoton, eivätkä pankkien välityksellä
voisi entistä maakauppiaitten tunnusteita uudistaa, niin kolmen kuukauden perästä
on tuskin 20 % maakauppiaista pystyssä, ja niin ollen ovat tukkukauppiaittenkin
menestysmahdollisuudet hyvin heikot.”490
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Tilanne ei muuttunut näin katastrofaaliseksi, vaikka maailmansota ajoi monet
yksityisistä vähittäiskauppiaista sangen ahtaalle.491 Eihän tukkukauppiaidenkaan
intresseissä ollut tärkeimmän asiakaskunnan, vähittäiskauppiaiden, tuho.
Viralliset tilastot paljastavat vähittäiskauppiaiden ahdingon. Heidän määränsä pysyi
lähes vakiona rahan runsaudesta huolimatta vuosina 1914–1917. Kaupunkikauppiaita
oli noin 10 500 ja maakauppiaita 5700. Senkin jälkeen kasvua tapahtui vain vähän.
Säännöstelyn päättymisvuoteen 1921 mennessä kaupunkikauppiaiden määrä oli
lisääntynyt 11 400:aan ja maakauppiaiden 6500:aan.492
Tilastot eivät kuitenkaan kerro mitään vaihtuvuudesta, jota oletettavasti tapahtui etenkin
sodan alkuvuosina, kun konkurssit yleistyivät. Kaupan alan vararikkoja tehtiin etenkin
vuonna 1914, jolloin runsaat 300 kaupan alan yritystä ajautui konkurssiin. Muina sotaja säännöstelyvuosina vararikkoja tehtiin noin sata vuosittain. Kaikkiaan vuosina 1914–
1921 tapahtui noin 800 kaupan alan konkurssia.493
Yksityisen kauppiaskunnan säilymistä auttoivat etenkin keskittyminen säännöstelyn
ulkopuolisiin tuotteisiin eli muihin kuin peruselintarvikkeisiin ja maanviljelys. Moni
maakauppias harjoitti maanviljelystä, joka takasi leivän, vaikka kauppa olisi ollut
kannattamatonta.494
Teollisuuden aloittama ketjureaktio ja sota- ja säännöstelyaika muuttivat myös
tukkukauppaa. Paavo Korpisaaren mukaan tukkukauppiaskuntaa uudisti etenkin
perinteisten suhteiden katkeaminen, ensin saksalaisiin kauppahuoneisiin ja muutaman
vuoden kuluttua myös venäläisiin myyjiin.495 Liikesuhteiden rikkoutuminen tarkoitti
entistä riippuvaisempaa asemaa kotimaisesta teollisuudesta ja/tai tuotteiden hankkimista
muista maista. Uusien liikesuhteiden luominen sota-aikana oli kuitenkin hidasta ja
hankalaa.
Ongelmia kasvattivat ulkomaankaupan toimitusehtomuutokset. Aikaisemmin oli ollut
tapana, että ulkomaiset myyjät toimittivat tavarat omaan lukuunsa suomalaisiin
satamiin. Sodan sytyttyä yleistyi käytäntö, jonka mukaan suomalaiset ostajat joutuivat
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itse järjestämään kuljetukset sekä maksamaan rahdit ja vakuutukset.496 Muutos tapahtui
pahaan aikaan. Kuljetusvälineistä oli pulaa, rahdit kohosivat, valuuttakurssit heiluivat ja
ulkomaista valuuttaa oli vaikea saada.497 Uudet toimitusehdot lisäsivät entisestään
tukkukauppiaiden hankaluuksia ja riskejä.
Uusi riesa oli rahan arvon jatkuva aleneminen. Markan arvo oli pysynyt lähes
muuttumattomana koko olemassaoloaikansa vuodesta 1860 lähtien, mutta sotavuosina
se menetti arvoaan sekä kotimarkkinoilla että suhteessa ulkomaisiin valuuttoihin.
Suhteessa dollariin markka aleni noin puoleen vuosien 1913–1918 aikana.498 Kaikki
kauppiaat eivät osanneet varautua uuteen tilanteeseen, vaan kärsivät tappioita
rahanarvon muutoksista.499
Riskeistä ja hankaluuksista huolimatta tukkukauppa houkutteli uusia yrittäjiä, sillä
hintojen jatkuva kohoaminen ja myyjän markkinat näyttivät takaavan tuottoisia
ansiomahdollisuuksia. Tukkukauppiaskunnan arvioitiin lähes kaksinkertaistuneen
sotavuosina. 500 Monet uusista tukkukauppiaista suhtautuivat ammattiinsa vakavasti,
mutta myös kaikenlaisia onnenonkijoita riitti.501
Uusi tukkukauppiaskunta aiheutti ongelmia vähittäiskauppiaiden keskuudessa, jotka
olivat jo valmiiksi epäluuloisia monien hankintasopimusriitojen vuoksi.
Vähittäiskauppiaiden oli usein vaikea tietää, oliko uusi tukkukauppias keinottelija vai
ei.
Tukku- ja vähittäiskauppiaiden huonoja suhteita nakersi myös tavarapula. Se alkoi jo
vuonna 1915, kun Venäjän viljakaupassa ilmeni ongelmia. Suomi oli lähes täysin
riippuvainen emämaan viljasta, mutta siellä esiintynyt junavaunupula sai monet
tukkukauppiaat rikkomaan sopimuksensa vähittäiskauppiaiden kanssa.
Viljahankintariitoja puitiin oikeussaleissa asti.502 Kauppalehti voivotteli:
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”Tukku- ja vähittäiskauppiaat ovat joutuneet suorastaan keskenään kilpailijoiksi,
jotka suurella epäluulolla suhtautuvat toistensa pyrkimyksiin. Tämä asiantila on
hyvin valitettava ja yksityiskaupan kehitykselle suorastaan turmiollinen.”503
Vähittäiskauppiailla riitti ongelmia myös valtion säännöstelypolitiikan kanssa.
Määräykset koskivat ankarimmin juuri kuluttajille tavaroita myyneitä
vähittäiskauppiaita. Rajahinnat muuttuivat alituisesti, jolloin kauppiaiden oli usein
mahdoton pysyä ajan tasalla. Säännöstelyhinnoissa ei huomioitu myöskään alati
kallistuvia rahteja, jotka verottivat etenkin syrjäseutujen maakauppiaiden katteita.504
Paremmillakin paikoilla kauppaa tehneet valittivat rajahintojen jättämistä olemattomista
tuloista.505
Ongelmia aiheuttivat myös mustanpörssin jobbarit ja uudet vähittäiskauppiaat.506
Tulokkaat kiihdyttivät entisestään kilpailua ongelmien kanssa painivien kauppiaiden
keskuudessa.507
Yksi syy vähittäiskauppiaiden kiihtyneeseen kilpailuun oli myös heikko
järjestäytyminen. Se sai kauppiaiden pahimmat kilpailijat, järjestäytyneet osuuskaupat,
ilkkumaan yksityiskauppiaiden keskinäiselle kilpailulle. Osuuskauppojen lehti julkaisi
pilapiirroksen, jossa yksi kauppias alensi hintojaan 10 prosentilla, seuraava kauppias
20:lla ja niin edelleen. Viimeisenä kilpailuun ryhtynyt kauppias teki konkurssin. Hänet
kuvattiin mierontielle ajautuneeksi kulkuriksi.508
Maakauppiaskin kertoi avoimesti vastaavanlaisia tarinoita.509 Kauppias Artturi Arvio
totesi Keski-Suomen maakauppiaskokouksessa:
”Usein kauppiaat kateuksissaan myyvät tavaraa alle hintojen, aiheuttaakseen siten
muka vahinkoa naapurilleen. Tällä nämä kiusantekijät kuitenkin kaivavat vain
hautaa itselleen.”510
SOK pilkkasi yksityiskauppiaita myös hinnankorotuksista, jotka olivat olleet
vääjäämätöntä seurausta muuttuneista hankintasopimuksista. Näyttiväthän tuotteista
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pyydetyt kalliit hinnat todistavan osuuskauppojen jo pitkään hokemat väitteet oikeiksi:
yksityiskauppiaat olivat ainoastaan omaa etua tavoittelevia nylkyreitä. Pohjanmaalainen
maakauppias puhisi elokuussa 1914:
”Tukkukauppiaat rupesivat heti nostamaan hintoja. Sen johdosta oli
vähittäiskauppiaidenkin ryhdyttävä hintoja korottamaan, jota tietysti kuluttajain
puolelta pidettiin n.s. nylkemisenä. Näkyypä osuuskauppa-aatteen ajajain puolelta
jo leimatunkin maakauppiaat kaikenlaisten väärien huhujen levittäjiksi sekä
tällaisten tilain sattuessa kiskureiksi ja ainoastaan omain etujensa ynnä
rikastumisensa valvojiksi kansain kustannuksella.”511
Tilanne näytti huolestuttavalta yksityiskauppiaiden kannalta. Sekavissa oloissa olisi
tarvittu entistä vahvempaa yhteistyötä teollisuuden harjoittajien sekä tukku- ja
vähittäiskauppiaiden kesken, mutta juuri tuolloin yhteinen rintama säröili pahasti.
Eivätkä osuuskaupat ainoastaan ilkkuneet, vaan menestyivät ennennäkemättömän
hyvin. Kauppias Eino Enroth vaikeroi kollegoilleen Turun yleisessä
kauppiaskokouksessa vuonna 1917:
”Yksityinen vähittäiskauppa on viime vuosikymmeninä niin meillä kuin
muuallakin maailmassa joutunut sangen tukalaan asemaan. Sen tulevaisuus
monen mielestä näyttää sangen synkältä. Kieltämätöntä on, että uusin kaupan
kehitys ei ole kulkenut vähittäiskauppiaskunnalle edulliseen suuntaan. […]
Uhkaavin vaara on osuustoiminta.”512
Vuosi 1917 oli vasta alkua osuuskauppojen menestykselle, vaikka monet
yksityiskauppiaat näkivät osuuskauppaliikkeen kahtiajaossa merkkejä hiipumisesta.513
SOK sai kilpailijakseen ns. edistysmielisen aatteellisen järjestön KK:n
(Kulutusosuuskuntien Keskusliiton) vuonna 1916 ja edistysmielisen tukkukaupan
OTK:n (Suomen Osuustukkukauppa, myöhemmin Osuustukkukauppa) seuraavana
vuonna.514 Kahden kilpailevan osuuskauppaleirin syntymiseen vaikutti
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maanviljelijöiden hallisemien osuuskauppojen kasvu SOK:n jäsenistössä sekä kuluttajaja tuottajaetujen kärjistyminen sota-aikana. Työväen osuuskaupat kokivat entisen
mahtiasemansa olevan uhattuna. Ne alkoivat vaatia osuuskauppojen äänivallan
muuttamista suhteelliseksi SOK:ssa, jossa jokaisella osuuskaupalla oli yksi ääni.
Äänioikeusperiaatteet raivostuttivat työväestön hallitsemia osuuskauppoja, joita oli
vähemmän kuin maanviljelijöiden osuuskauppoja, mutta työväestön kauppojen
jäsenmäärä oli huomattavasti suurempi. Kahtiajakautumista edesauttoi osuuskauppojen
hallintoelimissä vahvistunut puoluepolitiikka. Muut vaikutuskanavat olivat vähäiset
sotavuosina. Eduskunta ei kokoontunut. Myös lakko-, kokoontumis- ja
mielenosoituskiellot vaikeuttivat poliittista toimintaa.515
Edes vuoden 1918 sota kauheuksineen ei sanottavasti heikentänyt osuuskauppojen
menestystä, vaikka monet yksityiskauppiaat sitä toivoivat. Maakauppias syytti
kärsimyksistä osuuskauppoja:
”Maakauppiaat on leimattu nylkyreiksi ja verenimijöiksi, useinpa koko
yhteiskunnan vihollisiksi. Tämä muka yhteisen hyvän nimessä noudatettu
menettely on varmaankin ollut osaltaan myötävaikuttamassa siihen vainoon ja
hävitykseen, jonka alaiseksi maakauppiaskunta on niin suuressa määrässä
joutunut punaisten kapinan aikana.”516
Pontta syytöksille antoivat yli 40 maakauppiaan surmat. Heidän joukossaan oli
Maakauppiasliiton hallituksen jäsen A. J. Enckell ja hänen poikansa. Myös SML:n
puheenjohtaja Matti Lahdensuu vangittiin. Varastojakin tuhoutui. Monet kauppiaat
kirjasivat myös luottotappioita punaisten painamista seteleistä, jotka menettivät arvonsa
sodan päätyttyä.517
Yksityiskauppiaiden syytökset eivät kohdistuneet ainoastaan edistysmieliseen
osuuskauppaleiriin, vaikka tukkukauppiaiden toimitukset etenkin ”punaisten
kapinoitsijoiden pahimmille pesille” eli OTK-laisille kaupoille sapettivat.518 Monien
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yksityiskauppiaiden puheissa työväenluokka, sosialismi ja koko osuustoiminta olivat
yksi ja sama asia. Kauppias Mimmi Jurvonen paasasi:
”Tuolle sosialismille on aika synnyttänyt kaksoisveljen, aseenkantajan, tai
oikeammin päätaistelijan nykyistä talous- ja yhteiskuntajärjestelmää vastaan. Se
on – osuustoiminta.[…] Voitoniloisina kommunistit hykertelevätkin käsiään, kun
suuri osa porvareitakin osuustoiminnan nimessä taistelee sosialististen päämäärien
saavuttamiseksi.”519
Sosialismin ja kaikkien osuuskauppojen rinnastaminen näkyi myös Kauppalehden
päätoimittajana työskennelleen Eino Jaurin kirjoittamassa kirjassa Osuuskauppa
sosialismin edistäjänä.520
Rinnastus suututti SOK:ta, joka oli suhtautunut kielteisesti kaikkiin
kansanvaltuuskunnan pyyntöihin. Menettely oli johtanut mm. takavarikkoihin ja
vangitsemisiin. Punakaartin romahtaessa konttoreita ja varastoja ryösteltiinkin. Sodan
päätyttyä keskusosuusliike totesi kärsineensä huomattavat menetykset.521 SOK syytti
kärsimyksistään edistysmielistä osuuskauppaleiriä. Osuuskaupoille lähetetty kiertokirje
julisti:
”Olemme kuulleet monien kansalaisten ihmetellen miettineen syytä tähän heille
käsittämättömään osuuskauppoihin ja SOK:hon erikoisesti kohdistettuun
hävitykseen, pääsemättä siitä selville.
Vastausta vailla olisimme mekin, ellei sosialistisen osuuskauppaväen taholta olisi
sitä avoimesti ilmaistu selittämällä ryöstön tarkoituksena olleen porvarillisen
osuuskauppatoiminnan kukistamisen. Ja samaan tulokseen tulee jokainen, joka
lähemmin tarkastaa hirmuhallituksen aikaista ’valtuutettujen’ luetteloa Kullervo
Mannerista rosvouksen toimeenpanijoihin saakka.”522
”Hirmuhallituksella” ja OTK-laisilla osuuskaupoilla ei ollut todistettavasti mitään
yhteyttä. Edistysmielinen osuustukkukauppa pysytteli visusti kauhukuukausien
sivustakatsojana. Se ei suostunut edes kansanvaltuuskunnan ehdotukseen ottaa SOK
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haltuunsa, vaikka se olisi kertaheitolla ratkaissut osuuskauppariidat. Toisaalta maine
työväestön kauppana saattoi suojella edistysmielisiä osuuskauppoja sodan alussa, mutta
nekään eivät välttyneet hävityksiltä täysin. Menetyksiä syntyi etenkin sodan
loppupuolella valkoisten joukkojen edetessä. Pahimmat tappiot koettiin Tampereen
valloituksen yhteydessä. Sodan rintamalinjatkaan eivät olleet niin selkeitä kuin SOK ja
yksityiskauppiaat väittivät. KK-laisten osuuskauppojen jäseniä ja toimihenkilöitä taisteli
valkoisissa sekä SOK-laisia ja joitakin maakauppiaita punaisissa joukoissa.523
SOK:n kiertokirjeen päätavoite olikin yhtenäisen osuuskauppaliikkeen palauttaminen.
Alku eteni lupaavasti, sillä monet edistysmielisten kauppojen jäsenistä viruivat
vankileireillä ja työväenliike oli henkitoreissaan. KK:seen kuului lähes 170
osuuskauppaa vuoden 1918 alussa, mutta määrä tippui vajaaseen 90:een vuoden
loppuun mennessä.524 KK ja OTK ryhtyivät kuitenkin nopeasti auttamaan
osuuskauppojaan. SOK myönsi jo loppuvuodesta 1918, etteivät suunnitelmat edistyneet
odotetusti. Vuoden 1918 sodan suurimmaksi vaikutukseksi kotimaan kauppaan jäi
kahden osuuskauppaleirin sinetöityminen.525
Kaksi osuuskaupallista leiriä kiihdytti välittömästi kilpailua ja lisäsi osuustoiminnan
suosiota. Suurin osa SOK:n osuuskaupoista sijaitsi maaseudulla ja valtaosa jäsenistöstä
oli maanviljelijöitä. OTK:n kaupat olivat useimmiten kaupungeissa ja
teollisuuskeskuksissa. Suurin osa jäsenistöstä kuului työväestöön. Kaksi keskusliikettä
heijasteli hyvin maan yhteiskunnallista rakennetta, vaikka kummastakaan ei koskaan
muodostunut puhtaasti yhden ammattiryhmän liikettä.526
Monet taloudelliseen ahdinkoon joutuneet yksityiskauppiaat myivät liiketilansa
osuuskaupoille vuosien 1916–1919 aikana. Meno kauhistutti Suomen Maakauppiaiden
Liittoa, joka piti toimintaa lyhytnäköisenä. Liiton sihteeri Roope Järvinen valitti vuonna
1919:
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”Liian yleisiksi ovat käyneet maakauppiaiden liikkeiden myynti osuuskaupoille.
Tämä on muutamin seuduin lakaissut kuin rutto yksityiset maakaupat pois.
Elpyykö esim. Kajaanin pohjoispuolella enää koskaan yksityinen maakauppa
mainittavaan eloon! Kymmenet maakauppiaat ovat siellä aivan paikkakunnittain
myyneet liikkeensä osuuskaupoille.”527
SML:n piirikokoukset käsittelivät asiaa syksyllä 1919. Päätös oli, että ”yksityistä
liikemuotoa on suojeltava sitä kuolemantuomiota vastaan, jonka osuuskauppatoiminta
on päämääräkseen julistanut.”528 Se tarkoitti, että maakauppiaita velvoitettiin
ilmoittamaan myyntiaikeistaan liiton sihteerille. Hän yrittäisi löytää yritykselle
yksityisen ostajan.529
Säännöstelyn päättymisvuonna 1921 osuuskaupat ylsivät huimaan tulokseen. Useiden
tutkijoiden hyväksymien markkinaosuusarvioiden mukaan SOK hallitsi kaikesta
vähittäiskaupasta lähes 26 prosenttia ja KK530 lähes 17 prosenttia. Yhteisesti valloitettu
markkinaosuus oli huikeat 43 prosenttia.531 Maakauppiaidenkin arvioiden mukaan
osuuskaupat hallitsivat maan vähittäiskaupasta noin 20 prosenttia jo vuonna 1917.532
SOK:n jäsenmäärä yli kaksinkertaistui vuosien 1913–1921 aikana. Siihen kuului yli 500
osuuskauppaa, joilla oli noin 180 600 jäsentä ja 1750 myymälää säännöstelyn
päättyessä. SOK:n liikevaihto kasvoi lähes nelinkertaiseksi inflaatiokorjattunakin. Se oli
noin miljardi markkaa vuonna 1921.533 Keskusliike ylpeili mielellään myös yli
miljoonan markan myyntiin yltäneillä jäsenosuuskaupoillaan,
”miljoonaosuuskaupoilla”. Niitä oli runsaat 20 jo vuoden 1917 alussa.534
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Edistysmieliseen osuuskauppaleiriin liittyivät maan vauraimmat osuuskaupat, joita oli
noin 110 ja jäsenistöä vajaat 160 000 vuoden 1921 loppuun mennessä. Myymälämäärä
kipusi noin 750:een.535 OTK ei kuitenkaan pystynyt kilpailemaan liikevaihdollaan
SOK:n kanssa. Edistysmielisen keskusliikkeen myynti oli noin viidennes SOK:n
vastaavasta vuonna 1921.536 Pienempään liikevaihtoon vaikutti osittain OTK:n heikko
asema säännöstelyjärjestelmässä, lukuun ottamatta korttituotteiden jakelua ja osuutta
muutamissa sotatalousyhtymissä.537
SOK:n ja OTK:n jäsenmäärien ja toimien erotteleminen toisistaan on kuitenkin
ongelmallista säännöstelyvuosina ja osittain vielä 1920-luvun alussakin. SOK ja OTK
kiistelivät osuuskaupoista vuoteen 1926 asti. Sen seurauksena useat osuuskaupat
vaihtoivat keskusliikettä moneen kertaan.538
Osuuskaupalliset keskusliikkeet olivat kuitenkin kiistatta jättiläisiä säännöstelyn
päättyessä. Yhteinen jäsenmäärä kipusi lähes 340 000:een.539 Se tarkoitti karkeasti
arvioiden, että noin 40 prosenttia suomalaisista perheistä kuului johonkin
osuuskauppaan. Tavanomaisesti osuuskauppaan liittyi vain yksi henkilö perheestä, ja
viranomaiset käyttivät laskennallisena perhekokona neljää henkilöä.540
Mutta mistä osuuskaupat ammensivat murskaavan menestyksensä?

+'*  !$ (
Osuuskauppojen keskusliikkeet korostivat mielellään sota-ajan menestyksensä
aiheutuneen kohtuullisista hinnoista ja toimista kuluttajien parhaaksi, kuten SOK:n
vuoden 1916 johtokunnan kertomus julisti:
”Osuuskauppojen kuluttajaetujen mukainen toiminta, tarmokas kunnollisten
tavarain hankinta ja melkoisesti kilpailuhintoja alempien myyntihintain
noudattaminen, on nykyisenä aikana suorastaan pakottanut vähävaraiset kuluttajat
lukuisasti liittymään osuuskauppoihin.”541
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SOK:n mukaan menestystä siivittivät myös yksityiskauppiaiden toimet: monet heistä
nostivat hintoja heti sodan alettua ja karkottivat siten osan asiakkaistaan.542
Yksityiskauppiaat eivät selityksiä nielleet. He arvelivat osuuskauppojen menestyneen,
koska valtion ja kuntien viranomaiset suosivat niitä mm. verotuksessa ja säännösteltyjen
elintarvikkeiden jakelussa. Heidän mukaansa myös monet teollisuuslaitokset ja
tukkukaupat olivat myyneet SOK:lle ja OTK:lle paremmilla ehdoilla kuin
yksityisille.543
Edellä esitetyt käsitykset siirtyivät SOK:sta kirjoitettuihin historioihin. Samantapaisia
syitä on esitetty monista ulkomaisista osuusliikkeistä kirjoitetuissa historioissakin, sillä
osuuskaupat menestyivät myös muualla sodan aikana.544 SOK:n suurimpina
sodanaikaisina menestystekijöinä on pidetty vahvaa asemaa säännöstelyelimissä, kykyä
hillitä hintojen kohoamista ja myynnin rajoittamista ainoastaan jäsenille.545 Tutkijat
ovat myös korostaneet kahden osuuskauppaleirin syntymisen ja siten lisääntyneen
kilpailun kasvattaneen suomalaisten osuuskauppojen markkinaosuuksia.546
Yllä mainitut tekijät auttoivat osuuskauppoja kasvattamaan suosiotaan, mutta
todellisuus oli huomattavasti monimuotoisempi. SOK hankki ensisijaisesti itse vahvan
aseman säännöstelyjärjestelmässä. Keskusosuusliikkeen toimet koituivat myös lähes
kaikkien osuuskauppojen hyväksi, sillä OTK perustettiin vasta sodan roihutessa. SOK:n
menestystä avittivat ensisijaisesti taidokas liikkeenjohto, suuri koko, taitava propaganda
ja alihinnoittelu.
Ensimmäinen ehto menestykselle oli vankka taloudellinen asema. SOK oli ryhtynyt
tehostamaan osuuskauppojensa ohjausta jo vuosien 1908–1910 konkurssiaallon
siivittämänä. Taloutta vankisti vuonna 1907 perustettu apuyhtiö Liikevoima Oy. Se
kartutti osuuskunnan pääomia ja onnistui tehtävässään hyvin. Liikevoiman keräämät
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varat ylittivät SOK:n osuuspääoman jo vuonna 1909. Apuyhtiö voitiin lakkauttaa
tarpeettomana vuonna 1919.547
Vauras asema oli ensiarvoisen tärkeää sotavuosina. SOK kykeni ostamaan paljon
tontteja ja kiinteistöjä omalla tai lainarahalla, kuten monet muutkin kaukonäköiset.
Sodan päätyttyä inflaatio söi velat ja nosti kiinteistöjen hintoja.548
Hyvän taloudellisen asemansa innoittamana SOK päätti myös tilata runsaasti ulkomaista
viljaa etukäteen, kun senaatti ilmoitti korottavansa tuontiviljatulleja hieman ennen
sodan puhkeamista.549 Viljan saavuttua syttyi sota, tuonti ulkomailta vaikeutui ja monet
kilpailijoista nostivat hintoja roimasti, mutta SOK:n hyvä tilanne sai johtaja Jalmari
Sahlbomin menettelemään toisin. Johtaja päätti poiketa yrityksensä vakiintuneesta
hinnoittelutavasta, ns. päivänhintapolitiikasta ja myydä viljaa vanhalla hinnalla.
Hintoihin lisättiin vain pieni kuluprosentti, jolloin SOK:n viljahinnat olivat useimpia
kilpailijoita matalammat.550
Uusi hinnoittelumekanismi syntyi nopeasti, mahdollisesti Sahlbomin ajatuksesta ajaa
kuluttajien etuja osuustoiminta-aatteen mukaisesti myös sotaoloissa. Se sai välittömästi
hallintoneuvoston siunauksen. Väinö Tanner totesi ylpeänä:
”Poikkeusoloissa on luonnollista, että ihmisten järki hieman sekoo. Tällöin on
ollut hauskaa, että SOK:n johtokunta on koko ajan toiminut täysin levollisena ja
valppaana.”551
Halvempi hinnoittelu toi SOK:lle asiakkaita ja yleistä arvonantoa. Keskusliike päätti
jatkaa valitulla linjalla, vaikka halvempi hinnoittelu osoittautui sodan jatkuessa
ongelmalliseksi.
SOK laski myyneensä tappiolla viljan lisäksi mm. sokeria, ohra- ja riisiryynejä,
perunajauhoja, suolaa, saippuaa ja tulitikkuja jo vuonna 1916. Tappiota laskettiin
tulleen noin 680 000 markkaa (noin 1,6 miljoonaa euroa) ja normaaliaikojen voitto-
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osuudet huomioituna peräti 1 165 000 markkaa (noin 2,8 miljoonaa euroa). Kaikki
tappiot eivät olleet tietoisia päätöksiä. Osa aiheutui rajahintojen muutoksista.552
Keskusosuusliike ei peitellyt toimintaansa, vaan kertoi Yhteishyvässä jäsenilleen:
”SOK on […] toiminnallaan vaikuttanut hintatasoa hillitsevästi mm. myyden
eräitä tavaralajeja suuret määrät huomattavalla tappiolla.”553
Halvoissa hinnoissa oli riskinsä. Jobbarit ja kilpailijat halusivat ostaa
keskusosuusliikkeen huokeita tuotteita. Räikein esimerkki oli SOK:n pakkaama ja sen
tunnuksin varustettu sekahedelmälaatikko. Eräs voitontavoittelija tarjosi sitä
keskusliikkeelle ostettavaksi lähes kolmekertaa alkuperäistä hintaa suuremmalla
summalla.554
Pelko tuotteiden päätymisestä kilpailijoille ja halu tiivistää yhteistyötä osuuskauppojen
kanssa saivat SOK:n myymään jo vuodesta 1914 lähtien tiettyjä tuotteita ainoastaan
jäsenosuuskaupoille. Rajoitus ulotettiin kaikkiin tuotteisiin vuoden alusta 1917. Uusi
strategia sai monet tavarapulan kanssa kamppailevat osuuskaupat liittymään SOK:hon.
Vastaavasti monet osuuskaupat ryhtyivät myymään hankkimiaan tuotteitaan ainoastaan
kuluttajajäsenilleen.555
SOK tehosti yksityiskauppiaita vastaan suunnattua propagandaansa sodan sytyttyä.556
Ajoitus oli mitä parhain, sillä monet yksityiskauppiaat joutuivat nostamaan hintojaan
pakon edessä. Yhteishyvä kirjoitti toistuvasti yksityiskauppiaiden hinnankorotuksista ja
julkaisi maakauppiaiden pyytämistä ”törkeistä” hinnoista taulukoita. Niillä osoitettiin
osuuskauppojen olevan selvästi edullisempia.557
Keskusosuusliike hyökkäsi yksityiskauppiaiden kimppuun myös uuden ”tavaran
tarkastus- ja koelaitoksensa” eli laboratorion avulla.558 Se valmistui juuri ennen sotaa.
SOK piti laboratoriotaan tärkeänä, sillä ruokaväärennökset olivat yleisiä ja lainsäädäntö
puutteellinen. Keskusliikkeen mukaan syyllisiä olivat tehtailijat ja yksityiskauppiaat,
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jotka ahneuksissaan heikensivät laatua.559 OTK:kin perusti oman laboratorionsa 1920luvun alussa ja ryhtyi saarnaamaan laadun puolesta ja väärennöksiä vastaan.560
Kilpailuetu yksityisiin vähittäiskauppiaisiin näytti melkoiselta. Maakauppias opetti
lehdessään lukijoitaan arvioimaan tuotteiden laatua ainoastaan aistienvaraisesti tai
yksinkertaisin kokein.561 Kauppias Roope Järvinen julkaisi myös opaskirjan
Käytännönmiehen tavaraoppi vuonna 1917, mutta tunnusti, ettei läheskään kaikkia
tuoteväärennöksiä voitu havaita ilman laboratoriokokeita.562
SOK:n laboratorio löysi tuotteista lukuisia puutteellisuuksia, kuten lihapulvereista
karvoja ja pesuaineista liitujauhoja ja hiekkaa.563 Kyseessä oli tuskin SOK:n
liioittelusta, sillä yksityisetkin vähittäiskauppiaat valittivat tuotteiden laadusta.
Maakauppias uutisoi jopa hengenvaarallisista sikareista, joiden sisältä oli löytynyt
ammuksia. Onnettomuuksilta oli kuitenkin vältytty, kun browningin panos oli
paljastunut sikaria leikatessa. Lehden mukaan asialla oli todennäköisesti ollut
”tupakkatehtaan työmies, joka siten oli halunnut rangaista jotakin porvaria.” Olivathan
sikarit kalleinta markkinoilla olevaa laatua.564
SOK joutui kuitenkin pettymään uuteen propagandakeinoonsa ja laboratorioonsa, sillä
kansalaiset eivät vaikuttaneet välittävän väärennöksistä. Yhteishyvä nurisi:
”Jumalanpilkkaajat ja väärän rahantekijät ovat jo ammoisista ajoista saaneet
rinnastettuina syntisinä kulkea Kain merkki otsallaan. Milloinkahan yhteiskunnan
halveksunta yhtä ankarana kohtaa muita kaupallisen elämän alalla tavattavia
väärentäjiä?”565
Ruoka- ja tavaraväärennöksiä vastaan suunnattu kampanja alkoi huonoon aikaan.
Kaikesta oli pulaa. Kuluttajat olivat tyytyväisiä, jos jotain ostettavaa löytyi. Laatu oli
vielä sivuseikka. Viranomaisetkaan eivät pitäneet ruoka- ja tavaraväärennöksiä
hälyttävinä ongelmina. SOK:n, OTK:n ja yksityiskauppiaiden vetoomuksista huolimatta
ensimmäinen elintarvikkeiden laatua tiukasti määritellyt laki astui voimaan vasta
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vuonna 1920. Sekin koski ainoastaan margariinia.566 Vasta vuonna 1930 laki vilpillisen
kilpailun ehkäisemiksi teki elintarvikeväärennöksistä laajemmin rangaistavaa.567
SOK:n harjoittama yksityisliikkeiden mustamaalaaminen ja etenkin huokeammat hinnat
saivat viranomaiset suhtautumaan osuuskauppoihin myönteisesti. Ehkä jotkut
edelläkävijät arvostivat myös keskusosuusliikkeen laadunvalvontaa.
Keskusosuusliikkeen osuuskaupat hankkivat etua viranomaisten silmissä myös
aloittamalla elintarvikkeiden korttijakelun ennen virallisia määräyksiä. Siihen ajoi
osuustoiminta-aatteeseen kuulunut ajatus jäsenten tasapuolisesta kohtelusta ja halu estää
edullisempia elintarvikkeita päätymästä yksityiskauppiaiden ja keinottelijoiden
käsiin.568
Elintarvikesäännöstely alkoi todenteolla vuonna 1916, kun tuonti Venäjältä vaikeutui.
Ensimmäiseksi valtiolliseksi korttituotteeksi valikoitui sokeri. Osuuskaupat saivat
välittömästi vahvan aseman sen jakelussa ja yksityiskauppiaat valittamaan:
”On sen [korttijärjestelmän] täytäntöönpanon kautta sekä pääkaupungissa että
muualla jouduttu syrjäyttämään lukuisien vähittäiskauppiaitten oikeuksia ja etuja.
Kun esim. pääkaupungissa annetaan sokeria kuluttajille jaettavaksi kaikkiin
osuuskuntien myymälöihin, mutta yksityiskauppiaitten, joista tähän asti noin 300
on pitänyt sokeria myytävänä, jaettavaksi vain noin 90 liikkeelle, on järjestelyssä
noudatettu puolueellisuutta osuuskauppojen eduksi ja yksityiskauppiaiden
vahingoksi.”569
Sokerijakelun antaminen ensisijaisesti osuuskauppojen tehtäväksi oli epäreilua monien
yksityiskauppiaiden mielestä, mutta ymmärrettävää. Korttijakeluoikeuden
luovuttaminen kaikille kauppiaille olisi ollut mahdotonta, etenkin kun kuljetusvälineistä
oli pulaa.
Senaatin ja sittemmin itsenäistyneen Suomen viranomaisten oli luotava
säännöstelyjärjestelmä lähes tyhjästä – ja nopeasti. Viimeisestä mittavasta valtiollisesta
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elintarvikejakelusta oli ehtinyt kulua lähes 50 vuotta.570 Suuret ja vakiintuneet
osuuskaupat näyttivät tehokkailta yhteistyökumppaneilta. Viranomaiset turvautuivat
suuriin osuuskauppoihin myös muualla, jossa hallintojärjestelmä oli vasta rakenteilla.
Näin tapahtui vasta itsenäistyneissä maissa, kuten Virossa ja Unkarissa.571
Elintarvikesäännöstely rakentui monissa muissakin maissa yritysten – joskaan ei
osuustoiminnallisten – varaan. Se oli usein helpoin vaihtoehto ja noudatteli sotaa
edeltäneen ajan liberaalia talouspolitiikkaa, jonka mukaan valtion oli pysyttävä
mahdollisimman pienessä roolissa. Yritykset saivat keskeisen roolin säännöstelyssä
etenkin ympärysvalloissa, joiden oli helpompi jatkaa ulkomaankauppaansa kuin
keskusvaltojen. Monissa ympärysvalloissa oli kuitenkin muitakin suuryrityksiä kuin
vain osuustoiminnallisia liikkeitä. Sitä vastoin SOK oli ehdottomasti suurin kauppaliike
Suomessa. Vastaavasti Hankkija, Labor ja Valio olivat omilla aloillaan jättiläisiä. Nekin
huomioitiin säännöstelyssä.572
Osuuskauppojen saamat sokerijakeluoikeudet olivat vasta alkua. SOK:n rooli vahvistui
vuosi vuodelta säännöstelyn jatkuessa.573 SOK laski säännösteltyjen elintarvikkeiden
muodostavan jopa 30–40 prosenttia osuuskauppojensa liikevaihdosta vuonna 1919,
vaikka säännöstelytuotteiden kirjo kattoi vain aivan välttämättömimmät tuotteet.574
Valtakunnallisesti säännösteltyjä olivat vain vilja, viljatuotteet ja sokeri. Liha ja
maitotaloustuotteet päätyivät kortille pääsääntöisesti vain kaupungeissa. Paikoitellen
säännösteltiin myös perunoita ja nautintoaineita.575 Ehdottomasti tärkein
säännöstelytuote oli vilja. Lähes puolet keskivertokansalaisten päivittäisestä
energiasaannista tuli leivästä ja muista viljatuotteista.576 Jokapäiväinen leipä tarkoitti
kirjaimellisesti jokapäiväistä ravintoa. Ensimmäisen maailmansodan
elintarvikesäännöstelyä tutkinut Heikki Rantatupa on todennut säännöstelyn olleen
ensisijaisesti viljansäännöstelyä, -hankintaa ja -jakelua.577
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Monet yksityiskauppiaat halusivat mukaan säännösteltyjen tuotteiden kauppaan, mutta
esteeksi kohosi usein toiminnan kannattamattomuus.578
SOK:n vahva asema säännöstelyssä ei rajoittunut korttituotteiden myyntiin tai viljan
hankintaan ja jakeluun osallistumiseen. Keskusosuusliike halusi entistä vahvemman
aseman, kun säännöstelyä tiukennettiin ja vakinainen säännöstelyorganisaatio luotiin
vuonna 1917. Aiemmin elintarvikkeita oli säännöstelty ja neuvottelukokouksia pidetty
ainoastaan kulloisenkin tarpeen mukaan. Uuteen järjestelmään siirtymistä vauhditti
elintarviketilanteen paheneminen, helmikuun vallankumous ja eduskunnan toiminnan
käynnistyminen uudelleen.579
Osuuskauppamiesten toiveet heräsivät. Venäläisen senaatin korvannut suomalainen
sosialidemokraattinen hallitus oli pullollaan osuustoimintamiehiä. Yhteishyvä tiedotti
lukijoilleen:
”Joskaan heitä ei ole osuustoimintamiehinä sinne valittu, saattaa kuitenkin olla
varma siitä, etteivät he tehtäviään hoitaessaan tule unohtamaan
osuustoimintaakaan, vaan että aina tilaisuuden tarjoutuessa ovat valmiit tekemään
sitä suosivia ja edistäviä päätöksiä.”580
Lehden mukaan minkään muun maan hallituksessa, ei edes osuustoiminnastaan
kuuluisan Tanskan, ollut koskaan istunut yhtä paljon osuustoimintamiehiä. Heihin
lukeutuivat Väinö Tanner, Elannon toimitusjohtaja Wäinö Wuolijoki,
Keskuslainarahaston hallituksen jäsen Allan Serlachius sekä Elannon hallintoneuvoston
jäsenet Leo Ehrnrooth ja Matti Paasivuori.581
Ilo ”osuustoimintahallituksesta” jäi lyhyeksi. Asiat näyttivät etenevän uudessa
hallituksessa väärään suuntaan. Se kaavaili antavansa elintarvikkeiden jakelun
Kuntainväliselle elintarviketoimikunnalle, jota johti SOK:sta juuri eronnut johtokunnan
jäsen W. A. Lavonius.582
SOK:n hallintoneuvoston jäsenet katsoivat Kuntainvälisen elintarviketoimikunnan ja
Lavoniuksen vahvistavan ainoastaan maataloustuottajien asemaa.583 SOK:n johtaja
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Sahlbomin ehdotuksesta maan hallitukselle laadittiin kirjelmä. Siinä korostettiin
osuuskauppojen merkittävää roolia, hahmoteltiin suunnitelma uudeksi
säännöstelyorganisaatioksi ja vaadittiin entistä vahvempaa asemaa osuustoiminnallisille
keskusliikkeille:
”Tavaroiden hankinnassa ja jakelussa olisi S.O.K. ja osuuskaupat sekä Hankkija
ja Labor asetettava etuoikeutettuun asemaan kuluttajajärjestöinä ja
maataloudellisten osuuskuntien keskusliikkeinä.”584
Keskusosuusliikkeen hahmottelema elintarvikeorganisaatio toteutui pääpiirteissään, kun
”laki eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa”,
yleisemmin ”elintarvelaki”, astui voimaan kesällä 1917.585 SOK, Hankkija, Labor ja
Valio saivat uudessa organisaatiossa vahvan aseman. SOK:ta suututti ainoastaan OTK:n
ja KK:n edustajien saamat paikat. 586
Uuden organisaation ylimmäksi viranomaiseksi muodostettiin senaatin
kamaritoimituskunnan elintarvikeosasto. Sen alaisuuteen tuli asioita valmistelevaksi ja
lausuntoja antavaksi säännöstelyelimeksi elintarvekeskuskomitea, joka miehitettiin
täysin maatalouden asiantuntijoilla ja osuustoiminnan kannattajilla. Puheenjohtajaksi
kutsuttiin Elannon hallintoneuvoston puheenjohtaja J. H. Vennola ja muiksi jäseniksi
maanviljelysneuvos H. G. Paloheimo, Elannon hallintoneuvoston jäsen Georg von
Wendt, Elannon sekatavaraosaston päällikkö Toivo Salmio, Kuluttajain Lehden
toimittaja J. V. Keto, agronomi Y. A. Pehkonen ja SOK:n hallintoneuvoston jäsen
Pekka Aakula.587 Elintarvikepäälliköksi, aikalaisten mukaan ”elintarvediktaattoriksi”,
valittiin SOK:n johtaja Hugo Vasenius (myöhemmin Vasarla).588



WZV

 STGS[SYC)3*%,- .4-45-:0.5%)4%45 745./5/45 SWGS[SYASVGS[SYC
 %)++).5561/.+54/.6566$%.4 ..045%,:/3'.)45)/.4:.5:.%%.CC7/.)6+4%.
466..)5%,-.1/(*,5@*/.+-6+)4)/,)751 1))35%)44 .-:04 ).0..%3).* ).06/,)*/%.
%4)55 - 5466..)5%,-5C.5561S[Y[@YVC4+/557-1/.@%55 +:4%%44 /,):+4)*4-B.
466..)5%,-@*/.+7/.)64@..%3*6/,)*/+)5%+)7 5:($%44 *+%4+64,))++%%..)-)44 @4),, 
,%($)45044 %4)).5::734).:(5%. ).%.+ 4)5:44))5 @%55 %4)55))7.66$%.466..)5%,-.
%,).537)+%/3'.)45)/+4)C:04+%4+64/4664,))++%%.76/4)+%35/-6456+%%5 5 + 4)5:45 C)55%--).
7/.)64@..%3*6/,)*/+))./45.%4)55)7 5466..)5%,-45()%-.%3),)4)-66../+4)
%3),)4)445),)466+4)44C@7+5S[SY@A SWGS[SYASVGS[SYC
WZX
SUGS[SYC
WZY
SSGS[SYASSGS[SYC-5/)456)-:04.4C,+/(5)4)444).56.5)*/45/)44SUGS[SYC
WZZ
UWIUXGS[SYC
WZW



STR

Elintarvekeskuskomitean alaisuudessa toimi yhdeksän asiantuntijajaostoa. Jokaiseen
jaostoon nimitettiin yksi tai useampi osuustoiminnallisen keskusliikkeen edustaja.589
Kauppalehti rutisi:
”Kotimainen elintarvepolitiikka tekee sekin voitavansa liikemiesten toiminnan
vaikeuttamiseksi. Uusi elintarvelaki näyttää lähtevän siitä olettamuksesta, että
yksityiset tukku- ja vähittäiskauppiaat ovat tarpeettomia. Kun
elintarvekeskuskomiteassa ei ole yhtään yksityistä liikemiestä, mutta kyllä useita
osuuskauppamiehiä, saattaa olettaa, että lakia sovellutettaessa liikemiesten
oikeuksia ei ensinnäkään oteta huomioon.”590
Kauppalehti vaikutti olevan oikeassa. Yksityiskauppojen pelkoja lietsoi ja pahaa verta
aiheutti mm. Hangon leivostehtaan viimeisten keksien jako. Lähes 200 000
kilogramman erä annettiin myytäväksi ainoastaan SOK:lle ja Elannolle.591
Osuustoiminnallisille yrityksille suosiollinen tilanne ei kuitenkaan kestänyt. SOK:n
hahmottelema säännöstelyorganisaatio osoittautui tehottomaksi. Vika saattoi piillä
moniportaisessa järjestelmässä, mutta suurempi syy lienee ollut Venäjän vallankumous
ja tuonnin tyrehtyminen lähes kokonaan. Uusi säännöstelyorganisaatio aloitti
toimintansa jo joulukuussa 1917, eivätkä osuustoiminalliset keskusliikkeet saaneet siinä
samanlaista yliedustusta kuin aiemmin.592
Sosialidemokraattinen ”osuustoimintahallituskin” kaatui. Venäjän väliaikainen hallitus
hajotti eduskunnan heinäkuun viimeisenä päivänä vuonna 1917 kimpaannuttua
suomalaisten säätämästä valtalaista. Laki olisi siirtänyt korkeimman vallan suomalaisten
omiin käsiin. Uusissa vaaleissa porvarilliset puolueet voittivat lisää paikkoja
työväenpuolueelta.
Uusi organisaatio, paheneva pula ja yhteiskunnalliset levottomuudet siirsivät yhä
vahvemmin vastuuta elintarvikkeiden hankinnasta ja jakelusta kunnallisille
elintarvelautakunnille ja yrityksille.593
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SOK:n oli muutettava taktiikkaansa menestyäkseen. Keskusosuusliike liittyi
tärkeimmän sotatalousyhtymän, Suomen Elintarpeiden Tuontikunnan jäseneksi. Se
jatkoi jo vuoden 1916 lopulla toimineiden Suomen Keskuskomitean Elintarpeiden
Tuonnin Järjestämiseksi Keisarikunnasta ja sen jatkajan Kauppaosaston työtä.
Tuontikunnan edeltäjiin liittyminen oli ollut vapaaehtoista, mutta uusi yritys perustettiin
huomattavimpien tuontiliikkeiden yhteisyritykseksi. Sen perustamiseen ajoivat tuonnin
vaikeutuminen ja yritysten riskien kasvaminen Venäjän hankinnoissa.594
Tuontikunnasta tehtiin ainoastaan suurimpien ja vakavaraisimpien yritysten
yhteenliittymä. Kuvaava oli, että Keskuskomitean palveluksia oli hyödyntänyt runsaat
200 yritystä, Kauppaosaston runsaat sata, mutta Tuontikuntaan liittyi vain vajaat 90,
eikä sen jäsenmäärä kasvanut koskaan sataa suuremmaksi.595
Sotatalousyhtymän hankkimat tuotteet jaettiin yrityksille niiden merkitsemien osuuksien
mukaan.596 Maan suurin yritys SOK ymmärsi jipon ja liittyi siihen peräti 32 osuudella.
Se tarkoitti 480 000 markan (noin 600 000 euron) osuusmaksun suorittamista ja
sitoutumista lähes miljoonan markan (noin 1,2 miljoona euron)
lisämaksuvelvollisuuteen.597 Tavaransaantia kasvatettiin vielä vuonna 1918
merkitsemällä 12 lisäosuutta.598
Yksityiskauppiaat ja useimmat tukkuliikkeet saattoivat vain unelmoida moisista
sijoitussummista. Niiden osuudet jäivät huomattavasti pienemmiksi. Kaikki
maakauppiaiden tukkuliikkeet ja suurimmat yksityiset tukkukauppiaat kuitenkin
liittyivät Tuontikuntaan.599 Myös OTK hyväksyttiin jäseneksi syksyllä 1918, mutta se ei
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uutena tulokkaana hyötynyt merkittävästi jäsenyydestään. Se onnistui tuomaan
Tuontikunnan kautta mainittavasti vain suolaa.600
SOK:n suurosuus toi paikkoja Tuontikunnan johdossa, vaikka sotatalousyhtymän
ensimmäiseksi johtajaksi nimitettiinkin kapteeni Elis Hultin. Nimitykseen vaikutti
Tuontikunnan tärkein tehtävä: erilaisten tuonti- ja kuljetuslupien hankkiminen
Venäjältä. Varatoimitusjohtajaksi ja kaupalliseksi johtajaksi valittiin kuitenkin SOK:n
siirtomaatavaraosaston päällikkö Hugo Vasenius ja hallintoneuvoston
varapuheenjohtajaksi SOK:n johtaja Jalmari Sahlbom. Tuonti tyrehtyi Venäjältä vuoden
1917 aikana ja Tuontikunnan toiminta suuntautui länteen. Muutoksen seurauksena
Hultin irtisanoutui ja uudeksi johtajaksi nousi Vasenius.601
Keskusosuusliikkeen panostus Tuontikuntaan kannatti. Sotatalousyhtymä sai lähes
monopolin elintarvikkeiden tuontiin vuodesta 1917 alkaen. SOK:n vuosikertomus
ylpeili:
”Lukuun ottamatta Senaatin elintarvehankintoja, sokerin hankintaa ja erästä
epäedullista sillipartian ostoa, […] tapahtui elintarpeiden osto ja kuljetus
Tuontikunnan toimesta ja olivat siinä sitten osallisina huomatuimmat
tukkuliikkeet.”602
Tuontikunnan toiminta ei rajoittunut tuontielintarvikkeisiin. Se sai myös kotimaisen
viljan ostomonopolin syksystä 1917 alkaen.603 Alku ei ollut loistelias, sillä huono sato ja
lakot vaikeuttivat viljan saantia. Tuontikunta kuitenkin keräsi ja jakeli noin 65
prosenttia syömäviljasta vuoden 1918 lopulla.604
Sotatalousyhtymän toiminta lakkasi kesällä 1919, kun tuonti helpottui. Reilun kahden
vuoden toiminta-aikanaan se onnistui hankkimaan maahan runsaasti etenkin viljaa,
jauhoja ja suolaa – kaikkiaan noin 340 000 tonnia.605
Tuontikunnan viljan keräystä ja jakelua jatkamaan perustettiin Valtion Viljakonttori.606
Se ehdotti viljakaupan jättämistä kaupoille ja muille sopiville liikkeille syksyllä 1919.
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Useimmat elintarvikelautakunnat (noin 55 prosenttia) noudattivat kehotusta. Noin 300
osuuskauppaa sai hoidettavikseen alueensa viljakaupan. Yksityisliikkeiden määrä
kohosi vieläkin suuremmaksi, noin 500:aan. Viljakauppaa hoitamaan ryhtyi myös noin
70 osakeyhtiötä.607 Aiemmin viljakauppaa olivat hallinneet osuuskaupat ja
tukkuliikkeet.608 Muutos suututti etenkin edistysmielisiä osuuskauppoja, jotka katsoivat
viranomaisten suosivan yksityisliikkeitä ja SOK-laisia osuuskauppoja. 609 Viljan
säännöstely lakkasi viimein helmikuun alussa 1921.610
Valtio ei nostanut osuuskauppoja erityisasemaan viljanjakelussa. Sitä vastoin eduskunta
päätti suosia keskusosuusliikkeitä tuontilisenssien jaossa vuonna 1920, mutta päätös ei
syntynyt niiden vaatimuksesta. SOK jopa kauhistui kuulleessaan päätöksestä ja julisti:
”Osuuskauppaväki ei ole koskaan pyytänyt erikoisoikeuksia eikä niitä vastaanota.”611
Kansanedustajien mielipiteisiin vaikutti etenkin Suomen Valtamerentakainen Kauppa
Oy:n ympärillä vellonut kohu. Karjalaiset liikemiehet Juho Kuosmanen ja Kaarlo
Kontro olivat perustaneet sen vuonna 1919. Siitä kasvoi heti Suomen suurin
kauppaliike. Valtamerentakainen päihitti liikevaihdolla mitattuna jopa SOK:n ja OTK:n.
Yhtiön arveltiin hallitsevan noin neljäsosaa tuonnista.612
Suuryritys joutui kuitenkin pian laajan julkisen parjauksen kohteeksi. Sen aloitti
ruotsinkielinen sanomalehdistö. Pian kuoroon yhtyivät myös muut sanomalehdet,
etenkin sosialidemokraattiset.613 Ensisijaisena syytöksenä oli lain kieltämä ketjukauppa
eli tukkuliikkeiden kesken harjoitettu tavarakauppa hintojen kohottamiseksi. Muita
syytöksiä olivat ”epäkurantin tavaran myyminen”, ylihinnoittelu, lisenssiepäselvyydet ja
yhtiön levittämät väärät tiedot.614
Kohu nousi esille eduskunnassa, jossa kansanedustajat pohtivat kaupan vapauttamista
säännöstelystä. Useat edustajat kauhistelivat Valtamerentakaista ja yksityiskauppiaiden
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väärinkäytöksiä ja päättivätkin suositella hallitukselle keskusosuusliikkeiden suosimista
tuontilisenssien jaossa.615
Päätös kauhistutti yksityiskauppiaita. Kauppalehti kuitenkin rauhoitteli lukijoitaan:
osuuskaupat eivät selviäisi mitenkään tuontiurakasta, eikä tuontitavaroilla
spekuloiminen kuuluisi muutoinkaan niiden toimintaperiaatteisiin.616 Se piti paikkansa.
SOK ja OTK totesivat vuoden lopulla, etteivät ne olleet hyötyneet päätöksestä.617
Valtamerentakaisen yllä riehunut kohu laantui. Se vapautui kaikista syytteistä.
Ainoastaan asiakkaana toiminut pienempi tukkukauppa sai tuomion ketjukaupasta.618
Valtamerentakaista tutkinut Marko Paavilainen onkin todennut, että kohu sai alkunsa
pikemminkin halusta vapautua säännöstelystä kuin yhtiön väärinkäytöksistä.
Vapauttava päätös ei kuitenkaan enää pelastanut yhtiötä. Se tuotti tappiota jo syksyllä
1920.619 Skandaali saattoi kuitenkin vahvistaa osuuskauppojen suosiota: olivathan ne jo
pitkään lietsoneet epäluuloja yksityiskauppiaita kohtaan.
Valtion viranomaiset kehottivat perustamaan myös muiden tuotteiden kuin
elintarvikkeiden tuontia ja kauppaa varten monopolistisia yhteisyrityksiä vuonna
1918.620 Päätökseen vaikuttivat Saksan kanssa solmittu kauppasopimus, Tuontikunnan
menestys, pahaneva pula ja valuuttasäännöstelyn tarve.621 Säännöstelyviranomaiseksi
nimitetyn kauppa- ja teollisuuskomissionin aloitteesta perustettiin mm. Fajanssi- ja
porsliinituontiyhdistys (myöhemmin Lasi- ja porsliiniyhdistys), rautatavaroille
Rautakonttori Oy, kangastavaroille Manufaktur Oy ja öljyille ja rasvoille Öljy Oy. SOK
liittyi niiden kaikkien jäseneksi. 622 Samoin menetteli OTK, joka jäi ainoastaan Öljy
Oy:n ulkopuolelle.623
SOK perusti myös yhdessä maataloustarvikkeita myyneen Oy Agros Ab:n ja kotimaisen
teollisuuden edistämiseksi ja raaka-aineiden hankkimiseksi perustetun Suomen
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Teollisuuskonttorin kanssa Finlands Spedition-Central Ab Oy:n vuonna 1918. Sen
tehtävänä oli hoitaa jäsenliikkeidensä tarvitsemaa rahtausta ja huolintaa.624
Monien uusien yhtiöiden toimiaika jäi varsin lyhyeksi tuonnin helpottuessa, eivätkä
niiden saavutukset kasvaneet Tuontikunnan veroisiksi. Manufaktur Oy ja Öljy Oy
purettiin jo vuonna 1919. SOK erosi myös Fajanssi- ja porsliiniyhdistyksestä samana
vuonna.625
Keskusosuusliikkeen irtaantuminen oli luonnollista, sillä yhteistoimintaa
yksityiskauppiaiden kanssa oli ollut vaikea selittää jäsenille.626 SOK pysyi vielä
muutaman vuoden suurempaa meteliä pitämättä Rautakonttorin ja Finlands Spedition
Central Ab:n osakkaana.627
Yritysten ohella myös kunnista tuli yhä tärkeämpiä vallankäyttäjiä säännöstelyn
jatkuessa. SOK ryhtyi houkuttelemaan kuntia ryhmäjäsenikseen jo vuonna 1915. Idea
löytyi Saksasta, jossa monet kunnat olivat liittyneet osuuskauppojen jäseniksi.628 SOK
kaavaili saavansa kunnista suurasiakkaita ja kunnat puolestaan ostoistaan ostohyvitystä.
Keskusosuusliike katsoi kuntien jäsenyyden hillitsevän myös omien, ns.
kuntakauppojen perustamista, joihin jotkut kunnat olivat ryhtyneet. SOK piti niitä
tarpeettomina kilpailijoina. Tarkkaa tilastoa SOK:hon tai jäsenosuuskauppoihin
liittyneistä kunnista ei ole säilynyt, mutta niitä olivat ainakin Joutsa, Rääkkylä,
Pieksämäki ja Pielavesi.629
Kuntien liittyminen SOK:n jäseniksi raivostutti monia yksityiskauppiaita. Ainakin
joissain lääneissä kuvernööri hylkäsi kuntien liittymispäätökset saatuaan valituksia.630
Osuuskauppojen ja kuntien välinen yhteistyö tiivistyi myös elintarvelautakuntien
välityksellä. Vuoden 1917 elintarvelaki määräsi kunnat perustamaan niitä ja
huolehtimaan viljavarastojen takavarikoimisista ja säännösteltyjen elintarvikkeiden
jaosta. Senaatin elintarveosasto kehotti, että kunnat järjestäisivät elintarvikkeiden
myynnin yhteistyössä kauppaliikkeitten, mieluiten osuuskauppojen kanssa.631
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Osuuskaupat saivatkin vahvan aseman säännöstelytuotteiden myyjinä, mutta se vaati
jälleen mittavaa taloudellista panostusta. SOK myönsi, että monien osuuskauppojen
”tavaton myynnin nousu” johtui elintarvelautakuntien jakamien tuotteiden
kauppaamisesta, mutta sitoi samalla ”melkoisesti käyttövaroja”.632 Samasta syystä
monet yksityiskauppiaat kieltäytyivät säännöstelytuotteiden kauppaamisesta.633
Aatteelliset osuuskauppajärjestöt KK ja YOL:ksi (Yleinen Osuuskauppojen Liitto)
nimensä vaihtanut ”Osuuskauppapiirit ja niiden muodostama liitto” halusivat vaikuttaa
myös kunta- ja eduskuntavaaleissa monien muiden yhdistysten tavoin. KK kehotti
jäseniään äänestämään sosialidemokraattisia ehdokkaita. YOL vaali SOK:n julistamaa
puolueettomuutta ja kehotti jäseniään äänestämään tunnettuja osuustoimintamiehiä
puoluekantaan katsomatta.634
Vuosien 1917–1921 vaaleissa eduskuntaan ja kunnanvaltuustoihin valittiin monia
osuustoiminnan kannattajia, mutta on mahdoton arvioida, kuinka paljon YOL ja KK
vaikuttivat SDP:n ja Maalaisliiton menestykseen, joista tuli sotien välisen ajan
suurimpia puolueita.
Eduskunta kuitenkin sääti kaksi lakia, jotka paransivat osuuskauppojen menestystä ja
heikensivät yksityiskauppiaita. Ne olivat kieltolaki ja kahdeksan tunnin työaikalain
ulottaminen kauppa-apulaisiin ja kauppojen aukioloaikoihin. Molemmat astuivat
voimaan vuonna 1919. Maakauppiaat arvelivat, että työaikalaki oli syntynyt
osuustoiminnallisten keskusliikkeiden vaatimuksesta.635 Todisteita syytöksen tueksi ei
ole kuitenkaan löytynyt. Lakia kritisoineet maakauppiaat näyttivät myös unohtaneen,
että nimenomaan he olivat aikaisemmin vaatineet rajoituksia kauppojen aukiooloaikoihin. Syynä oli pyhäkauppa, jota monet yksityiskauppiaat syyttivät ainoan
vapaapäivänsä varastamisesta. Maakauppiaassa oli vaadittu rajoituksia kauppojen
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aukio-oloaikoihin, mutta yksityisyritteliäisyyden nimiin vannoneet kauppiaat eivät
halunneet sen toteutuvan lakiteitse.636 Todennäköisesti lainsäätäjien tavoitteina olivat
suuremmat yhteiskunnalliset päämäärät kuin osuuskauppojen tukeminen. Kahdeksan
tuntista työaikaa ja kieltolakia kannatettiin laajalti.
Kieltolaki merkitsi yhden yksityiskauppiaiden kilpailuedun katoamista. Monien
kauppiaiden valikoimiin oli kuulunut alkoholi ja perinteisillä kaupantekijäisryypyillä oli
sinetöity kaupat, vaikka juovuttavien juomien kauppaa oli jo aiemminkin rajoitettu. Sen
sijaan useimmat osuuskaupat toimivat perustamisestaan lähtien raittiuslinjalla, jonka
katsottiin kuuluvan yleisesti hyväksyttyihin osuustoimintaperiaatteisiin ja tukevan
osuustoiminnallisia päämääriä alempien kansankerrosten elinolosuhteiden
kohottamiseksi.637
Alkoholikiellon taloudellisia vaikutuksia on kuitenkin vaikea arvioida. Kiistatta
suurempi vaikutus oli kahdeksan tunnin työaikalailla. Uusi laki määräsi, että kaupat
saivat olla auki arkisin kello 8–18.00 ja kesäaikana kello 7–19.00. Kaupat oli kuitenkin
suljettava lauantaisin ja kirkollisten juhlapäivien aattoina tuntia aikaisemmin.
Sunnuntaikauppa oli pääsääntöisesti kielletty. Laki rajasi myös kauppa-apulaisten
työajan kahdeksan tuntiseksi.638
Laki ei vaikuttanut merkittävästi palkkatyövoimaa käyttäviin osuuskauppoihin. Niiden
aukio-oloajat olivat jo aiemmin olleet kiinteitä. Myös monet KK-laisista osuuskaupoista
olivat jo aiemmin ryhtyneet tarjoamaan työntekijöilleen kahdeksan tuntista työpäivää.
Sen sijaan laki vei yksityiskauppiailta joustavat aukioloajat, jota monet olivat pitäneet
yhtenä kilpailuvalttinaan.639 Etenkin maaseudulla kauppiaat olivat avanneet
myymälöidensä ovet asiakkaiden saapuessa kellonaikaan katsomatta. Uuden lain myötä
tilanne muuttui monien maakauppiaiden silmissä lähes absurdiksi:
”Tilanne myymälän edustalla on suorastaan koomillinen, kun siellä on miestä ja
hevosta odottamassa myymälän avaamista ja kauppias ja hänen apulaisensakin
ovat liikkeellä aikaa tappamassa ja juttelemassa, mutta myymälän ovia älä
aukaise, kun laki sen kieltää ja joku ilkeämielinen saattaa tehdä ilmiannon.”640
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Läheskään kaikki yksityiskauppiaat eivät noudattaneet lakia.641 Kauppa-apulaisia
tutkineen Marjaliisa Hentilän mukaan kahdeksan tuntinen työpäiväkään ei yleistynyt.
Ongelmana oli valvonnan puutteellisuus. Se tehostui vasta 1930-luvun puolivälissä.642
SOK menestyi ensisijaisesti kokonsa ja omien päätöstensä ansiosta säännöstelyvuosina.
Ne auttoivat keskusliikettä välttämään myös teollisuuden ja tukkuliikkeiden
yksipuoliset hankintasopimusrikkomukset, jotka olivat ajaneet monet yksityiskauppiasta
ahtaalle ja jopa vararikkoon. SOK:kin johto hämmästyi kuulleessaan hankkijoidensa
uusista ehdoista, mutta päätti taistella vastaan. Se kielisi jäsenosuuskaupoiltaan suorat
tehdasostot, keskitti ne itselleen ja kävi taistoon lakimiestensä avulla.643
Suuri koko avitti asianajajien palkkaamisessa, mutta lainopillista osaamista löytyi myös
omasta talosta. Hallintoneuvoston puheenjohtajana istui alan koulutuksen saanut ja
asianajajana työskennellyt Väinö Tanner. Hänen aloitteestaan SOK oli solminut
hankkijoidensa kanssa pääsääntöisesti yksityiskohtaiset kirjalliset sopimukset. Niiden
solmimista vauhditti myös osuuskauppojen perinteinen epäluulo yksityisyrittäjiä
kohtaan. Sitä vastoin useimpien yksityiskauppiaiden sopimukset olivat laveita tai
ainoastaan suullisesti sovittuja.644
Lainopillisesta osaamisesta oli hyötyä. Muutamat teollisuuslaitokset taipuivat
noudattamaan sitoumuksiaan, kun SOK:n edustajat selvittivät niille yksityiskohtaisesti
velvoitteita.645 Asiat eivät kuitenkaan aina sujuneet sutjakkaasti. SOK joutui viemään
lukuisia sopimusrikkomuksia raastupaan. Se kannatti. SOK voitti miltei kaikki
nostamansa kanteet. Teollisuuden ja tukkujen edustajat joutuivat maksamaan
huomattavia korvaussummia. Ennakkotapaukset toimivat varoittavina esimerkkeinä
muille.646 SOK:n itsevarmaa käytöstä ruokki asema suurostajana ja vaihtoehtoiset
hankintakanavat: oma tuotanto ja ulkomaiset liikekumppanit.
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Keskusosuusliike pyrki kasvattamaan jo ennen sotaa aloittamaansa tuotantoa, mutta
useimmiten suunnitelmat lykkääntyivät tuotantovälinepulan vuoksi.647 Ainoiksi
sotavuosien merkittävämmiksi saavutuksiksi jäivät tulitikkutuotannon aloittaminen ja
laajan teollisuusalueen hankkiminen Haapakoskelta (myöhemmin Vaajakoski).
SOK:n ajoi tulitikkutehtailijaksi hankintasopimusriidat. Keskusosuusliike ei uskaltanut
nostaa syytteitä tulitikkutehtaita vastaan, sillä ala oli vahvasti kartellisoitunut.
Keskusosuusliike pelkäsi, ettei yksikään tehdas myisi sille tikun tikkua, jos se syyttäisi
niitä julkisesti ja vaatisi korvauksia.648 Tikuttomuuteen ei kuitenkaan ollut varaa. Ne
olivat yksi välttämättömimmistä myyntiartikkeleista. Tulitikkuja tarvittiin lähes
kaikkeen, kuten valaistukseen, ruuan laittamiseen ja asuntojen lämmittämiseen. Niitä
käytettiin yleisesti myös hammastikkuina ja lasten leluina.649
SOK osti tulitikkutehtaan Keuruulta ja nosti välittömästi kanteet hankintasopimuksia
rikkoneita tulitikkutehtaita vastaan vuonna 1914.650 Keskusosuusliikkeen
onnettomuudeksi tulipalo tuhosi tehtaan jo kahden vuoden kuluttua. Uutta tehdasta oli
mahdoton rakentaa pula-ajan oloissa. SOK päätti kuitenkin sijoittaa tulevan tehtaansa
parempien liikenneyhteyksien varrelle ja osti lähes 700 hehtaaria maata Haapakoskelta
Jyväskylän läheltä.651 Sinne rakennettiin ensisijaisesti SOK:n toimintoja tukevaa
teollisuutta jo sotavuosina, kuten saha, tiilitehdas ja marjala.652 Viimeksi mainitusta oli
hyötyä valtiollisissa hankintasopimuksissa. SOK ryhtyi valmistamaan kirkkoviinejä
vuodesta 1918 alkaen.653
Keskusliikkeen teollisuustuotanto kasvoi laajemmin vasta sodan päätyttyä ja
tuontiongelmien helpottuessa. Vaajakoski osoittautui oivaksi hankinnaksi. SOK perusti
sinne uuden tulitikkutehtaan vuoden 1919 lopulla.654 Seuraavana vuonna aloittivat myös
paperipussi-, kirjekuori-, karkki- ja puunjalostustehdas. Toinen keskittymä kohosi
Aleksis Kiven kadulle Helsinkiin, jonne perustettiin trikootehdas vuonna 1920
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aikaisempien neulomon, hedelmien ja mausteiden pakkaamon, kahvipaahtimon,
konepajan ja sikuritehtaan lisäksi. Myös Viipuriin syntyi vesirinkeli- ja
makaronitehdas.655
Yksityiskauppias Roope Järvinen kirjoitti kateellisena:
”[…] on erikoisesti merkille pantava se etäisyyteen tähtäävä pääomien
sijoittaminen, jonka osuustoiminta on suunnitellut tuotantolaitoksia perustaakseen.
Onhan S. O. K. hiljattain ostanut Haapakosken kartanon maat tehdaslaitoksineen
ja koskivoimineen, joiden ääreen se tulevaisuudessa laittaa osuustoiminnallisen
tehdaskeskuksen.”656
Tilanne huolestutti yksityiskauppiaita, joiden pyrinnöt yhteisten teollisuuslaitosten
perustamiseksi eivät toteutuneet. Suunnitelmat kariutuivat toistuvasti pääomien ja
yhteishengen puutteeseen. 657 Kauppias Järvinen ei uskonut myöskään teollisuuslaitosten
muuttuvan yhtään suosiollisemmiksi yksityiskauppiaita kohtaan rauhan palattuakaan.
SOK näytti saaneen pelottavan etumatkan.658
Keskusosuusliikkeen etumatkaa kasvattivat ulkomaiset hankintakanavat.
Vastaavanlaisia verkostoja oli ainoastaan harvoilla tukkuliikkeillä, eikä ainoallakaan
yksityisellä vähittäiskauppiaalla. SOK oli aloittanut siirtomaatavaroiden tuonnin jo
syksyllä 1905 ja tehostanut kaukonäköisesti kauppayhteyksiä Venäjälle ennen sotaa.659
Keskusosuusliike perusti myös ensimmäisen ulkomaisen konttorinsa sinne keväällä
1915. Yhteyksien solmimista ja venäläisten kauppatapojen oppimista helpotti sisarliike,
Moskovan kulutusosuuskuntien liitto (Moskovskij Sojus Potrebiteljnih Obshstshestv).660
Toiseksi tärkeäksi yhteiskumppaniksi nousi Ruotsin sisarliike, Ko-operativa Förbundet
(KF). SOK jätti suurimman osan ulkomaisesta valuutastaan sisarliikkeensä hoitoon
sodan sytyttyä.661 Siitä oli merkittävää etua valuuttasäännöstelyn kiristyessä. Myös
muista pohjoismaisista osuuskaupallisista keskusliikkeistä ja Viron sisarliikkeestä tuli
SOK:n yhteistyökumppaneita.662
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Yhteistyö läntisten sisarliikkeiden kanssa ei syntynyt pelkästään osuustoiminnallisen
yhteishengen avulla. SOK:n asiamiehet työskentelivät sinnikkäästi tuonnin
käynnistämiseksi, sillä Suomen poliittinen asema oli arveluttava maailmansodan
tyrskyissä. Pohjoismaiden hallitukset epäröivät kauttakulun sallimista Venäjään
kuuluvaan maahan. Ne suostuivat, kun SOK:n edustajat lupasivat tarjota maiden
varustamoille, tukkukauppiaille, rautateille ja välittäjille runsaasti
ansiomahdollisuuksia.663
Kansainvälisistä yhteyksistä oli hyötyä myös hankintasopimusriitojen voittamisessa.
Teollisuuden ja tukkuliikkeiden edustajat yrittivät toisinaan vedota siihen, ettei kyseisiä
tuotteita ollut saatavilla. SOK kumosi väitteet useimmiten osoittamalla, että se oli juuri
samaan aikaan ja samasta paikasta ostanut itse samoja tuotteita ja/tai raaka-aineita.664
SOK:n ulkomaanyhteydet lisääntyivät myös Tuontikunnan ansiosta. Sotatalousyhtymä
lupasi sijoittaa huomattavimpiin tuontimaihin asiamiehiään saadessaan lähes
monopoliaseman elintarviketuontiin.665 Vasta itsenäistynyt valtio kaipasi kipeästi
luvattuja talousosaajia. Kauppalehti naljaili alkuvuodesta 1918:
”[…] on matkalle lähetetty kaikenkarvaisia professoreita, maatalous- ja
osuustoimintamiehiä y.m. joilla ei liikemiesmainetta ole ollut edes nimeksikään,
mutta jotka sen sijaan jos jonkinlaisina intoilijoina ovat kylläkin tunnetut.”666
Tanskassa ei ollut yhtäkään virkamiestä, joka olisi toiminut aktiivisesti elintarvikkeiden
saamiseksi kotimaahan. Norjaan oli lähetetty entinen Venäjän meriväen luutnantti, joka
aiheutti toiminnallaan lähes poliittisen kriisin.667 Tuontikunnan apu oli tarpeen. Se
perusti konttorit tärkeimpiin hankintamaihin Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan.668
SOK ei luottanut pelkästään Tuontikunnan asiamiehiin. Se kehitti ja laajensi myös omaa
asiamiesverkostoaan.669 Tarkoittihan suorien yhteyksien luominen osuuskuntien
kammoksumien ”turhien välikäsien poistamista”. Suorat yhteydet laskivat kustannuksia,
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auttoivat tuotteiden yksinmyyntioikeuksien hankkimisessa ja SOK:n tunnetuksi
tekemisessä.670
Keskusosuusliikkeen konttoriverkosto kasvoi laajimmilleen vuoden 1920 aikana. Niitä
oli New Yorkissa, Rio de Janeiroissa, Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Berliinissä ja
Varsovassa. Konttorit hankkivat SOK:lle erilaisia tavaroita peräti 75 miljoonan arvosta
samana vuonna. Summa vastasi reilua viidennestä keskusosuusliikkeen liikevaihdosta.
Konttorit kauppasivat ulkomaille myös SOK:n hankkimia tuotteita, kuten puolukoita,
silakoita, tervaa ja paperia. Keskusosuusliike onnistui niiden avulla hankkimaan kipeästi
kaivattua ulkomaista valuuttaa.671
Vienti toi ainoastaan murto-osan keskusosuusliikkeen tarvitsemasta ulkomaisesta
valuutasta. Paljon merkittävämmäksi kohosi amerikkalainen pankki, Private Bankers
Helander and Nekton. SOK:n New Yorkin konttorinhoitaja insinööri Reinhold ”Renne”
Helander ja suomalaissyntyinen tuomari Toivo Nekton perustivat sen
keskusosuusliikkeen myötävaikutuksella vuoden 1919 lopulla. SOK takasi koko
omaisuudellaan pankin vakavaraisuuden. Rahalaitoksen toimintaideana oli vaihtaa
suomalaissiirtolaisten kotimaahansa lähettämät dollarit markkoihin paremmilla
kursseilla ja pienemmillä välityspalkkioilla kuin kilpailijat.672
Pankki osoittautui kultakaivokseksi. Suomalaissiirtolaisia houkuttelivat paremmat
vaihtokurssit ja SOK:n mainostama kotimaan avustaminen. Keskusosuusliike lupasi
käyttää kaikki vaihdetut dollarit yksinomaan Suomeen vietävien tavaroiden
hankkimiseen, minkä se epäilemättä tekikin. Pankki avitti välillisesti myös
jäsenosuuskauppojen menestystä. Suomalaiset saivat lunastaa saapuneet lähetykset
ainoastaan SOK:n konttoreista ja jäsenosuuskaupoista. Samalla oli luonnollisesti helppo
tehdä ostoksia.673 SOK kirjasi jo vuoden 1920 toimintakertomukseensa:
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”Suomen Pankista on S. O. K:lle valuuttaa harvoin myyty. Valuutan hankintaa
helpotti melkoisesti Pankkiiriliike Helander & Nekton, New Yorkissa, jonka
välityksellä saatiin melkoinen osa S.O.K:n tarvitsemasta valuutasta.”674
Helander and Nekton pysyi myös seuraavina vuosina SOK:n merkittävimpänä
ulkomaisten valuuttojen hankkijana.675 Se välitti keskusosuusliikkeelle noin 148 000
dollaria pelkästään vuonna 1921. Niistä jäi pelkkien kurssivoittojenkin muodossa noin
puoli miljoona markkaa (noin 162 000 euroa) SOK:lle.676 Kilpailuetu oli merkittävä
valuuttaongelmien kanssa kamppaileviin tuontiliikkeisiin.677
Pankki ja ulkomaiset konttorit osoittautuivat tarpeettomiksi säännöstelyn päätyttyä.
Pankki lopetti toimintansa vuonna 1924. Konttorit suljettiin 1920-luvun ensivuosina.
SOK oli turvannut niiden avulla tuonnin ja ulkomaisen valuutan saannin vaikeimpina
vuosina. Keskusosuusliike onnistui solmimaan konttoriensa avulla myös elintärkeät
suhteet moniin ulkomaisiin valmistajiin. Rauhan saavuttua suhteita voitiin kuitenkin
ylläpitää huomattavasti halvemmalla keinolla eli lennättimen avulla.678
SOK ja vahvistuva OTK uhkuivat itseluottamusta säännöstelyn päättyessä. Tulevaisuus
näytti lupaavalta. Edistysmielisen osuuskauppaleirin jäsenlehdeksi perustettu
Kuluttajain Lehti julkaisi humoristiset Sibyllan uudenvuoden ennustukset vuoden 1921
lopulla. Niissä povattiin aurinkoista tulevaisuutta osuuskaupoille:
- Katso! sanoi Sibylla.
Ja minä kumarsin pääni padan ylitse ja tarkastelin kiehuvaa mustaa massaa
höyryn tuprutessa ympärillä.
- Mitä sinä näet? kysyi Eukko.
- Kultaisen Vasikan.
- Se on kapitalismi!
- Ja lihavia miehiä tanssii vasikan ympärillä.
- Liikemiehet keinottelevat ja tekevät kauppaa.
- Mutta nyt minä näen, kuinka piiritanssi käy harvemmaksi.
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- Hi hi, nauraa hihitti Sibylla. Osuuskauppa tekee pian lopun tanssista!679
Maan suurin osuuskauppa Elanto pisti paremmaksi. Se kuvitteli, miltä liike näyttäisi
vuonna 2000. Punatiilisistä tuotantolaitoksista Sörnäisissä ei olisi enää tietoakaan.
Tilalle olisivat kohonneet kiiltävät amerikkalaiset pilvenpiirtäjät. Suuret
valtamerihöyryt toisivat tavaroita kaikkialta maailmasta osuuskaupan omaan
satamaan.680

+'+ !! (!"""# ! "
Yksityisten vähittäis- ja tukkukauppiaiden oli pakko toimia. Osuuskauppojen menestys
uhkasi jo ammattikunnan olemassaoloa. Rehvastelukin oli sietämätöntä. Kauppiaiden
vastaus osuuskauppojen menestykseen ja sota-ajan poikkeusoloihin oli järjestäytymisen
tehostaminen ja keskittäminen. Yksinään ne olivat liian pieniä.
Maakauppiaiden tukkuliikkeiden jäsenmäärä yli 20 kertaistui säännöstelyvuosina.
Jäseniä oli ainoastaan 130 vuonna 1913, mutta lähes 3 000 vuonna 1920. Määrä vastasi
noin puolta koko maakauppiaskunnasta. Tosin jäsenistöön kuului myös muutamia
kaupunkikauppiaita, joten hieman alle puolet maakauppiaista kuului maakauppiaiden
tukkuliikkeisiin. Suurempia osakasmääriä oli ainoastaan joillain valtakunnallisilla
pankeilla.681
Tukkuliikkeiden liikevaihto kolminkertaistui inflaatiokorjattuna noin 190 miljoonaan
markkaan (80 miljoonaa euroa) vuoteen 1920 mennessä. Se tarkoitti hieman alle
kymmenen prosentin markkinaosuutta. Kasvun takasi pääsy kaikkien suurimpien
sotatalousyhtymien jäseniksi.682
SML tehosti toimintaansa välittömästi sodan sytyttyä. Se kehotti maakauppiaita
perustamaan paikallisyhdistyksiä osuuskauppojen tavoin. Aiemmin sellaisia oli
syntynyt vain muutamille seuduille. Paikallisyhdistysten tärkeimmäksi tehtäväksi
otettiin kauppiaiden välisen kilpailun hillitseminen.683
Alku eteni takkuisasti. Yhdistysten perustamista esti mm. vuoden 1918 sota, mutta
vuoden 1919 loppuun mennessä liitto oli rakentanut koko maan kattavan
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paikallisyhdistysverkoston. Tärkeimmäksi tehtäväksi määriteltiin uusien jäsenten
hankkiminen.684
Vähittäiskauppiaat olivat kuitenkin kiinnostuneempia taloudellisesta yhteistyöstä kuin
aatteellisesta järjestäytymisestä. Varsinais-Suomen maakauppiaat kokoontuivat
neuvottelemaan paikallisyhdistyksen perustamisesta Turkuun keväällä 1915. Keskustelu
kääntyi välittömästi tukkuliikkeen perustamiseen. Kokous esitti toiveenaan, että
Maakauppiaitten Oy perustaisi sivukonttorin Turkuun, kuten tapahtuikin.685
Samalla tavoin kymenlaaksolaiset sekä Lahden ympäristön paikallisyhdistystä
puuhanneet kauppiaat päättivät liittyä Oy Savo-Karjalan Tukkuliikkeeseen. Se avasi
sivukonttorinsa Lahteen vuonna 1916 ja Kotkaan vuonna 1918.686
Keskisuomalaiset maakauppiaat perustivat kolme paikallisyhdistystä ja yhden
tukkuliikkeen samalla kertaa vuoden 1915 lopulla. Tukkuliikkeen nimeksi tuli KeskiSuomen Tukkukauppa Oy. Se aloitti toimintansa seuraavana vuonna.687
Maakauppiaiden tukkuliikkeiden määrä kasvoi viiteen: Maakauppiaiden Oy
pääpaikkanaan Helsinki, Oy Savo-Karjalan Tukkuliike pääpaikkanaan Viipuri,
Kauppiaitten Oy pääpaikkanaan Vaasa, Kauppiaitten Tukkuliike Oy pääpaikkanaan Pori
ja Keski-Suomen Tukkukauppa Oy pääpaikkanaan Jyväskylä. Konttoriverkosto käsitti
14 kaupunkia ulottuen Helsingistä Ouluun saakka.688
Vähittäiskauppiaiden kiinnostus pikemminkin taloudelliseen kuin järjestölliseen
yhteistyöhön oli poikkeuksellista. Muissa Pohjoismaissa kauppiaat järjestäytyivät ensin
etujärjestöihinsä ja ryhtyivät vasta myöhemmin kaupalliseen yhteistyöhön.689
Suomalaisten vähittäiskauppiaiden taloudelliseen järjestäytymisintoon vaikuttivat
osuuskauppojen poikkeuksellinen vahvuus ja maailmansodan poikkeusajat.
Maakauppiaita huolestutti osuuskauppojen tunkeutuminen etenkin ns. maalaistuotteiden
kauppaan. Se tarkoitti mm. voin, lihan, kananmunien, kalojen ja marjojen ostamista
maanviljelijöiltä ja niiden myymistä eteenpäin. Perinteisesti maalaistuotteiden kauppaa
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oli pidetty maakauppiaiden etuoikeutena.690 Tosin maakauppiaat valittivat
maalaistuotteiden pilaantuvan helposti ja välittämisen olevan useimmiten tappiollista.691
Osuuskaupat eivät piitanneet maalaistuotteista ensivuosinaan. Päätuotteita olivat
siirtomaatavarat, kuten muillakin kauppiailla. SOK:n ajatukset muuttuivat, kun
tuontiongelmat nostivat kotimaisten elintarvikkeiden kysyntää ja keskusosuusliike sai
vahvan aseman säännöstelyjärjestelmässä. Osuuskauppojen laajat verkostot takasivat,
etteivät ne kärsineet maakauppiaiden ongelmista, kuten pienistä volyymeistä ja
epävarmasta asiakaskunnasta. 692
SOK aloitti koko maan kattavan maalaistuotteiden hankinnan asiamiestensä avulla
vuoden 1917 alusta.693 Maakauppiaatkin kaavailivat vastaavanlaisen osakeyhtiön
perustamista, mutta yritys epäonnistui elintarvikepulan pahennuttua.694
Osuuskauppojen vahva asema ja yleistynyt mustanpörssin kauppa saivat maakauppiaat
jopa pohtimaan osittaista luopumista elintarvikekaupasta.695 Kauppias Adrian Jordan
ehdotti lääkkeeksi erikoistumista muihin tavararyhmiin. Maakauppiaiden yleinen
kokous hyväksyi ehdotusta puoltavan ponnen Oulussa syksyllä 1918.696
Lausumaa innoittivat kaupan kaksi kansainvälistä kehitystrendiä: erikoistuminen ja
suurmyymälät. Kotimaassa mallia näytti Helsinki, jossa erikoistuminen yleistyi etenkin
kangaskaupassa. Yksi liike myi pelkästään valkeita ja toinen mustia kankaita. Toinen
trendi olivat suurmyymälät. Näkyvin edustaja oli Stockmann.697
Suurmyymälät olivat miltei mahdottomuus vähäväkisellä maaseudulla, mutta
kauppiaiden mukaan erikoistuminen useamman vähittäiskauppiaan kesken saattoi
onnistua: yhteiset valikoimat kasvaisivat osuuskauppojen tarjontaa suuremmiksi.698
Jordanin esittämä ponsi ei saanut maakauppiaita laajoin joukoin erikoistumaan.
Osaltaan siihen vaikutti maakauppiaskunnan hajanaisuus. Silti maakauppiaat perustivat
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Maakauppiaiden Lyhyttavara Oy:n ja Oy Vaasan Rihkaman vuonna 1917. Molemmat
keskittyivät kankaiden tukkukauppaan.699
Kaksi erityistukkuliikettä eivät riittäneet. Maakauppiaiden suunnitelmat laajenivat. He
halusivat yhdistää tukkuliikkeensä SOK:n mallinmukaisesti yhdeksi suureksi
valtakunnalliseksi liikkeeksi:
”Tämän [valtakunnallisuuden] on kilpailijamme osuustoiminta käsittänyt ja sen
mukaan myöskin toiminut. Se ei ole perustanut yhtä tukkukauppaa sinne ja toista
tänne, vaan muodosti heti alussa yhden yhtenäisen keskusliikkeen, joka sittemmin
on tarpeen mukaan laajentanut toimintaansa useita haarakonttoreja
perustamalla.”700
Maakauppiasliitto uskoi vahvasti keskittämisen etuihin:
”Nyt on jo mielestämme aika ryhtyä keskittämään taloudellisia yrityksiä niin
yhtenäisiksi ja laajakantoisiksi kuin mahdollista. Sillä mitä keskitetympää
toiminta on, sitä voimakkaammin se vie asiaamme eteenpäin.”701
Liitto perusteli keskittämistä monin tavoin. Ensinnäkin maakauppiaat saisivat tarpeeksi
voimakkaan kilpailijan osuuskaupoille. Suuri tukkukauppa auttaisi suurten tehtaiden
perustamisessa, myynnin ja myyntialueiden valvonnassa sekä takaisi edullisemmat
hankintahinnat koti- ja ulkomailta.702 Maakauppiaiden valtakunnallinen tukkuliike
voimistaisi myös neuvotteluasemia suhteessa teollisuuteen.703
Pontta suunnitelmille antoi neljän suurimman maakauppiaiden tukkuliikkeen perustama
Keskuskomitea. Se aloitti toimintansa vuonna 1917. Tärkeimpiä tehtäviä olivat
suhteiden parantaminen tavarantoimittajiin ja kauppaehtojen järjesteleminen. Kai
Hoffmanin mukaan komitea muodostui käytännössä tukkuliikkeitten johtajien
keskustelufoorumiksi, jossa pohdittiin etenkin liikkeiden yhdistämistä.704 Vuonna 1919
uudelle yhteiselle yhtiölle oli keksitty nimikin Maakauppiaiden Keskus Oy. Sen oli
tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 1920 alussa.705 Yhteishyvän mukaan
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maakauppiaiden tukkuliikkeet suunnittelivat ”trustiutumista”.706 Perusväite kuului, että
osuuskaupallinen keskittäminen helpotti kuluttajien asemaa, mutta yksityiskaupallinen
rikastutti ainoastaan kauppiaita.707
Valtakunnallisesta tukkuliikkeestä ei kuitenkaan tullut mitään, koska suurimmat
tukkuliikkeet Maakauppiaiden Oy, Savo-Karjalan Tukkuliike ja Maakauppiaiden
Lyhyttavara Oy vastustivat hanketta.708 Ne pärjäsivät yksinäänkin. Tiettävästi
yhdentymissuunnitelman kaatumiseen vaikuttivat myös pelot päätöksenteon
karkaamisesta kauaksi omilta alueilta.709 Linjaksi vakiintui jo olemassa olevien
maakauppiaiden tukkuliikkeiden vahvistaminen ja uusien perustamisesta
pidättäytyminen.710
Keskittäminen kiinnosti myös kaupunkikauppiaita. He kärsivät maakauppiaiden tavoin
tukkukauppiaiden ja tehtaiden kasvaneesta vallasta, osuuskauppojen vahvistuneesta
asemasta sekä säännöstelyn aiheuttamista olemattomista katteista.711 Myös lain
edellyttämiä kauppiasyhdistyksiä oli syntynyt kaupunkeihin hitaasti. Perustettujenkin
toiminta oli jäänyt vaisuhkoksi. Kauppiasyhdistykset eivät myöskään olleet puhtaasti
vähittäiskauppiaiden järjestöjä, vaan niihin kuului myös erilaisia intressejä ajavia
tukkukauppiaita ja tehtailijoita.712
Suurimpiin kaupunkeihin syntyi vapaaehtoisia paikallisia vähittäiskauppiasyhdistyksiä
ja yhteisiä tukkuliikkeitä sota-aikana. Huomattavampia olivat Oy Suomen
Vähittäiskauppiaiden Tukkuliike Ab Helsingissä, Vähittäiskauppiaiden Oy Turussa ja
Pohjanmaan Kauppiaiden Oy Oulussa. Ne aloittivat toimintansa vuosina 1916–1919.
Järjestäytyminen noudatteli maakauppiaiden linjaa: yhdistykset ja tukkuliikkeet
perustettiin samanaikaisesti.713 Pienemmissä kaupungeissa vähittäiskauppiaat liittyivät
jo olemassa oleviin liikemiesyhdistyksiin tai kauppaseuroihin tai pysyivät
järjestäytymättöminä.714
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Seuraava askel oli kaupunkikauppiaiden valtakunnallinen yhdistys. Suurimpien
kaupunkien kauppiaat perustivat Suomen Kaupunkien Vähittäiskauppiasliiton vuonna
1918. Kimmokkeena toimi pelko suuryrityksistä, kuten Vilho Karjalainen Viipurista
painotti kokouksen päätöslauselmassa:
”Jos vähittäiskaupan edelleen kehittyminen tulee suurien yhtymien kautta
syrjäytetyksi, on ryhdyttävä toimenpiteisiin omien tuotantolaitosten, oman
tuontiliikkeen y.m. perustamiseksi ja hallinnon tehtäväksi jätetään ryhtyä
toimenpiteisiin näitten suunnitelmien toteuttamiseksi.”715
Vähittäiskauppiasliitto ryhtyi välittömästi suunnittelemaan valtakunnallista
tukkuliikettä. Se herätti Maakauppiasliiton: yksityiskauppiaiden valtakunnallinen
tukkuliike näytti turhalta kilpailijalta.716
Maakauppiaiden mukaan yksityisyrittelijäisyys yhdisti maa- ja kaupunkikauppiaita.
Erottavia tekijöitäkään ei ollut, koska läheskään kaikki maakauppiaat eivät enää pitäneet
kaupunkikauppiaita tavarantoimittajina. Maakauppiaiden hankintakanavat olivat
kehittyneet, ja kaupunkikauppiaat olivat jakautuneet selkeämmin tukku- ja
vähittäiskauppiaiksi. Kaupunkikauppiaita oli myös jo osakkaina etenkin Oy SavoKarjalan Tukkuliikkeessä ja Keski-Suomen Tukkukauppa Oy:ssa.717
Maakauppiasliitto lähetti kirjeen yleiselle kauppiaskokoukselle Viipuriin vuonna 1919.
Liitto esitti yhteistä rintamaa vahvistuneen osuustoiminnan vastapainoksi.
Kaupunkikauppiaat ymmärsivät maalaiskauppiaiden huolen, mutta pitivät edellisenä
vuonna perustettua kauppakamarilaitosta riittävänä yhteistyöfoorumina.718
Usko kauppakamarilaitokseen oli yksityiskauppiaiden keskuudessa vahva. Sen syntyyn
vaikutti uusi valtio, joka tarvitsi päätöksenteon tueksi pysyvän elinkeinonharjoittajia
edustavan elimen. Järjestelmästä tehtiin koko maan kattava alueellisen
kauppakamariverkoston avulla. Keskusseuraksi perustettiin Keskuskauppakamari
Helsinkiin. Se oli poikkeuksellista muihin Pohjoismaihin verrattuna, mutta juuri
keskusjohtoisuus kasvatti kauppiaiden uskoa järjestelmään.719 Kauppakamarilaitos
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syrjäytti vanhat kauppiaskokoukset. Tilalle tulivat kauppa- ja teollisuuspäivät vuodesta
1921 alkaen.720
Yksityiskauppiaat huomasivat pian, että kauppakamarit olivat liian laajoja järjestöjä
kauppiaiden etujen ajamiseen. Myös parjattu vihollinen SOK liittyi
jäsenosuuskauppoineen kauppakamarien jäseniksi. Teollisuudenharjoittajat ja
tukkukauppiaatkin osallistuivat niiden toimintaan.721
Periaatteellinen yksimielisyys maa- ja kaupunkikauppiaiden liittojen yhdistymisestä
syntyi jo vuonna 1919. Yhdentyminen tapahtui kaksi vuotta myöhemmin, jolloin
perustettiin Suomen Vähittäiskauppiasliitto (SVL).722 Samalla Maakauppias ja
kaupunkikauppiaiden Vähittäiskauppias yhdistettiin Kauppiaaksi.723
Säännöstelyaika ja muuttuneet tukkukauppasuhteet lähensivät kauppiaita.
Yhdistymisellä tavoiteltiin myös suuruutta: kaksi liittoa olisivat hajottaneet yksityisten
vähittäiskauppiaiden voimavaroja.724 Voimakas liitto oli tarpeen, koska osuuskaupat
valtasivat sota-aikana markkinoita myös kaupungeissa. Aiemmin niiden vaikutus oli
tuntunut voimakkaimmin maaseudulla.725
SVL:ään liittyi noin 4 000 maan 16 000 kauppiaasta vuoteen 1924 mennessä. Jäsenyys
kiinnosti etenkin siirtomaatavarakauppiaita ja suomenkielisiä maakauppiaita.726 SVL:stä
kasvoi tärkeä yhdysside maa- ja kaupunkikauppiaiden välille, jonka ”yleisissä
kokouksissa pohdittiin lähes joka kerta mahdollisuuksia taloudellisen yhteistoiminnan
laajentamiseen.”727 Valtakunnallista tukkuliikettä ei kuitenkaan vielä syntynyt.
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Liittoutuneiden vähittäiskauppiaiden suhteet pysyivät huonoina moniin
tukkukauppiaisiin ja teollisuudenharjoittajiin, vaikka heidän määränsä jäsenistössä
hieman kasvoikin vuosina 1914–1921. Ainaisjäsenien määrä kaksi ja puolikertaistui
noin sataan ja vuosittain maksavien passiivisten jäsenten määrä kasvoi runsaalla 30:llä
115:stä.728
Jäsenyys oli ensisijaisesti aatteellista tukea yksityisyritteliäisyydelle, vaikka ainakin
vähittäiskauppiaat toivoivat myös taloudellista yhteistyötä. Vähittäiskauppias-lehti
kirjoitti kesällä 1917:
”Nykyisten sosialipoliittisten virtausten vallitessa sietäisi kaikkien
yksityiskauppiaitten entistä lujemmin liittyä yhteen, sillä ilmeistä on nyt jo, että
jos nykyinen suunta yhteiskunnassa kauan pysyy vallassa, kaikkinaiselle
yksityiselle yritteliäisyydelle tulee koitumaan erittäin vaikeat ajat. Mielestämme
on siis täysi syy ryhtyä harkitsemaan, mitä voitaisiin tehdä, jotta
yksityiskauppiaitten rintama saataisiin yhtenäisemmäksi. Nähdäksemme tässä
olisi juuri tukkukauppiaiden taholta jotain tehtävä.”729
Vaatimukset eivät tuottaneet tulosta. Vähittäiskauppiaat valittivat, että tukkukauppiaat
ja teollisuus suosivat osuuskauppoja. Se oli lyhytnäköistä, sillä yksityisten
vähittäiskauppiaiden kadottua häviäisivät myös tukkuliikkeet ja teollisuus.
Tukkuliikkeiden olisikin kieltäydyttävä myymästä tuotteitaan osuuskaupoille.730
Se oli mahdotonta. Osuuskaupat olivat monien tukkuliikkeiden suurimpia asiakkaita.
Tukkukauppiaat myös painottivat, että osuuskaupat vastaisivat myyntiboikotteihin
ainoastaan entistä rajummin ottein.731
Tukkukauppiaiden liittoutumishaluttomuutta kasvattivat vahvat asemat
säännöstelytaloudessa. Yksi rajahinta suosi pitkään tukkukauppiaita ja he pääsivät
monien sotatalousyhtymien jäseniksi.732 Tärkeä oli erityisesti Suomen
Valtamerentakainen Kauppa Oy. Yhtiön omien laskelmien mukaan siihen liittyi noin 90
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prosenttia maan yksityisistä tukkuliikkeistä. Monien sanomalehtienkin mukaan lähes
kaikki yksityiset tukkuliikkeet olivat sen osakkaita.733
Valtamerentakaisen maine kuitenkin ryvettyi laajan julkisen kirjoittelun seurauksena
vuodesta 1920 alkaen. Tukkukauppiaat luopuivat epävarmasta yrityksestä nopeasti. Jo
vuonna 1922 yhtiön suurimpia omistajia olivat sen perustajat Kaarlo Kontro ja Juho
Kuosmanen, joiden hallussa oli yli puolet osakkeista.734
Joukkopako merkitsi tukkukauppiaiden ensimmäisen taloudellisesti merkittävän
yhteisyrityksen loppua. Valtamerentakainen lopetti toimintansa vuoden 1928 lopulla.
Sen raunioista syntyivät tuontiliike Valtameri Oy ja Oy Huolintakeskus Ab.735
Valtamerentakainen ja sotatalousyhtymät lievittivät kuitenkin tukkukauppiaiden vanhaa
yhteistoimintaa kohtaan kokemaa pelkoa. Tukkukauppiaat ryhtyivätkin suunnittelemaan
omaa liittoa. He kärsivät myös tehtaiden yksipuolisista ehdoista, uusista tulokkaista
alallaan ja huomasivat jääneensä ainoiksi järjestäytymättömiksi kauppiaiksi. Myös
osuustoiminnan saavuttama suurasema huolestutti. Tukkukauppiaat eivät halunneet
palata sotaa edeltäneeseen velkakauppaankaan. Sitä ajateltiin voitavan vastustaa
parhaiten yhteisvoimin.736
Yhteistyötahtoa lisäsivät tärkeimpien asiakkaiden, osuuskauppojen pienentyneet ostot.
Ne ryhtyivät ostamaan yhä enemmän keskusliikkeiltään. Se oli vielä pientä, mutta
kasvussa. SOK:n osuuskaupat ostivat noin kolmasosan ja OTK:n noin viidesosan
tavaroistaan keskusliikkeeltään vuonna 1920.737
Kai Hoffmanin mukaan lopullisen sysäyksen tukkukauppiaiden liiton perustamiselle
antoivat valtion viranomaiset, jotka halusivat asiantuntijaelimen antamaan lausuntoja
säännöstelyn purkamisesta.738 Yrjö Kotisalo on pitänyt ratkaisevampana
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osuuskauppojen voimistumista.739 Joka tapauksessa tukkukauppiaat perustivat Suomen
Tukkukauppiaiden Liiton (STL) vuonna 1920.740
STL jäi ensivuosinaan pieneksi. Siihen liittyi vain 180 tukkukauppaa mukaan lukien
kaikki maakauppiaiden tukkuliikkeet. Monien kaupunkikauppiaiden tavoin
tukkukauppiaatkin uskoivat kauppakamarijärjestön riittävän. Myös jäsenmaksujen
kalleudesta valitettiin. Etenkin Vaasan ja Viipurin tukkukauppiaat jäivät liiton
ulkopuolelle. Järjestön alkuvuosien tärkeimmäksi tehtäväksi nousivat kauppapoliittiset
lausunnot ja yhteishengen kasvattaminen.741
Sota- ja säännöstelyaika lähensivät myös teollisuudenharjoittajia. Aatteellisuutta
painottava Kotimaisen Työn Liitto vaikutti riittämättömältä. Useat
teollisuudenharjoittajat kaipasivat vahvempaa edustuksellista ja elinkeinopoliittista
järjestöä.742 Metsäteollisuusyritykset perustivat Selluloosayhdistyksen, Paperitehtaitten
Yhdistyksen ja Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton vuonna 1918.
Perustajayritykset olivat melko homogeenisiä ja suuntautuivat vientiin. Paljon
vaikeampi tehtävä oli heterogeenisemmän kotimarkkinateollisuuden yhteistyöfoorumin
luominen.743
Säännöstelyn päättyminen, pelko ulkomaisesta dumpingista ja tullisuojan heikkous
saivat kotimarkkinateollisuuden harjoittajat kuitenkin perustamaan oman yhdistyksensä.
Heitä ärsyttivät etenkin järjestäytyneiden yksityiskauppiaiden ja osuuskaupallisten
keskusliikkeiden sekä metsäteollisuusyritysten vaatimukset mahdollisimman matalista
tuontitulleista. Ne tarkoittivat useimmille kotimarkkinateollisuudenharjoittajille raakaaineiden kallistumista. Perustava kokous pidettiin hotelli Kämpissä alkuvuodesta 1921.
Paikalle kokoontuivat lähes kaikki tärkeimpien kotimarkkinateollisuuden tuotantoalojen
eli metalli-, kutoma-, lasi-, kumi-, tupakka-, panimo-, mylly-, sokeri-, sementti-, nahkaja kenkäteollisuuden edustajat. Yhdistys nimettiin Suomen Tuontiteollisuusliitoksi
(vuodesta 1925 alkaen Suomen Teollisuusliitto).744
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Alku näytti lupaavalta. Jo muutaman kuukauden kuluttua liitto katsoi edustavansa lähes
20 kotimaista teollisuudenhaaraa. Jäsenistö kasvoi 200:aan jo ensimmäisenä
toimintavuotena. Laajapohjaisuus osoittautui kuitenkin ongelmalliseksi, eikä
jäsenmäärä enää kasvanut ennen toista maailmansotaa. Yhteisistä linjauksista oli vaikea
päättää, eivätkä henkilökohtaiset kärhämätkään olleet harvinaisia. Toisaalta liiton
ensimmäinen puheenjohtaja Albert Linsay von Julin ymmärsi ongelmia ja lausui:
”teollisuusmiehet ovat individualisteja ja heidän täytyykin olla sellaisia.”745
Liiton vaikutusvaltaa heikensi maan tärkeimmäksi teollisuudenhaaraksi kohonneen
metsäteollisuuden järjestäytyminen Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton
ympärille. Teollisuusliiton alkuvuosien toiminta keskittyikin ensisijaisesti tullipolitiikan
ja kauppasopimusten käsittelemiseen, mutta se ei saanut ääntänsä kuuluviin yhtä
vahvasti kuin maataloustuottajien ja metsäteollisuuden eturyhmät.746
Sota- ja säännöstelyvuosien voimistama keskittäminen sai järjestyneet
elinkeinoharjoittajat suhtautumaan yhä torjuvammin ulkopuolisiin. SVL:n, SOK:n ja
OTK:n yhteisiksi vihollisiksi kohosivat osakeyhtiöt, jotka yleistyivät rahanrunsauden
siivittämänä myös kaupan alalla. Osakeyhtiöitä syntyi jonkun verran myös
osuuskaupallisen suuntariidan innoittamana. Kilpaileva ryhmä perusti toisinaan ns.
hajotuskaupan taistelemaan aiemmin perustettua osuuskauppaa vastaan. 747
SOK tuomitsi jyrkin sanoin kahden metsäteollisuusyrityksen Oy W. Gutzeit & Co:n ja
Tornatorin alueille perustetut osakeyhtiökaupat. Siellä toimi entuudestaan jo menestyviä
osuuskauppoja. Yhteishyvä kuulutti:
”Näiden suurkapitalististen teollisuusliikkeiden taholla on varmaan huomattu
osuuskauppaliikkeen yhteiskunnalliset päämäärät kapitalistisen toiminnan
vastaisiksi ja osuuskauppaliikkeen työväestöä kehittävä ja voimistava vaikutus
kapitalistisiin pyrkimyksiin soveltumattomaksi, ja siksi on ryhdytty paikalliseen
taisteluun tätä jo valtavaksi kasvanutta yhteiskunnallista edistysliikettä
vastaan.”748
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SOK katsoi valistumattomien kansalaisten sekoittavan osakeyhtiöt helposti
osuuskuntiin. Niiden tarkoitukset olivat kuitenkin tyystin erilaiset. SOK muistutti
”osuuskauppaa ei mikään muu kauppamuoto voi korvata”.749
Yksityiset vähittäiskauppiaatkin tuomitsivat vähittäis- ja tukkukauppaa harjoittavat
osakeyhtiöt. Niiden pelättiin ajavan yksityiset vähittäiskauppiaat ahdinkoon
edullisimpine hankintoineen. Saman tuomion saivat alan ulkopuolisten, kuten
maanviljelijöiden perustamat osakeyhtiöt. Yksityiset vähittäiskauppiaat hyväksyivät
ainoastaan pienten paikkakuntien vähittäiskauppiaiden osakeyhtiöt. Ne voisivat
vankistaa vähittäiskauppiaiden menestystä.750
Kaupparyhmien kielteiset asenteet osakeyhtiöitä kohtaan sekä pääomien vähyys
sotavuosien poikkeusvuosia lukuun ottamatta saattoivat estää vähittäis- ja tukkukauppaa
harjoittavia sivu- tai monimyymäläliikkeitä (nykyisin ketjumyymäläliikkeitä)
yleistymästä. Monissa muissa eurooppalaisissa maissa ketjumyymäläliikkeistä kohosi
osuusliikkeiden vakavia haastajia jo maailmansotien välisenä aikana.751
Osuuskaupalliset keskusliikkeet saarnasivat myös kuntien perustamia kauppoja vastaan.
Yksityiskauppiaat esittivät ponsia ja vetoomuksia kulku-, tori- ja kioskikauppaa vastaan.
Molemmat ryhmät väittivät ulkopuolisten huonontavan kauppatapoja ja kiihdyttävän
säätelemätöntä kilpailua.752

+','!!!!"!(!
Useat sodan runtelemat, velkaantuneet ja inflaatiosta kärsivät maat ryhtyivät
kiristämään rahapolitiikkansa ja suunnittelemaan paluuta kultakantaan suursodan
päätyttyä. Kiristyneet talouspoliittiset linjaukset heijastuivat myös Suomeen, jossa
Suomen Pankki ryhtyi rajoittamaan luotoantoa ja nostamaan korkokantaa. Seurauksena
oli laskukausi, ns. rauhankriisi.
Huono aika runteli jälleen yksityiskauppiaita. Heidän konkurssit kasvoivat roimasti
vuosien 1921–1924 aikana. Vararikkoja tehtiin ainoastaan noin 90 vuonna 1920, mutta
ne nousivat vuosittain satoihin 1920-luvun edetessä. Pahin oli vuosi 1924, jolloin tehtiin
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lähes 700 kaupanalan konkurssia. Vararikkoja tapahtui kaupan alalla yhteensä lähes
1700 vuosina 1921–1924.753
Konkursseja tekivät etenkin vasta alalle tulleet, mutta myös vakiintuneet kauppiaat. He
kärsivät etenkin korkealla hinnalla ostettujen varastojen arvonalenemisista. Tilanne
pakotti maakauppiaiden tukkuliikkeet keskittämään toimintaansa. Kauppiaitten
Tukkuliike Porista liitettiin Maakauppiaitten Oy:seen vuoden 1924 alussa. Seuraavana
vuonna siihen yhdistyi myös Maakauppiaitten Lyhyttavara Oy. Sen luontainen
liittolainen ja samalla alalla toiminut Oy Vaasan Rihkama oli tehnyt vararikon
edellisenä vuotena.754
Myös kaupunkien vähittäiskauppiaiden perustamat tukkuliikkeet kärsivät.
Helsinkiläinen Suomen Vähittäiskauppiaiden Tukkuliike ajautui taloudellisiin
ongelmiin 1920-luvun puolivälissä ja lopetti toimintansa vuonna 1927. Turun
Vähittäiskauppiaiden Tukkuliike jatkoi vähän pitempään, mutta senkin toiminta lakkasi
1930-luvun alussa. 755 Ainoastaan Pohjanmaan Kauppiaiden Oy selvisi ja laajentui. Se
liittyi myös Suomen Tukkukauppiaiden Liiton jäseneksi, kuten maakauppiaiden
tukkuliikkeetkin olivat tehneet.756
Pohjanmaan Kauppiaiden Oy neuvotteli useasti yhdistymisestä maakauppiaiden
tukkuliikkeisiin lukeutuneen Kauppiaitten Oy:n kanssa 1920-luvulla. Ne toimivat
samoilla markkinoilla Pohjois-Suomessa. Myös monet alueen kauppiasta olivat
osakkaina molemmissa liikkeissä. Yhdistymissuunnitelmat kuitenkin raukesivat
arvovaltakysymyksiin.757
Yksityiskauppiaat hämmästelivät osuuskauppojen menestystä. Yksikään osuuskauppa ei
ajautunut konkurssiin 1920-luvulla.758 Ne pärjäsivät hyvin myös muissa Pohjoismaissa,
mutta SOK ja OTK porskuttivat vielä niitäkin paremmin. Suomalaiset
keskusosuusliikkeet kasvoivat suuremmiksi jäsen- ja myymälämäärillään suhteutettuna
väkilukuun, mutta myös absoluuttisesti sotavuosina.759
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Säännöstelyvuosien huima 43 prosentin markkinaosuus kuitenkin aleni.760 SOK:n ja
OTK:n yhteinen osuus vakiintui noin 35 prosenttiin 1920-luvulla.761 Silti myymälä- ja
jäsenmäärät jatkoivat kasvuaan. Myös liikevaihdot lähes tuplaantuivat 1920-luvun
alkupuoliskolla.762
Tilanne ei näyttänyt yhtä ruusuiselta SOK:n ja OTK:n johtajiston silmissä, vaikka
keskusliikkeet piilottivatkin ongelmansa visusti julkisuudelta. SOK:n tarkastamista
runsaasta 400 osuuskaupasta peräti 30 prosenttia teki tappiota vuonna 1921. Joukossa
oli myös nettotappiollisia kauppoja prosentin verran.763 Myös OTK:n
jäsenosuuskauppojen joukossa oli huonosti menestyviä. Keskusosuusliike joutui
myöntämään useille kaupoille yhä enemmän luottoa ja vastaavasti ottamaan itse velkaa
pankeilta.764
Keskusosuusliikkeiden johtajat arvelivat tappioiden aiheutuneen suurista
hintavaihteluista, epäkelvoista liikkeenjohtajista ja suuntariidan aikana perustetuista
pienistä osuuskaupoista. He eivät kuitenkaan halunneet päästää osuuskauppoja
konkurssiin, mikäli jäsenistö tahtoi säilyttää kauppansa. SOK ja OTK lupasivat antaa
niille kaiken mahdollisen tuen.765
Vahvuutta kasvatti kahden osuuskaupallisen leirin syntyminen, vaikka molemmissa
leireissä hajaannuksen oli pelätty heikentävän menestystä. Edistysmielisen leirin johtaja
Väinö Tannerinkin puuskahti: ”Näin pienessä maassa ei oikeastaan ole varaa ylläpitää
kahta rinnakkaista keskusjärjestöä. Se on jo vastoin osuustoiminnan periaatteitakin,
jotka vaativat työskentelemään turhien kulujen välttämiseksi.”766
Kaksi osuuskaupallista leiriä edisti kasvua kolmella tavalla: kilpailu voimistui,
maantieteellinen kattavuus laajeni ja suhteet sidosryhmiin lujittuivat.
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Pääsääntöisesti maaseudulla sijainneet osuuskaupat liittyivät SOK:hon. Vastaavasti
kaupunkien ja teollisuustaajamien osuuskaupat valitsivat keskusliikkeekseen OTK:n.
Keskusosuusliikkeiden osuuskaupat ryhtyivät kasvamaan valitsemillaan alueilla, mutta
SOK teki ratkaisevan päätöksen jo vuonna 1918. Se halusi osuuskauppojaan myös
tiheästi asutuille seuduille kasvattaakseen myyntiä ja päätti tunkeutua OTK:n
hallitsemille alueille. Heti syntyi mm. Helsingin Osuuskauppa (HOK) maan suurimman
osuuskaupan Elannon kilpailijaksi Helsinkiin. SOK ei kuitenkaan luopunut
maalaisosuuskaupoistaan.767
Päätös kiihdytti kilpailua ja kasvatti osuuskaupallisen verkoston maantieteellistä
laajuutta. Osuuskauppojen levinneisyyttä tutkineen Kai Inkisen mukaan levinneisyys
kattoi lähes kaikki kunnat aivan pohjoisimpia ja joitakin yksittäisiä eteläisiä kuntia
lukuun ottamatta jo vuonna 1920.768 Kattavuus oli poikkeuksellista myös muihin
Pohjoismaihin verrattuna. Osuuskaupat olivat leimalisesti työväen kauppoja ja levisivät
ensisijaisesti kaupunkeihin ja teollisuustaajamiin Ruotsissa ja Norjassa. Tanskassa
syntyi hieman vastaava tilanne kuin Suomessa, eli kaksi kilpailevaa keskusliikettä,
mutta ne eivät tunkeutuneet toistensa reviireille.769
Menestystä kasvattivat osuuskauppaleirien aatteelliset eroavaisuudet. Molemmat
julistautuivat virallisesti puolueettomiksi, mutta käytännössä edistysmieliset
osuuskaupat leimautuivat työväestön ja SOK-laiset maanviljelysväestön
osuuskaupoiksi. Jakolinja heijasteli suomalaisen yhteiskunnan tilannetta ja valtasuhteita
eduskunnassa, jossa Maalaisliitto ja SDP kohosivat suurimmiksi puolueiksi.
Osuustoimintaa tutkineet Alfred Marshall ja Charles R. Fay ovat painottaneetkin: ”the
success of any kind co-operative in any [country] tends to vary with the homogeneity of
the class of population to which it is applicable.”770 Samasta aiheesta kirjoitti
Osuuskauppalehti vuonna 1924:
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“Kun kumpikin osuuskauppahaara on niiden välisten taistelujen tauottua
kohdistanut kaiken huomionsa omaan jäsenpiiriinsä ja sen etujen ajamiseen, ovat
ne sitten voineet lujittaa jäsenistön ja osuustukkukauppain välisiä siteitä tavalla,
mikä muuten olisi ollut mahdotonta. Osuuskauppaliikkeen hajautumisesta on siis
ollut suuri hyöty: sen tuloksena voidaan merkitä toiselta puolen voimakas
maanviljelijäin ja toiselta puolen niinikään vankka työväestön
osuuskauppatoiminta. Ja kokonaistulos on se, että Suomi kuuluu
osuuskaupallisesti pisimmälle ehtineiden maiden joukkoon.”771
SOK:n siteet vahvistuivat maanviljelysväestön ja maataloudellisten järjestöjen kanssa,
kun hallintoelimissä istuneet työväestön edustajat eivät enää vastustaneet yhteistyötä.
Pellervo-Seuraa tutkineen Sami Karhun sanoin: ”Maatalousintressi voimistui ja
kirkastui SOK-laisessa osuuskauppaliikkeessä työväenosuuskauppojen eron jälkeen.”772
Edistysmielinen osuuskauppaleiri pilkkasi ryhmää ”multa-aateliksi.”773
OTK kohosi työväestön osuuskaupalliseksi keskusliikkeeksi ja muodosti tärkeimpien
työväenjärjestön, SDP:n ja SAJ:n (Suomen Ammattijärjestö) kanssa ns. demokraattisen
kolmiliiton. Kuluttajain Lehti nappasi nimityksen Iso-Britanniassa ilmestyneeltä Co-Op
News -lehdeltä. Siellä osuustoimintaliike, työväenpuolue ja ammattijärjestö olivat
järjestäneet yhdessä mielenosoituksia maailmansodan päättymistä seurannutta kallista
aikaa vastaan.774
Osuuskauppojen ja ammattiyhdistysliikkeen suhteisiin vaikuttivat kansainvälisten
sosialisti- ja osuustoimintakongressin vuoden 1910 päätökset. Toinen internationaali
hyväksyi osuustoiminnan yhdeksi työväestön luokkataistelukeinoksi. Samana vuonna
kansainvälinen osuustoimintakongressi päätti, että osuustoiminnan tarkoituksena on
”suojella työntekijöiden etuja kansantaloudessa”. Kongressi suositteli osuuskunnille
tariffisopimusten tekemistä ammattiyhdistysten kanssa ja toimimista esikuvallisena
työnantajana.775 SAJ:n puheenjohtaja Eero Haapalainen hahmotteli kolmikon työnjakoa
välittömästi:
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”Puolue [SDP] hankkii työväestölle lainsäädännöllistä valtaa, osuustoiminta ja
ammattiyhdistysliike järjestävät köyhällistöä, kohottavat sen aineellista ja henkistä
tilaa. Kaikki nämä kolme edistysliikettä ovat siis erittäin tärkeitä tekijöitä
köyhällistön (vähäväkisten) vapautus- ja yhteiskunnallisessa uudistustyössä.”776
Haapalainen myönsi, että järjestäytyneiden työntekijöiden suosiminen kohottaisi aluksi
osuuskauppojen kustannuksia, mutta vastapalvelukseksi ammattiyhdistysliike hankkisi
osuuskaupoille jäseniä. Toiveissa oli myös, että osuuskaupat pakottaisivat esimerkillään
yksityiset työnantajat maksamaan parempia palkkoja ja takaamaan työsuhde-etuja.777
SOK:n edustajakokous antoi periaatteellisen tukensa SAJ:lle vuonna 1913.778
Ammattiyhdistysliikkeestä tuli kuitenkin edistysmielisen osuuskauppaliikkeen
kumppani vuoden 1918 sodan jälkeen.
Työväestön asema näytti katastrofaaliselta sodan päätyttyä. Monet viruivat
vankileireillä tai heidät oli eristetty yhteiskunnallisen päätöksenteon ulkopuolelle.
Monin paikoin yhdistysten ja puolueen varat sekä talot joutuivat takavarikkoon. KK ja
OTK olivat kuitenkin toimintakykyisiä ja työväen omana pitämiä järjestöjä.
Liiketoiminta oli vielä vaatimatonta, mutta ne olivat pystyssä, eikä valtiovalta asettanut
esteitä toiminnan jatkamiselle.779
OTK:ta avitti etenkin KOP:n johtajan J. K. Paasikiven myöntämä suuri laina, josta oli
sovittu jo ennen sotaa, mutta ei nostettu. Pankki piti sanansa kapinan jälkeenkin, vaikka
kiivasluontoisella pankkimiehellä ei ollut ruusuisia kuvitelmia sosialisteista. Paasikivi
toivon lainan liennyttävän sodan jälkeistä ilmapiiriä. KOP antoi OTK:lle lainaksi peräti
kuusi miljoona markkaa ja ilman vakuuksia. Summan suuruuttaa kuvaa se, että OTK:n
liikevaihto oli noin reilut 10 miljoonaa markkaa. Myöhemmin Paasikivi katui
ratkaisuaan: laina oli ollut hänen uransa ”riskaabelein”. Vastalahjaksi hän oli saanut
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vain parjauksia sosialisteilta.780 Keskusosuusliikkeen toimintaa helpottivat myös monet
tukkuliikkeet ja tehtaat, jotka jatkoivat toimituksiaan sodan päätyttyäkin.781
Pieni joukko pääkaupunkiseudulla olleita ja sodan ulkopuolella pysytelleitä
sosialidemokraatteja ryhtyi elvyttämään työväenliikettä. Useimmat heistä istuivat
merkittävillä paikoilla edistysmielisessä osuuskauppaliikkeessä.782 Toimenpiteet
auttoivat luomaan hyvät suhteet edistysmielisen osuuskauppaliikkeen ja työväen
järjestöjen välille. Sosialidemokraattinen joukko järjesti ensimmäisen SDP:n kokouksen
heti Helsingin valtausta seuranneena päivänä, 14. huhtikuuta 1918. Oli toimittava
salassa, joten paikaksi valikoitui Elannon leipämyymälän varastohuone Heimolan
talossa.783 Myös muissa kaupungeissa sosialidemokraatit ottivat tavakseen kokoontua
paikallisten osuuskauppojen tiloissa kesällä 1918.784 Tanner risti kokoontumiset
”katakombikokouksiksi”. 785
Ensimmäinen voimanponnistus oli työväen lehden elvyttäminen. Vanha kustantaja
Työväen Sanomalehti Osakeyhtiö oli julistettu myynti- ja hukkaamiskieltoon.
Kourallinen sosialidemokraatteja perusti omin varoin uuden osakeyhtiön,
Kustannusosakeyhtiö Kansanvallan. Lehti nimettiin Suomen Sosialidemokraatiksi.
Toimitus sijoitettiin KK:n toimistoon Eläintarhantie 1:seen Työväen Säästöpankin
taloon.786



YZR

4)+)7)S[SYIS[UVGTRRR@YT@SRX@TRS@USSAB.:,)- 3 )4%./4664+6.5+/+/6+4%.15+
SRCSTCS[SZ@AB.(,,).5/.%67/45/.15+SZCSCS[SZ@B.(,,).5/.%67/45/.15+5S[SYIS[TT@T@
UUVCW@CB.%(5/,).,,%/,)@%55%)B.*/($/444)4)/,,+1)./)54)*/)5C4)+)7)S[SYI
S[UVGTRRR@YTC
YZS
@7+5S[SZ@S[S[C%).5.655,/6$%,,)4556+%%$)45:4-)%,)4%./4664+611,%)3).
1%3645-)4%,,%C(5%)4%45)(.+)565735* )7 5B.+ :5500.C,5/.%.S[WU@VSTC
YZT
 ).0..%3).-6+.5/)-).5+:+:)4) @F4).1).4)%-%.) F/,)75 ).06/,)*/+)@ ).0 61,)@
55)4)76/3)@ ..%4:0- @35563),5/@ 6,)64),)/@3,/ %)./.%.@ CC%-), ).%.@:045)
).$3//4@3,)+5/39%,,@3,.$3.)/@ ).0 ++),@63)& %63,).@)%5) 5+/.%.@ ++/),,)-
%5/@7/)55).%.@/)7/,-)/@56 ,-%*)).),,.1 C (%4+)+),,/,)+:5+04
%$)45:4-)%,)4%%./46645/)-).5,))++%%4%%.@1)45)%)3+%/,/')),)/,,%)+ ,%(5)-)%4%-), )4%,, C4
)456)4.'%.(6/-557),,1)+/),,@+65%...%3,../.5/)-)564*/(5*.@ 61,)B.4)(5%%3). @
4)76/3)B.*/(5/+6...* 4%.%. @6/,)*/+)B.(,,).5/.%67/45/.16(%%.*/(5*.@:0- 
,../.(,,).5/.%67/45/.16(%%.*/(5*.@ ++),B.*/(5/+6...* 4%.%. @ %63,).,../.
(,,)56+4%.16(%%.*/(5*.*%5/B.,%($%.1 5/)-)55*.C..%3S[VZ@TYTA))1)S[XU@UVXI
UXRA ,7S[WR@TWWITYSC
YZU
..%3S[VZ@UVUIUVVC
YZV
/)++.%.S[YW@UTWC
YZW
..%3S[VZ@UVUIUVVC
YZX
..%3S[VZ@UVXIUWRC



SWT

Ilo jäi lyhyeksi. Kaupungin komendantti takavarikoi lehden ja sulki sinetein myös KK:n
toimiston. Lehti alkoi ilmestyä ongelmitta vasta joulukuusta 1918 lähtien.787
Sosialidemokraatit perustivat myös Suomen Työläisten Avustuskomitean auttamaan
kuolleiden tai vangittujen punaisten vaimoja ja lapsia elokuussa 1918. Perustava kokous
pidettiin Elannon hallintoneuvoston huoneessa. Lähes kaikilla yhdistyksen hallitukseen
valituilla oli vahvat siteet edistysmieliseen osuuskauppaliikkeeseen.788 Keräyslistoja
sijoitettiin kaikkiin Elannon toimipisteisiin.789
Avustuksia antaneiden joukko kasvoi suureksi. Säännöllisiksi lahjoittajiksi ilmoittautui
yksityiskauppiaitakin, kuten tukkukauppias Hjalmar Tammilehto. Suurimmaksi varojen
kerääjäksi yhdistyksen alkukuukausina kohosi OTK, joka välitti avustuksia ulkomailta.
Avustettavia perheitä kertyi 12 400 ja henkilöitä lähes 44 000 ensimmäisen
toimintavuoden aikana.790
KK auttoi myös yhteyden luomisessa maaseudun sosialidemokraatteihin. Se järjesti
ylimääräisen edustajakokouksen kesäkuun lopussa 1918. Tanner muisteli:
”Kun KK:n kokous oli päättynyt, kutsuttiin sen luotettaviksi tunnetut
sosialidemokraattiset osanottajat salaiseen poliittiseen kokoukseen. Saapuville tuli
jonkin verran yli 30 henkeä, jotka olivat maan kaikista osista.”791
KK kustansi työväelle tärkeät Työväen Kalenterin ja Työväen Taskukirjan vuodeksi
1919, kun tehtävä oli lyödylle puolueelle mahdoton.792 KK auttoi myös yhdessä
Työväen Säästöpankin kanssa työväentaloja vapautumaan takavarikoista. Viranomaiset
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edellyttivät korvausmaksua sodanaikaisista vaurioista joillakin paikkakunnilla. Etenkin
Väinö Tanner järjesteli luottoja työväenyhdistyksille.793
Tiivistynyt yhteistyö sai demokraattisen kolmiliiton määrittelemään suhteensa
virallisesti. Epävirallisesti yhteydet olivat jo olemassa. KK:n edustajakin osallistui
järjestön perustamisesta lähtien SDP:n puoluekokouksiin ja Ammattijärjestön
edustajakokouksiin.794
SDP määritteli suhteensa kulutusosuustoimintaan jo vuonna 1913, eikä kanta muuttunut
sodan jälkeenkään. Puolue kehotti:
”Sosialidemokraattiset työläiset pitäkööt siveellisenä velvollisuutenaan kuulua
osuuskauppoihin ja säännöllisesti kannattaa niitä […] sekä samalla pyrkikööt
innolla kasvattamaan osuuskauppoja suuriksi ja voimakkaiksi, vetämällä niihin
mahdollisimman lukuisasti järjestäytyneitä ja järjestömme ulkopuolella olevia
työläisiä, selittäen näille työväen osuuskauppain hyödyllisyyttä.”795
SDP edellytti edelleen osuuskaupoilta taloudellista tukea, vaikka se oli jäänyt
olemattomaksi. Yhä tärkeämmäksi vaatimukseksi kohosivatkin alhaiset hinnat. Ne
olisivat työväestölle huomattavasti tärkeämpiä kuin puolueelle suunnattu tuki.796
Edistysmielinen osuuskauppaleiri ei kuitenkaan antanut varauksetonta tukea SDP:lle.
Siihen vaikuttivat kommunistit, jotka perustivat omaksi puolueekseen SSTP:n (Suomen
Sosialistinen Työväenpuolue) vuonna 1920. KK halusi välttyä vasemmiston välisiltä
kahnauksilta järjestössään kaikin tavoin ja säilyttää liikkeensä yhtenäisenä. KK
julistautui puolueettomaksi vuonna 1921. Se vaati, ettei puoluekanta saanut vaikuttaa
henkilöstön palkkaamiseen, eikä poliittisille puolueille myönnettäisi taloudellista tukea.
KK puuttuisi ainoastaan sellaisiin taloudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin, jotka
koskisivat vähävaraisia kansalaisia.797
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Tasapainoilu kannatti. SSTP antoi virallisen kannatuksen edistysmielisille
osuuskaupoille vuonna 1923: ”[…] kaikkien Suomen Työväenpuolueen jäsenten on
liityttävä jäseniksi osuustoiminnallisiin järjestöihin ja -liikkeisiin ja koetettava vetää
järjestäytymättömiäkin työläisiä mukaan niihin.”798 Tosin SSTP edellytti koko
edistysmielisen osuuskauppaliikkeen alistumista sen valvontaan, virallisesta
puolueettomuudesta luopumista ja työväen liikeyritysten suosimista.799
Puolueettomuus-päätös ei tehnyt edistysmielisistä osuuskaupoista täysin puolueettomia.
Ne suuntasivat lahjoituksiaan työväestöä lähellä olleille järjestöille, kuten Työväen
Sivistysliitolle ja Työväen Urheiluliitolle (TUL). Myös KK-laisten osuuskauppojen ja
keskusliikkeiden hallintoelimet täyttyivät vasemmiston edustajista. Merkittävin
poikkeus oli ainoastaan Elanto, jonka johdossa istui myös monia porvarillisten
puolueiden edustajia.800 KK ei kuitenkaan enää avoimesti lobannut vasemmistolaisten
edustajien puolesta vaaleissa, mutta kylläkin peitellysti. Se kehotti jäseniään mm.
tukemaan ”kansannousua” ja äänestämään ehdokkaita, jotka tukivat vähävaraisten
pyrkimyksiä.801
Ammattiyhdistysliike oli helpommin hyväksyttävä liittolainen. KK:n edustajakokous
päätti vuonna 1921:
”Jo palvelukseen otettujen toimihenkilöiden yhteiskunnallisen ja
osuuskauppapoliittisen sivistyksen kehittämiseksi sekä myös vakaantuneiden
olojen saavuttamiseksi osuuskauppain työolojen järjestelyssä on edistysmielisten
osuuskauppain hallintoelinten suosittava palvelushenkilöiden ammatillista
järjestäytymistä, mutta mitään pakkokeinoja ei ole käytettävä.”802
Ponsi ei jäänyt korulauseeksi. SAJ:n sopimuksista noin 30 prosenttia tuli olemaan
edistysmielisten osuuskauppojen kanssa solmittuja työehtosopimuksia.803
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KK, SDP ja SAJ pohtivat myös yhteisten liikelaitosten perustamista, mutta suunnitelmat
kariutuivat toistuvasti erilaisiin esteisiin.804 Yhtenä syynä oli pelko: KK ja SDP
pelkäsivät näkyvän yhteistyön aloittamista vuoden 1918 sodan jälkimainingeissa.
Yhteistyötä vaikeutti myös sosialidemokraattien ja kommunistien välinen valtataistelu,
josta edistysmielinen osuuskauppaliike yritti kaikin keinoin pysyä erossa.805
Silti yhteistyö vankistui. Pauli Kettunen on todennut väitöskirjassaan, että
”osuuskaupasta muodostui työväentalon ohella työläisyhteisön keskus”.806 Kettusen
mukaan monilla paikkakunnilla osuuskaupanhoitaja näyttäisi olleen myös
sosialidemokratian tukipylväs, vaikka vasemmistosuuntaus olisikin ollut kyseisellä
alueella vahva.807
Demokraattinen kolmiliitto vahvistui myös sivistystyön saralla. KK ja SAJ ottivat osaa
jo Työväen Kustannusliikkeiden Liiton perustamiskokoukseen vuonna 1917. Sen
tarkoitus oli toimia ”yhdyssiteenä työväenliikettä edistävien sanomalehtien ja
kirjallisuutta kustantavien yhtiöiden, osuuskuntien ja järjestöjen välillä”.808 Vuoden
1918 sodan jälkeen KK:sta tuli liiton toiseksi suurin jäsen ja rahoittaja. Julkaisihan se
laajalevikkistä Kuluttajain Lehteä.809
KK, SDP ja Suomen Sosialidemokraattinen Nuorisoliitto perustivat Työväen
Sivistysliiton (TSL) vuonna 1919. Raittiusyhdistys Koitto liittyi jäseneksi jo
perustavassa kokouksessa ja SAJ seuraavana vuonna. Puuhamiehenä toimi Väinö
Voionmaa. Hän katsoi, että vuoden 1918 sota olisi voitu välttää, jos työväestön
tiedollinen taso olisi ollut korkeampi ja harkintakyky kehittyneempi.810
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Liiton tarkoitus oli ”levittää sosialistista valistusta työväen keskuuteen sekä tyydyttää
sen henkisiä kulttuuritarpeita.”811 Se perustettiin kristillisenä ja ”epäyhteiskunnallisina”
pidetyn Kansanvalistusseuran ja sen järjestämien luentojen vastapainoksi.812 Myös
työväenopistot toimivat pitkälti samassa hengessä, vaikka ne olikin suunnattu erityisesti
työväestölle.813 TSL järjesti vuosittain satoja luentoja kymmenille tuhansille kuulijoille.
Suosittuja luentoaiheita olivat etenkin sosialismi, työväenliikkeen historia,
ammattiyhdistys- ja osuuskauppatoiminta.814
TSL perusti myös työläisten ensimmäisen ”sisäoppilaitoksen”, Työväen Akatemian
vuonna 1924.815 Se oli vastavoima kansanopistoille ja kansankorkeakouluille, joita
työväestö piti ”militarismin ja kiihkoisänmaallisuuden” pesäpaikkoina.816 Akatemia sai
valtionavustusta, mutta merkittävimmäksi ja pitkäaikaiseksi tukijaksi kohosi OTK.817
Demokraattisen kolmiliiton suurin merkitys edistysmieliselle osuuskauppaliikkeelle oli
potentiaalisen asiakaskunnan laajeneminen. KK kiitteli työväen sanomalehtiä ja SAJ:ta
osuuskaupallisista uutisista ja kirjoituksista. Ne julkaisivat myös erityisiä
”osuustoimintanumeroita” uusien jäsenten houkuttelemiseksi osuuskauppoihin.
Vastavuoroisesti KK kehotti osuuskauppojaan mainostamaan työväen lehdissä.818
”Multa-aateli” ei jäänyt demokraattisen kolmiliiton varjoon. SOK:n yhteydet paranivat
maataloudellisten osuuskuntien ja järjestöjen kanssa. Yhteydet syntyivät verrattain
helposti, sillä usein samat johtajat istuivat keskusosuusliikkeiden ja agraariyhdistysten
johtopaikoilla.819
SOK liittyi Pellervo-Seuran jäseneksi vuonna 1924. Jäsenyyshaaveet olivat aiemmin
kaatuneet etenkin sosialistien vastustukseen.820 YOL:n edustajakokous kehotti
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jäsenosuuskauppojaan myös paikallisen yhteistyön tehostamiseen. Se tarkoitti
tiiviimpää kanssakäymistä muiden pellervolaisten osuuskuntien kanssa ja liittymistä
Pellervo-Seuran jäseniksi. Noin sata SOK-laista kauppaa liittyi Pellervo-Seuran
jäseniksi 1920-luvulla. Se tarkoitti noin neljäsosaa osuuskaupoista. 821
Yhteistyön näkyväksi kivijalaksi kohosi Maalaisten Yhteistoimintatalo Helsingin
ydinkeskustaan vuonna 1921. Päärahoittajina toimivat SOK, Hankkija, Valio, OKO ja
Maanviljelijöiden Keskinäinen Tapaturmavakuutusyhdistys. Suuret yritykset eivät itse
tarvinneet komeaa kivitaloa, vaan se rakennettiin pienempien yritysten ja yhdistysten
sekä ennen kaikkea Pellervo-Seuran ja MTK:n (Maataloustuottajain Keskusliitto)
tarpeisiin.822
Hannes Gebhard riemuitsi peruskiven muuraustilaisuudessa: ”Tästä talosta nousee
Suomen pääkaupunkiin muistopylväs siitä, kuinka pitkälle Suomen maanviljelijät oli
1920 saatu järjestäytymään ja yhteenliittymään.”823
MTK perustettiin vuonna 1917. Se antoi välittömästi tukensa pellervolaiselle
osuustoiminnalle. Järjestöä tutkineen Jouko Väänäsen mukaan: ”MTK tuki
varauksettomasti pellervolaista osuustoimintaa ja työskenteli tarmokkaasti
maatalouskaupan keskittämiseksi maatalousosuuskuntiin.”824 Tuki ei ulottunut
OTK:hon eikä sen liittolaisiin. MTK ei hyväksynyt niitä yhteistyökumppaneikseen.825
Muiksi SOK:n tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi nousivat Suomen Maatalousseurojen
Keskusliitto (SMSK), Pienviljelijöiden Keskusliitto (PK) ja Maalaisliitto (ML).
SMSK määritteli suhteensa osuustoimintayrityksiin vuonna 1916. Periaate oli, että
maatalousseurat opastavat maanviljelijöitä ja osuustoimintayritykset hoitavat
kaupallisen puolen. SMSK:n jäsenten odotettiin myös tukevan osuustoimintaa ja
osuustoiminnallisten yritysten SMSK:ta. SOK lahjoittikin varoja mm. pienviljelijöiden
elintarviketuotannon edistämiseksi Keskusliitolle vuonna 1917.826
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Pitkälti Hannes Gebhardin ponnistelujen tuloksena syntyi Pienviljelijöiden Keskusliitto
(PK) vuonna 1922. Gebhard piti uutta järjestöä tarpeellisena, kun torpparivapautus
kasvatti pientilallisten määrää. Pienviljelijöillä oli jo Pienviljelijöiden Liitto, mutta se
oli leimallisesti sosialistinen järjestö. Vastaavasti SMSK ja MTK olivat maineeltaan
suurtilallisten liittoja.827
PK:n esikuva oli tanskalaisten pienviljelijöiden, huusmandien liitto. Gebhardin mukaan
pienviljelijät olivat menestyneet järjestönsä ja osuustoiminnallisen yhteistyön ansiosta.
Siten myös suomalaisten pienviljelijöiden osuustoimintaa oli edistettävä rinnan järjestön
kanssa. Gebhard organisoi mm. maatalous- ja osuustoimintakursseja
kansakoulunopettajille 1920-luvulla. Osanotto kohosi vuosittain satoihin. Tarkoitus oli
innoittaa opettajia pienviljelijäyhdistysten perustamiseen ja osuustoiminnan
edistämiseen.828
Liiton työ käynnistyi pääosin SOK:n, Valion, OKO:n, Hankkijan, KOP:n ja Kordelinin
säätiön tuella, sillä se jäi ensimmäisenä toimintavuotenaan ilman valtionapua.829
Pienviljelijät olivat SOK:lle houkutteleva asiakasryhmä. Heitä oli paljon. Maan kaikista
tiloista noin 80 prosenttia oli alle 10 peltohehtaarin tiloja 1920-luvun alussa.830
Pienviljelijät myös tarvitsivat enemmän ostoelintarvikkeita kuin lähes omavaraiset
suurtilalliset. SOK laski, että pienviljelijät voitaisiin helposti houkutella jäseniksi
ostamalla heidän pienet ja hankalasti myytävät ylijäämänsä.831
SOK:n suhde Maalaisliittoon oli monimutkaisempi, koska keskusosuusliike korosti
puolueettomuuttaan. Se näkyi mm. eduskunta- ja kuntavaaleissa, joissa SOK kehotti
jäseniään äänestämään ”osuustoimintaan suopeasti suhtautuvia ehdokkaita”, mutta ei
maininnut yhtäkään puoluetta nimeltä.832
Käytännössä SOK:n puolueettomuus tarkoitti ei-sosialistista.833 Keskusosuusliike ja
Maalaisliitto lähentyivät maailmansotien välisenä aikana. Sitä edesauttoivat tiivistyneet
siteet agraariyhdistyksiin, yhteiset intressit ja samat johtohenkilöt. Pellervo-Seuran
johtokunnan puheenjohtajanakin toimi entinen maalaisliittolainen ministeri, Niilo
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Liakka 1920-luvun lopussa. Häntä seurasi toinen maalaisliittolainen ministeri, Emil
Hynninen, joka johti seuraa vuoteen 1936 saakka.834 Juhani Myllyn mukaan 1930-luvun
taitteessa ”useissa näissä [maaseutu]järjestöissä vallitsi jo faktinen maalaisliittolainen
hegemonia.”835
Maalaisliiton puolueohjelma tuki osuustoimintaa jo vuonna 1914:
”Maanviljelystarvikkeiden ja -tuotteiden kaupassa on osuustoiminnalliset liikemuodot
pidettävä sellaisena tulevaisuuden päämääränä, johon itsetietoisesti on sopivin keinoin
pyrittävä.”836
Ohjelma tarkoitti ensisijaisesti tukea tuotanto-osuuskunnille. Osuuskaupat tulivat
mukaan neljä vuotta myöhemmin: Maalaisliitto katsoi kaikkien osuustoiminnallisten
liikemuotojen kehittämisen tärkeäksi kansan hyvinvoinnin kannalta. Puolue piti
tarpeellisena myös kansalaisten osuustoiminnallisen kasvatuksen tukemista.
Maalaisliiton katsannossa osuustoiminta oli ns. kolmas tie, joka taisteli sekä
suurpääomaa että sosialismia vastaan.837
Lähes vastaava osuustoimintaohjelma löytyi myös Edistyspuolueelta, mutta pienemmän
kokonsa vuoksi se ei kohonnut yhtä merkittäväksi liittolaiseksi SOK:lle kuin
Maalaisliitto.838
Agraaripuolueelle läheisiä liittolaisia olivat myös nuorisoseurat. Ne eivät kuitenkaan
muodostaneet yhteneväistä järjestökenttää, vaan niiden luonne vaihteli
paikkakunnittain. Toiminta alkoi yhdenmukaistua hiljalleen vasta 1920-luvulta alkaen.
Maalaisliitto sai nuorisoseuroista vahvimpia liittolaisia niillä seuduilla, joissa puolueen
kannatus oli vankinta.839
Todennäköisesti nuorisoseurojen suhde myös SOK-laiseen osuuskauppaliikkeeseen
noudatteli samanlaista mallia. Ainakin osuuskunnat käyttivät nuorisoseurojen taloja
ahkerasti omiin kokouksiinsa ja vastavuoroisesti joitain nuoriseuroja perustettiin
osuuskauppojen tiloissa. Osuuskaupat antoivat seuroille taloudellista tukea ja jotkut
nuorisoseurat liittyivät osuuskauppojen jäseniksi. Seurojen valtakunnallinen
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äänenkannattaja Pyrkijäkin vetosi osuuskauppoihin kehottamalla niiden hoitajia
opettamaan nuorisoseuroille kirjanpitoa.840
”Multa-aatelia” yhdisti pyrkimys maanviljelyksen ja maanviljelijäväestön tukemiseen.
Virallisia raja-aitoja ei ollut. Jäsenistökin oli pitkälti sama.841 Kuvaavaa oli, kuinka
maalaisliittolainen kansanedustaja August Raatikainen puhui Kajaanin
Maanviljelysseuran kokouksessa osuuskaupoista. Hän myös kehotti kuulijoita
suosimaan paikkakunnan puolueetonta osuuskauppaa.842 Samalla tavoin Kiuruveden
maamiesseura, MTK:n paikallisyhdistys ja SOK-lainen Osuuskauppa Elo järjestivät
iltamat kaikille jäsenilleen.843
Agraarisuhteet hyödyttivät SOK:ta samalla tavalla kuin työväensuhteet OTK:ta:
potentiaalinen asiakas- ja jäsenkunta kasvoi. Se oli merkityksellistä kilpailussa
yksityiskauppiaiden kanssa, jotka jo muutoinkin valittivat osuuskauppojen ”valmiista
jäsenkunnista”. Olihan aloittavalla osuuskaupalla aina valmiina tietty perustajajäsen- ja
asiakaskunta toisin kuin yksityiskauppiailla.
SOK:n liittolaiset kasvoivat jopa suuremmiksi kuin OTK:n. SMSK:n alaisten
maamiesseurojen jäsenmäärä kipusi noin 51 000:sta 85 000:een.844 PK:seen liittyi noin
31 000 pienviljelijää vuoteen 1930 mennessä.845 MTK:n jäsenmäärä kasvoi noin
13 000:sta 20 000:een.846 Maalaisliitto säilyi maan toiseksi suurimpana puolueena ja kiri
vaali vaalilta lähemmäs SDP:tä. Lopulta Maalaisliitto sai yhden kansanedustajapaikan
enemmän kuin kilpailijansa vuonna 1929.847
OTK:n liittolaiset SDP ja SAJ olivat pienempiä. Ammattiyhdistysten jäsenmäärä kasvoi
40 000:een 1920-luvun lopulla.848 SDP:n jäsenmäärä notkahteli, mutta ylsi lähes
37 000:een vuonna 1928.849 Hieman ongelmallisemmaksi koetun liittolaisen
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SSTP:nkään vaalimenestys ei ollut kehno. Sen kansanedustajamäärä pysytteli 20:ssä
vuosikymmenen ajan.850
SOK:ta vahvisti myös ruotsinkielisten osuuskauppojen säilyminen jäseninä, vaikka ne
olivat alusta lähtien valittaneet jäävänsä hieman ulkopuolisiksi pellervolaisessa
osuustoiminnassa. Omankielisiä neuvojia tai julkaisuja ei ollut riittävästi, vaikka
Pellervo-Seura ja SOK vannoivat yrittävän parhaansa.851
Ruotsinkieliset perustivat oman maataloustavaroita välittävän keskusosuusliikkeensä
Jordbrukarenas i Finland Konsumptionsförening Laborin jo vuonna 1898 (myöhemmin
Centralandelslaget Labor).852 Myös Pohjanmaan ruotsinkieliset osuusmeijerit
järjestäytyivät omaan voinvientiliikkeeseensä, Smörexportlaget Enigheten m.b.t.:n
vuodesta 1917 alkaen.853
SOK kauhistui, kun ruotsinkieliset osuuskaupat ryhtyivät puuhamaan omaa
keskusliikettä Etelä-Pohjanmaalla maailmansodan pulavuosina. Samanlaista
suunniteltiin myös Ahvenanmaalla. Erkaantumishaluja kasvatti osuuskauppaliikettä
repinyt suuntariita ja Laborin laajentuminen myös kulutustavaroiden kauppaan.854
Ruotsinkieliset maanviljelysseurat onnistuivat perustamaan oman osuustoiminallisen
keskusjärjestönsä Pellervo-Seuran kilpailijaksi vuonna 1919. Se nimettiin Finlands
Svenska Andelsförbundetiksi. Uuteen keskusjärjestöön liittyivät useimmat
ruotsinkielisten alueiden osuuskunnista.855
Kehitys näytti pelottavalta SOK:n kannalta. Työväen osuuskaupat olivat vain hetkeä
aiemmin perustaneet oman keskusliikkeensä ja rikkoneet siten osuustoiminnan
yhtenäisyyttä. SOK keksi kuitenkin ratkaisun, kiristämisen. Andelsförbundet tarvitsi
taloudellista tukea toimiakseen. SOK päätti, ettei se annan pennin pyörylää ennen kuin
Andelsförbundetin jäsenosuuskaupat luopuvat osuuskaupallisen keskusliikkeen
perustamispuuhista. Puolueeton keskusosuusliike yritti saada ehdon myös
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sopimuspaperiin, mutta Andelsförbundet kieltäytyi. Ehto näytti todennäköisesti silkalta
kiristykseltä.856
SOK ja Andelsförbundet pääsivät sopimukseen viimein vuoden 1922 lopulla. Osapuolet
sopivat työskentelevänsä siihen suuntaan, ”että osuuskaupat kulutustavarain ostoksiinsa
nähden noudattavat uskollisuutta SOK:ta kohtaan.” Sopimuksessa ei puhuttu mitään
SOK:n antamista avustuksista, mutta ne alkoivat virrata kitkatta Andelsförbundetille
samana vuonna.857
Sopimus piti. Ruotsinkielistä osuuskaupallista keskusosuusliikettä ei syntynyt. SOK ei
myöskään joutunut enää taistelemaan ruotsinkielisillä alueilla toimineiden
osuuskauppojen erkaantumispyrkimyksiä vastaan. Etenkin Andelslaget Varuboden
kasvoi merkittäväksi ruotsinkieliseksi osuuskaupaksi pääkaupunkiseudulla ja pysyi
SOK:n jäsenenä.858

+'- """"!
SOK:n ja OTK:n kasvua eivät edistäneet ainoastaan sidosryhmäsuhteet 1920-luvulla.
Kasvua toivat myös omat säästökassat, vakuutusyhtiöt ja tuotannon laajeneminen.
Senaatti myönsi säästökassaoikeudet osuuskaupoille jo vuonna 1903.859 Ensimmäiseksi
kassan ehätti perustamaan Porin Työväen Osuuskauppa. Kassojen määrä pysyi
kuitenkin vähäisenä ensimmäisen maailmansodan rahanrunsauden vuosiin saakka.
Myös SOK jarrutti perustamisintoa edellyttämällä osuuskaupoilta riittävää kokoa ja
velkakaupasta luopumista.860
SOK ryhtyi patistelemaan osuuskauppojaan säästökassojen perustamiseen aktiivisesti
vasta vuonna 1917. Mielenmuutokseen vaikutti rahanrunsauden ohella
markkinatilanne. Monet kauppa- ja säästöpankit olivat haluttomia vastaanottamaan
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uusia talletuksia ja maksoivat niille melko alhaista korkoa. SOK laski saavansa
korkeampien korkojen avulla runsaasti tallettajia. Keskusliikkeen mukaan säästökassat
myös lisäisivät osuuskauppojen pääomia ja edistäisivät jäsenkunnan säästäväisyyttä.861
Säästökassojen perustaminen lähti hitaasti liikkeelle. Niitä perustettiin vain seitsemän
vuoden 1917 aikana.862 Sittemmin perustamistahti kiihtyi. SOK:n osuuskaupoilla oli
noin 60 säästökassaa ja tallettajia 2 700 vuonna 1920. Määrä kohosi 180 kassaan ja
34 000 tallettajaan vuosikymmenen lopussa. Talletuskantakin lähes viisinkertaistui 163
miljoonaan markkaan.863
OTK sai säästökassojen tarkastusoikeudet vuonna 1919. Aiemmin ne olivat olleet
ainoastaan SOK:lla. Edistysmielinen keskusliike kehotti välittömästi jäseniään
perustamaan kassoja.864 Kuluttajain Lehti otsikoi: ”Rakastatteko kapitalismia? Vai
minkä tähden talletatte vaivalla kootut säästönne kapitalistisiin pankkilaitoksiin?
Kaikkien piensäästäjien rahat on talletettava edistysmielisten osuuskauppojen
säästökassoihin.”865
Säästökassojen kasvu oli ripeää. OTK:n tarkastamia säästökassoja oli ainoastaan
yhdeksän ja tallettajia 2 100 vuoden 1919 lopussa. Talletuskanta oli 1 819 600 markkaa.
Säästökassojen määrä kipusi lähes 90:een, tallettajien 130 000:een ja talletuskanta noin
279 miljoonaan markkaan kymmenessä vuodessa. 866
OTK:n kassat osoittautuivat suositummiksi kuin SOK:n. Tallettajia oli noin neljä kertaa
ja talletuskantaa melkein puolet enemmän kuin SOK:lla 1920-luvun lopulla. OTK
keräsi varat myös ensisijaisesti pienituloisilta ihmisiltä. Tallettajista lähes 80 prosenttia
kuului työväestöön ja reilut kymmenen prosenttia pienviljelijöihin ja torppareihin. OTK
otti tunnuslauseekseen: ”Osuuskaupat riippumattomiksi rahamaailmasta. Kaikki
säästöihin liikenevät varat osuuskauppain säästökassoihin.”867
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Edistysmielisten kassojen suurempaa menestystä avitti kilpailutilanne. SOK:n
säästökassat joutuivat kilpailemaan porvarillisten pankkien ja etenkin maaseudulle
levittäytyneiden osuuskassojen kanssa. Ne oli alun perin suunniteltu maatalouden
luotottajiksi, mutta tehtäväkenttä laajeni nopeasti. Ne saivat ottaa vastaan myös
jäsenkuntaan kuulumattomien talletuksia 1920-luvulta alkaen.868 Sitä vastoin OTK:n
säästökassat olivat lähinnä ainoita työväestölle suunnattuja rahalaitoksia, vaikka ne
saattoivat pitää kilpailijoinaan työväen säästöpankkeja. Suhteet säilyivät kuitenkin
hyvinä ainakin pääkaupunkiseudulla. Edistysmieliset osuuskaupat sijoittivat
kassareservinsä usein Helsingin Työväen Säästöpankkiin. Vastaavasti edistysmielisistä
osuuskaupoista tuli pankin suurimpia laina-asiakkaita. KK myös ryhtyi välittämään
sieltä osuuskaupoilleen kiinnelainoja vuonna 1920, koska monien osuuskauppojen
lainaehdot ja -kulut olivat sangen epäedullisia.869
SOK ja OTK keräsivät käyttöpääomia myös vakuutusyhtiöidensä avulla. SOK perusti
osuuskauppojensa turvaksi Paloapuyhdistys Tulenvaran (myöhemmin Vahinko-Pohja)
jo vuonna 1909. Kymmenen vuotta myöhemmin syntyivät eläkevakuutuslaitos Elonvara
ja tapaturmavakuutuslaitos Työväen Turva. SOK-lainen vakuutusrypäs laajeni vielä
vuonna 1921, jolloin Henkivakuutusosakeyhtiö Pohja aloitti toimintansa.870
Vahinko- ja Henki–Pohja tarjosivat turvaa myös ulkopuolisille, eivät ainoastaan SOK:n
jäsenille. Ensiksi mainitusta kasvoi reilun 18 000 vakuutuksen yhtiö vuoteen 1930
mennessä. Vakuutuskanta oli noin 15 miljoonaa markkaa. Henki-Pohjan vakuutusten
määrä kasvoi 49 000:ään ja vakuutuskanta noin 7,5 miljoonaan markkaan samaan
aikaan.871
KK, OTK ja joukko edistysmielisiä osuuskauppoja perustivat Paloapuyhdistys
Tulenturvan vuonna 1919, koska palovakuutuslaitos Tulenvara jäi SOK:n haltuun. Nimi
muuttui Paloapuyhdistys Kansaksi vuonna 1928, kun asiakkaat sekoittivat helposti lähes
samannimiset yhtiöt keskenään.872
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Vakuutusyhtiö ei turvannut ainoastaan osuuskauppojen omaisuuksia. Se laajeni myös
yksityishenkilöiden omaisuuden vakuuttajaksi. Se kannatti. Osuusliikkeiden ottamien
palovakuutusten määrä kasvoi 2000:een, mutta yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen
peräti reiluun 30 000 vuoteen 1929 mennessä.873
Paloapuyhdistys Kansan rinnalle pystytettiin henkivakuuttaja Vakuutusosakeyhtiö
Kansa vuonna 1923. Laki kielsi vahinko- ja henkivakuuttamisen samassa yhtiössä.
Henkivakuuttajan perustamiseen hoputtivat SOK:n perustama henkivakuutuslaitos ja
alan epäkohdat. Useat vakuutuslaitokset tarjosivat vähävaraisille viikkomaksuisia
kansanvakuutuksia, jotka olivat kustannuksiltaan korkeampia kuin perinteiset
vuosimaksuiset vakuutukset. Edistysmieliset osuuskaupat halusivat tarjota työväelle
edullisempia vakuutuksia.874 Myös otollinen markkinatilanne houkutti, kuten KK:n
toimitusjohtaja Väinö Hupli painotti:
”Olosuhteet ovat vihdoinkin tulleet sellaisiksi, että saatetaan ajatella
henkivakuutuslaitoksen perustamista. Vanhat yhtiöt eivät vielä voi maksaa voittoosinkoja, koska ne vielä kärsivät sota-ajan vahingoista. Maamme raha on myös
saavuttanut sellaisen vakavuuden [sic], että se ei häiritse uuden yhtiön
perustamista. Niin ikään ovat edistysmielisten osuuskauppojen keskusjärjestöt ja
osuuskaupat saavuttaneet vakaan aseman. Vaikka perustettavalta yhtiöltä ei
ensimmäisinä vuosina voi odottaa suuria tuloksia, on kuitenkin ilmeistä, että
tällainen yhtiö pystyy vuosikymmenessä keräämään useita kymmeniä miljoonia
markkoja. Nämä varat sijoitetaan OTK:n tuotantotoimintaan ja
osuuskaupoille.”875
Henkivakuutusyhtiö menestyi. Vakuutusten määrä kasvoi yli 180 000 vuoteen 1930
mennessä. Merkittävän lisän toi pakollinen tapaturmavakuutus vuodesta 1926 alkaen.876
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SDP tarjosi tukea kehottamalla ”kaikkia niiden kuntain, joissa työväellä on
määräysvalta”, ottamaan pakolliset tapaturmavakuutukset Kansa-yhtiöstä.877
OTK:n vakuutusyhtiöt kasvoivat säästökassojen tavoin suuremmiksi kuin SOK:n.
Puolueettoman keskusliikkeen vakuutusyhtiöt kohtaisivat jälleen kovempaa kilpailua.
Markkinoilla toimi muitakin osuustoiminallisia ts. keskinäisiä vakuutusyhtiöitä sekä
maaseutuväestön vakuuttamiseen erikoistuneita yrityksiä, kuten Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö Suomi, MTK:n aloitteesta perustettu Suomen Maanviljelijäin
Keskinäinen Tapaturmavakuutusyhdistys (myöhemmin Aura) ja lukuisat paikalliset
paloapuyhdistykset. Päinvastaisesti OTK:n luomat Kansa-yhtiöt olivat lähes ainoita
työväestölle suunnattuja vakuutuslaitoksia.
Vakuutusyhtiöistä ja säästökassoista kasvoi merkittävä taloudellinen tuki etenkin
edistysmieliselle osuuskauppaliikkeelle, kuten Hupli oli ounastellut.878 Pääomia
tarvittiin erityisesti tuotannolliseen toimintaan, jota pidettiin yhtenä
osuuskauppaliikkeen tärkeimmistä tehtävistä. Tunnettu osuuskauppateoreetikko Charles
Giden tiedettiin lausuneen: ”Kun kulutusosuuskunnat kehittyessään itse tuottavat sen,
minkä jäsenet tarvitsevat, käyvät suuret pohatat yhä harvinaisemmiksi, koska suurten
rikkauksien lähteet kuivuvat.”879
Tarkoituksena oli yksityisyrittelijäisyyden syrjäyttäminen, hankinta- ja
tuotantokustannusten laskeminen, laadun parantaminen sekä ansaintamahdollisuuksien
tarjoaminen työväestölle.880 Omaa tuotantoa pidettiin kiistattomana kilpailuetuna, kun
monista tuotteista oli edelleen pulaa ja kartellit hallitsivat monia aloja. Teollinen
tuotantokin toimi ns. työntöperiaatteella ennen kysyntälähtöisen kuluttajayhteiskunnan
syntymistä.
Edistysmielisen osuuskauppaliikkeen ei tarvinnut aloittaa nollasta. Monet
teollisuuslaitoksia omistavat osuuskaupat sijaitsivat asutuskeskuksissa ja siirtyivät
edistysmieliseen leiriin. Huomattavin teollisuudenharjoittaja oli Elanto. KK-laisilla
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osuuskaupoilla oli runsaat 60 teollisuuslaitosta jo vuoden 1918 lopussa. Osuuskaupat
omistivat etenkin leipomoita.881
Kauppojen omien tuotantolaitosten määrä kasvoi 160:een 1920-luvun lopulla. Niiden
tuotteet muodostivat noin 22 prosenttia kauppojen myynnistä (vuonna 1918 osuus oli
ollut noin 15 prosenttia). Edistysmieliset osuuskaupat perustivat edelleen etenkin
leipomoita. Toinen tärkeä ala olivat kalja- ja vesitehtaat.882
Myös OTK ryhtyi perustamaan teollisuuslaitoksia. Ensimmäinen oli silakkasuolaamo
Merikarvialle vuonna 1917. Pula-aika kasvatti säännöstelyn ulkopuolisen kalan
kysyntää. Silakoissa oli myös paljon rasvaa, joten ne pystyivät korvaaman muita
rasvalähteitä. OTK perusti vielä kolme suolaamoa lisää ennen säännöstelyn
päättymistä.883
Seuraavaksi oli myllyn vuoro. OTK osti Jääsken myllyn itärajalta, kun viljan tuonti
alkoi Neuvostoliitosta vuonna 1922. Mylly pystyi tyydyttämään Savon ja Karjalan
osuuskauppojen ruisjauhotarpeet. OTK perusti myös neulomon ja pukimon Helsinkiin
vuonna 1925. KK palveli osuuskauppojen tarpeita paperipussitehtaalla vuodesta 1921 ja
kirjapainolla vuodesta 1925 lähtien.884
Osuuskauppojen ja OTK:n tuotannon aloittamista säätelivät kulloisetkin tarpeet aina
vuoteen 1926, jolloin KK määritteli työnjaon. Pelisäännöt olivat tarpeen, koska tehtaita
perustettiin ilman riittäviä pääomia, kysyntää tai teknistä osaamista. Osuuskauppojen
tehtäväksi jäi perustaa tehtaita, jos tuotteet olivat helposti pilaantuvia,
kuljetuskustannukset kohtuuttoman korkeita, suurtuotannosta ei koitunut sanottavaa
etua tai tuotteella oli vain paikallista kysyntää. KK:n piti myös antaa hyväksyntänsä
tehdassuunnitelmille. Vastaavasti OTK perustaisi sellaisia tehtaita, joilla olisi riittävästi
valtakunnallista kysyntää ja suurtuotanto toisi etuja.885 Työnjako noudatteli SOK:n jo
aiemmin hyväksymää linjaa.886
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Uuden työnjaon mukaisesti OTK perusti tulitikkutehtaan vuonna 1926 sekä
kahvipaahtimon ja teknokemiallisen tehtaan seuraavana vuonna.887
Tulitikkutehdas oli OTK:n ensimmäinen itse rakennuttama tehdas. Aiemmat
teollisuuslaitokset oli ostettu valmiina. Tulitikkutehdas oli suunnattu markkinoita
hallinnutta ruotsalaista Ivar Kreugerin luomaa trustia vastaan ja SOK:n tehtaan
kilpailijaksi. OTK perusti teknokemiallisen tehtaan vastustaakseen tuoteväärennöksiä.
Tehdas tuotti mm. kengänkiillotusaineita, kirjoitusmusteita, etikkaa, lysolia, rehukalkkia
ja tähtisadetikkuja.888
OTK:n tuotanto ei kuitenkaan yltänyt SOK:n tasolle, joka pysyi suurempana ja
monipuolisempana vielä 1920-luvulla.889 Puolueettoman keskusliikkeen omien
tehtaiden määrä ja tuotannon myyntiarvo olivat lähes kaksinkertaisia OTK:hon
verrattuna vuonna 1929. SOK:lla oli laskentatavasta riippuen noin 20 tehdasta.
Tuotannon myyntiarvo oli noin 105 miljoonaa markkaa. Molempien
keskusosuusliikkeiden tuotantolaitosten osuus myynnistä kohosi kuitenkin lähes samalla
tasolle, vajaaseen 10 prosenttiin.890
SOK kehitti erityisesti viljan keräilyä ja jalostusta. SOK-laiset osuuskaupat välittivät jo
noin 40 prosenttia kotimaisesta viljasta 1920-luvun puolivälissä. Keskusosuusliike
ottikin tavoitteekseen oman myllyn saamisen, jotta jauhatuskulut pienenisivät ja
kotimainen viljanviljelys edistyisi.891
Myllyä oli kaavailtu vuodesta 1914 lähtien, mutta suunnitelmat kariutuivat vuoroin
sotaan, rahoitusongelmiin ja riittämättömään kotimaisen raaka-aineen saantiin.892
Tilanne näytti kuitenkin valoisemmalta 1920-luvun lopulla, kun viljamäärät kasvoivat.
Tarvittavan sysäyksen antoi Vaasan Höyrymylly, joka teki yhteistyötä ainakin Kuopion
Myllyn kanssa. Myyntihinnat nousivat. SOK perustikin ensimmäisen myllyn niiden
kilpailualueelle, Ouluun. Myös ostoviljan kysyntä oli siellä suurempaa kuin Etelä-
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Suomessa. Oulun mylly aloitti toimintansa vuonna 1929. Se tyydytti koko PohjoisSuomen ja osittain myös Keski-Suomen osuuskauppojen ruis- ja kaurajauhotarpeet.893
SOK perusti pian toisen myllyn vastaamaan eteläsuomalaisten osuuskauppojen
jauhotarpeeseen. Mylly rakennutettiin Viipurin leipätehtaan yhteyteen. Se valmistui
vuoden 1932 alussa. Sinne valmistui myös kaura- ja ohraryyniosastot muutaman vuoden
kuluttua.894 SOK:sta tuli maan suurin viljanostaja jo vuonna 1932. Kaikki vilja, noin
miljoona kiloa vuosittain, ostettiin osuuskaupoilta.895
SOK perusti myös kaksi uutta tehdasta 1920-luvulla. Teknokemiallinen tehdas aloitti
toimintansa Helsingissä vuonna 1922. SOK hyökkäsi tehtaansa avulla ”kansainväliseksi
saippuatrustiksi” kutsumaansa Lever Brothers Limitedia (nykyisin Unilever) vastaan.
Yritys oli tunnettu etenkin Sunlight-, Lux- ja Wim -tuotemerkeistään. SOK:n mukaan
Lever Brothers oli osuuskauppaliikkeen äänekäs arvostelija ja tunnettu huonoista
työehdoistaan Iso-Britanniassa. Keskusosuusliike lopetti sen tuotteiden myymisen ja
kehotti myös jäseniään boikotoimaan Lever Brothersin tuotteita: ”Se, joka käyttää
trustien tuotteita, kaivaa joko tieten tai tietämättään kotimaiselta talouselämältä pohjan
pois.”896
Toinen uusi tuotantolaitos margariinitehdas aloitti toimintansa Vaajakoskelle vuoden
1928 alussa. Päätös tehtaan rakentamisesta oli tehty kaksi vuotta aiemmin, jolloin
kotimaisen margariinin kysyntä kasvoi voimakkaasti. Myöskään ulkomaista kilpailua ei
vielä juuri ollut, koska rasvat pilaantuivat helposti. SOK asetti tavoitteekseen myös
kotimaisen margariinin kulutuksen edistämisen, jotta kalliimpaa voita voitaisiin
ensisijaisesti kaupata ulkomaille valuuttojen hankkimiseksi. SOK:n tehdas valmistui
hyvään aikaan, sillä hollantilainen margariinitrusti saapui Suomen markkinoille 1920luvun lopulla. Se yhdistyi vielä SOK:n kammoksuman Lever Brothersin kanssa vuonna
1930. SOK:n margariinitehtaan yhteydessä aloitti myös makeistehdas.897
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Keskusosuusliikkeiden tuotantovolyymit näyttivät kuitenkin päinvastaisilta
osuuskauppatasolla. Edistysmielisillä osuuskaupoilla oli enemmän tuotantolaitoksia
kuin ensisijaisesti maaseudulla sijainneilla SOK-laisilla kaupoilla. OTK-laisilla oli
runsaat 160 ja SOK-laisilla vajaat 90 tuotantolaitosta vuonna 1929. SOK:n
osuuskauppojen tuotantolaitokset olivat myös pienempiä kuin OTK:n. Osuuskauppojen
oman tuotannon osuus myynnistä oli OTK-laisilla lähes 22 prosenttia, mutta SOKlaisilla vain runsaat kaksi prosenttia vuonna 1929.898
SOK ja OTK kasvoivat yhdessä jättiläisiksi 1920-luvulla. Edistysmielisiä
osuuskauppoja oli runsaat 110, myymälöitä 1 500 ja jäseniä 225 000 vuonna 1928.
SOK:lla oli noin 420 osuuskauppaa, myymälöitä 2 000 ja jäseniä 208 000 samana
vuonna.899 Se tarkoitti karkeasti arvioiden, että noin puolet suomalaisista kuuluivat joko
OTK:n tai SOK:n jäsenosuuskauppoihin.900
Yksityiskauppiaiden oli pakko reagoida, kuten Seppo Tamminen ja Antti Parpola ovat
todenneet: ”Osuustoiminnan uhka yhdisti yksityisen talouselämän piirejä, sillä
osuustoiminnan teollisuus, tukut ja vähittäiskauppa kasvoivat tasaisesti 1920luvulla”.901
Yksityiset vähittäiskauppiaat valittivat usein osuuskauppojen säästökassaoikeuksista,
joita yksityiskauppiailla ei ollut. Niiden avulla osuuskaupat saivat pääomia ja
houkuttelivat asiakkaita. Toisena epäkohtana kauppiaat pitivät verotusta.
Osuuskauppojen maksama maakauppavero oli poistettu jo vuonna 1913, mutta muut
kauppiaat pääsivät siitä eroon vasta vuonna 1925. Vero oli vähäinen, mutta SVL piti
veron poistamista symbolisena voittona yksityiskauppiaille.902 Valitusten kärki
kohdistui kuitenkin osuuskauppojen tuloverotukseen. Jäsenkuntaan kuulumattomillekin
maksettavat ostohyvitykset tulivat vapaiksi kunnallisverotuksessa vuonna 1919.903
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Vuonna 1924 voimaantullut tulo- ja omaisuusverolaki antoi osuuskunnille oikeuden
vähentää tietyin ehdoin puolet tuloistaan valtionverotuksessa.904
Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja Risto Ryti puuttui valituksiin ja tyynnytteli
yksityiskauppiaita Suomen Liikemiesyhdistyksen kokouksessa vuonna 1927. Hänen
tutkimustensa mukaan osuuskauppojen verohelpotukset olivat lähinnä symbolisia,
eivätkä antaneet niille merkittävää kilpailuetua.905 Tutkimus ei vakuuttanut kaikkia.
Maan hallitus asetti jo samana vuonna komitean tutkimaan asiaa, ja kokoomuslainen
kansanedustaja Arvi Oksala teki lakialoitteen ”osuuskauppojen veroetuoikeuden
poistamisesta.”906
Kiistaa oli vaikea ratkaista. Laki antoi myös osakeyhtiöille oikeuden vähentää tietyin
edellytyksin puolet tuloistaan verotuksessa.907 Kirjanpitovelvollisuuskin tuli voimaan
vasta vuodesta 1925 alkaen. Aiemmin arvioverotus oli yleistä, eikä se poistunut täysin
lain voimaantultuakaan. Riita sammui vasta 1940-luvulla, kun tulo- ja
omaisuusverolakia uudistettiin. Uusi laki rinnasti osuuskunnat osakeyhtiöihin.
Osuuskunnat säilyttivät kuitenkin ostohyvitysten verovapauden.908
Yksityiset vähittäiskauppiaat eivät tietenkään ainoastaan valittaneet. Osuuskauppojen
antama esimerkki ja kansainvälisten trustien pelko saivat heidät kiirehtimään oman
teollisuustuotannon aloittamista. Vähittäiskauppiaat olivat kaavailleet omia tehtaita jo
vuosisadan alusta alkaen, mutta suunnitelmat olivat toistuvasti kariutuneet. Esteenä
olivat olleet mm. yhteishengen puute, rahapula ja koneiden saantiongelmat. Yhtenä
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syynä saattoi olla myös outo yhteistoimintamuoto. Kauppiaat hahmottivat helposti
yhteisen tukkukaupan hyödyt, mutta tehtaat tarkoittivat epävarmaa sijoitustoimintaa.909
Tilanne muuttui, kun ruotsalainen tulitikkutrusti ja SOK:n tulitukkutehdas valtasivat
markkinoita 1920-luvun alussa. Maakauppiaiden tukkuliikkeiden yhteinen
keskuskomitea lähetti muutamille tunnetuimmille kauppiaille kiertokirjeen vuoden 1921
lopulla. Siinä korostettiin tulitikkutehtaan perustamisen tärkeyttä:
”Katsokaamme esim. SOK:n tulitikkutehdasta. Se myy tulitikut 40:- markkaa
halvemmalla ja sittenkin tuottaa tehdas pienuuteensa katsoen uskomattoman
voiton. Sehän työskentelee ainoastaan yhdellä Simplex-koneella. Miten luulette
vähittäiskauppiaat selviytyvänne osuuskauppojen rinnalla, kun niin tärkeä
artikkeli kuin tulitikku on myytävänä osuuskaupoista 50 % halvemmalla. Sillä
sekin aika voi tulla eteemme, ellemme perusta omaa tehdastamme.”910
Kiertokirje painotti myös tulitikkujen vientimahdollisuuksia.911 SOK vei niitä peräti 800
tonnia vuonna 1922. Osuuskaupat eivät kyenneet ostamaan koko tuotantoa.
Keskusosuusliikkeen osuus maan tulitukkujen kokonaisviennistä kohosikin
kolmasosaan. Se vei tikkuja peräti neljälle mantereelle, mutta tärkein vientimaa oli IsoBritannia. SOK ylpeili, että siellä sen tulitikuista käytettiin nimitystä ”Finland’s
best”.912
SOK hankki vientitikkujensa avulla kaivattuja ulkomaisia valuuttoja. Keskusosuusliike
myös korosti, että hyvien vientihintojen ansiosta se pystyi pitämään kotimaan hinnat
kohtuullisina ja estämään muita tehtaita korottamasta hintojaan.913 Samoja
mahdollisuuksia tähyili myös Maakauppiaiden keskuskomitea.914
Kiertokirje tuotti tulosta. Yksityiskauppiaat perustivat Kauppiaitten Teollisuus Oy:n
keräämään pääomia tehtaalle vuoden 1921 lopulla.915 Osakepääoma saatiin
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kokonaisuudessaan merkityksi seuraavan vuoden aikana. Uuteen yritykseen liittyi yli
1300 yksityiskauppiasta.916
Laskelmat kuitenkin pettivät. Rahaa tarvittiin enemmän ja ruotsalainen trusti hankaloitti
suunnitelmia. Kauppiaitten Teollisuus Oy joutui mm. turvautumaan amerikkalaiseen
bulvaaniin saadakseen tarvittavat koneet Saksasta. Kaikki kauppiaat eivät myöskään
lunastaneet merkitsemiään osuuksia. Lopulta avuksi kiiruhtivat maakauppiaiden
tukkuliikkeet, jotka sijoittivat yhtiöön lisää varoja. Lahteen sijoitettu tehdas aloitti
toimintansa vihdoin vuonna 1925.917
Viivästys oli kohtalokas. OTK:n tulitikkutehdas aloitti toimintansa heti seuraavana
vuonna, ja ruotsalainen tulitikkutrusti oli vahvistunut. Se hallitsi maan
tulitikkutuotannosta jo kahta kolmasosaa. Kauppiaitten Teollisuuden
tulitikkutuotannosta ei kehittynyt missään vaiheessa kovin kannattavaa toimintaa ja
vientikin nuukahti muutaman vuoden kuluttua.918 Myös OTK:n tulitikkutuotanto kärsi
trustin ylivallasta. Ainoastaan SOK saattoi ylpeillä ansainneensa tulitikuillaan 12
miljoonaa markkaa vuosien 1920–1926 aikana. Varoja oli käytetty etenkin
osuuskauppojen tukemiseen niiden pyristellessä 1920-luvun alun laskukauden
kourissa.919
SOK ryhtyi neuvottelemaan suureksi kasvaneen tulitikkutrustin kanssa vuoden 1926
lopulla. Keskusliikettä kiusasivat etenkin alentuneet vientihinnat. Muut trustin
ulkopuoliset tulitikkuvalmistajat OTK, Kauppiaitten Teollisuus Oy ja paroni Knut
Richard De la Chapellen johtama Saaren tulitikkutehdas antoivat SOK:lle oikeuden
neuvotella puolestaan.920
Puolueeton keskusosuusliike katsoi ansaitsevansa paremmat edut vetovastuunsa vuoksi.
Vaatimus myös toteutui. Trusti lupautui vetäytymään kotimaan markkinoilta. Sen
Suomen tuotanto suunnattaisiin vientiin. SOK ja OTK saisivat kotimaan markkinoista
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haltuunsa lähes 70 prosenttia, maakauppiaille jäisi ainoastaan noin 15 prosenttia kuten
Saaren tehtaallekin. Trusti takasi SOK:lle myös tietyt vientihinnat.921
Sopimus tehtiin kymmenvuotiseksi, mutta sitä jouduttiin tarkastamaan jo 1930-luvun
alussa. Diili takasi kuitenkin keskusosuusliikkeiden tulitikkutuotannon jatkumisen, eikä
kumpikaan keskusosuusliike poistanut rasioidensa kyljistä kuuluisiksi tulleita
mainoslauseitaan ”trustivapaita tulitikkuja.”922
Kauppiaitten Teollisuus Oy perusti myös margariinitehtaan vuoden 1929 lopulla. Sekin
syntyi kovan kilpailun ja kansainvälisen trustin pakottamana. SOK:n margariinitehdas
oli aloittanut toimintansa vuonna 1928 ja OTK:n tehdas vuonna 1929.
Yksityiskauppiaat halusivat oman tehtaansa kilpaillakseen osuuskauppojen kanssa ja
irtautuakseen huonolaatuisena ja kalliina pitämästään ulkomaisen trustin margariinista.
Kaupparyhmien margariinitehtaat joutuivat kuitenkin heti valmistuttuaan
kamppailemaan alkaneen laskukauden ongelmien kanssa.923
Yksityiskauppiaiden valtakunnallinen teollisuustoiminta jäi vaatimattomaksi, mutta
paikalliset tuotantolaitokset menestyivät paremmin. Kauppiaitten Oy perusti myllyn
Poriin jo vuonna 1916, mutta etenkin Oy Savo-Karjalan Tukkuliike perusti
teollisuuslaitoksia.924 Sen ajamina syntyivät Kauppiaitten Mylly Oy vuonna 1927 ja
Kauppiaitten Leipomo Oy seuraavana vuonna. Molemmat aloittivat toimintansa
Kotkassa.925
Myllyn perustamiseen houkuttivat alueen myllyjä hallinneet tukkuliikkeet. Hinnat
kohosivat ja saatavuudessa esiintyi ongelmia. Samat ongelmat vaikuttivat myös
leipomon perustamiseen, kun leipämarkkinoita hallitsi suuren osuuskaupan leipomo.
Valmiin leivän kysyntäkin kasvoi suureksi alueen laajojen työväen asutuskeskusten
vuoksi. Savo-Karjalan Tukkuliikkeen aloitteesta syntyi vielä Kauppiaitten Panimo Oy
vuonna 1933, kun osuuskaupat hallitsivat alueen virvoitusjuomamarkkinoita.
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Kauppiaitten teollisuuslaitokset menestyivät. Kauppiaitten Leipomosta kasvoi jopa yksi
maan suurimmista 1930-luvulla.926
Merkittävimmän muutoksen kotimaankauppaan toivat yksityiset tukkukauppiaat 1920luvulla. Heidän riviensä tiivistymistä auttoivat vuonna 1920 perustettu Suomen
Tukkukauppiaiden Liitto (STL), 1920-luvun alun lama ja kiristynyt kilpailu.927
Laskukausi kaatoi heikoimmat toimijat. Kai Hoffmanin arvioiden mukaan jäljelle jäi
noin 400 säännöllisesti toimivaa tukkuliikettä. Niistä reilut puolet liittyi STL:n jäseniksi
1920-luvun puoliväliin mennessä. Joukossa olivat kaikki maan suurimmat yksityiset
tukkuliikkeet. Toki niiden ohella toimi myös pienempiä liikkeitä, mutta niiden ei edes
kannattanut kokonsa ja/tai erikoistumisensa takia liittyä STL:ään.928
Suurin osa STL:n jäsenistä oli siirtomaatavaroiden kauppaan painottuneita
yleistukkuliikkeitä, mutta myös erikoituminen vauhdittui 1920-luvulla. Se näkyi etenkin
rautakaupassa. Rauta- ja Koneliikkeiden yhdistys liittyi kokonaisuudessaan STL:n
jäseneksi säännöstelyn päätyttyä. Liitto perusti omat jaostonsa myös kangas- ja
lyhyttavaroita, konttoritarvikkeita ja siirtomaatavaroita kauppaaville tukkuliikkeille sekä
nahkatuontiliikkeille 1920-luvun alussa.929
Sota- ja säännöstelyaika sai monet tukkukaupat luopumaan vähittäiskaupasta.
Mahdollisesti siihen vaikutti osuuskauppojen voimistama kilpailu. Johtaja Kaarlo
Jokinen painotti: ”Tahtoisin ensinnäkin sanoa, että tukku- ja vähittäiskauppa eivät
nykyään enää menesty yhdessä. Elämä on liian monipuolinen, ja yksi ala vie kokonaan
miehen.”930
Vielä ennen sotaa lähes kaikki tukkukauppiaat olivat harjoittaneet vähittäismyyntiä,
mutta jo yli puolet tukkuliikkeistä toimi pelkästään tukkukaupan parissa 1930-luvulla.
Muutos näkyi myös STL:n jäsenistössä, josta ainoastaan 40 harjoitti vähittäiskauppaa
1930-luvun alussa. Etenkin rautatavaroiden tukkuliikkeet kauppasivat tuotteitaan
suoraan kuluttajille, mutta muutoin tukkukauppiaiden vähittäiskauppa ei noudattanut
mitään tiettyä mallia. Tunnetuin oli pääkaupunkiseudulla toiminut suurehko Talous
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Osakekauppa, mutta myös muutamilla hyvin pienillä tukkuliikkeillä oli omia
vähittäismyymälöitä.931
Tukkukauppaa kiusasi edelleen paikallisuus. Useimpien markkina-alue käsitti
suurimmillaankin vain maakunnan kokoisen alueen. Hoffmanin arvion mukaan
valtakunnallisesti toimivia yksityistukkuliikkeitä oli korkeintaan kymmenen.
Tunnetuimpia olivat Pohjanmaan Kauppiaiden Oy, Gustav Paulig & Co, TalousOsakekauppa ja Lassila & Tikanoja Oy.932
STL otti tavoitteekseen valtakunnallisuuden ja suhteiden parantamisen
teollisuudenharjoittajien kanssa. Toistuvat sopimusrikkomukset olivat kiusanneet myös
monia tukkukauppiaita sota- ja säännöstelyaikana. STL nosti esikuvikseen SOK:n ja
OTK:n sekä saksalaiset ammattiveljensä, jotka olivat perustaneet yhteisen ostokonttorin
saadakseen paremmat alennukset teollisuudelta. Tukku-Konttori syntyi vuonna 1924.
Sen perustivat runsaat 50 elintarvike- ja yleistukkuliikettä, mutta etenkin viipurilaiset
tukkuliikkeet jäivät sen ulkopuolelle. Alueen 12 tukkuliikettä perustivat oman
ostoyhdistyksensä, Viipurin Tukkukauppiaiden Yhdistyksen vielä samana vuonna.933
Ostoyhdistykset eivät menestyneet. Ne ainoastaan välittivät jäsentensä tilauksia, mutta
eivät kantaneet taloudellista vastuuta. Vain harvat tehtaat myönsivät niille tavoiteltuja
alennuksia.934
STL korjasi tilanteen ja perusti ostokonttorin, Tukkukunta r.l.:n jo seuraavana vuonna.
Se sitoutui täyteen del credere -vastuuseen jäsentensä vuosiostoista. 935 Vastaavasti
viipurilaiset tukkukauppiaat perustivat Viipurin Tukkukunta r.l.:n.936 Suurin osa
kotimaisista teollisuudenharjoittajista hyväksyi tukkukunnat yhteisostajiksi ja myönsi
tukkualennukset. Merkittävä poikkeus olivat ainoastaan maan tekstiilitehtaat, jotka
antoivat tukkukunnille yhteisostoedut vasta 1930-luvulla.937
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Tukkukauppiaat perustivat tuontitavaroita varten Tuontikunta r.l.:n vuonna 1926. Sen
perustamiseen vaikutti Hankkijan hallitseva asema apulantakaupassa. Tuontikunta teki
heti hyvää tulosta, mutta joutui jo muutaman vuoden kuluttua tunnustamaan, ettei se
voinut merkittävästi horjuttaa Hankkijan ylivaltaa. Tuontikunta keskittyi muihin
yhteisostettaviksi soveltuviin tuotteisiin, kuten suolaan.938
Tukkukauppiaiden yhteisyrityksiä kirittivät myös laskevat markkinaosuudet, joihin
Tukkukunnan ja Tuontikunnan perustaminenkaan eivät heti tuoneet korjausta.
Yksityinen tukkukauppa menetti markkinaosuuksiaan SOK:lle, OTK:lle ja
maakauppiaiden tukkuliikkeille 1930-luvulle saakka.939 Kai Hoffmanin arvion mukaan
menetys oli noin 15 prosenttiyksikköä maailmansotien välisenä aikana.940
STL ei perustanut teollisuuslaitoksia, kuten osuuskaupalliset keskusliikkeet ja
maakauppiaat, mutta muutamilla sen jäsenillä oli omia tuotantolaitoksia, enimmäkseen
myllyjä ja paahtimoita.941 STL halusi kuitenkin vaikuttaa teollisuustuotteiden myyntiin.
Liitto vaati, että kotimaiset tehtaat myisivät ainoastaan tukkukauppiaille. Se halusi
etenkin sota-aikana yleistyneen suoramyynnin lopettamista. Tehtaiden olisi myös
ilmoitettava liitolle uusista ostajista. STL päättäisi, oliko yritystä pidettävä tukku- vai
vähittäisliikkeenä.942
Kaikki tehtaat eivät ehtoihin suostuneet, mutta STL:n pitkäaikaisen toimitusjohtajan
Paavo Korpisaaren mukaan sopimus syntyi ainakin Suomen Sokeri Oy:n kanssa. Myös
muut tehtaat hyväksyivät joitain liiton vaatimuksista. Esimerkiksi Puuvillatehtailijoiden
yhtymä lopetti myynnin osalle vähittäiskauppiasasiakkaistaan jo vuonna 1924 ja antoi
STL:lle oikeuden tarkastaa, oliko uusi asiakas tukkukauppias.943
STL:n edustajat ryhtyivät neuvottelemaan säännöllisesti Suomen Teollisuusliiton
edustajien kanssa vuodesta 1928 alkaen. Myös Teollisuusliitto oli alkanut ponnistella
yhtenäisten myyntiehtojen saamiseksi kahta vuotta aiemmin, koska teollisuuden omat
myyntikonttorit kilpailivat monin paikoin kauppiaiden kanssa. STL pyysikin
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Keskuskauppakamaria asettamaan sen ja Teollisuusliiton ehdottamista edustajista
”komitean harkitsemaan keinoja paremman yhteistyön saamiseksi kaupan ja
teollisuuden kesken.”944 Käytännössä työ tarkoitti kauppatavoista, kuten alennuksista,
maksu- ja toimitusajoista, mahdollisten riita-asioiden järjestelystä sekä tehtaiden
suoramyyneistä kuluttajille ja vähittäiskauppiaille sopimista tehtaiden ja
tukkukauppiaiden kesken.945
Neuvottelut kariutuivat: ”mielipide-eroavaisuudet olivat yhdistäviä seikkoja
suuremmat.”946 Komitean työ lakkasi, mutta neuvottelijat pääsivät tiettyjen alojen,
kuten metallituotteiden, ravinto- ja nautintoaineiden sekä kemiallisten valmisteiden
kaupan osalta yksimielisyyteen kaikista käsiteltävinä olleista kohdista.947
Sopimusten tarkemmasta sisällöstä ei ole säilynyt tietoa, mutta Korpisaari muisteli
1950-luvun alussa:
”Periaate, että kotimainen teollisuus myy vain tukkuliikkeille muodostui
kauppatavaksi 1930-luvulla viimeistään. […] Teollisuuden asiakaskysymyksen
tyydyttävä ratkaisu on johtanut siihen, että tukkukaupan ja teollisuuden
keskinäiset suhteet ovat Suomessa paljon läheisemmät kuin Ruotsissa ja
Norjassa.”948
Tukkukauppiasliitto halusi paremmat suhteet myös ulkomaisia tavaroita välittäneisiin
agentteihin, joiden haltuun pääosa tuontitavaroiden kaupasta siirtyi maailmansodan
jälkeen. STL ja Helsingin Agenttiyhdistys käynnistivät neuvottelut 1920-luvun alussa.
Liiton tavoite oli estää suoramyynti vähittäiskauppiaille ja saada agentit myymään
tuotteita vain STL:n nimeämille liikkeille. Vähäisen vastarinnan jälkeen kaikki
suurimmat agenttiliikkeet ja etenkin siirtomaatavaroita välittäneet yritykset suostuivat
sopimukseen.949
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STL:n vaatimuksesta agentuuriliikkeet luopuivat myös ns. konsignaatiovarastoista eli
varavarastoinnista Suomessa. Tukkukauppiaiden liitto katsoi, että ne yllyttivät agentteja
kilpailemaan tukkukauppiaiden kanssa. Vastavuoroisesti STL kehotti jäseniään
ostamaan tuotteita ainoastaan sopimuksen tehneiltä agenteilta.950
Sopimus oli merkittävä, sillä tukkukaupat välittivät ensisijaisesti tuontituotteita. STL:n
Paavo Korpisaari totesi:
”Kun liitto sopi agenttiensa kanssa siitä, että nämä saisivat myydä ainoastaan
liiton jäsenille ja ns. keskusliikkeille [keskusosuusliikkeille ja
maakauppiasyhtymille], on liitto vuodesta 1925 alkaen tosiasiallisesti määrännyt
uusien tukkukauppojen perustamisesta.”951
Myös teollisuuden, etenkin elintarviketeollisuuden kanssa, solmitut sopimukset
pitivät.952 Korpisaari kiitteli vuonna 1933:
”Sikäli kun tukkukauppiaitten järjestötoiminta on kehittynyt ja lujittunut, ovat ne
sopimuksilla ulkomaisia toiminimiä edustavien agenttien ja kotimaisten tehtaitten
kanssa kyenneet hankkimaan jäsenilleen sellaisia etuisuuksia, että varsinaisen
tukkukaupan harjoittaminen on järjestön ulkopuolella oleville yksityisille
tukkuliikkeille käynyt miltei mahdottomaksi. […] Vain muutamassa maassa ja eri
aloilla on toistaiseksi näin pitkälle päästy, mutta kokemus on kuitenkin osoittanut,
että mahdollisuuksia asian täten järjestämiseksi on kaikkialla olemassa.”953
Agentti-sopimuksen onnistumista auttoivat vähittäiskauppiaiden mielipiteet. Muutamat
agentit rikkoivat sopimusta 1930-luvun lama-aikana ja ryhtyivät myymään suoraan
vähittäiskauppiaille. Kauppias-lehti puuttui kuitenkin välittömästi asiaan ja varoitti
menettelyn koituvan kohtuuttoman kalliiksi tottumattomille kauppiaille. Kuluja syntyisi
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mm. rahdeista, tullauksesta ja huolinnasta, eikä yksittäinen kauppias saisi
paljousalennuksia.954
STL kehitti suhteitaan myös elintärkeisiin asiakkaisiinsa, vähittäiskauppiaisiin. STL ja
Suomen Vähittäiskauppiasliitto solmivat sopimuksen ”tukkuliikkeiden yleisistä
myyntiehdoista” vuonna 1925. Seuraavan vuonna liitto vahvisti kauppatavat myös
kauppamatkustajien ja paikallismyyjien valtuuksista sekä laivausasiakirjojen
lunastamisesta pankeista. Lisäksi STL määritteli maksuajat ja kassa-alennukset eri
tukkukauppa-aloille.955 Sopimukset tarkoittivat, että sota-aikana turmiollisiksi
osoittautuneista kauppatavoista päästiin eroon.956
Tukkukauppiaiden liitto kehitti myös luottosuhteita, koska vähittäiskauppiaiden
luotottaminen oli riskialtista ja kallista. STL palkkasi asiamiehen käsittelemään
akordianomuksia ja selvittelemään konkurssipesiä vuodesta 1923 alkaen.957 Liitto ryhtyi
selvittämään myös vähittäiskauppiaiden taloudellista tilannetta ja luottokelpoisuutta
jäsentensä puolesta.958 Paavo Korpisaari arvioi luotottamisen tärkeyttä:
”Silmällä pitäen sitä ankaraa kilpailua, jonka yksityinen vähittäiskauppa on saanut
kestää valtion ja yleisen mielipiteen suosiman osuuskauppaliikkeen taholta, ja
ottaen huomioon vallinneet kireät rahaolot voitaneen väittää, että yksityinen
vähittäiskauppa olisi kulkenut turmiotaan kohti, ellei tukkukauppa olisi sitä
luotonannoillaan kyennyt rahoittamaan.”959
STL:n toimenpiteet viimeistelivät tulevien päivittäistavaroiden eli elintarvikkeiden ja
siirtomaatavaroiden tukkakauppaportaan keskittymisen. Vahvaa keskittymistä ilmeni
myös rautatukkukaupan saralla. Yksityisen tukkukaupan perustaminen oli käytännössä
lähes mahdotonta ilman STL:n jäsenyyttä.960
Vastaavasti SOK ja OTK lopettivat myynnin jäsenistöön kuulumattomille
osuuskaupoille 1910-luvun lopussa. Osuuskauppojen perustamisesta tuli mahdotonta
ilman keskusosuusliikkeiden jäsenyyttä. Maakauppiaiden tukkuliikkeet suhtautuivat
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puolestaan kielteisesti uusien vähittäiskauppiaiden tukkukauppojen perustamiseen, eikä
niitä syntynyt. Sitä vastoin maakauppiaat neuvottelivat yhä kiivaammin
tukkuliikkeidensä yhdistämisestä. Viimeinen 1920-luvulla tehty yritys päätyi
loppumetreillä erimielisyyksiin liikkeen tulevasta toimitusjohtajasta. Maakauppiaat
onnistuivat kuitenkin perustamaan keskuskomiteansa tilalle tiiviimmän
yhteistyöfoorumin Suomen Vähittäiskauppiaitten Tukkuliikkeiden Yhdistyksen (VTY)
ja yhteisostoja harjoittavan Kauppiaitten Keskuskunnan vuonna 1929.961
Tukkukauppaa alkoi hallita neljä kaupparyhmää.962 STL:n laskemien mukaan koko
maan tukkukaupasta STL:n markkinaosuus oli noin 64 prosenttia, maakauppiaiden
tukkuliikkeiden noin 12 prosenttia ja SOK:n ja OTK:n noin 24 prosenttia 1920-luvun
lopulla.963 Vähittäismyynnin arvioiminen oli/on hankalampaa, kun alkavaa
ketjuuntumista, tukku-vähittäiskauppasidoksen vahvistumista, ei vielä esiintynyt kuin
lähes ainoastaan osuuskaupallisella puolella. Ulkopuolisen arvioijan mukaan SOK:n ja
OTK:n markkinaosuus vähittäiskaupastakin oli suuri, noin 18–20 prosenttia vuonna
1929.964
Tukkuliikkeiden voimistunut asema ja parantuneet hankintasuhteet voimistivat myös
rajanvetoa yksityisten vähittäis- ja tukkukauppiaiden liittoumien välillä.
Maakauppiaiden tukkuliikkeet erosivat STL:n jäsenyydestä vuonna 1928. Virallisena
syynä olivat maakauppiaiden jäsenilleen maksamat vuosialennukset, joiden katsottiin
lisäävän niiden kilpailuetua suhteessa muihin tukkuliikkeisiin. Maakauppiaiden
asiakkaat saattoivat siis saada tuotteita halvemmalla kuin muiden tukkuliikkeiden
ostajat.965
Monet maakauppiaiden ostoalennuskäytäntöä vastustaneista tukkuliikkeistä ottivat
kuitenkin systeemin varsin pian käyttöön vetoamalla kilpailullisiin syihin. Eroon
vaikuttikin ensisijaisesti kahden ryhmän alkava eriytyminen. Maakauppiaiden
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tukkuliikkeet ilmoittivatkin eronsa toiseksi syyksi kestämättömän suuret vuosittaiset
jäsenmaksut kilpailijalleen.966
~~~~~~~~~~
Teollisuus saattoi matkaan kotimaankauppaa muuttaneen ketjureaktion maailmansodan
poikkeusvuosina. Useat teollisuudenharjoittajat irtisanoivat sopimuksensa tukku- ja
vähittäiskauppiaiden kanssa. Hinnat kohosivat ja toimitusten epävarmuus lisääntyi.
Yksityisten vähittäiskauppiaiden ahdinkoa kasvattivat huonot asemat
säännöstelyjärjestelmässä sekä rajahinnat, jotka vaikuttivat voimakkaimmin juuri
heidän ansioihinsa.
Sen sijaan SOK menestyi ensisijaisesti omien toimenpiteidensä ansiosta sotavuosina.
Keskusosuusliike sai verrattain suuren kokonsa ja alihinnoittelunsa ansiosta vahvan
aseman säännöstelyjärjestelmässä. Se kasvatti asemaansa entisestään liittymällä suurilla
osuuksilla jäseniksi erilaisiin sotatalousyhtymiin, jotka alkoivat hallita säännöstelyä
vuodesta 1917 alkaen. SOK ei kärsinyt myöskään yksityisten kauppiaiden tavoin
teollisuuden sopimusrikkomuksista. Sen suuri koko, vaihtoehtoiset hankintakanavat,
oma tuotanto ja lainopillisesti taitavat johtajat auttoivat kiistojen voittamisessa.
Keskusosuusliikkeen sodanaikaista menestystä avittivat aiemman
osuustoimintatutkimuksen korostamat tekijät eli organisaatiorakenne, hyvä johtajisto ja
sopeutuvuus toimintaympäristön muutoksiin.
Osuuskauppojen menestystä vankisti kilpailevan osuuskaupallisen keskusliikkeen
OTK:n synty vuonna 1917. Kaksi osuuskaupallista keskusliikettä mahdollisti aiempaa
tiiviimmät siteet läheisiksi koettuihin järjestöihin ja puolueisiin, voimisti kilpailua ja
paransi osuuskauppojen myymäläverkostojen maantieteellistä kattavuutta. Pääosin
maatalousväestön liikkeenä pidetty SOK solmi likeiset suhteet monien
maataloudellisten järjestöjen, kuten maataloudellisten keskusosuusliikkeiden, MTK:n,
Suomen Maatalousseurojen Keskusliiton ja Maalaisliiton kanssa. Työväestön
osuuskaupallisena keskusliikkeenä pidetty OTK lähentyi muiden työväenjärjestöjen,
etenkin SDP:n ja SAJ:n kanssa. SOK:n ja OTK:n sidosryhmät tarjosivat tukea ja
mahdollisuuksia jäsen- ja asiakasmäärien kasvattamiselle. SOK kasvatti kilpailua
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entisestään perustamalla osuuskauppoja OTK:n alueille eli kaupunkeihin ja
teollisuustaajamiin. SOK:n perinteistä valta-aluetta oli ollut maaseutu.
Säännöstelyn päätyttyä SOK:n ja OTK:n kasvua avittivat myös säästökassat, omat
vakuutuslaitokset ja teollisuus. Keskusosuusliikkeet kasvattivat pääomiaan etenkin
säästökassojensa ja vakuutuslaitostensa avulla. Kilpailuetua toivat myös omat
teollisuuslaitokset, joiden perustamiseen houkuttivat etenkin teollisuuden
trustiutuminen, tavarapula ja pyrkimys hankinta- ja tuotantokustannusten alentamiseen.
SOK:n ja OTK:n kasvu sekä sota- ja säännöstelyaikana koetut vastoinkäymiset saivat
yksityiset vähittäis- ja tukkukauppiaat tehostamaan järjestäytymistään eli keskittämään
toimintojaan.
Kaupunkien vähittäiskauppiaat perustivat oman liittonsa vuonna 1918. Se ja SML
yhdistyivät Suomen Vähittäiskauppiasliitoksi (SVL) kolmen vuoden kuluttua.
Maakauppiaiden tukkuliikkeet eivät yrityksistään huolimatta onnistuneet
yhdistymisaikeissaan, mutta liikkeet perustivat yhteistyöfoorumikseen Keskuskomitean
vuonna 1917. Työtä jatkamaan syntyivät entistä tiiviimmät yhteistyöelimet, aatteellinen
VTY ja yhteisostoihin keskittynyt Kauppiaitten Keskuskunta vuonna 1929.
Maakauppiaiden tukkuliikkeet perustivat myös Kauppiaitten Teollisuus Oy:n vuonna
1921 vastatakseen osuuskaupallisten keskusliikkeiden ja trustien hallitsemien
teollisuuslaitosten tuomaan haasteeseen.
Tukkukauppiaiden sopimusrikkomukset vauhdittivat vähittäis- ja tukkukaupan
erkaantumista. Tukkukauppiaat perustivat omaksi uudeksi järjestökseen Suomen
Tukkukauppiasliiton (STL) vuonna 1920. Siihen liittyivät kaikki maan suurimmat
tukkuliikkeet ja etenkin siirtomaatavaroita välittäneet liikkeet. Tukkukauppiaat
katsoivat, että he eivät voineet jäädä ainoiksi järjestäytymättömiksi kauppiaiksi. He
perustivat myös kotimaisten tuotteiden yhteisostoyritykseksi Tukkukunnan vuonna
1925 ja ulkomaankauppaa varten Tuontikunnan seuraavana vuonna 1926.
Tukkukauppiaiden yhteenliittymästä kasvoi voimakas vallankäyttäjä. STL onnistui
solmimaan merkittävät sopimukset etenkin elintarvike- ja siirtomaatuotteita
valmistaneiden teollisuuslaitosten ja tuontikauppaa hallinneiden agenttien kanssa.
Sopimukset estivät teollisuuslaitoksia ja agentteja myymästä suoraan muille kuin STL:n
jäsenille, maakauppiaiden tukkuliikkeille ja osuustoiminnallisille keskusliikkeille.
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Sopimukset keskittivät päivittäistavaratukkukaupan pääosin neljän kaupparyhmän
haltuun 1930-luvun alkuun mennessä.
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”Kilpikuvan keskeiseen, sen ajatusta kannattavaan, mutta kuitenkin himmeähkönä
ikään kuin tehtävänsä takana pysyttelevänä, yksityisyrittäjää sattuvasti kuvaavaa
ryhdikkääseen henkilöhahmoon liittyvät tarkoitusta selventävinä meidänkin
maassamme yleisesti tunnetut perinteelliset kaupan (Merkuriuksen) tunnusmerkit
sekä mainontaa osoittavasti korkealle ja eteenpäin kohotettuna Kauppiaitten
Keskuskunnan tavaramerkkinä jo laajasti tunnetuksi tullut voimakaspiirteinen K.”
SVL:n tiedote maakauppiaiden tukkuliikkeiden yhteisistä K-kilvistä vuonna 1934.967




















[XY



 /&&-.S[ZU@TZ[IT[RC

SZX

Tässä luvussa käsittelen 1930-luvun laman vaikutusta kaupparyhmiin, yhä
tärkeämmäksi noussutta maataloustuote- ja -tavarakauppaa sekä alkavaa ketjuuntumista.
Pula-aika runteli pahoin yksityisiä vähittäis- ja tukkukauppiaita. Vararikkojen määrä
kohosi useisiin tuhansiin, mutta yksikään osuuskauppa ei ajautunut konkurssiin. Väitän,
että osuuskaupallisten keskusliikkeiden suuruus, omat toimet ja etenkin vahvempi
keskittäminen ja ketjuuntuminen auttoivat niitä selviämään pula-ajasta monia
yksityisliikkeitä paremmin.
Osoitan, että SOK:n menestystä siivitti myös suurasema maataloustuote- ja tavarakaupassa, minkä saavuttamisessa auttoivat läheiset suhteet maanviljelijäväestöön
ja maataloudellisiin osuuskuntiin. Myös OTK:n maataloustuotevälitys kasvoi suureksi,
mutta se joutui luomaan kalliimman hankintaverkoston. Kauppiaitten Keskuskunnan
heikompi verkosto tarkoitti myös heikkoa asemaa maataloustuotekaupassa.
Väitän, että pula-aika voimisti yksityisten vähittäis- ja tukkukauppiaiden pyrkimyksiä
osuuskauppojenkaltaisten kauppaketjujen luomiseen. Ensimmäisiksi tärkeiksi
ketjutunnuksiksi kohosivat omat merkkituotteet, etenkin tulitikut, margariini ja kahvi.
Vasta 1940-luvulla myymälöiden seiniin kiinnitettävät oman kaupparyhmän tunnukset
tulivat tärkeiksi. Niiden ilmestyminen katukuvaan kuitenkin paljasti, että
päivittäistavaroiden vähittäiskauppa oli keskittynyt pääosin neljän kaupparyhmän
haltuun jo vuoteen 1938 mennessä.

,')""!! !
Suuri 1930-luvun pulakausi osoittautui kaupan alalla toistoksi 1920-luvun alun kriisistä:
tuhansia yksityiskauppiaita ajautui konkurssiin, mutta ei yksikään osuuskauppa.
Jälkimmäisten nimittäminen ”hädän ja puutteen lapsiksi” vaikutti osuvalta, kun
yksityisen kaupan alalla tehtiin yli 3 600 vararikkoa vuosien 1928–1932 aikana.968
Sekään ei riittänyt. Laman taituttuakin yksityisen kaupan konkursseja tehtiin vielä noin
700 seuraavan kahden vuoden aikana.969 Karkeiden arvioiden mukaan puolet tai
vähintään yksi kolmasosa yksityisistä kauppiaista ajautui vararikkoon.970 Maakauppiaita
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tutkineen Aulis J. Alasen mukaan kyse oli ”katastrofimaisesta maakauppiaskunnan
laskusta”. 971
Osuuskaupat eivät ainoastaan selvinneet, vaan ne jopa kasvoivat. OTK:n ja SOK:n
osuuskauppojen jäsenmäärä kasvoi reilulla 20 000:lla molemmissa ryhmissä vuosina
1928–1932. OTK-laisten määrä kohosi noin 250 000:een ja SOK-laisten noin
230 000:een. Se oli saavutus, sillä lama koetteli pahiten juuri niiden jäsenistön
pääryhmiä, maaseutu- ja teollisuustyöväestöä. Myymäläverkostokin tiheni sadoilla
myymälöillä. OTK:lla oli noin 1 600 ja SOK:lla myymälää 2 300 vuonna 1932. Kasvu
oli vieläkin suurempaa, jos mukaan otetaan kaikki toimipisteet, kuten ravintolat,
kahvilat ja erikoismyymälät. SOK-laisten toimipisteiden lukumäärä kasvoi noin 350:llä
2 700:een ja OTK-laisten 380:llä 1 880:een.972
SOK:n ja OTK:n yhteinen markkinanosuus tukkukaupassa kasvoi niiden omien
laskemien mukaan prosenttiyksiköllä 15:stä 16:een. Paavo Korpisaaren mukaan kasvu
oli voimakkaampaa 23,5 prosenttiyksiköstä lähes 29 prosenttiyksikköön vuosien 1928–
1932 aikana.973 Myös osuus vähittäiskaupasta vahvistui, noin 33:sta 35
prosenttiyksikköön.974
Osuuskauppojen vahvuus järkytti monia yksityiskauppiaita. Pelkoja kasvattivat Väinö
Tannerin ehdotukset OTK:n ja SOK:n tuotannon yhdistämisestä. Tanner oli pitänyt
tuotannon jakautumista kahteen leiriin kestämättömänä jo OTK:ta perustettaessa. Lama
sai Tannerin entistä vakuuttuneemmaksi tuotannon yhdistämisen tarpeellisuudesta.
Yksityisen liike-elämän äänenkannattaja Viikko-Sanomat kauhistui ja kysyi: ”Seuraako
sitten Tannerin ennustama sosialistisen yhteiskunnan toteuttaminen nykyisen
yhteiskunnan helmassa?”975
SOK tyrmäsi ehdotukset yksityiskauppiaiden helpotukseksi. Keskusosuusliikkeen
mukaan edistysmieliset havittelivat vain sen suuremman teollisuustuotannon tuomia
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etuja.976 Yhteistyöhalukkuutta heikensi myös oikeistosuuntaus. Monet edistysmieliset
osuuskaupat joutuivat Lapuan liikkeen ilkivallan kohteiksi.977 KK valitti rötöstelyistä
sisäministerillekin.978 Sitä vastoin SOK:n osuuskaupat säästyivät ja pitivät Aktivistilehden tilauslistoja myymälöissään. SOK myös antoi rahaa kansalaiskeräykseen Vihtori
Kosolan taloudellisen aseman korjaamiseksi. Toimenpiteet joutuivat edistysmielisten
avoimen kritiikin kohteeksi.979
Oikeistosuuntaus ei tuonut merkittävää kilpailuetua yksityisille vähittäis- ja
tukkukauppiaille, vaikka Kauppalehti iloitsi jopa kansallissosialistien päätöksestä
lakkauttaa kommunistien pesäpaikoina pidetyt saksalaiset osuuskaupat vuonna 1933:
”Me puolestamme näemme osuuskauppatoimintaan kohdistetuissa toimenpiteissä
sen terveen ajatuksen ilmauksen, että osuuskaupat pyrkivät hävittämään
toimeentulomahdollisuuksia keskiluokalta, joka on kansan lujan yhteiskunnallisen
rakenteemme kaikkein kestävämpiä kulmakiviä.”980
Artikkeli suututti odotetusti OTK:ta ja SOK:ta. Ne tuomitsivat riemun alhaiseksi ja
ennenaikaiseksi.981
Hyvin menestyneet keskusosuusliikkeet jatkoivat saarnaamista talouselämän
muuttumisesta ennen pitkää kokonaan osuustoiminnalliseksi, kuten Kuluttajain Lehti
painotti jo vuonna 1927:
”Osuustoimintaliikkeen pyrkimyksenä on luoda nimensä mukaisesti täydellisesti
itsenäinen ja riippumaton talousjärjestelmä. Mutta tämä riippumattomuus on
saavutettava kaikilla osuustoiminnan aloilla. Vasta sitten kun riippumattomuus
sekä yksityisestä kauppa- että myös teollisuuspääomasta on saavutettu voidaan
puhua itsenäisyydestä ja vapaudesta.”[ZT
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Visiot säikyttivät yksityiskauppiaita. SVL kutsui kauppakorkeakoulun professorin O. K.
Kilven puhumaan ”täysosuustoiminnallisesta talousjärjestelmästä” vuosikokoukseensa
vuonna 1929. Kilpi tyrmäsi ajatuksen ja piti sitä yhtä mahdottomana kuin sosialistista
talousjärjestelmää. Molemmat johtaisivat tuotantohyödykkeiden yhteisomistukseen, ja
kaikista kansalaisista tulisi samojen työnantajien palkollisia. Siten järkiperäiseltä
tuotannolta ja kulutukselta putoaisi pohja. Järjestelmät kaatuisivat
mahdottomuuteensa.983
Yksityiset vähittäis- ja tukkukauppiaat päättivät taistella parhaan kykynsä mukaan
osuuskauppoja ja huonoa aikaa vastaan. Kauppiaitten Keskuskunta perusti
Vähittäiskauppiaiden tukemisrahaston vuonna 1930. Sen tarkoituksena oli avustaa
tilapäiseen taloudelliseen ahdinkoon joutuneita kauppiaita ja estää heidän liikkeidensä
ajautuminen osuuskaupoille. Peruspääoman 300 000 markkaa lahjoitti Suomen Sokeri
Oy. Keskuskunta onnistui pelastamaan muutamia vähittäiskauppiaita, mutta monia
kauppoja päätyi osuuskauppojenkin haltuun.984
SVL ja tukkukauppiaiden liitto STL perustivat yhteistuumin Taloudellisen
Valistuskeskuksen osuustoiminnallisen propagandan vastapainoksi vuonna 1929. Liitot
olivat aloittaneet yhteistyön jo muutamaa vuotta aiemmin, jolloin ne liittyivät
osakkaiksi Viikko-Sanomia kustantaneeseen yhtiöön. Puunjalostusteollisuuden
Keskusliitto ja Suomen Teollisuusliitto olivat perustaneet yhtiön ja lehden
yksityisyritteliäisyyden äänenkannattajaksi jo vuonna 1922. Nyt Viikko-Sanomista tuli
Taloudellisen Valistuskeskuksen julkaisu. STL rahoitti toiminnan ja Valistuskeskus
sijoitettiin sen tiloihin. Keskuksen tehtävänä oli mm. toimittaa sanoma- ja
aikakausilehtiin yksityistä kauppaa puolustavia kirjoituksia, julkaista Viikko-Sanomia ja
järjestää esitelmätilaisuuksia. 985 SVL:n piirien asiamiehistä tuli myös Taloudellisen
Valistuskeskuksen asiamiehiä. He levittivät Viikko-Sanomia yksityiskauppiaiden
asiakaskunnan keskuuteen.986



[ZU

UTGS[T[C
--).%.O31/,TRST@SRSA /&&-.S[ZU@TRY@UUWIUUXA,.%.S[WY@YSTA+611))55%.
4+%:(5)0.*/(5/+6...15+WCSCS[US@T[CSCS[US@STCYCS[UT@SXCYCS[UV@*/(5/+6...-6)45)).1./*
S[URIS[VS@SST[BU@A611))55%.%4+64+6...*/(5/+6...15+USCSCS[US@*/(5/+6...
10:5 +)3*5S[T[IS[UW@SSUTUBS@C
[ZW
/31)43)S[VR"@X[A/31)43)S[WR@SRYISRZA /&&-.S[ZU@SZXA%3(/S[ZU@[A%4)+.4TRSX@
SUASGS[T[A/--),S[[S@[WI[XC
[ZX
--).%.O31/,TRST@SRVISRW@SRZISR[C
[ZV



S[R

Valistuskeskus organisoi vuodesta 1932 alkaen yksityisyritteliäisyyden viikkoja, joiden
esikuvina olivat osuuskauppojen vastaavat tempaukset ja SVL:n edellisenä vuonna
järjestämä valtakunnallinen kauppiasviikko.987 KK kuuli hankkeesta ja järjesti
perinteiset osuuskaupalliset valistusviikkonsa samaan aikaan. Taustatukea antoivat
sosialistiset sanomalehdet, jotka hyökkäsivät yksityiskauppiaiden viikkoa vastaan.988
STL:n ja SVL:n yhteistyöfoorumi ei kestänyt. Valistuskeskus lopetti toimintansa jo
vuonna 1933. Toiminnan jatkajaksi perustettiin Yksityisyrittäjäin Liitto (YYL). Sen
historiaa tutkineen Timo Mikkilän mukaan uusi liitto perustettiin turvaamaan
yksityisyrittäjinä toimivien vähittäiskauppiaiden asemaa ja mahdollisuuksia vahvan
aseman saavuttaneen osuustoiminnallisen kauppamuodon rinnalla.989 SVL jättäytyi
kuitenkin YYL:n ulkopuolelle.990 Viralliseksi syyksi ilmoitettiin erimielisyydet
yhteisistä tunnuksista. STL:n johtaja Jonne Anttonen halusi samat kauppiastunnukset
kaikille yksityisille kauppiaille, mutta SVL:n johto vaati omille kauppiasjäsenilleen eri
tunnuksia.991
Eroon vaikutti myös Valistuskeskuksen rahoittaminen. STL ei yrityksistään huolimatta
saanut SVL:ää tukemaan keskusta.992 SVL:n jäsenet myös pitivät Viikko-Sanomia liian
kalliina lehtenä, eikä se näyttänyt sopivan heidän tarkoituksiinsa monien tukijoiden
erilaisten pyrintöjen vuoksi.993
SVL perusti asiakaskunnalleen suunnatuksi lehdeksi Pirkan vuonna 1933. Nimi tarkoitti
laskuissa käytettyä merkkipalikkaa. SVL:n jäseniä kehotettiin tilaamaan lehteä
asiakkailleen, ja se ylsikin yli 100 000 levikkiin jo vuonna 1934.994 Yksityisyrittäjäin
liiton ja STL:n yleisölehdeksi syntyi Talous ja Koti, joka saavutti 200 000 levikin 1930luvulla.995
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STL:n ja SVL:n suhteita nakersi etenkin velkakauppa lama-aikana. Tukkukauppiaat
olivat vähittäiskauppiaiden tärkeimpiä luotottajia, mutta pula-aikana järjestely kostautui.
Maksukyvyttömiksi ajautuneet vähittäiskauppiaat kaatoivat monia tukkukauppiaita.996
Vähittäiskauppiaat pitivät velkakauppaa ja muuta varomatonta toimintaa suurimpina
syinä tuhansiin konkursseihinsa, kuten kauppatieteiden kandidaatti ja Kauppiaiden Oy:n
neuvontamies Usko E. Koppinen selitti yleisessä kauppiaskokouksessa vuonna 1934:
”Erehdyksiä olivat ennen kaikkea tolkuton velaksi myynti, minkä aiheuttamat
suuret luottotappiot vasta pula-aikana paljastuivat, edelleen liikepääomien väärät
sijoittamistavat varsinaisen kauppatoiminnan ulkopuolelle, kiinteimistöihin,
osakkeihin jne.”997
Osuuskaupatkin harjoittivat velkakauppaa, mutta hillitymmin. SOK ja OTK tukivat
myös huonosti menestyviä kauppojaan ”hinnalla millä hyvänsä”, kuten Koppinen
korosti.998
Lama puri järjestäytyneisiin kauppiaisiinkin. Maakauppiaiden tukkuliikkeiden myynti
aleni inflaatiokorjattuna noin 10 prosenttia vuosina 1928–1932. Tosin Kauppiaitten
Oy:n liikevaihto romahti jopa lähes 30 prosenttia.999 Se kärsi muita enemmän
epäkelvoista johtajista ja myös kilpailusta, kun Pohjanmaan Kauppiaiden Oy toimi
samalla alueella.1000 Kaikesta huolimatta maakauppiaiden tukkuliikkeiden yhteinen
markkinaosuus tukkukaupasta jopa hieman nousi vajaalla prosenttiyksiköllä 13:sta
lama-aikana.1001
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Myynnin lasku ei kuitenkaan paljasta kaikkea, sillä myös hinnat laskivat. Verrattain
hyvin menestyneen SOK:nkin liikevaihto pysytteli lähes samana, ja OTK:n aleni noin
viisi prosenttia vuosien 1928–1932 aikana.1002
Ahdinko näkyi selkeämmin maakauppiaiden tukkuliikkeiden jäsenmäärissä. Kahden
suurimman maakauppiaiden tukkuliikkeen, Maakauppiaitten Oy:n ja Oy Savo-Karjalan,
vähittäiskauppiasosakkaiden määrät laskivat. Maakauppiaitten Oy:n
maakauppiasosakkaiden määrä väheni sadalla, noin 1000:n ja kaupunkikauppiasmäärät
pysyivät lähes ennallaan noin 500:ssa vuosina 1928–1932.1003 Oy Savo-Karjalan
vähittäiskauppiasosakkaiden määrä aleni noin 300:lla 1300 samaan aikaan.1004
Myös STL:n jäsenmäärät ja jäsenten liikevaihdot laskivat. STL:llä oli noin 215 jäsentä
vuonna 1928, mutta peräti runsaat 70 lopetti toimintansa vuosien 1928–1932 aikana.
Kokonaisvähennys ei ollut aivan yhtä suuri, sillä STL:n liittyi 14 uutta jäsentä samaan
aikaan. Jäsenistöä oli noin 160 vuonna 1932.1005 Liikevaihto putosi runsaat 30
prosenttia.1006 Markkinaosuus laski noin seitsemän prosenttiyksikköä 57:ään.1007
Tukkukauppiaat ja yksityiset vähittäiskauppiaat olivat toisaalta tyytyväisiä laman
aiheuttamiin konkursseihin, koska jäljelle jääneiden kauppiaiden rivit tiivistyivät ja
heikoimmat karsiutuivat pois. Koppinen tiivisti:
”Kauppiaitten vararikot ovat epäilemättä erittäin lukuisissa tapauksissa ikään kuin
puhdistaneet ilmapiiriä, karsineet ammattikunnastamme pois ammattitaidottomia
ja sellaisia, jotka, jos pula-ajan olisivat kestäneetkin, olisivat terveellä pohjalla
toimiville kauppiaille jatkuvasti haitaksi vielä tälläkin hetkellä.”1008
Yksityiset vähittäiskauppiaat iloitsivat etenkin varakkaiden maanviljelijöiden
perustamien kauppaosakeyhtiöiden katoamisesta. Niitä oli perustettu ensimmäisen
maailmansodan päätyttyä, mutta SVL:n jäsenet rinnastivat ne täysin osuuskauppoihin.
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Kauppias-lehti kutsui niitä kuvaavasti piilo-osuuskaupoiksi. Kai Hoffmanin arvion
mukaan maanviljelijöiden kauppoja perustettiin moniin pitäjiin, ja ne menestyivät
kohtuullisesti aina 1920-luvun lopulle saakka.1009
Lama tiivisti jäljellejääneiden yksityiskauppiaiden yhteistyötä. Uudet yhteistyöfoorumit,
aatteellinen VTY ja yhteisostoihin keskittynyt Kauppiaitten Keskuskunta, aloittivat
laskusuhdanteessa vuonna 1929. VTY korvasi keskuskomitean, joka oli aiemmin
antanut vain suosituksia.1010 Uudesta järjestöstä haluttiin vahvempi. Sääntöjen mukaan
VTY pyrki toteuttamaan tarkoitusperiään mm.:
”valvomalla jäsenyhtymiensä etuja niin koti- kuin ulkomaistenkin tavarain
hankinnassa, järjestämällä kulutustavarain tuotantotoimintaa, vahvistamalla
jäsenyhtymiensä toiminta-alueet tavaran tarjontaa varten, pitämällä silmällä
vähittäiskauppiaitten uusien keskusliikkeitten perustamista ja haarakonttorien
avaamista ryhtymällä niihin nähden sellaisiin toimenpiteisiin mitä
vähittäiskauppiaskunnan yhteinen paras näyttää vaativan, koettamalla saada
jäsenyhtymilleen yhteiset myyntiehdot, ehdottelemalla jäsenyhtymiensä hintojen
mahdollista yhtäläistyttämistä, paikalliset olot huomioon ottaen ja järjestelemällä
jäsenyhtymiensä keskeisen luottotietojen välittämisen.”1011
VTY onnistui vakiinnuttamaan maakauppiaiden tukkuliikkeiden vuosi- ja
käteisalennukset asiakkailleen, mutta sen työ osoittautui pian päällekkäiseksi
Kauppiaitten Keskuskunnan ja SVL:n kanssa.1012 VTY:llä ja Kauppiaitten
Keskuskunnalle oli yhteinen johtajakin E. J. Railo.1013 Aatteellisen järjestön työ lakkasi
käytännössä jo vuonna 1934.1014
Maakauppiaiden tukkuliikkeiden yhteistyön veturiksi kohosi Kauppiaitten Keskuskunta,
joka perusti kahvipaahtimon vuonna 1930 ja osti paita- ja esiliinatehtaan Lahdesta kaksi
vuotta myöhemmin. Molempien toiminta käynnistyi hyvin.1015 Kauppiaitten
Keskuskunta saattoi ryhtyä SVL:n päärahoittajaksi vuonna 1933. Keskuskunta aloitti
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myös tahattomaksi kilpailijakseen jääneen Kauppiaitten Teollisuus Oy:n osakkeiden
ostot.1016
Lama uudisti myös tukkukauppiaskuntaa. Se tappoi viimeisetkin vanhat tukkuliikkeet ja
sota-aikana syntyneet heikommat tulokkaat.1017 Jäljelle jäi oikeastaan vain kaksi
merkittävää vanhaa siirtomaatavarakauppaa harjoittavaa liikettä H. O. Gesellius
Jälkeläiset & Kumppanit ja Stockmann. 1018
Tukkukauppiaskunta jatkoi vakiintumistaan, joka oli alkanut jo 1920-luvulla. Sitä
korosti uusien merkittävien tulokkaiden lähes täydellinen puuttuminen. Kai Hoffmanin
mukaan maailmansotien välisenä aikana perustetiin vain vähän merkittävään asemaan
kohonneita tukkuliikkeitä. Hoffman arvioi, että ”laajan haarakonttoriverkoston
perustaneiden osuustoiminnallisten keskusliikkeiden ja maakauppiaiden tukkuliikkeiden
kilpailuvaikutus oli tuossa vaiheessa niin suuri, että alalle pääsi vain suhteellisen pieniä
ja erikoistuneita yrityksiä.”1019
Kova kilpailu vaikeuttikin uusien tukkuliikkeiden perustamista, mutta syytä oli myös
STL:ssä. Sen teollisuudenharjoittajien ja agenttien kanssa solmimat sopimukset
rajoittivat tukkukauppiaaksi pääsyä taaten STL:lle oikeuden päättää, kuka oli
kelvollinen tukkukauppias ja kuka ei.1020 Liiton säännötkin olivat rajoittavia. Ehtoina
olivat riittävä kaupallinen kokemus, tyydyttävä pääomatilanne ja hyvä kauppamoraali.
Myös pääosa jäsenten tuloista täytyi tulla tukku-, ei vähittäiskaupasta. Tosin siitä
joustettiin merkittävien liikkeiden, kuten Stockmannin ja Talous-Osake-Kaupan
kohdalla. Säännöt myös edellyttivät vuoteen 1934 saakka, että tukkukaupan kotipaikan
oli oltava kaupunki. Se esti jäseneksi pääsyn maaseudun liikkeiltä.1021
Tukkukauppiaat rajoittivat myös vähittäiskauppiaaksi pääsyä laman seurauksena: yhä
useammat tukkukaupat kiristivät luottoehtojaan.1022
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STL rajoitti tarkoituksellisesti uusien tukkukauppojen perustamista.1023 Tavoitteina
olivat elinvoimaisemmat tukkuliikkeet, tiiviimpi yhteistyö ja suuremmat liikevaihdot,
koska yksityiset tukkuliikkeet olivat armottoman pieniä osuuskaupallisiin ja
maakauppiaiden tukkuliikkeisiin verrattuna. Yksityisten tukkuliikkeiden myynti oli
keskimäärin vain noin 30 miljoonaa markkaa ennen ja jälkeen 1930-luvun laman.
Suurimpienkaan liikevaihto ei kohonnut kuin 100 miljoonaan markkaan 1920-luvulla ja
200 miljoonaan markkaan 1930-luvulla.1024 Maakauppiaiden kahden suurimman
liikkeen liikevaihdot olivat noin kolme neljä kertaa suuremmat. OTK:n ja SOK:n
myynnit kohosivat monikymmenkertaisiksi suurimpiin yksityisiin tukkuihin
verrattuna.1025 STL:n johtaja Paavo Korpisaari tuskaili: ”Tällaisessa tilanteessa ei
yksityisellä tukkukaupalla luonnollisesti ole muuta mahdollisuutta kuin kulkea
keskittymisen tietä, se on muodostuva sivumyymäläliikkeeksi.”1026
Tukkukauppiailla oli kuitenkin vain vähän vähittäisliikkeitä. Useimmat omistivat vain
yhden myymälän, joka oli usein perintöä vanhan tukkukaupan ajoilta.1027 Vallitsevien
käsitysten mukaan myös tukku- ja vähittäiskauppa oli pidettävä erillään toisistaan. STL
ryhtyi kuitenkin pohtimaan strategiansa muuttamista, sillä osuuskauppojen ja
maakauppiaiden tukkuliikkeiden tuoma haaste vei asiakkaita. Korpisaari totesi laman
helpottaessa, kuinka ”maakauppiasyhtymät ovat ottaneet parhaimmat
vähittäiskauppiaat”.1028 Maakauppiaiden tukkuliikkeiden osakkailla ei kuitenkaan ollut
mitään velvoitteita ostaa ainoastaan omalta yhtiöltään. Siksi yksityisten tukkuliikkeiden
kannatti kilpailla entistä voimakkaammin vähittäiskauppiaista. Useimmat tukut
suostuivat myöntämään kauppiaille vuosialennuksia maakauppiasyhtymien tavoin jo
1930-luvun alussa. 1029
Yksityisen vähittäis- ja tukkukaupan vaikeudet saivat monet ihmettelemään
osuuskauppojen menestystä. Miksi ne pärjäsivät pula-ajasta huolimatta? Yksi
kummastelijoista oli KOP:n pääjohtaja J. K. Paasikivi, joka uteli menestyksen saloja
Hannes Gebhardilta vuonna 1930. Gebhard selitti:


SRTU

/31)43)S[UU@XVC
 /&&-.TRRV@VYC
SRTW
%3+/S[Y[@TSWC
SRTX
/31)43)S[UU@XVCB.57/)55%)454)76-::- , ,))++%)$%.46(5%%.-:04%(-6473S[ZV@XIYA
31)).%.S[ZV@TWC
SRTY
/31)43)S[WS@ZZC
SRTZ
/31)43)S[UU@SW@W[C
SRT[
/31)43)S[UU@W[C
SRTV



S[X

”Osuuskauppaliikkeen suuri leviäminen ja läpilyöminen riippuivat siitä, että
yksityisliikemieskunta oli niin heikko ja huono, ettei pystynyt panemaan juuri
ollenkaan vastaan. [SOK:n johtaja] Sahlbom vainaja oli ´tyhmä mies´ (ei juuri
lahjakas), mutta sittenkin osuuskauppaliike meni läpi.”1030
Paasikiven läheinen työtoveri Mauri Honkajuuri huomautti osuuskauppojen
harjoittaneen ”silmitöntä agitaatiota”, joka oli saanut kansan vihaamaan
yksityiskauppiaita. Honkajuuri arveli myös Suomen kansan kateellisuuden ruokkineen
menestystä: monet liittyivät osuuskauppoihin, kun eivät tahtoneet kenenkään
rikastuvan.1031 Molempia pankkimiehiä askarrutti kysymys: ”Mikä hyöty on lopuksi
saavutettu? Onko asiat nyt niin paljon paremmat?”1032
Osuuskauppojen menestystä ihmeteltiin myös Suomen rajojen ulkopuolella.
Kimmokkeen antoi amerikkalainen toimittaja Marquis Childs, joka vieraili Ruotsissa
1930-luvun alussa. Hän kirjoitti bestselleriksi kohonneen kirjan Sweden, the Middle
Way.1033 Kirja kertoi ruotsalaisesta osuustoiminnasta, jota Childs piti keskeisimpänä
syynä maan korkeaan elintasoon. Olihan Ruotsissa mm. puhelimia, sähkölaitteita ja
autoja asukasmäärään suhteutettuna enemmän kuin missään muualla maailmassa.1034
Childs osallistui presidentti Franklin D. Rooseveltin vaalikampanjakiertueelle ja sai
New Deal -ohjelmansa aloittaneen Rooseveltin kiinnostumaan menestyneestä
eurooppalaisesta osuustoiminnasta vuonna 1936. Roosevelt lähetti komitean tutkimaan
”uutta eurooppalaista tapaa tehdä bisnestä”. Suuri kysymys kuului: voisiko
osuustoiminta pelastaa Yhdysvallat laman kourista?1035
Komitean raportti osoitti, että osuuskaupat menestyivät parhaiten Suomessa. Niiden
markkinaosuus oli peräti 30 prosenttia koko vähittäiskaupasta. Vastaavasti
osuuskauppojen hallitsema markkinaosuus oli ainoastaan 12 prosenttia niiden
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synnyinmaassa Iso-Britanniassa ja 10 prosenttia Childsin hehkuttamassa Ruotsissa.
Vieläkin häikäisevämmältä näytti suomalaisten osuuskauppojen menestys elintarvike- ja
kotitaloustavarakaupassa. Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti arvio, että SOK:n ja
OTK:n osuus niiden kaupasta oli peräti 40 prosenttia. Naapurimaassa Ruotsissa luku oli
ainoastaan 15 prosenttia.1036 Komitea piti menestyksen syynä etenkin kahta kilpailevaa
suomalaista osuuskauppaleiriä. Se esti jämähtämästä. Risto Ryti tiivisti: ”Keeps each
federation on its toe.”1037
SOK:n ja OTK:n menestystä auttoi myös rahoitustilanne. Ne keräsivät pääomia
säästökassojensa avulla lamasta huolimatta. Säästökassatalletusten määrä pysyi lähes
muuttumattomana SOK:ssa ja laski edistysmielisissä kassoissakin vain noin kahdeksan
prosenttia vuosina 1928–1933.1038 Myös pankit suhtautuivat suurten
keskusosuusliikkeiden luotottamiseen myötämielisestä. Risto Ryti korosti
amerikkalaiselle komitealle: ”Any Finnish bank would be glad to get their business!”1039
Yksityiskauppiaiden tilanne oli karumpi. Osuuskauppojen säästökassaoikeudet olivat
karvastaneet jo pitkään. Yksityiskauppiaat laskivat osuuskauppojen saavan niiden avulla
lyhyt aikaista luottoa noin kuusi prosenttia edullisemmin. Heidän oli kerättävä lyhyt
raha pääosin tavaraluottojen avulla, sillä muut keinot olivat vähäiset. Suomen Pankin
luotto-ohjeissakin luki useimmiten ”ei kuitenkaan kaupalle”.1040 Yksityiskauppiaat
eivät onnistuneet myöskään perustamaan omaa pankkia yrityksistään huolimatta.1041

,'* !" !"!((!#"
Suuri koko, tuet jäsenosuuskaupoille, parempi rahoitus ja keskinäinen kilpailu eivät
olleet ainoita SOK:n ja OTK:n menestystekijöitä lamavuosina. SOK:ta avitti etenkin
mahti asema maataloustuote- ja -tavarakaupassa. Ensiksi mainituilla tarkoitettiin kaikkia
kauppaan tulevia maataloustuotantotuotteita. Maataloustavaroita olivat puolestaan
kaupassa olevat tavarat, joita käytettiin maataloustuotannon harjoittamisessa.1042
Keskusosuusliike oli ryhtynyt kehittämään niiden kauppaa entistä määrätietoisemmin jo
edistysmielisen osuuskauppaleirin synnyttyä, kun maataloustuottajien etuja vastustaneet
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edustajat poistuivat hallintoelimistä.1043 SOK totesi: ”puolueeton osuuskauppaliike pääsi
rauhassa toteuttamaan todellisen luonteensa mukaista ohjelmaa”.1044
Suunnitelma oli kaukonäköinen, sillä maataloustuotteista muodostui merkittäviä
myyntiartikkeleita vasta 1920-luvulta lähtien. Aiemmin asiakkaat olivat ostaneet niitä
toreilta, kulkukauppiailta, suoraan tuottajilta tai tuottaneet itse. Kaupparyhmien
pääartikkeleita olivat olleet siirtomaatavarat ja teollisuustuotteet, mutta eivät
maataloustuotteet.1045
Maataloustuotteiden kysynnän kasvuun vaikuttivat kuljetusyhteyksien paraneminen ja
työväestön kasvu: yhä useampi suomalainen tarvitsi ostoelintarvikkeita, kun omia
viljelymaita ei enää ollut.
SOK suuntasi aluksi maataloustuotteiden keräilyyn. Edustajakokous päätti vuonna
1920:
”Edustajakokous kehottaa osuuskauppoja ryhtymään tarmokkaasti harjoittamaan
maataloustarvikkeiden ja -tuotteiden kauppaa. Suuremmat osuuskaupat
maaseudulla voisivat tätä kaupan alaa varten perustaa erityisen maatalousosaston.
Sellaista osastoa varten on palkattava asiantunteva hoitaja; pienimmissäkin
osuuskaupoissa tulisi olla alaa tunteva toimihenkilö.”1046
Maataloustuotekaupan avulla maanviljelijät kiinnittyisivät tiiviimmin osuuskauppoihin:
kun maanviljelijä toisi tuotteitaan myyntiin, hän saattaisi samalla ostaa tarvitsemansa
ostoelintarvikkeet. Eräs yksityiskauppias tiivisti:
”Jokaiselle vähittäiskauppiaalle on pitemmittä puheitta selvää, että
maalaistavarain välitys kiinnittää maalaiset varmimmin ja vakavammin kauppiaan
asiakkaiksi. Ostakaa niiltä, jotka ostavat teiltä, pitää tässä paikkansa paremmin
kuin ehkä missään muualla.”1047
SOK ryhtyi itse välittämään sellaisia maataloustuotteita, joita osuuskaupat eivät
tarvinneet tai eivät välittömästi myyneet toisille osuuskaupoille.1048 Suunnitelma


SRVU

+4/.%.S[UZ@SRA4C-:04%3+/S[Y[@TXZC
+4/.%.S[UZ@SRA4C-:04%3+/S[Y[@TXZC
SRVW
SK[LGS[TX@V[KWLGS[TZAVRKV[LGS[URC
SRVX
%3+/S[Y[@TYSA+4/.%.S[UZ@ZC
SRVY
XGS[UXC
SRVZ
B.*/(5/+6...15+TRC[CS[TY@A%3+/S[Y[@TYSC
SRVV



S[[

vaikutti lupaavalta, mutta se oli myös poikkeuksellinen. Edes kulutusosuustoiminnan
mallimaassa Iso-Britanniassa ei tunnettu SOK:n suunnitelman mukaista
osuuskaupallista kaksoistehtävää, jossa tuotanto- ja kulutusosuustoiminta
yhdistyivät.1049
Suunnitelma menestyi. Lähes 90 prosenttia SOK-laisista osuuskaupoista myi
maataloustuotteita 1920-luvun puolivälissä. Niiden arvo kokonaismyynnistä oli reilut 15
prosenttia. Osuus kasvoi 1930-luvun puoliväliin mennessä merkittävästi. SOK:n
osuuskauppojen myynnistä noin kolmannes tuli maataloustuotteista ja -tavaroista.1050
Tehokas maataloustuotteiden keräily avitti SOK-laisia osuuskauppoja pienentämään
kuljetuskustannuksia. SOK:n toimitusjohtaja Hugo Vasarla laski, että noin 35 prosenttia
osuuskauppojen ostoista hankittiin paikallisilta tuottajilta 1930-luvun puolivälissä.1051
Keskusosuusliike kunnostautui etenkin viljan keräilyssä ja kaupassa, jonka se oli
aloittanut jo maailmansodan vuosina. Tuolloin viljan keräilyyn ja jakeluun
osallistuminen oli ollut taloudellisesti kannattamatonta, mutta osoittautui sittemmin
kaukokatseiseksi valinnaksi.
Sodan päätyttyä myös valtio halusi kehittää kotimaista viljakauppaa. Pulavuodet olivat
osoittaneet riippuvuuden ulkomaisesta viljasta vaaralliseksi. Valtio ryhtyi suojaamaan
kotimaista tuotantoa mm. tuontitullein.1052 SOK:n osuuskaupat myivät viljan
keskusliikkeelleen, Hankkijalle, Valtion Viljavarastolle ja muille viljan tukkuostajille.
Määrät kasvoivat suuriksi. Osuuskauppojen osuus kotimaisten viljan keräilystä kohosi
noin 40 prosenttiin 1930-luvun lopulla.1053
SOK:n myllyt auttoivat keräilyssä. Ne mahdollistivat viljan varastoinnin ja sijoituksen
laskusuhdanteen vallitessakin. SOK myös ylpeili myllyjensä ja suurkeräilijän asemansa
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”antaneen tuottajille takeet siitä, ettei kotimaisilla viljamarkkinoilla pääse syntymään
vapaan kilpailun vastaisia rengastumia.”1054
Maataloustuotekaupan menestymistä siivittivät yhteisyritykset, joita SOK perusti
etenkin maataloudellisten järjestöjen ja keskusosuusliikkeiden kanssa. Ensimmäinen oli
Suomen Raakasokeritehdas Oy, jonka peruspääoman SOK, Valio, Hankkija ja
Centralandelslaget Labor merkitsivät yhdessä sokeritehtaiden yhdistyksen, yksityisen
maataloustarvikeliikkeen Agrosin ja muutamien rahalaitosten kanssa vuonna 1918.
SOK:n osuus vastasi noin kymmenesosaa.
Tehdas oli valtion ajama, sillä Suomi oli ollut vielä ennen sotaa täysin riippuvainen
tuontisokerista. Se osoittautui ongelmaksi tuonnin vaikeuduttua sota-aikana. Tehtaan
olikin määrä edistää kotimaisten sokerijuurikasten viljelyä. Valtio takasi tietyn hinnan
tehtaan tuottamalle sokerille. Vastavuoroisesti peruspääoman merkitsijät lupasivat
myydä kaksi kolmasosaa osakkeistaan halukkaille juurikasviljelijöille. SOK myi
osakkeensa, kun tehdas oli saatu kannattavaksi vuonna 1928. Keskusosuusliike tarvitsi
varat laajentumiseensa.1055
SOK lähti rahoittamaan myös kananmunakauppaa. Pellervo-Seura oli kiinnittänyt siihen
huomiota jo varhain, koska munatuotantoa kiusasivat laatuongelmat ja kauppaa
hallitsivat ns. kiertelevät munamuijat. Osuustoiminallisen munakaupan organisoitumista
hidastivat kuitenkin halvat venäläiset tuontimunat. Niiden tuonti loppui
vallankumousvuonna 1917, mutta uudeksi kiusaksi tulivat ns. munagulashit.1056
Pellervo-Seura luotti munakaupan tulevaisuuteen ja perusti yhdessä 15 paikallisen
munanmyyntisosuuskunnan kanssa alan keskusliikkeen, Vientikunta Munan vuonna
1921. Yrityksen tukijoiksi ja rahoittajaksi ryhtyivät jälleen SOK ja Valio yhdessä
OKO:n kanssa.1057
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Munavienti ei kuitenkaan edistynyt odotetusti, kun suurten maatalousmaiden tuotteet
vyöryivät länsimarkkinoille hyvän hintatason houkuttelemina. Vientikunta Munan
toiminta suuntautuikin ensisijaisesti kotimaan kauppaan 1920-luvulla.1058
Yritys myi munia myös yksityisille vähittäiskaupoille ja kilpaileville osuuskaupoille,
mutta silti uusi keskusosuusliike edisti SOK:n toimintaa.1059 Sen jäsenosuuskaupat
aloittivat välittömästi kananmunien keräilyn, ja tuottajat ostivat munia tuodessaan
useimmiten tarvitsemiaan tuotteita osuuskaupoilta. SOK:n osuuskaupat välittivät noin
seitsemän prosenttia Vientikunta Munan munista vuonna 1922. Määrä kohosi
runsaaseen 12 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä.1060
Vientikunnan toiminta lähti todella käyntiin vuonna 1929, kun kananmunien
vientipalkkiolaki astui voimaan. Palkkio ja sen hyödyt jäivät keskusliikkeelle.
Osuuskaupat osoittautuivat tehokkaimmiksi munien keräilijöiksi kuin
munanmyyntiosuuskunnat. Monet jälkimmäisistä lopettivat toimintansa. Myös
Vientikunnan sääntöjä muutettiin vuonna 1933 siten, että osuuskaupatkin hyväksyttiin
jäseniksi. Vuoden loppuun mennessä runsaat 25 osuuskauppaa liittyi Vientikuntaan.
Määrä kasvoi 250:een 1930-luvulla.1061 SOK:n osuuskaupat keräsivät kaikista
välitetyistä munista jo puolet vuonna 1935.1062 Vientikunnan osuus koko maan
munaviennistä vakiintui noin 40 prosenttiin 1930-luvulla.1063
SOK ei tyytynyt suurasemaan ainoastaan vilja- ja kananmunakaupassa. Myös
lihakauppa kiinnosti.
Pieniä paikallisia kasvattajien perustamia karjanmyyntiosuuskuntia oli syntynyt jo
vuosisadan alusta alkaen, mutta ei keskusliikettä. Se perustettiin vasta olosuhteiden
pakosta vuonna 1918. Syynä oli Venäjän armeija, joka aloitti lihan pakko-otot heti
maailmansodan sytyttyä. Pelkona oli arvokkaiden siitoseläimien joutuminen teuraaksi ja
pakko-ottojen epätasainen jakautuminen.1064
Paikalliset karjamyyntiosuuskunnat perustivat Suomen Karjakeskuskunnan. Toiminta
alkoi vuonna 1919. Uusi keskusosuusliike ei kuitenkaan saanut Pellervo-Seuran tukea.
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Hannes Gebhard ei pitänyt yritystä ”tarpeeksi osuustoiminnallisena”, koska sen jäseniä
olivat yksittäiset henkilöt, eivät paikalliset osuuskunnat. Siten se mahdollisti mm.
yksityisten keinottelijoiden pääsyn mukaan toimintaan. Gebhard ei uskonut myöskään
olosuhteiden pakosta syntyneen monopolistisen keskusliikkeen kannattavuuteen rauhan
palattua.1065
Pellervo-Seuran johtajan ounastelut osuivat oikeaan. Monet paikalliset
karjanmyyntiosuuskunnat lopettivat toimintansa, kun sota-aikana saatu monopoliasema
katosi, eikä vientikään käynnistynyt odotetusti. Karjanmyyntiosuuskunnat myös
alkoivat kilpailla keskenään.1066 Vaikutusta oli myös lihatuotteiden huonolla
säilyvyydellä ennen kylmälaitteiden yleistymistä. Se suosi pikemminkin paikallista kuin
valtakunnallista toimintaa.
Myös SOK-laiset osuuskaupat ryhtyivät hankkimaan lihaa, kun niiden toiminta-alueen
karjanmyyntiosuuskunnat epäonnistuivat tehtävässään tai lakkauttivat toimintansa.
Ensimmäinen SOK-lainen osuuskauppa, Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa, liittyi
Karjakeskuskunnan jäseneksi vuonna 1921, kun se osti toimintansa lopettaneen
paikallisen karjanmyyntiosuuskunnan. Hieman myöhemmin myös eräät Satakunnan ja
Karjalan osuuskaupat ryhtyivät harjoittamaan jäsentensä toiveesta teuraskarjakauppaa.
Lukumäärä ei kuitenkaan kasvanut suureksi. Karjakeskuskunnan jäsenistössä oli vain
kuusi osuuskauppaa vuonna 1930.1067
Ongelmaksi kohosi keskittämätön toiminta 1920-luvun edetessä. Suunnitelmien mukaan
Karjakeskuskunta oli velvollinen ottamaan vastaan sille toimitetun lihan. Määrät
kasvoivat ylivoimaisen suuriksi etenkin syysteurastusten aikana. Karjakeskuskunta
ostikin Helsingistä ja Viipurista lihanjalostustehtaita selvitäkseen lihoista. Se sai
kauppojen mukana myös vähittäismyymälöitä, joiden toimintaa jatkettiin. Myymälät
myivät myös muita elintarvikkeita kuin lihatuotteita, mikä kiukustutti SOK:ta. Ongelma
kiusasi etenkin Helsingissä, jossa Helsingin Osuuskauppa (HOK) ja Karjakeskuskunta
nahistelivat toimialarajoista.1068
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Tilanne muuttui kaoottiseksi 1920-luvun lopulla. SOK pelkäsi, että Karjakeskuskunta
tunkeutuisi yhä vahvemmin vähittäiskauppaan. Monien karjanmyyntiosuuskuntien
toiminta muuttui myös tappiolliseksi laman jatkuessa.1069
Lama ei kuitenkaan tappanut osuustoiminallista karjakauppaa, sillä valtio myönsi
merkittävästi edullisia lainoja niiden toiminnan jatkamiseksi ja järjestelmän
rationalisoimiseksi. Lainojen avulla lähes jokaiselle osuusteurastamolle, joiksi
karjanmyyntiosuuskuntia ryhdyttiin kutsumaan, valmistui uudenaikainen
vientiteurastamo ja makkaratehdas. Tuki kirvoitti lukuisia valituksia yksityisyrittäjiltä,
mutta valtion edustajat ja apua koordinoinut Pellervo-Seura painottivat: ”Valtiovallan
myönteinen suhtautuminen karjanmyyntiosuuskuntain toimintaan on koitunut koko
yhteiskunnan hyväksi.”1070
Pellervo-Seuran aloitteesta kokoonpantu komitea ehdotti kannattavuuden
parantamiseksi, että lihan hankinta annettaisiin ensisijaisesti SOK-laisille
osuuskaupoille ja osuusmeijereille karjanmyyntiosuuskuntien sijasta vuonna 1932.
Keskuselimenä toimisi Karjakeskuskunta maakunnallisine sivukonttoreineen.1071
Suunnitelma tuotti tulosta. Lähes 80 osuuskauppaa liittyi Karjakeskuskunnan jäseneksi.
Ne saivat hallitsevan aseman keskuskunnassa 1930-luvun puolivälissä. Osuuskauppojen
välittämät lihamäärät kohosivat noin 20 prosenttiin koko maan lihamyynnistä 1930luvulla. Osuuskaupat perustivat noin 300 lihaa ja lihatuotteita myyvää erikoisosastoa ja
-myymälää samaan aikaan. Niiden ohella osuuskaupat myivät lihaa myös
sekatavaramyymälöissään.1072
Osuuskauppojen hallitseva asema vei ne kuitenkin valtataisteluun
karjanmyyntiosuuskuntien kanssa, jotka katsoivat osuuskauppojen ajavan pikemminkin
kuluttajien kuin tuottajien etuja. Kiista muistutti samanlaista äänioikeustaistoa, jota
SOK oli käynyt työväen osuuskauppoja vastaan 1910-luvun lopulla.
Karjanmyyntiosuuskunnat hävisivät ja perustivat oman keskusliikkeensä, Tuottajain
Lihakeskuskunnan (TLK) maaliskuussa 1936.1073
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SOK:n johto ei harmistunut. Se katsoi, että kaksi kilpailevaa osuusteurastamoliikettä
kiihdyttäisi kilpailua samalla tavoin kuin kaksi osuuskaupallista keskusosuusliikettä.
Arvio osui oikeaan. Osuusteurastamoiden kautta kulki noin puolet markkinoille
tulleesta lihasta 1930-luvun lopulla.1074
Pellervo-Seura ryhtyi suunnittelemaan myös markkinatutkimuslaitosta elintarvikkeiden
menekin edistämiseksi. Se oli osa suurempaa pula-ajan maatalouden
tervehdyttämisohjelmaa. Valtio suostui Pellervon yhteyteen perustettavaan
markkinatutkimuslaitokseen, koska noin neljännes maan maataloustuote- ja
tarvikekaupasta oli osuustoiminnallisesti välitettyä. Valtion antama apu ei kuitenkaan
riittänyt, vaan tutkimuslaitoksen tueksi perustettiin kannatusyhdistys. Sen rahoittajiksi
liittyivät Pellervo-Seura, OKO, SOK, Hankkija, Valio, Vientikunta Muna, MTK ja
Maatalousseurojen Keskusliitto. Tutkimuslaitoksen tärkeimpänä tehtävänä pidettiin
valtakunnallista maataloustuotteiden ja -tarvikkeiden hintaseurantaa. Se auttoi osaltaan
myös osuuskauppoja ostoissa.1075
SOK eteni myös maataloustavarakauppaan, vaikka se oli Hankkijan perinteinen
toimiala. Hannes Gebhard oli uskonut, että tuotanto- ja kulutusosuustoiminta olivat
täysin erillisiä toimialoja.1076 Sen vuoksi maataloustuottajien tuotteiden keräilyä ja
tuotantovälineiden myyntiä varten oli perustettu aikoinaan Hankkija. SOK:n perinteinen
tehtävänä oli ainoastaan siirtomaa- ja teollisuustuotteiden kauppa kuluttajille.
Kaupungistuminen ja maataloustuotannon kasvu muuttivat kuitenkin nopeasti
perinteistä jakoa ja ajoivat Hankkijan ja SOK:n ristiriitaiseen tilanteeseen.
Hankkija ja SOK pääsivät kuitenkin sopuun ja tekivät ensimmäisen tuotekohtaisen
työnjakosopimuksen vuonna 1915. Välillä neuvottelut olivat kiivaitakin, mutta sopimus
onnistuttiin uusimaan aina 1960-luvulle saakka. Keskusosuusliikkeet jakoivat
myymänsä tuotteet tarkasti. SOK esimerkiksi välitti kymmenen litraa suuremmat kirnut,
mutta Hankkija sitä pienemmät. Periaate oli, että SOK myi kulutustavaroita ja
kotitalouksien tarvitsemia koneita. Hankkija vastasi pääosin maataloustarvikkeiden
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myynnistä. Molemmat keskusosuusliikkeet saivat myydä kuitenkin viljaa ja eräitä muita
maataloustuotteita. 1077
Hankkijan perinteiset omistajat jäivät kuitenkin alakynteen. Yhä useammat SOK-laiset
osuuskaupat liittyivät Hankkijan ja ruotsinkielisen Centralandelslaget Laborin jäseniksi
vauhdittaakseen maataloustarvike- ja -tuotekauppaansa.1078 Myös Hankkija halusi
osuuskaupat jäsenikseen. Niiden laaja verkosto ja omien varastopääomien pitäminen
pieninä houkuttivat. Hankkija muutti myös sääntöjään ja korotti maksujaan 1920-luvun
lopussa. Se karkotti aiemmat suuret jäsenet, maamiesseurat ja yksityiset henkilöt lähes
täysin jäsenistöstä. Vastaavasti osuuskauppojen ja muiden osuuskuntien määrä lisääntyi.
Ne välittivät Hankkijan myynnistä jo noin neljä viidesosaa 1920-luvun lopulla. Osuus
säilyi myös seuraavalla vuosikymmenellä. Hankkijaa tutkineen Martti Häikiön mukaan
keskusosuusliikkeestä tuli ”puhdas toisen asteen osuuskunta.”1079
Suurimman jalansijan valtasivat SOK-laiset osuuskaupat, joista lähes kaikki liittyivät
Hankkijan jäseniksi. Ne saivat myös enemmistön äänivallasta 1930-luvun alussa.
Osuuskauppojen maataloustarvikekauppa lähes kaksinkertaistui 20 prosenttiin
kokonaismyynnistä 1920-luvun aikana. SOK:n vahva asema sai Hankkijan myös
lopettamaan myynnin KK-laisille osuuskaupoille.1080
SOK ei kuitenkaan onnistunut kaikilla maataloustuotekaupan aloilla. Vihannes- ja
maitotuotekauppa tuottivat ongelmia. Ensiksi mainittuja tuotteita varten perustettiin
Pellervo-Seuran aloitteesta Osuusliike Puutarhakeskus r.l. vuonna 1928. Yrityksen
rahoittivat SOK, Valio, Hankkija ja OKO. Uusi keskusliike oli eräänlainen ”puutarhaHankkija”, joka välitti vihanneksia maanviljelijöiltä osuuskaupoille.1081
Perunoiden, vihannesten ja metsämarjojen katteet olivat alhaisia. Myöskään kysyntä ei
ollut suurta. Monissa piireissä vihanneksia pidettiin edelleen ylellisyystuotteina ja
käytettiin ainoastaan juhlapäivinä. Uuden keskusliikkeen kohtalon sinetöivät alkanut
laskukausi ja epäkelpo toimitusjohtaja, joka käytti väärin yrityksen varoja. Rahoittajat
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lopettivat Puutarhakeskuksen toiminnan jo vuonna 1930. Keskusosuusliikkeiden
onneksi yritys ei kuitenkaan ajautunut vararikkoon.1082
SOK riiteli toistuvasti myös Valion kanssa. Syynä riitoihin oli osuustoiminnallisten
työnjaon epäselvyys kuten Karjakeskuskunnan ja Hankkijankin kanssa. Valio oli
perustettu ensisijaisesti voinvientiliikkeeksi. Sen alkuperäinen nimi oli Voinvientiosuusliike Valio r.l. Se kasvoi nopeasti ja vei jo noin 70 prosenttia maan voista vuonna
1915.1083
Valion tuotantosuunta muuttui dramaattisesti sodan aikana. Voin ulkomaankauppa
tyssäsi vuonna 1917, kuten muukin vienti. Voi joutui hintasäännöstelyn alaiseksi ja
tuotot pienenivät. Valio siirsi toimintansa painopisteen kotimaankauppaan sekä
säännöstelemättömiin juustoon ja kulutusmaitoon. Se kehotti osuusmeijereitään
tuotantosuunnan muutokseen, mutta perusti myös itse keskusmeijereitä tuotannon ja
kysynnän tasapainottamiseksi. Samalla Valio laajeni vähittäiskauppaan. Syynä olivat
vientiongelmat ja halu kasvattaa menekkiä. Valio piti tärkeänä myös maitokaupan
saamista osuuskuntien haltuun. Vielä ennen sotaa kauppaa hallitsivat torimyyjät ja
yksityiset maitokauppiaat. Valio ryhtyi kauppaamaan myymälöissään myös muita
elintarvikkeita.1084
SOK raivostui Valiolle jo vuonna 1920. Syynä oli sen tunkeutuminen vähittäiskauppaan
ja riittämättömiksi katsotut tukkualennukset. Valio ei taipunut. Se menestyi mainiosti ja
katsoi ajavansa maataloustuottajien etuja. Valio ryhtyi viemään jälleen voita ja nyt
myös juustoa vientirajoitusten kumouduttua vuonna 1921. Se saikin voinvienti
monopolin 1930-luvulla. Myös kotimaan maitokauppa laajeni. Valion vastaanottama
maitomäärä nelinkertaistui vuosikymmenen aikana 69 miljoonaan litraan.1085 SOK:sta
tilanne vaikutti epäreilulta. Se välitti margariiniaan tukkuhinnoin Valiolle, mutta ei
saanut itse vastaavia alennuksia Valion tuotteista. Lopulta SOK kyllästyi ja lopetti
Valion voin välityksen kokonaan vuonna 1930. Ainoastaan osuuskaupat saivat edelleen
ostaa Valion voita, mikäli ne saivat vähintään kahden prosentin myyntipalkkion.1086
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Valion myymälöiden määrä kasvoi merkittävästi 1930-luvulla, vaikka tarkkaa tilastoa
niistä ei ole säilynyt. Kokonaismäärä kohosi satoihin. Ne olivat enimmäkseen
pienehköjä maitomyymälöitä, mutta ne myivät myös muita elintarvikkeita. Suurin
keskittymä syntyi Turkuun, jossa Valiolla oli noin 70 myymälää 1930-luvun lopulla.1087
SOK luopui taistosta. Julkiseen hiljentymiseen vaikutti todennäköisesti Valion suuruus
ja Pellervo-Seuran kanssa sovittu työnjako. Periaatteeksi muodostui, että Valio hoitaisi
maitotaloustuotteiden ja SOK muiden maataloustuotteiden keräilyn ja kaupan.
Osuuskaupallinen keskusliike tyytyi ratkaisuun, sillä saihan sen jäsenistön
enemmistökin merkittävimmät tulonsa juuri maidonmyynnistä.1088
Sopu näkyi mm. Lasipalatsissa, joka kohosi Helsingin keskustaan vuonna 1936. SOK ja
Valio rahoittivat sen yhteistuumin. Vuokralaisiksi tulivat Valion ja sen omistaman
Helsingin meijerin myymälät, Valion jäätelöbaari ja SOK-laisen osuuskaupan Helsingin
Osuuskaupan ravintola.1089
SOK:n ja Valion rauha rikkoontui uudelleen 1940-luvulla. Valio ja sen jäsenmeijerit
luopuivat viimeisistä vähittäismyymälöistään 1970- ja 1980-luvuilla.1090
SOK:n toistuva kritiikki kohdistuikin karjanmyyntiosuuskuntien vähittäismyymälöihin
ennen toista maailmansotaa. SOK katsoi niiden tunkeutuneen asiattomasti
osuuskaupalliseen toimintaan. Toimialarajoista päästiinkin sopimukseen ainakin
Helsingissä jo 1950-luvulla.1091
SOK:ta kiusasivat Valion ja karjanmyyntiosuuskuntien vähittäismyymälät, mutta siitä
huolimatta se saavutti mahtiaseman maataloustuote- ja -tavarakaupassa muihin
kaupparyhmiin verrattuna. SOK jäsenosuuskauppoineen välitti peräti 40 prosenttia
viljasta, 30 prosenttia kananmunista ja 20 prosenttia lihasta 1930-luvun lopulla. SOKlaiset osuuskaupat saivat myös hallitsevan aseman Hankkijassa vuonna 1930,
Karjakeskuskunnassa vuonna 1934 ja Vientikunta Munassa vuonna 1940.
Jälkimmäisessäkin SOK-laiset osuuskaupat kohosivat suurimmiksi keräilijöiksi jo 1930
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luvun alkupuolella.1092 SOK:n osuuskaupat olivat myös Hankkijan tuotteiden suurimpia
myyjiä välittäen noin 80 prosenttia maataloustarvikkeisiin erikoistuneen keskusliikkeen
myynnistä.1093
Edistysmieliset osuuskaupat kiinnittivät kunnolla huomiota maataloustuote- ja
-tarvikekauppaan vasta 1920-luvun lopulla. Vähäiseen kiinnostukseen vaikuttivat
syntyhistoria ja maanviljelijöiden pieni määrä jäsenistössä. Edistysmieliset osuuskaupat
olivat leimallisesti työväestön ja SOK-laiset maanviljelijöiden liikkeitä.1094
Maanviljelys ja sen edistäminen katsottiin kuuluvan SOK-laisen osuuskauppaliikkeen
tehtäväksi. Sitä vastoin edistysmielisen osuuskauppaliikkeen päämääränä oli
”kuluttajaetujen turvaaminen tuottajaetujen vastakohtana."1095
Monet edistysmieliset osuuskaupat osallistuivat kuitenkin maataloustuotteiden
keräilyyn jo varhain.1096 Merkittävin oli maan suurin osuuskauppa Elanto, joka tehosti
maataloustuotteiden keräilyä sekä perusti oman maatilan, meijerin, lihakauppoja ja
makkaratehtaan vastatakseen elintarvikepulaan jo maailmansodan aikana.1097
Edistysmielisten osuuskauppojen maataloustarvikekauppakin oli vähäistä, koska maata
viljeleviä jäseniä oli niukalti. OTK:n periaatteena oli välittää vain sellaisia tarvikkeita,
joiden kysyntä oli taattu. Ainoa merkittävämpi poikkeus oli rehunmyynti.1098
Ajatukset maataloustuote- ja -tarvikekaupasta muuttuivat 1920-luvun lopulla, kun ensin
kysyntä voimistui ja sitten pulakausi ajoi monet pienviljelijät ahdinkoon.
Edistysmieliset osuuskaupat katsoivat voivansa maataloustuoteostoin helpottaa heidän
asemaansa. SOK oli jo aiemmin ryhtynyt houkuttelemaan tilanomistajiksi kohonneita
pienviljelijöitä jäsenikseen, mutta nyt he kiinnostivat myös OTK:ta. Vaikutusta oli
myös kansainvälisellä osuustoimintajärjestöllä, joka kehotti eri maan osuuskaupallisia
järjestöjä järjestämään suhteensa maataloudellisiin myyntiosuuskuntiin.1099
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KK:n edustajakokous määritteli kantansa maataloustuotteisiin, -tarvikkeisiin sekä
maataloudellisiin osuuskuntiin ja pienviljelijöihin viimein vuonna 1928. Pienviljelijöitä
päätettiin houkutella jäseniksi aloittamalla mittavampi maataloustarvikekauppa. OTK
ryhtyisi myös välittämään osuuskauppojensa keräämiä maataloustuotteita. KK solmisi
puolestaan suhteet pienviljelijöiden liittoihin.1100
Edistysmieliset osuuskaupat pitivät perusperiaatteena kansainvälisen
osuustoimintaliiton suositusta: maataloudelliset osuuskunnat vastaisivat
maataloustuotteiden tuotannosta ja kulutusosuuskunnat jakelusta ja myynnistä. Se
tarkoitti, että myös maataloustuotteiden jalostus kuuluisi osuuskaupoille.
Vastavuoroisesti KK-laiset osuuskaupat lupasivat keskittää hankintansa
maataloudellisiin osuuskuntiin, mutta ne eivät saisi ”käyttää hyväkseen hallitsevaa
asemaansa määrätäkseen hinnat kohtuuttomiksi.”1101
Maataloudelliset osuuskunnat tyrmäsivät ehdotuksen. Ne pitivät oikeutenaan tuotteiden
jakelua ja jalostusta. Myös maataloudellisten osuuskuntien perinteiset epäluulot
edistysmielisiä osuuskauppoja kohtaan istuivat tiukassa. Monet kieltäytyivät myymästä
tai myivät niille ainoastaan korkeilla hinnoilla. Maataloustarvikekauppakaan ei
edistynyt odotetusti.1102
Edistysmieliset päättivät kuitenkin taistella. Kuluttajain Lehti julisti:
”Mikään ei tuo elämään enemmän vauhtia kuin kilpailu. Se antaa tilaisuutta
vertailuun. Vertailu johtaa arvosteluun ja arvostelu on taas kaiken edistyksen
avain. Kilpailussa häviävä havaitsee heikkoutensa ja sen syyt sekä pyrkii niitä
poistamaan eikä voittajakaan saa rauhaa, vaan on pakotettu edelleen
ponnistelemaan varmentaakseen etumatkansa.
Eläköön siis kilpailu, mutta vain kilpailu puhtain keinoin!”1103
OTK:n maatalousosasto aloitti toimintansa vuoden 1929 alussa, ja osuuskaupat
tehostivat maataloustuotteiden keräilyä. Ostot kasvoivat kymmenillä prosenteilla
vuoteen 1933 mennessä.1104 KK-laiset osuuskaupat hankkivat suurimman osan
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maataloustuotteista suoraan maanviljelijöiltä tai yksityisiltä myyjiltä.1105 Myös
pienviljelijäväestö kiinnostui edistysmielisistä osuuskaupoista. Heidän määränsä nousi
noin viidennekseen jäsenistössä vuoteen 1932 mennessä.1106
Edistysmieliset osuuskaupat laajensivat myös maaseudun myymäläverkostoaan ja
perustivat yli 200 uutta myymälää SOK:n perinteisesti hallitsemille alueille
tehostaakseen maataloustuotteiden hankintaa vuosina 1933–1935.1107
OTK laajensi myös maataloustuotteiden jalostusta. Se rakennutti lihanjalostustehtaan
Viipuriin vuonna 1936. Se ja paikallisten osuuskauppojen perustamat kuusi
makkaratehdasta vastasivat osuuskauppojen hankkimien lihojen jalostuksesta. Työtä
riitti, sillä edistysmieliset osuuskaupat keräsivät itse tarvitsemastaan lihasta noin 40
prosenttia jo 1930-luvun puolivälissä.1108
OTK:n vehnä- ja suurimomylly aloitti toimintansa Helsingissä vuonna 1936.
Keskusosuusliike osti myös tamperelaisen maltaita ja perunajauhoja valmistavan Peruna
Oy:n vuonna 1937. Niiden paikallisesta jalostuksesta vastasivat osuuskauppojen
perustamat lähes 90 leipomoa ja 30 kaljatehdasta.1109
Edistysmieliset osuuskaupat kohtasivat hankaluuksia maidonhankinnassakin eräillä
seuduilla. Jotkut meijerit kieltäytyivät myymästä, ja toiset korottivat hintojaan. Väinö
Tanner painotti OTK:n hallintoneuvoston kokouksessa: ”Tämä on kipeä asia ja ne
[Valion meijerit ja liikkeet] tunkeutuvat meidän alueellemme häikäilemättä ja
meidänkin täytyy näyttää, että pystymme häiritsemään heitä.”1110
Ongelmat johtivat omien meijerien perustamiseen. Elannon meijeristä kasvoi
pääkaupunkiseudun suurin. Se osti myös juustoa valmistavan Iittalan meijerin. Myös
tamperelainen Osuusliike Voima ja Oulun Osuuskauppa hankkivat omansa. OTK osti
meijerin vuonna 1934, jolloin Humppilan maidonjalostamo siirtyi sen omistukseen.
Käsitelty maito jalostettiin juustoksi ja voiksi paikallisille osuuskaupoille. OTK ja sen
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jäsenosuuskaupat hankkivat noin 40 prosenttia tarvitsemastaan maidosta suoraan
tuottajilta 1930-luvun puolivälissä.1111
OTK:n maataloustuotteiden keräily ja myynti kasvoivat mittavasti. Maataloustuotteet ja
-tarvikkeet muodostivat keskusliikkeen liikevaihdosta lähes 15 prosenttia 1930-luvun
lopulla.1112 Osuus heijastui myös KK-laisten osuuskauppojen koko elintarvikekauppaan.
KK laski edistysmielisten osuuskauppojen välittävän maan kaikista ostoelintarvikkeista
noin 30 prosenttia 1930-luvun lopulla.1113
Johto ei kuitenkaan ollut tyytyväinen. Se piti kaksinkertaista osuustoiminnallista
maataloustuotteiden keräilyverkostoa kalliina. KK ehdotti lähes samanlaista työnjakoa
Pellervo-Seuralle kuin kymmenen vuotta aiemmin vuonna 1938: maataloudelliset
myyntiosuuskunnat vastaisivat tuotannosta ja toisinaan myös jalostuksesta, mutta
vähittäismyynti jäisi kulutusosuuskuntien tehtäväksi. Sopimusta ei edelleenkään
syntynyt, vaikka Pellervo-Seura lupasi puuttua maataloustuotekaupan epäkohtiin.
Vastaus ei tyydyttänyt edistysmielisiä osuuskauppoja. Ne päättivät kasvattaa
hankintojaan maanviljelijöiltä ja vähentää niitä maataloudellisilta osuuskunnilta.1114
Osuuskauppojen suuri jalansija maataloustuotekaupassa järkytti yksityisiä
vähittäiskauppiaita. Maataloustuotteiden välitystä oli pidetty perinteisesti
maakauppiaiden työsarkana.1115 Vanha yhteys alkoi rappeutua jo vähittäis-tukkukauppa
(kauppahuone) -sidoksen katkettua 1800-luvulla. Suuntausta voimisti maanviljelijöiden
liittyminen maataloudellisiin osuuskuntiin 1900-luvulla. Asiaan ei juuri kiinnitetty
huomiota, sillä maataloustuotteiden katteet olivat pieniä, tuotanto suuntautui
enimmäkseen vientiin ja maaseudulla elettiin vielä pitkään omavaraistaloudessa.1116
Ainoastaan muutamilla seuduilla, kuten Pohjanmaalla ja Savossa, maakauppiaat
jatkoivat laajempaa maataloustuotteiden välitystä.1117
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Taloudellisen Valistuskeskuksen laskelmat herättivät yksityiskauppiaat 1930-luvun
alussa. Ne osoittivat osuuskauppojen valloittaneen maataloustuotemyynnistä jo lähes
kaksinkertaisen määrän yksityiskauppiaisiin verrattuna vuonna 1929.1118
SVL piti yksityiskauppiaiden tehokkaampaa osallistumista maataloustuotteiden
kauppaan ”kansantaloudellisena velvollisuutena”.1119 Maataloudelliset osuuskunnat ja
osuuskaupat näyttivät saavan monopoliaseman. Monet yksityiskauppiaat myivätkin
maataloustuotteitaan osuuskaupoille, kun eivät päässeet niistä muutoin eroon. Vaarana
oli, että yksityisen vähittäiskaupan olisi kenties tulevaisuudessa toimittava
tuottajaosuuskuntien armollisuuden varassa. Yksityiskauppiaita suututtivat myös
maataloudellisten osuuskuntien saamat valtion lainat, vientituet ja -kiintiöt. Niiden
katsottiin edistävän välillisesti osuuskauppojen maataloustuotekauppaa.1120
Myös pula-aika sai maakauppiaiden tukkuliikkeet kiinnostumaan maataloustuotteiden
kaupasta. Yhä useammat maanviljelijät tarjosivat tuotteitaan eivätkä rahaa maksuksi
kulutushyödykkeistä. Ongelmana oli kuitenkin osuuskauppojenkaltaisen tehokkaan ja
valtakunnallisen jakeluverkoston puuttuminen. Kauppiaitten Keskuskunta totesi:
”Kauppiailla ei ole ollut paikkaa, mihin olisivat kyseelliset tuotteet täysin turvallisesti
voineet edelleen toimittaa, sekä mistä olisivat saaneet luotettavia hinta- ja
markkinatiedotuksia.”1121
Keskuskunta ryhtyikin välittämään vähittäiskauppiaiden maataloustuotteita vuodesta
1931 alkaen.1122 Se onnistui saamaan maataloustuotteiden välittäjiksi noin 400
kauppiasta. Keskuskunta välitti maataloustuotteita ensisijaisesti ulkomaisille
markkinoille, yhteensä yli miljoonalla markalla ensimmäisenä toimivuotenaan. Se vei
etenkin marjoja, lintuja ja maalaisvoita.1123
Toiminta ei sanottavasti kasvanut. Keskuskunnan maataloustuotteiden välitys kilpistyi
lähinnä puolukkavientiin.1124 Pirkka-lehti totesi senkin jääneen yksityiskauppiaiden
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hoidettavaksi ainoastaan ”vähäpätöisyytensä ja vaivalloisuutensa” vuoksi.1125 SVL:ää
tutkineiden Seppo Tammisen ja Antti Parpolan mukaan syynä oli Keskuskunnan
passiivisuus maataloustuotekaupan suhteen.1126 Vähäinen kiinnostus saattoi vaikuttaa
toiminnan pienuuteen, mutta myös tehokkaan verkoston puute ja myöhäinen
havahtuminen markkinatilanteeseen. SOK:ta tutkinut Touko Perko onkin todennut, että
yksityiskaupat eivät kyenneet käsittelemään sellaisia maataloustuotemääriä kuin
osuuskaupat.1127 Maataloustuotekaupan vähäisyyden vuoksi myös yksityisten
vähittäiskauppiaiden maataloustavarakauppa jäi pieneksi.1128
Yksityisten vähittäiskauppiaiden maataloustuotekauppa kärsi myös osuustoiminnallisten
yritysten saamasta valta-asemasta. Ei riittänyt, että SOK ja OTK olivat suuria, vaan
myös Valio, Hankkija, Vientikunta Muna ja Karjakeskuskunta kuuluivat maan
suurimpiin yrityksiin. Valion liikevaihto oli lähes miljardi markkaa ja Hankkijankin
runsaat 500 miljoonaa markkaa 1930-luvun lopulla. Kuvaavaa oli, että maan suurimpiin
kuulunut Enso-Gutzeit Oy ylsi tytäryhtiöineen ”vain” alle miljardin markan
liikevaihtoon. Vientikunta Muna ja Karjakeskuskuntakin pääsivät noin 100 miljoonan
markan myyntiin.1129
Maakauppiaiden osakeyhtiön johtajisto valitti tammikuisessa kokouksessaan vuonna
1938: ”Viljakauppa ja sen välitys on suurimmilta osalta osuustoiminnan hallussa ja
hoidettavana lukuun ottamatta eräitä suurempia paikkakuntia.”1130 Samanlaiset
valitukset toistuivat lehdistössä. Osuustoiminnallisten yritysten väitettiin hallitsevan
myös maitokauppaa.1131 Nimimerkki K. E. K. valitti Kauppiaassa osuuskuntien
vahvuutta kananmunakaupassa. Munanmyyntiosuuskunnista oli tullut pelkkiä
”osuuskauppojen haaraosastoja”. Osuustoiminnalliset yritykset hallitsivat myös
teuraskarjakauppaa etenkin Varsinais-Suomessa ja osittain Etelä-Pohjanmaalla.
Nimimerkki varoitti: ”Tosiasia on, että se, joka hoitaa maataloustuote- ja
-tarvikekaupan, hoitaa tulevaisuudessa myöskin maaseudun vähittäiskaupan.”1132
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SOK:n mahtiasema maataloustuotekaupassa aiheutti myös ongelmia, kun kaikille
osuuskauppojen keräämille tuotteille ei riittänyt kysyntää. Vaihtoehtona oli tuotteiden
myynti liikkeen ulkopuolelle, mutta se arvelutti jäsenkunnan reaktioiden vuoksi. SOK
keksi kuitenkin keinon. Se perusti tytäryhtiökseen ja bulvaanikseen Tuote-Välitys Oy:n
vuonna 1935. Sen tehtävä oli välittää sellaisia osuuskaupoille tärkeitä tuotteita, joiden
keräily ei kuulunut millekään maataloudelliselle osuuskunnalle. Tällaisia tuotteita olivat
etenkin maalaisvoi, marjat, sienet ja korsirehu.1133
Keskusosuusliike uskoi pystyvänsä myymään tuotteet ulkopuolisille eli edistysmielisille
osuuskaupoille ja yksityiskauppiaille, jos se salaisi suhteensa Tuote-Välitykseen.
Myöskään jäsenkunnan vasta-argumentteja ei kuuluisi. SOK antoi yrityksen osakkeet
yksityishenkilöiden merkittäviksi. Suurimmaksi osakkaaksi tuli liikemies K. Johansson.
Hän oli todellisuudessa SOK:n toinen johtaja K. Juhola.1134
Tuote-Välityksen toiminta käynnistyi hyvin. Se välitti edellä mainittuja tuotteita, mutta
myös Valion sekundavoita ja -juustoa sekä Karjanmyyntiosuuskunnan tuotteita
ensisijaisesti edistysmielisille osuuskaupoille ja yksityisille tukkuliikkeille.1135
SOK:n onni kääntyi, kun KK:n toimitusjohtaja Jalo Aura sai vihiä yhtiön todellisesta
omistajasta ja tarkoituksista. Auran puhe julkaistiin Kuluttajain Lehdessä sekä
yksityisen liike-elämän Talous ja Koti- ja Pirkka-lehdissä. KK, STL ja maakauppiaiden
tukkuliikkeet kehottivat jäsenliikkeitään lopettamaan kaiken yhteistyön ”tällaisen
SOK:n omistaman firman kanssa.” Sanoma tehosi ja useimmat lakkasivat ostamasta
Tuote-Välitykseltä. Yritys teki tappiota ja ryhtyi välittämään tuotteita ensisijaisesti
ravintoloihin ja erilaisiin laitoksiin, mutta toiminta pysyi miinusmerkkisenä 1940luvulle saakka.1136

,'+(#

(

SOK:n ja OTK:n tärkein menestystekijä oli tehokas keskittäminen ja ketjuuntuminen,
jotka auttoivat selviämään myös lamasta. Väinö Tanner korosti sitä edistysmielisten
liikkeenhoitajien luentopäivillä vuonna 1930:
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”Osuuskauppaliikkeen eräänä pääetuna on kaupan keskittäminen. Siihenhän sen
menestys meilläkin suureksi osaksi perustuu. Etenkin maamme edistysmielisessä
osuuskauppaliikkeessä on pyritty käyttämään hyväksi tätä asetta mahdollisimman
laajassa mitassa. Sen korkeimpana ilmenemismuotona esiintyvät suuret
piiriosuuskaupat, jotka yhdestä keskuksesta johdettuina lukuisien myymälöiden
välityksellä ulottavat vaikutusalansa laajemmalle. Yhteinen ostokeskus on toinen
huomattava saavutus.”1137
SOK ja OTK ryhtyivät rajoittamaan osuuskauppojen perustamista jo maailmansodan
aikana. Molempien keskusliikkeiden tavoitteena oli yksi osuuskauppa kuntaa kohden.
Laajentuminen tapahtuisi sivumyymälöitä, ei uusia osuuskauppoja perustamalla.1138
Tavoitteena oli keskittämisen avulla kasvattaa tehokkuutta ja markkinaosuuksia, kuten
KK:n edustajakokous muotoili vuonna 1920: ”Suuret piiriosuuskaupat voivat saavuttaa
johtavan aseman vähittäiskaupan alalla toiminta-alueellaan, jota pienet yritykset eivät
voi saavuttaa.”1139
SOK-laisten osuuskauppojen määrä väheni merkittävästi jo 1920-luvulla, jolloin noin
100 osuuskauppaa yhdistettiin. Sittemmin määrä vakiintui noin 420:een. Keskusliike
piti edelleen strategianaan yhtä osuuskauppaa per kunta, mutta osuuskaupat eivät aina
neuvoja kuunnelleet. SOK:n johto valitteli toisinaan uusien kauppojen syntymistä
”aivan vähäpätöisille paikkakunnille”.1140
KK muutti linjaansa jo vuonna 1920. Syynä olivat pula-aikana heikosti menestyneet
osuuskaupat, jotka turvautuivat pääosin OTK:n tavaraluottoihin selvitäkseen huonosta
ajasta. Riippuvuus vahvisti KK:n sanavaltaa suhteessa jäsenosuuskauppoihin.1141 Se
määritteli uudeksi tavoitteekseen osuuskaupoille ”luonnollisen talousalueen” hyvine
liikeyhteyksineen. Kunta ei ollut enää riittävä raja.1142
Osuuskauppojen diffuusioita tutkineen Kai Inkisen mukaan KK-laisia sivumyymälöitä
syntyi myös ”hyppäyksittäin” yhtenäisen maantieteellisen alueen ulkopuolelle enemmän
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kuin SOK-laisia. Osittain siihen vaikutti historiallisesti porvarillisuutta painottaneet
seudut, joihin KK-laisia myymälöitä ei aina perustettu.1143
KK-laisten osuuskauppojen määrä jäi huomattavasti pienemmäksi kuin SOK-laisten.
Niiden määrä vakiintui noin 120:een, vaikka jäsenistö kasvoi lähes saman suuruiseksi
kuin SOK:ssa, noin 300 000:een 1930-luvun lopulla. Myös KK-laisia myymälöitä oli
2 300 ja SOK-laisia vain 900 enemmän, eli noin 3200 vuonna 1938.1144
Keskittäminen oli voimakkaampaa edistysmielisessä osuuskauppaleirissä, jossa
keskimääräinen myymälätiheys oli lähes 19 osuuskauppaa kohden 1930-luvun lopulla.
SOK:n osuuskauppojen kohdalla luku jäi vajaaseen kahdeksaan.1145 Voimakkaampaan
keskittämiseen edistysmielisessä osuuskauppaleirissä vaikuttivat KK:n vahva asema ja
monien osuuskauppojen sijainti jo valmiiksi suurissa laajentuvissa kasvukeskuksissa.
Sitä vastoin SOK varoi perustamasta suuria osuuskauppoja, joita pidettiin jäseniä
vieroittavana myös muualla Euroopassa. Suuria ja ei-paikallisia osuuskauppoja
vastustivat monet maanviljelijäjäsenetkin.1146
Erilaisista strategiosta huolimatta osuuskauppaverkosto kasvoi kattavaksi jo vuoteen
1935 mennessä. Kai Inkisen mukaan osuuskauppa tai sen myymälä puuttui ainoastaan
16:sta yhteensä noin 600 kunnasta: Utsjoelta, Enontekiöltä, Raippaluodosta,
Björköbystä, Soinista, Kyyjärveltä, Suodenniemeltä, Suoniemeltä, Tyrvännöltä,
Pukkilasta, Askolasta, Hiittisestä, Iniöstä, Houtskarista, Tytärsaaresta ja
Lavansaaresta.1147 Inkinen on todennutkin: ”Jokaiseen vähänkin merkittävämpään
liikekeskukseen ilmestyi tyypillisesti kummankin osuuskauppapuolen myymälä
yksityiskauppojen rinnalle [1920- ja 1930-luvulla].”1148
Keskittämisestä oli myös muuta hyötyä kuin maantieteellinen kattavuus. SOK ja OTK
pystyivät kontrolloimaan jäsenosuuskauppojaan tehokkaammin kuin yksityiset
tukkuliikkeet. Ne valvoivat osuuskauppojen myöntämiä luottoja ja rajoittivat
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tavaravarastojen suuruutta etenkin pula-aikoina. Ne tarjosivat myös neuvontaa ja
mainospalveluita osuuskaupoilleen. Molemmat perustivat myös osuuskauppakoulunsa
1920-luvun alkuun mennessä. Ne olivat tarpeen ammattitaitoisen henkilökunnan
saamiseksi, kun valtion tarjoama koulutus oli vähäistä.1149
Keskusosuusliikkeet panostivat erityisesti osuuskauppojen myymälöihin. Neuvojat
kertoivat esillepanosta ja korostivat siisteyttä. SOK palkkasi arkkitehdin
suunnittelemaan myymälöitä ja julkaisi opaskirjan osuuskaupoille jo vuonna 1917.1150
Varsinaiseksi esikuvaksi kohosi Elanto, jonka punatiiliset standardisoidut myymälät
erottuivat jo kauaa. Osuusliike jäljitteli uusimpia amerikkalaisia myymälöitä yhtenäisine
sisustuksineen ja tavarajärjestyksineen. Ne olivat moderni vastakohta perinteisille
tavarapaljoutta pursuaville sekavatavarakaupoille. Edistysmielinen osuuskauppajärjestö
ryhtyi piirtämään muillekin osuuskaupoille tyyppimyymälöitä. Niitä rakennutettiin
lähes sata vuoteen 1938 mennessä.1151
KK:n vahva asema avitti sitä viemään läpi monia epämiellyttäviäkin päätöksiä. Nekin
auttoivat 1930-luvun lamassa. KK päätti mm. osuusmaksujen korottamisesta ja
henkilökunnan palkkojen alennuksista. Jälkimmäinen toimenpide suututti vanhan
liittolaisen, SAK:ksi (Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto) muuttuneen
ammattiyhdistysliikkeen, vaikka KK ei alentanut palkkoja enempää kuin
elinkustannukset laskivat. SAK ja KK perustivat yhteisen sovittelulautakunnan puimaan
riitaisuuksia, mutta työ pysyi haasteellisena koko 1930-luvun ajan.1152
Tiivistynyt yritysrakenne auttoi SOK:ta ja OTK:ta kohoamaan myös suurostajiksi ja
saamaan paljousalennuksia hankinnoistaan. Se kasvatti puolestaan osuuskauppojen
ostouskollisuutta, joka kohosi kansainvälisestikin poikkeuksellisen korkeaksi. SOK:n
osuus osuuskauppojen ostoista oli noin 83 prosenttia vuonna 1938. KK-laisten
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osuuskauppojen ostoista keskusliikkeeltä tuli noin 65 prosenttia. Keskusliikkeiden
osuus osuuskauppojensa kokonaismyynnistä oli pienempi. Se oli noin 50 prosenttia
SOK-laisissa osuuskaupoissa ja 56 prosenttia KK-laisissa.1153 Etenkin oma tuotanto
vaikutti lukuihin.
SOK:n ja OTK:n hankintavoimaa kasvatti myös NAF (Nordisk Andelsforbund). Se oli
ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten osuuskaupallisten keskusliikkeitten jo vuonna
1918 perustama yhteisostojärjestö, jonka avulla ne pyrkivät selviytymään
maailmansodan aikana hankaloituneesta ulkomaankaupasta. Suomalaiset
keskusosuusliikkeet hyväksyttiin jäseniksi vasta vuonna 1928. Myöhäiseen liittymiseen
vaikutti NAF:n sääntöjen vaatimus yhdestä maakohtaisesta keskusliikkeestä ja pelko
suomalaisten osuusliikkeitten ostoja hankaloittavasta vaikutuksesta maailmansodan
vuosina.1154
SOK:n ja OTK:n ostot NAF:lta kohosivat noin viidesosaan sen liikevaihdosta vuosina
1928–1938. NAF:n kautta tuotiin etenkin kuivattuja hedelmiä ja kahvia, joiden saralla
siitä kasvoi yksi suurimmista eurooppalaisista ostajista. Muita tärkeitä tuotteita olivat
tee, sokeri, kaakao, riisi, vilja, mausteet, suola, öljyt ja margariinin raaka-aineet.1155
Ruotsalainen ja tanskalainen keskusosuusliike toivat NAF:n kautta huomattavasti
suurempia määriä.1156 Suomalaisten keskusosuusliikkeiden pienempiin ostoihin vaikutti
myöhäisempi liittymisajankohta. Ne ehtivät luoda jo aiemmin tehokkaat
tuontiverkostot. OTK oli maan suurin siirtomaatavaroiden suora maahantuoja jo vuonna
1924.1157 OTK:n ja SOK:n edustajat katsoivat myös suomalaisten maun eroavan liikaa
muiden pohjoismaalaisten mieltymyksistä. Sekin vaikeutti yhteisostoja NAF:n
kautta.1158
Pohjoismaiset osuuskaupalliset keskusliikkeet aloittivat yhdessä myös sähkölamppujen
valmistuksen. Luma-lamppuja ryhdyttiin valmistamaan Tukholmassa ja Oslossa 1930luvun alussa. Tehdashanke sai alkunsa ruotsalaisen osuuskauppaliikkeen ja
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kansainvälisen sähkölamppuyhtymän kiistoista. Yritys menestyi hyvin ja pohjoismaiset
keskusosuusliikkeet onnistuivat alentamaan merkittävästi sähkölamppujen hintoja. SOK
ja OTK toivat lamppuja myös Suomeen.1159 Edistysmielinen keskusosuusliike laski
niiden tuottaneen suomalaisille kuluttajille viiden miljoonan markan säästöt heti
ensimmäisenä toimintavuotenaan 1931.1160 Se mainosti Luma-lamppujen tuovan
”osuustoiminnallista valoa Suomen koteihin”.1161
Yksityiskauppiaita karsasti suomalaisten keskusosuusliikkeiden liittyminen NAF:iin.
Heillä ei ollut vastaavaa yhteisostojärjestöä.1162 NAF vaikutti kasvattavan
osuuskauppojen etumatkaa entisestään. Viikko-Sanomat tuomitsi toiminnan
epäkansalliseksi: ”Suomen osuusliikkeet myyvät mieluummin tanskalaista
osuustoimintasementtiä kuin kotimaista, yksityisyrittäjän tuotetta.”1163
Myös Helsingin Agenttiyhdistys ärähti. STL:n tekemien sopimusten mukaan
ulkomaalaisten tuotteiden tuonti oli sen oikeus. Agenttiyhdistys vetosi SOK:n ja OTK:n
johtokuntiin pelottelemalla, että NAF:n käyttö tulisi kalliiksi, mutta tuloksetta.1164
Osuuskauppojen pohjoismainen yhteistyö ei kuitenkaan kirvoittanut laajalti kirjoituksia.
Yksityiskauppiaat valittivat edelleen enemmän osuuskauppojen kevyemmästä
verotuksesta ja suosimisesta valtiovallan taholta.1165 Suuttumusta aiheutti mm.
osuuskauppaliikkeiden ehdotus saada osuustoiminta kansakoulujen oppiaineeksi.
Viikko-Sanomat kirjoitti: ”Nyt on alkanut kuulua vaatimuksia, että osuustoimintaopetus
on otettava kansakoulujen opetusohjelmaan ja että kehitysiässä oleville lapsille siis on
pakosta tyrkytettävä tätä ainoata autuaaksi tekevää oppia.”1166
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Yksityiskauppiaiden lehdet kirjoittivat myös monien maiden päätöksistä, joilla turvattiin
pienkauppiaskunnan säilyminen kilpailussa suurliikkeiden kanssa. Saksassa, Itävallassa,
Sveitsissä, Norjassa ja Tanskassa oli säädöksiä, joiden avulla suurliikkeitä verotettiin tai
estettiin kasvamasta suuriksi monimyymäläliikkeiksi.1167 Suomalaiset
vähittäiskauppiaat eivät kuitenkaan halunneet samanlaisia säädöksiä maahansa.
Kaikenlaista valtiollista puuttumista liike-elämään vierastettiin.1168 Samaa mieltä olivat
myös osuuskaupallisten keskusliikkeiden edustajat. Valtion viranomaisetkaan eivät
innostuneet säädöksistä. He luottivat osuuskauppojen kauppaa kontrolloivaan
vaikutukseen ja katsoivat lainsäädännöllisten rajoitusten olevan tarpeettomia. Myöskään
lähinaapurissa Ruotsissa ei laadittu suurliikkeiden kasvua rajoittavia lakeja.1169
Vähittäiskauppiaat pitivät parempina keinoina keskittämistä ja ketjuuntumista kuin
lainsäädäntöä. Myös pienet amerikkalaiset vähittäiskauppiaat olivat haastaneet juuri
tiiviillä yhteistyöllä suuret monimyymäläketjut.1170 Yksityiskauppiaat katsoivat
keskittämisen ja ketjuuntumisen pelastaneen myös maan osuuskaupat lamavuosista.1171
STL:n toimitusjohtaja Paavo Korpisaari totesi vuonna 1933:
”Osuuskauppojen nettotulokseen vaikuttavat paitsi sitä, että ne kykenevät
keskittymisen kautta edullisesti tekemään ostonsa, myöskin verotuksen helppous,
mainoskustannusten pienuus, luottotappioitten vähäisyys periaatteena pidetyn
käteiskaupan johdosta sekä myöskin keskusliikkeen toimesta tapahtuva
säännöllinen tarkastus.”1172
Keskittäminen ja ketjuuntuminen vähittäis-tukkuliikeakselilla osoittautuivat
vaikeammaksi yksityiskauppiaiden keskuudessa, vaikka toiveita esitettiin viimeistään
1930-luvun alusta lähtien. Yksi syy oli kauppiaskunnan arvostama itsenäisyys. Paavo
Korpisaarikin parahti pohdittuaan osuuskauppojen menestystekijöitä: ”Kaikkien näiden
kehittäminen vie itsenäisyyden vähittäismyymälöiltä.”1173
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Yksityisiä siirtomaatavara-/sekatavaratukkuliikkeitä oli myös verrattain paljon.
Korpisaaren mukaan määrä vakiintui noin 110:een 1930-loppuun mennessä. Ne
muodostivat STL:n jäsenkunnan selkeän enemmistön: kokonaisjäsenmäärä oli noin 175.
Ne olivat kuitenkin liikevaihdoltaan pieniä, useimmiten alle 20 miljoonan markan
liikkeitä vuonna 1938. Vain kaksi liikettä ylsi yli 100 miljoonan markan.1174 Kuvaava
oli, että maakauppiaiden kahden suurimman tukkuliikkeen yhteinen myynti ylsi
miljardiin markkaan samaan aikaan.1175
Myös paikallisuus vaivaisi yksityisiä tukkuliikkeitä, vaikka muutamat siirtomaatukut
laajenivat jo perinteisten piiriensä ulkopuolelle. Se oli kuitenkin vielä vähäistä.1176
Paikallisuuteen vaikuttivat etenkin heikot liikenneyhteydet, jotka toisaalta tekivät
Helsingistä tukkukeskuksen verrattain hyvien yhteyksien vuoksi. Korpisaaren
laskelmien mukaan pääkaupunkilaiset liikkeet hallitsivat maan tukkukaupasta yli 60
prosenttia vuonna 1938, jos tukkuliikkeiden joukkoon laskettiin myös Helsingissä
pääkonttoria pitäneet SOK, OTK ja maakauppiaiden tukkuliikkeet.1177
Tukkuliikkeiden pääkaupunkikeskeisyys oli poikkeuksellista verrattuna muihin
Pohjoismaihin.1178 Se edisti yksityisten tukkuliikkeiden yhteistyötä, vaikka STL:n
jäsenilleen asettama tavoite laajentua monimyymäläliikkeiksi ei edennytkään odotetusti.
Huomattavampia siirtomaatavara-alalla olivat ainoastaan G. A. Gustavson, Arthur
Nyman, Oy Minna Canthin Perilliset, Nurmeksen Kauppa Oy, Lieksan Kauppa Oy ja
helsinkiläinen Talous-Osakekauppa 1930-luvun lopulla. Rautakauppa-alalle syntyi
myös kaksi merkittävää monimyymäläliikettä, Rake Oy ja Oy Renlund Ab.1179
Yksityisten tukkuliikkeiden laajentumista monimyymäläliikkeiksi hidastivat yksityiset
vähittäiskauppiaat, jotka tyrmäsivät suunnitelman. Kauppias-lehti kirjoitti keväällä
1936:
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”Yksityistukkukauppojen yhdeksi yrittämismuodoksi on myös alkanut viime
aikoina ilmetä yhä runsaammassa määrässä tapahtuva joko julkinen tai salainen
omien vähittäiskauppojen perustaminen. […] Niihin tukkukauppoihin, jotka
kaventavat vähittäiskauppiaitten leipää osuuskauppoja luotottamalla ja omia
vähittäiskauppoja tai muita omia jakelupaikkoja (vaikkapa kahviloita)
perustamalla, tiedämmekin vähittäiskauppiaitten alkaneen suhtautua mitä
suurimmalla varovaisuudella. He eivät katso vähittäiskauppiailla olevan varaa
ryhtyä itse sahaamaan poikki sitä oksaa, jolla he istuvat.”1180
Yksityiset vähittäiskauppiaat, mutta myös monet tukkukauppiaat uskoivat vahvasti
omien toimialojensa erillisyyteen. SVL päättikin seuraavana vuonna, että yksityisten
vähittäiskauppiaiden tulee lopettaa ostot vähittäiskauppaa harjoittavilta
tukkuliikkeiltä.1181
STL:n ja maakauppiaiden tukkuliikkeet jatkoivat kilpailua yksityisistä
vähittäiskauppiaista. Taistoa kiihdytti Yksityisyrittäjäin Liitto (YYL), jonka jäseneksi
STL jäi, mutta ei SVL. YYL katsoi, että se olisi tarpeeksi voimakas järjestö
yhdistämään kaikki yksityiskauppiaat ja houkutteli SVL:n paikallisyhdistyksiä
jäsenikseen, mikä onnistuikin paikoitellen. Sanomaansa tehostaakseen YYL leimaisi
maakauppiaiden tukkuliikkeet ”yksityisyritteliäisyyttä hävittäviksi
osuustoimintatrusteiksi, jopa kolhooseiksi”.1182
Sanasota oli ymmärrettävää, sillä maakauppiaiden tukkuliikkeet onnistuivat paremmin
kuin yksityiset tukkuliikkeet houkuttelemaan vähittäiskauppiaita jäsenikseen ja
asiakkaikseen. Kauppiasjäseniä oli runsaat 4000 1930-luvun lopulla.1183 STL:n Paavo
Korpisaari myönsi, että maakauppiaiden tukkuliikkeet ovat saaneet ”osakkaikseen ja
asiakkaikseen yleensä suurimmat ja vakavaraisimmat vähittäisliikkeet.”1184
Ostouskollisuudesta ei ole tarkkoja tietoja, mutta säännöllisesti tietoja antaneet ja siten
mahdollisesti uskollisimmat jäsenliikkeet ostivat noin 40–45 prosenttia myynnistään
maakauppiaiden tukkuliikkeiltä jo 1930-luvun alkupuolella. Se ei johdolle riittänyt.
Kauppias-lehti moitti: ”Niinkin pimeitä kansalaisia vähittäiskauppiaiden joukossa, jotka
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käyttävät ostopaikkanaan paikkakunnilla toimivan osuuskaupan keskusvarastoa.”1185
Toisaalta maakauppiaiden tukkuliikkeiden johtajat myönsivät, että vähittäiskauppiaat
eivät voisi mitenkään ostaa kaikkia tarvitsemiaan tavaroita ”yhdestä tukusta valikoimien
pienuuden vuoksi”.1186
Maakauppiaiden tukkuliikkeiden menestystä avittivat monet vähittäiskauppiaille tarjotut
ja osuuskauppojen mallinmukaiset palvelut. Maakauppiaat järjestivät niitä
tukkuliikkeidensä ja rahoittamansa SVL:n välityksellä. Vähitellen Kauppiaitten
Keskuskunta alkoi vastata monien palveluiden kustannuksista.1187
Neuvontapalvelu alkoi 1920-luvulla, kun kirjanpitovelvollisuuden tiedettiin astuvan
voimaan.1188 Liiton palkkaama monipuolinen neuvoja suunnitteli kaupparakennuksia ja
myymäläkalusteita jo 1920-luvulla, kun monet kauppiaat kadehtivat osuuskauppojen
moderneja myymälöitä.1189 Kauppiaitten Keskuskunta palkkasi varsinaisen arkkitehdin
jäsentensä avuksi kuitenkin vasta vuonna 1938.1190
Maakauppiaiden tukkuliikkeistä Oy Savo-Karjala aloitti ensimmäisenä erilaisten
etuuksien tarjoamisen jäsenilleen. Se perusti tieto-osaston jo vuonna 1927. Tehtävänä
oli opastaa osakkaita liikkeenhoidollisissa asioissa. Tukkuliike perusti myös rahaston,
jonka avulla se osti ”useita kelvollisia kauppataloja” 1930-luvulla. Ne vuokrattiin
tarmokkaiksi katsotuille yrittäjille ja mahdollisuuksien mukaan myös myytiin heille. Se
oli alku myöhemmälle laajemmalle liiketilojen hankinnalle.1191
Oy Savo-Karjala tarjosi ”rengasmatkoja” eli opintomatkoja osakkailleen, koska ”moni
kauppias pitää liikkeensä huonossa kunnossa vain sen vuoksi, että hän luulee sen olevan
mallikelpoisesti järjestetyn.”1192 Tukkuliike perusti myös hautaus-, eläke- ja sairaskassat
osakkailleen 1930-luvulla.1193 Eläkerahastot perustettiin myös Maakauppiaitten Oy:seen
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ja Kauppiaitten Oy:seen vuosikymmenen loppuun mennessä. Ensiksi mainittu perusti
myös rahaston tukemaan kauppiaiden opintomatkoja.1194
Yksityiset vähittäiskauppiaat perustivat oman mainonta- ja propagandatoimiston vuonna
1934, kun SVL oli eronnut Taloudellisesta Valituskeskuksesta. Sen tehtävänä oli antaa
apua mainonnassa, sanomalehti-ilmoittelussa ja näyteikkunoiden sommittelussa. Se
välitti jäsenilleen mm. näyteikkunoihin aseteltavia joulu- ja pääsiäissomisteita.1195
Asiakkaita kosiskeltiin myös osuuskauppojen mallinmukaisilla Pelto-Pirkan päivätieto
-kalentereilla.1196
SVL järjesti myyjäkurssejakin vuodesta 1930 alkaen. Omaa oppilaitosta ei syntynyt,
mutta koulutus siirtyi vakinaisemmalle pohjalle, kun Myynti- ja mainoskoulu
(sittemmin Markkinointi-instituutti) perusteettiin seuraavana vuonna. Aloitteentekijöinä
ja rahoittajina toimivat SVL ja STL jäsenineen.1197
Palvelut jäivät kuitenkin vaatimattomammiksi verrattuna SOK:hon ja OTK:hon. SVL:n
Viipurin piirin puheenjohtaja Valter Lepistö murehti neuvojapulaa toteamalla, että
”osuusliikkeellä on samanaikaisesti kymmenittäin konsulentteja, agitaattoreita, jotka
kulkevat ympäri maata kuin kiljuvat jalopeurat.”1198
Myös ketjuuntuminen alkoi nousta esille. Se ei tarkoittanut vielä ensisijaisesti keskittyjä
ostoja, yhteisiä palveluita ja markkinointia, vaan etenkin yhteisiä tunnuksia ja tuotteita.
Kai Hoffman on todennut, että Kauppiaitten Keskuskunnan teollisuustuotantoa ei enää
säädellyt niinkään tavarasaannin varmistaminen, vaan ”tietynlainen
ryhmänmuodostamisidea – omien merkkitavaroiden luominen vähittäiskauppiaiden
tukkuliikkeitten asiakaskunnalle” 1930-luvulla.1199 Myös Kauppias-lehti kirjoitti
merkkituotteiden merkityksestä vuonna 1935:
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”Merkkitavarat ovat käyneet kilpailussa aina vain tärkeimmiksi ja
ratkaisevammiksi. Se teollisuuslaitos menestyy, mikä saa merkkinsä yleisön
suosimaksi, ja se kauppaliike voi lisätä menekkiänsä, joka saa suosittua merkkiä
myytäväkseen.
Merkkitavaroilla kilpailivat ensin teollisuuslaitokset keskenään, mutta nyttemmin
on niillä kilpaileminen siirtynyt tai siirtymässä myös eri kauppaliikkeiden ja eri
kauppamuotojen väliseksi.
Kuvaavana esimerkkinä nimenomaan tällaisesta siirtymisestä on meidän
maassamme sosialististen osuuskauppojen toissavuotinen yritys tehdä suurilla
mainosjulisteilla suositusta Siniristi-jauhosta oma erikoisjauhomerkkinsä.”1200
SOK ja OTK aloittivat merkkituotekilvan ostamalla suuria eriä tunnettuja
teollisuustuotteita, mutta ennen kaikkea tuomalla markkinoilla omat merkkinsä. SOK
piirrätti tunnuksensa jo vuonna 1908. Siinä mies ja nainen kantoivat yhteisvoimin koria
auringon noustessa taustalla.1201 OTK:n merkki tyyliteltyine liikekirjaimineen valmistui
pian toiminnan alettua, vuonna 1920. Osuuskaupalliset keskusliikkeet ryhtyivät
käyttämään välittömästi tunnuksiaan valmistamissaan tuotteissa.1202
SVL havahtui oman merkin tarpeellisuuteen kymmenen vuotta myöhemmin.1203 Ktunnus valmistui vuonna 1930. Sitä ryhdyttiin käyttämään kaikissa Kauppiaitten
Keskuskunnan valmistamissa tuotteissa vuoden 1934 aikana.1204 Asiakkaille oli tarjolla
mm. K-kahvia, K-sinappia, K-terveyssuolaa, K-ompelukoneöljyä ja K-yöpukuja.1205
Keskuskunta mainosti K-paitojen olevan erityisesti ”miesten mieleen”.1206 K-tuotteita ei
myyty kelle tahansa, vaan ainoastaan maakauppiaiden tukkuliikkeiden osakkaille.
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Samalla tavoin SOK ja OTK välittivät omia tuotteittaan ainoastaan
osuuskaupoilleen.1207
Yksityiset tukkukauppiaat eivät valmistuttaneet omaa tunnusta, mutta ymmärsivät
muiden kaupparyhmien tavoin merkkituotteiden kasvaneen merkityksen. Tukkukunta
r.l. perusti ensimmäisen oman tuotantolaitoksensa, Tulitikku Oy:n vuonna 1933. Syynä
olivat tulitikkumyynnin roima lasku ja kilpailijoiden markkinoille tuomat omat merkit.
Tukkukauppiaita suututtivat etenkin Kauppiaitten Keskuskunnan Valio, Radio ja Kerho,
joiden avulla Keskuskunta ”kalasti itselleen yhä uusia ostajia yksityiskauppiaiden
asiakkaiden joukosta ja onnistuikin siinä erinomaisesti”.1208 Tukkukunta toi
markkinoille omat merkkinsä, Sammon ja Villiruusun.1209
Seuraava askel oli margariinin valmistus. Se oli suunnattu kansainvälistä trustia ja
muiden kaupparyhmien margariinimerkkejä vastaan. Suomen Tukkukauppiaiden Oy
(Tukkukunta r.l. muuttui osakeyhtiöksi vuonna 1935) osti Helsingin Siirappitehtaan
koko osakekannan vuonna 1937. Tehdas nimettiin Helsingin Margariini Oy:ksi.1210
Kaupparyhmien tärkeimmiksi merkkituotteiksi nousivat tulitikut, margariini ja etenkin
kahvi. Kauppiaitten Keskuskunta, OTK ja SOK luopuivatkin kilpailevien merkkien
myymisestä.1211 OTK mainosti myyvänsä jopa yli viidesosan maan kahvista vuonna
1938.1212 Myös K-kahvi menestyi. 1213 Kauppiaitten Keskuskunta ja osuuskaupalliset
keskusliikkeet yrittivät sopia myös kahviensa hinnoista välttääkseen liiallista kilpailua,
mutta sopimukset rikkoituivat toistuvasti.1214
Suomen Tukkukauppiaiden Oy ei perustanut omaa kahvipaahtimoa, mutta sen
jäsenliikkeillä oli noin 15 paahtimoa 1930-luvun lopulla.1215 Tukkukauppiaiden Oy:n
pidättäytyminen ainoastaan merkkitulitikuissa ja -margariinissa heijastui ”kotimaan
siirtomaatavaroiden” eli Suomessa jalostettujen tuontielintarvikkeiden kauppaan. Paavo
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Korpisaari totesi yksityisten siirtomaatavaratukkuliikkeiden menestyvän heikoiten juuri
niiden kaupassa 1930-luvun lopulla.1216
STL saattoi kuitenkin olla tyytyväinen saavutuksiinsa. Yksityinen tukkukauppa ei enää
menettänyt markkinaosuuksiaan osuuskaupallisille keskusliikkeille eikä
maakauppiaiden yhtymille vuoden 1932 jälkeen.1217 Se oli onnistunut vastaamaan
poikkeuksellisen voimakkaalla yhteistyöllä ja keskittämisellä kaupparyhmien
haasteeseen. STL:n vahvuutta kadehtivat myös ulkomaiset tukkukauppiaat:
”Missään maassa eivät tukkukaupan välityskustannukset ole niin pienet kuin
Suomessa. Mutta missään ei myöskään kulunkeja ole voitu painaa niin alas. Eikä
tyytyä niin alhaiseen voittoprosenttiin. Ja kuitenkin on Suomessa kehittynyt
suhteellisesti enemmän suuria tukkuliikkeitä kuin muissa pienissä maissa, siellä
on kyetty rakentamaan komeita tukkuliikepalatseja, joita ei juuri muualla näe ja
elämään loistokonttoreissa. Suomessa ovat tukkukauppiaat johtoasemassa sekä
liike-elämässä että monella muulla alalla, mikä muissa maissa on harvinaista.
Tämän kaiken täytyy johtua järjestötoiminnasta. Me ulkomaiset tukkukauppiaat
kadehdimme Suomen lujaa järjestötoimintaa ja sen luomia keskusliikkeitä. Me
pidämme niitä esimerkkeinä, joitten toteuttamiseen pyrimme omissa maissamme,
vaikkakaan emme usko pääsevämme yhtä hyviin liitoksiin.”1218
Järjestäytyneiden yksityisten tukkukauppiaiden markkinaosuus kaikessa tukkukaupassa
vakiintui runsaaseen 50 prosenttiin 1930-luvun loppupuolella. OTK ja SOK hallitsivat
vajaata 30 prosenttia ja maakauppiaiden tukkuliikkeet vajaata 20 prosenttia. Eri tahojen
laskelmat kuitenkin vaihtelevat noin 10 prosenttiyksikön verran.1219 Siihen ovat
vaikuttaneet epävarmat myyntiluvut ja etenkin tavaralajit. Yksi kaupparyhmä menestyi
yhden ja toinen toisen lajin myynnissä. Päivittäistavarakaupan kannalta kiintoisinta oli
SOK:n toimitusjohtajan ja paljon kauppaa tutkineen Hugo Vasarlan laskelma. Sen
mukaan kulutustavaroiden tukkukauppa jakaantui 40 prosenttisesti STL:n jäsenille, 40
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prosenttisesti OTK:lle ja SOK:lle ja 20 prosenttisesti maakauppiaiden tukkuliikkeille
vuonna 1938.1220
Markkinaosuudet heijastuivat myös toisen maailmansodan säännöstelyssä, jossa
kaupparyhmät saivat hallitsevan aseman. Periaatteena oli jakaa tuontitavarat
keskusliikkeille niiden sotaa edeltäneiden tuontimäärien mukaan. Mikäli tarkkoja tietoja
ei ollut saatavilla saivat STL:n jäsenet 40 prosenttia ja OTK, SOK ja maakauppiaiden
tukkuliikkeet kukin 20 prosenttia tuotteista jaettavikseen. Kaupparyhmät hallitsivat
lähes täysin myös kotimaassa tuotettujen elintarvikkeiden kauppaa.1221
Päivittäistavarakaupan kannalta merkityksellisintä eivät olleet markkinaosuudet
tukkukaupassa, vaan kaupparyhmien lähes täydellinen valta-asema siirtomaa- ja
sekatavaroiden tukkukaupassa sekä markkinaosuudet niiden vähittäiskaupassa.
Kuitenkin ainoastaan SOK:n ja OTK:n vähittäiskaupan markkinaosuutta on arvioitu.
Sen on ajateltu olleen yhteensä noin 35 prosenttia vuonna 1938.1222
Markkinaosuuksien epävarmuutta vähentävät kuitenkin jäsentiedot. SOK:n ja OTK:n
yhteinen jäsenmäärä kipusi noin 606 000 vuonna 1938.1223 Maan asukasluku oli noin
3,6 miljoonaa. Se tarkoitti, että noin 20 prosenttia väestöstä kuului johonkin
osuuskauppaan. Jos vain yksi jäsen perheestä oli liittynyt osuuskauppaan, niin peräti 80
prosenttia suomalaisista oli jonkun osuuskaupan jäsen. Lukuun on kuitenkin syytä
suhtautua epäillen: osuuskauppojen jäsentilastot eivät aina olleet ajan tasalla.1224
Järjestäytyneiden yksityisten tukku- ja vähittäiskauppiasmäärien suhteuttaminen
järjestäytymättömien kauppiaiden määriin on ongelmallisempaa, sillä virallisia tilastoja
ei ole olemassa 1930-luvun lopulta. STL:n jäsenmäärä oli kuitenkin 174 vuonna
1938.1225 Maakauppiaiden tukkuliikkeiden vähittäiskauppaosakkaiden määräksi on
arvioitu runsaat 4 000 samaan aikaan.1226 Molempien jäsenistöön kuuluivat lähes kaikki
alansa suurimmat liikkeet.1227
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Parhaimman arvion päivittäistavarakaupan markkinaosuuksista ja siirtomaa- ja
sekatavarakaupan vähittäismyynnin jakautumisesta kaupparyhmien kesken antavat
tiedot liikemerkeistä. Aluksi merkit olivat ensisijaisesti tuotemerkkejä, joilla
houkuteltiin asiakkaita. Sittemmin yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi tuli oman
kaupparyhmän yhtenäisyyden vahvistaminen. SOK laajensi merkkinsä käyttötarkoitusta
ensimmäisenä. Aloitteen teki Kokkolan osuuskauppapiiri, joka ehdotti kaikille SOKlaisille myymälöille yhteistä liikekilpeä. Sen avulla puolueettomat osuuskaupat
erottuisivat kilpailevan osuuskauppaliikkeen liikkeistä ja yksityiskaupoista.1228
Tärkeimmäksi tavoitteeksi määriteltiin liikekilven ”yhdistävä merkitys”.1229 SOK jakoi
kilvet kaikille osuuskaupoilleen vuoden 1928 aikana.1230
SVL suhtautui pidättyväisemmin liikekilpien jakamiseen kauppiailleen. Kilpeä piti anoa
liitolta ja ehdot olivat tiukat: jäsenyys SVL:ssä ja jossakin maakauppiaiden
tukkuliikkeessä sekä esikuvallisen hyvin hoidettu ja menestyvä liike. SVL:n valtuutetut
tarkastivat jokaisen kilpeä anoneen myymälän perinpohjaisesti. Periaatteena oli, että Kkilveksi nimitetty tunnus olisi asiakkaille takuuna liikkeen erinomaisuudesta ja
kasvattaisi siten heidän jo tuntemansa K-merkin arvostusta. K-kilpi myönnettiin vain
noin 30 kauppiaalle ennen sota-aikaa.1231
Järjestäytyneet yksityiset vähittäiskauppiaat muuttivat linjaansa vasta toisen
maailmansodan päätyttyä. Päätöstä auttoi Kauppiaitten Keskuskunnan muuttuminen
Kesko Oy:ksi, jolle siirtyi myös maakauppiaiden tukkuliikkeiden kaupallinen toiminta
ja omaisuus vuonna 1941. Kesko päätti jakaa K-kilvet kaikille säännöllisesti ostaville
osakkailleen. Uudet ajatukset kaupasta viittasivat siihen, että ainoastaan tiukemmilla
yhteisostoilla ja -toiminnalle yksityiset vähittäiskauppiaat voisivat menestyä. K-kilvet
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kiinnitettiin liikkeitten ikkunoihin samanaikaisesti koko maassa maaliskuun 6. päivänä
1947.1232
K-kilpien ilmestyminen kauhistutti yksityisiä tukkukauppiaita, jotka olivat yhdistyneet
Tukkukauppojen Oy:ksi (Tuko Oy) vuonna 1942 liittämällä yhteen kotimaan kauppaa
hoitaneen Tukkukunnan, tuontia edustaneen Suomen Tukkukauppiaiden Oy:n ja
yhteiset teollisuuslaitokset.1233 Tukkukauppiaat eivät olleet kehittäneet omaa tuote- tai
liikemerkkiään. Tukon apulaisjohtaja Lauri Kirves hämmästeli siirtomaa- ja
sekatavaraliikkeiden ikkunoihin ilmestynyttä K-kilpeä tukkukauppiaiden
siirtomaatavaraosaston vuosikokouksessa vuonna 1947:
”Sen yht’äkkinen ilmestyminen ja siihen liittynyt varsin voimakas mainos on
herättänyt niin tukku- kuin vähittäiskauppiaatkin vakaviin mietteisiin. On
maassamme tämän alan myymälöitä n. 10 000, joista jo puolet on osuuskauppojen
hallussa. Kun K-kilpi on ilmestynyt runsaan neljänneksen ikkunoihin, on jäljellä
kilvettömiä vain n. 2000–2500 ja näihin kuuluvat pienimmät ja heikoimmat
myymälät.”1234
Lauri Kirves esitti tukkukauppiaille kaksi vaihtoehtoa: hidas kuolema tai kilpailuun
vastaaminen Keskon tavoin.1235 Vastaus oli kilpailu. Se tarkoitti vuosikymmeniä
jatkunutta Tukon ja Keskon välistä taistoa maan yksityisistä vähittäiskauppiaista, mutta
elintarvikkeita myyvän vähittäisliikkeen perustaminen ei ollut enää juurikaan
mahdollista ilman jommankumman kaupparyhmän tukea.1236
Kirveen kanssa samansuuntaisia laskelmia vähittäiskauppiaiden määrästä esittivät myös
muut aikalaiset.1237 Siten OTK:n ja SOK:n osuus päivittäistavaramarkkinoista oli noin
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puolet vuonna 1947. Toinen puolisko jakautui Keskon ja Tukon kesken. Tilanne oli
todennäköisesti lähes sama jo ennen sotaa, sillä liikkeiden perustaminen hankaloitui
säännöstelyvuosina, eikä niitä voitu perustaa ilman säännösteltyjen elintarvikkeiden
kauppaa hallinneiden neljän kaupparyhmän lupaa.1238
Valloittavat kulutusosuustoiminnalliset keskusliikkeet SOK ja OTK keskittivät
päivittäistavarakaupan neljän kaupparyhmän haltuun vuoteen 1938 mennessä.

~~~~~~~~~~

Pula-aika ajoi tuhannet yksityiset vähittäis- ja tukkukauppiaat vararikkoon, mutta
yksikään osuuskauppa ei tehnyt konkurssia. Suomalaisten osuuskauppojen menestys
herätti laajalti huomioita kotimaassa ja ulkomailla. Suurimpia menestystekijöitä olivat
yksityiskauppiaita pienempi velaksi myynti, parempi rahoitustilanne,
keskusosuusliikkeiden tuki osuuskaupoille, suuri koko ja etenkin tehokas keskittäminen
ja ketjuuntuminen. SOK ja OTK vastustivat uusien alueellisten osuuskauppojen
perustamista. Kasvua oli haettava myymäläverkostoa kasvattamalla, ei kustannuksia
lisääviä osuuskauppoja perustamalla.
SOK:n menetystä kasvatti myös suurasema maataloustuote- ja -tarvikekaupassa, jonka
se pystyi luomaan agraarisuhteidensa ansiosta. Kuluttaja- ja tuottajaosuustoiminnan
tehokas yhdistäminen oli myös kansainvälisesti poikkeuksellista. Laaja
maataloustuotekauppa avitti lamassa, kun monet maanviljelijät vaihtoivat tuotteensa
osuuskaupan myyntituotteisiin. Myös kuljetuskustannukset pienenivät, kun monien
tuotteiden kauppaa voitiin hoitaa alueellisesti. SOK:n osuus maan viljakaupassa kohosi
noin 40 prosenttiin, kananmunakaupassa 30 prosenttiin ja lihakaupassa 20 prosenttiin
1930-luvun lopulla. Sekään ei riittänyt. Keskusosuusliike sai hallitsevan aseman
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Hankkijassa vuonna 1930, Karjakeskuskunnassa vuonna 1934 ja Vientikunta Munassa
vuonna 1940.
Kauppiaitten Keskuskunta ja OTK kiinnostuivat todenteolla maataloustuotekaupasta
vasta kysynnän kasvaessa ja pula-ajan olosuhteiden pakottamina. Kauppiaitten
Keskuskunnan myöhäinen havahtuminen tilanteeseen ja osuuskauppojen
mallinmukaisen hankintaverkoston puuttuminen kuitenkin tarkoittivat, että
maataloustuotekauppa jäi vähäiseksi ja rajoittui lähinnä marjoihin.
Edistysmielisten osuuskauppojen maataloustuotekauppa kasvoi reippaasti 1930-luvulla,
mutta ne joutuivat luomaan itse hankintaverkostonsa maanviljelijäväestön ja
maataloudellisten osuuskuntien vastustuksen vuoksi. Maataloustuotekaupan kasvu sai
OTK:n kasvattamaan myös maaseudun myymäläverkostoaan. SOK oli jo aiemmin
tehnyt päätöksen kilpailevien osuuskauppojen perustamisesta edistysmielisten vahvoille
alueille, kaupunkeihin ja taajamiin. Tunkeutuminen toisen osuuskauppaleirin alueelle
oli kansainvälisesti poikkeuksellista: muualla kaksi osuuskaupallista keskusliikettä
pysyivät omilla alueillaan. SOK:n ja OTK:n päätökset kasvattivat kilpailua entisestään.
Lama auttoi hieman nurinkurisesti myös järjestäytyneitä yksityiskauppiaita hävittämällä
heikoimmat vähittäis- ja tukkuliikkeet. Pula-aika erkaannutti myös yksityisiä vähittäisja tukkukauppiaita toisistaan, kun viimeksi mainittujen rooli vähittäiskauppiaiden
pääluotottajana osoittautui turmiolliseksi.
STL:n johto piti parhaimpana selviytymiskeinona osuuskauppojen esimerkin mukaisten
monimyymäläliikkeiden perustamista. Niitä syntyi kuitenkin vain muutamia. Esteeksi
nousivat tukkukauppojen pienuus, paikallisuus ja yksityisten vähittäiskauppiaiden
vastustus.
Kauppiaitten Keskuskunta menestyi paremmin keskittämisessä ja alkavassa
ketjuuntumisessa: se pystyi tarjoamaan vähittäiskauppiaille monia osuuskaupallisten
keskusliikkeiden mallinmukaisia palveluita, kuten neuvontaa, luottoja ja erilaisia
liikesuunnittelupalveluita. Kauppiaitten Keskuskunta toi markkinoille myös omat
merkkituotteensa, joilla se houkutteli vähittäiskauppiaita jäsenikseen. Niitä ei SOK:n ja
OTK:n tavoin annettu ulkopuolisten kaupattaviksi. Tärkeimmiksi ketjutunnuksiksi ja
-tuotteiksi kohosivat tulitikut, margariini ja kahvi.
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STL ei teetättänyt vielä omaa tunnustaan, mutta Tukkukunta perusti tulitikku- ja
margariinitehtaan vastatakseen kilpailuun.
SOK-laiset osuuskaupat toimivat edelläkävijöinä kiinnittäessään oman liikemerkin
myymälöidensä ulkopuolella jo 1920-luvun lopulla. Keskoksi sulautuneet Kauppiaitten
Keskuskunta ja maakauppiaiden tukkuliikkeet tekivät saman toimenpiteen 1940-luvulla.
K-kilpien ilmestyminen katukuvaan paljasti, että neljä kaupparyhmää SOK, OTK,
Kesko ja tukkukauppiaiden keskusliikkeeksi kohonnut Tuko hallitsivat lähes täysin
päivittäistavarakauppaa. Todennäköisesti tilanne oli sama jo vuonna 1938, sillä
kaupparyhmien väliset markkinaosuudet eivät juuri muuttuneet ja uusien yritysten
perustaminenkin oli vähäistä sota-aikana.
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Toisen maailmansodan aikainen säännöstely veti vähittäiskauppiaat entistä tiiviimpään
yhteistyöhön tukkukauppiaiden kanssa.1239 Monet yksityiset vähittäiskauppiaat valittivat
ajautuneensa ”tiskitorppareiksi”.1240 Myös osuuskauppojen ostot keskittyivät entistä
vahvemmin OTK:seen ja SOK:hon.1241
Kauppiaat toivoivat paluuta entiseen suhteellisen itsenäiseen elinkeinonharjoittajan
asemaan, kun pahin pula- ja säännöstelyaika helpotti 1940-luvun lopulla. Toisin
kuitenkin kävi. Yksityisten vähittäis- ja tukkukauppiaiden tiiviin kytköksen ja
päivittäistavarakaupan keskittymisen neljän suuren kaupparyhmän käsiin sinetöivät
useat lähes samanaikaisesti tapahtuneet muutokset. Tärkeimpiä olivat todennäköisesti
kaupan alan teknologinen kehitys, valtiovallan toimenpiteet ja maaltamuutto.1242
Sodanaikainen hintasäännöstely ei poistunut kauppiaiden toiveista huolimatta. Se jatkui
monien elintarvikkeiden osalta välillä kevyemmin ja välillä ankarammin lähes EUaikaan saakka. Järjestelmä piti kaupan alan voittoprosentit pieninä. Monien
elintarvikkeiden osalta voitto jäi jopa puolta pienemmäksi kuin ennen sotaa.1243
Vähittäiskauppiaiden murheita kasvattivat pienentyneiden myyntikatteiden ohella
teknologiset ja pääomia vaatineet muutokset. Kylmälaiteet, muut uudenaikaisemmat
myymäläkalusteet ja ensimmäiset atk-järjestelmät yleistyivät. Ne olivat kuitenkin
verrattain pieniä investointeja itsepalvelumyymälöihin (valintamyymälöihin) verrattuna,
jotka yleistyivät vauhdilla 1960-luvulta alkaen. Kaupan kuluja paisuttivat tulopoliittiset
ratkaisut vuodesta 1968 alkaen. Matalapalkka-alana tunnetun kaupan
palkkakustannukset nousivat keskimäärin monia muita aloja enemmän solidaarisen
palkkapolitiikan saattelemana.1244
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Muutosta suurempiin ja uudenaikaisempiin myymälöihin kiihdyttivät
terveydenhoitoasetukset. Vuoden 1958 määräys kielsi myymästä elintarvikkeita ja
kodintavaroita samassa myymälässä. Se kiihdytti erikoistumista. Vuoden 1967 asetus
salli kodintavaroiden myymisen yhdessä elintarvikkeiden kanssa, mutta myymälän tuli
olla 80 m² suurempi. Säädös määritteli itsepalvelumyymälän minimikooksi 120 m².
Siirtymäaika umpeutui vuoden 1972 alussa. Säädös tappoi monia pikkumyymälöitä.
Alle 80 m² myymälöiden määrä romahti esimerkiksi Helsingissä puoleen eli 680:een
vuosina 1969–1974.1245
Kaupparyhmien ja kauppiaiden ongelmia kasvatti suuri maaltamuutto, joka käynnistyi
1950-luvun lopulla ja jatkui 1970-luvun puoliväliin saakka. Muuttotappiokunnat
menettivät noin 850 000 asukasta.1246 Pienet kyläkaupat ja elintarviketukkuliikkeet
lopettivat toimintansa. Myymäläautot alkoivat hallita syrjäseutujen kauppaa.1247
Kauppa keskittyi yhä voimakkaammin taajamiin ja kaupunkeihin. Yksityisten
vähittäiskauppiaiden kannalta ongelmallista oli suurten asutuskeskusten liikepaikkojen
kalleus. Ne vaativat huomattavasti enemmän pääomia kuin kyläkaupan perustaminen
maaseudulle. Myös hyvien liiketilojen löytäminen oli haasteellista. Keskon johtajat
valittivat osuuskauppojen vallanneen parhaimmat paikat.1248
Kesko ja Tuko reagoivat muutoksiin tiivistämällä myynti- ja markkinointiyhteistyötä
vähittäiskauppiaiden kanssa. Yhteinen ilmoittelu ja markkinointi oli tarpeen jo 1950luvulla, kun pahimman pula-ajan päättyminen lopetti myyjänmarkkinat. Molemmat
keskusliikkeet perustivat myös takausosastot helpottaakseen vähittäiskauppiaiden
pääomien saantia. Kaupan alan muut rahoitusmahdollisuudet olivat edelleen
vähäiset.1249
Kaupparyhmät totesivat kuitenkin tarvitsevansa järeämpiä toimenpiteitä, jotta yksityiset
vähittäiskauppiaat menestyisivät kilpailussa osuuskauppoja vastaan ja kustannukset
pysyisivät siedettävinä. Keskon ja Tukon johtajat katsoivat osuuskauppojen saavan
kohtuutonta kilpailuetua, kun niiden hankkimat kauppapaikat pysyivät sukupolvesta
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toiseen omassa omistuksessa. Sitä vastoin yksityisen vähittäiskauppiaan lopettaessa
toimintansa myymäläkin suljettiin tai parhaimmassakin tapauksessa myytiin kaupan
jatkajalle. Keskon pääjohtaja Ilmo Nurmela laski OTK:n ja SOK:n saaneen
kauppapaikkojen säilymisestä liikkeilleen etua jopa 12 miljardia markkaa 1950-luvun
alkuun mennessä.1250
Kesko alkoi ostaa ja vuokrata liikepaikkoja K-kauppiaille vuodesta 1946 alkaen. Se
hankki ensimmäiset liiketilat Helsingistä, Vuoksenniskalta, Toijalasta ja Valkolta. Tuko
perusti ensimmäisen oman liikepaikkansa Helsingin Konalaan vuonna 1960. Toisinaan
vähittäiskauppiaat vastustivat keskusliikkeidensä toimenpiteitä, mutta eivät aina
menestyneet. Kesko saattoi kilpailla omalla liikepaikallaan pienemmän kauppiaansa
ulos markkinoilta. Tavanomaiseksi malliksi alkoi vakiintua, että yksityinen
vähittäiskauppias toimii kaupparyhmän suunnittelemassa, sisustamassa, vuokraamassa
tai omistamassa kiinteistössä.1251
Tiivistynyt yhteistyö näkyi yhä voimakkaammin myös kuluttajille. Keskon K-kauppiaat
saivat uusitun liikekilven vuonna 1957. Asiakkaat tiesivät asioivansa K-kaupassa. Tuko
aloitti kiinteämmän yhteistyön vähittäiskauppiaiden kanssa vuonna 1954. Se toi
Suomeen Saksassa alkunsa saaneen ASO-yhteistyömallin. Toinen yhteistyömalli tuotiin
Hollannista. Se oli Spar vuonna 1962. Molempien ketjujen toiminta-ajatuksena oli
vapaaehtoinen yhteistoiminta, jonka avulla saavutettaisiin samanlaiset edut kuin
monimyymäläliikkeillä oli. Tuko perusti vielä täysin kotimaisen Tr-ryhmän vuonna
1969. Ketjujen ja merkkien sekamelska ei kuitenkaan tuonut kaivattuja etuja. Kaikki
ketjut yhdistyivät T-merkin alle vuoden 1973 alusta. Muut merkit katosivat vuoteen
1978 mennessä.1252
Pienet katteet ja tarvittavat suurehkot investoinnit vaikeuttivat kaupparyhmien
kuulumattomien kauppiaiden menestysmahdollisuuksia. Hankaluuksia kasvattivat
entisestään neljän suuren kaupparyhmän hintakilpa, joka alkoi hintasäännöstelystä
huolimatta 1960-luvulla. Se rampautti neljän suurenkin liiketoimintaa.1253
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Valtiovalta havahtui kauppakuolemiin ja kaupparyhmien valta-asemaan 1960-luvun
lopulla, jolloin kaupparyhmien osuus päivittäistavaramarkkinoista oli jo 75 prosenttia.
Seuraavan kymmenen vuoden aikana osuus kasvoi yli 90 prosentin.1254
Eduskunta sääti lain haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen rahoitustuesta vuonna
1974. Se auttoi joitakin kauppoja, mutta ei muuttanut kokonaistilannetta.1255
Osuuskaupallisten keskusliikkeiden ongelmat nousivat vahvasti esille 1980-luvulla. Ne
eivät olleet rationalisoineet sodanjälkeistä toimintaansa tarpeeksi rivakasti.
Edistysmielinen osuuskauppaliike teki ratkaisunsa vuonna 1983. Keskusosuusliike ja
paikalliset osuuskaupat yhdistyivät E-osuuskunta EKA:ksi. Sen ketjuja olivat Siwaalennusmyymälät, lähikauppaketju Manteli ja marketketju Sateenkaari. Viimeksi
mainitun ketjun myymälät muuttuivat osaksi Misto- ja Tenna-ketjuja 1990-luvulla.
Suurimpia olivat EKA-marketit. EKA osti myös Valintalo-ketjun vuonna 1986.1256
SOK osuuskauppoineen tiivistyi S-ryhmäksi alueosuuskauppoineen. S-marketit
ilmestyivät katukuvaan vuodesta 1984 alkaen. Muutamaa vuotta myöhemmin S-ryhmä
osti Alepa-ketjun.1257
Tuko ajautui ongelmiin 1980-luvun lopulla. Se joutui ostamaan roimasti omia
osakkeittaan pelastaakseen ne nurkanvaltaajien käsistä. Myös liiketoiminnassa oli
runsaasti rönsyjä, jotka kostautuivat 1990-luvun lamassa. Kannattavuutta nakersi muita
kaupparyhmiä kankeampi kolmiportainen malli, jossa ryhmä muodostui Tukosta,
tukkukauppiaista ja vähittäiskauppiaista.1258
Kesko menestyi kaupparyhmistä parhaiten. Päivittäistavarakaupan suurimmaksi
kysymykseksi muotoutui, kuka suurista kaupparyhmistä syö kenetkin?
Kesko halusi EKA-fuusion ulkopuolelle jääneen edistysmielisen osuuskauppaleirin
kruununjalokiven Elannon, mutta ei onnistunut. Elanto valitsi kauan emmittyään
yhdistymisen S-ryhmään kuuluneen Helsingin Osuuskaupan kanssa vuonna 2003.
Keskon katse kääntyi kohti Tukoa. EU:n kilpailuviranomaiset kuitenkin estivät kaupan,
koska Keskon markkinaosuus olisi kasvanut liian suureksi. Kesko sai muut Tukon osat,
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mutta ei päivittäistavarakauppaa. Sitä jatkoivat Wihuri Oy Aarnion Ruokamarkkinat Oy
-niminen yhtiö, jolla oli Ruokavarasto-lähikaupat, Sesto-ruokakaupat ja Seston Etujättimyymälät. Toinen perillinen oli Suomen Spar Oyj, joka muodostettiin yhdistämällä
Tukolta ostettu Suomen Spar Sentra Oy:hyn (entinen Tukkuparti Ab) vuonna 1998.
Osake-enemmistön omisti ruotsalainen päivittäistavarakauppajätti Axfood Ab. Sparketjuja olivat Sparmarket, Superspar, Spar Express ja Rabatti.1259
Myös EKA kärsi 1990-luvun lamasta ja ajautui yrityssaneeraukseen. Se muuttui
Osuuskunta Tradekaksi, jonka vähittäiskauppatoimintoja jatkoi Tradeka Oy vuodesta
1995 lähtien. Tradeka, kansainvälinen sijoitusyhtiö Industri Kapital ja Wihurin
omistama Ruokamarkkinat Oy yhdistyivät vuonna 2005 Tradeka Oyj:ksi. Osuuskunnan
omistus väheni uudessa yhtiössä, jonka suurimmaksi omistajaksi nousi Industri Kapital.
Tradeka Oyj:n nimi muuttui Suomen Lähikaupaksi vuonna 2008. Se näkyi markkinoilla
Siwa-, Valintalo- ja Euromarket -ketjuineen, kunnes Kesko osti yrityksen vuonna 2016.
Valtaosa myymälöistä muuttui K-marketeiksi.1260 SOK hotkaisi Suomen Sparin
osakekannan vuonna 2005. Kilpailuviranomaiset kuitenkin edellyttivät muutamien
Spar-myymälöiden liiketoiminnan siirtymistä kilpailijoille.1261
Kesko ja S-ryhmä selvisivät voittajina viime vuosikymmenien järjestelyistä. Uudeksi
haastajaksi saapui kansainvälinen elintarvikejätti Lidl, joka perusti ensimmäisen
myymälänsä Suomeen vuonna 2002. Sen koko oli murskaava kotimaisiin
kaupparyhmiin verrattuna, mutta markkinaosuus kasvoi vain noin yhdeksään prosenttiin
vuoteen 2017 mennessä. Vanhojen kaupparyhmien asemat pitivät. Kesko ja S-ryhmä
hallitsivat päivittäistavarakauppaa 85 prosenttisesti vuonna 2017.1262
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Päivittäistavarakauppa keskittyi lähes täysin neljän kaupparyhmän, SOK:n, OTK:n,
maakauppiaiden tukkuliikkeiden (myöhemmin Kesko) ja STL:n jäsenten (myöhemmin
Tuko) haltuun vuoteen 1938 mennessä. Tähän viittaavat kaupparyhmien omat
markkinaosuuslaskelmat, kaupparyhmien toimijoiden ja ulkopuolisten kertomukset sekä
tiedot ensimmäisten ketjutunnusten jakautumisesta vähittäiskauppiaskunnan
keskuudessa.
Pääsyy keskittymiselle olivat poikkeuksellisen nopeasti suuriksi kasvaneet osuuskaupat
eli valloittavat osuuskaupat. Kasvu ammensi voimaa kaupan hajanaisesta tilasta,
yleisestä osuustoimintainnostuksesta, fennomaanisten joukkojärjestöjen tuesta ja
keskusjohtoisuudesta. Osuuskaupat saivat oman keskusliikkeensä SOK:n jo vuonna
1904.
Merkittävää osuuskauppojen menestykselle oli kilpailevan osuuskaupallisen, ns.
edistysmielisen leirin syntyminen vuonna 1917, jolloin OTK perustettiin. Kaksi
osuuskaupallista keskusliikettä saattoivat solmia läheiset suhteet samat ideologiset arvot
jakaneiden järjestöjen ja jäsenten kanssa. SOK kiinnittyi vahvasti maataloudellisiin
järjestöihin ja maatalousväestöön. Suhteet avittivat SOK:ta saavuttamaan merkittävän
aseman myös maataloustuotteissa, joista alkoi muotoutua yhä merkittävämpiä
myyntiartikkeleita 1920-luvulta alkaen.
OTK:n läheisempiä kumppaneita olivat työväenjärjestöt ja työväestö. Osuuskaupallisten
keskusliikkeiden jakolinja heijasteli maailmansotien välisen ajan yhteiskunnallista
tilannetta ja valtasuhteita eduskunnassa, jossa Maalaisliitosta ja SDP:stä tuli maan
suurimpia puolueita. SOK:n ja OTK:n suhteet yhtäältä maatalous- ja toisaalta
työväenjärjestöihin tarjoisivat tukea ja mahdollisuuksia jäsen- ja asiakasmäärien
kasvattamiselle.
Kaksi osuuskaupallista keskusliikettä lisäsivät myös kilpailua ja tihensivät
osuuskauppojen myymäläverkostojen maantieteellistä kattavuutta. SOK ja OTK eivät
tyytyneet pidättäytymään omilla vahvoilla alueillaan eli SOK maaseudulla ja OTK
kaupungeissa ja teollisuustaajamissa. Ne perustivat kilpailevia myymälöitä myös
toistensa valta-alueille. Ratkaisu oli kansainvälisestikin verrattain poikkeuksellinen:
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vahvana osuustoimintamaana tunnetussa Tanskassakin syntyi kaksi osuuskaupallista
keskusliikettä, mutta ne eivät perustaneet myymälöitään toistensa reviireille.
Suomalaisten osuuskauppojen menestys oli seurasta etenkin niiden omista
toimenpiteistä. Ne ammensivat voimaa kansainvälisen osuustoimintatutkimuksen ja
Espen Ekbergin esille nostamista organisaatiorakenteesta, hyvästä johtajistosta sekä
kyvystään sopeutua kilpailullisiin ja toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin.
Osuuskaupalliset keskusliikkeet saivat johtajikseen monia kyvykkäiksi osoittautuneita
henkilöitä. He näyttivät kykynsä esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan
poikkeusoloissa. Tunnetuimpia olivat SOK:n W. A. Lavonius ja Hugo Vasarla sekä
OTK:n Väinö Tanner. Osuuskauppojen menestystä ei kuitenkaan voi selittää ainoastaan
johtajistolla, sillä heidän ja yksityiskauppiaiden johtajien kyvykkyyden systemaattinen
vertailu on mahdotonta puutteellisen lähdetilanteen vuoksi.
Keskusosuusliikkeiden organisaatiorakenne osoittautui yksityiskauppiaiden
yritysmalleja tehokkaammaksi sitomalla osuuskaupat tiukahkosti yhteyteensä.
Osuuskauppaliikkeiden tiiviimmästä organisaatiorakenteesta eli keskittämisestä oli apua
mm. yhteisostoissa, kamppailussa teollisuuden sopimusrikkomuksia vastaan,
myymäläverkostojen kasvattamisessa ja neuvontatoiminnassa.
SOK ja OTK onnistuivat vastamaan myös moniin kilpailullisiin ja toimintaympäristössä
tapahtuneisiin haasteisiin. Jo kahden keskusliikkeen synty ja sittemmin niiden
sidosryhmäsuhteiden muotoutuminen vastasivat hyvin suomalaisessa yhteiskunnassa
tapahtunutta muutosta. SOK menestyi myös ensisijaisesti omien toimenpiteidensä
ansiosta ensimmäisen maailmansodan vuosina. Se sai suuren kokonsa ja
alihinnoittelustrategiansa ansiosta vahvan aseman säännöstelyjärjestelmässä, joka jatkui
myös säännöstelyn siirryttyä pääosin sotatalousyhtymien hoidettavaksi. SOK osti niistä
suuremman määrän osakkeita kuin muut. Toimenpide takasi suuremmat
hankintaosuudet.
Osuuskaupallisia keskusliikkeitä auttoi laskukausista selviämisessä etenkin taloudelliset
tuet jäsenosuuskaupoille. SOK tuki kauppojaan jo vuosien 1908–1910 lamassa.
Sittemmin SOK ja OTK noudattivat samaa taktiikkaa 1920-luvun rauhankriisivuosina ja
1930-luvun lamassa. Strategia osoittautui menestykselliseksi tavaksi kasvattaa
markkinaosuuksia, kun vastaavaa tukea vailla olleet tuhannet yksityiskauppiaat tekivät
vararikon ja joutuivat poistumaan markkinoilta. Keskusosuusliikkeiden toimintatavan
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mahdollistivat ja selviämistä tukivat myös yksityiskauppiaita pienempi velaksi myynti
ja parempi rahoitustilanne.
SOK hyötyi myös suurasemastaan maataloustuotekaupassa 1930-luvun lamavuosina:
pula-ajasta kärsineet maanviljelijät vaihtoivat tuotteensa osuuskaupan
myyntiartikkeleihin. Keskusosuusliike saavutti suuraseman maatalouskaupassa
nykytermein ilmaistuna brändäytymällä maanviljelijäväestön osuuskaupalliseksi
keskusliikkeeksi. Se mahdollisti likeiset suhteet maataloudellisiin osuuskuuntiin,
järjestöihin ja maatalousväestöön. SOK hallitsi maan viljakaupasta noin 40 prosenttia,
kananmunakaupasta 30 prosenttia ja lihakaupasta noin 20 prosenttia 1930-luvun lopulla.
Myös OTK:n maataloustuotekauppa laajeni 1930-luvulla, mutta sen maine työväestön
kauppana tarkoitti moniportaisemman ja siten kalliimman keräilyverkoston luomista.
Järjestäytyneet yksityiskauppiaat kärsivät pahiten osuuskaupallisten keskusliikkeiden
laajentuneesta maataloustuotekaupasta, jota oli pidetty perinteisesti heidän tehtävänään.
Yksityiskauppiaiden maataloustuotekaupan kaventumiseen vaikutti etenkin
osuuskaupallisia keskusliikkeitä heikompi keräilyverkosto eli tehottomampi
keskittäminen.
Kansainvälinen osuustoimintatutkimus on korostanut myös kilpailun ja valtion tukien
merkitystä osuuskauppojen menestykselle. Suomalaistenkin osuuskauppojen menestystä
avitti kaupan hajanainen tila ja vahvojen kilpailijoiden puuttuminen 1900-luvun alussa.
Kilpailutilanne muuttui kuitenkin viimeistään jo 1920-luvulta alkaen päinvastaiseksi,
kun SOK sai kilpailijakseen OTK:n, maakauppiaiden tukkuliikkeet kasvoivat ja myös
merkittävimmät yksityiset tukkukauppiaat ryhmittyivät oman liittonsa ja
yhteisostoyritystensä ympärille. Kova kilpailu näyttäisikin pikemmin vahvistaneen kuin
heikentäneen suomalaisia osuuskauppoja. Myös Espen Ekberg on havainnut
samanlaisen ristiriidan: osuuskauppojen menestystä ei voida selittää ainoastaan
kilpailun puuttumisella.
Suomalaiset osuuskaupat ammensivat kasvuvoimaa myös valtion myötämielisestä
suhtautumisesta. Se näkyi mm. ensimmäisen osuustoimintalain saamisessa jo vuonna
1901 ja puolueiden osuustoimintaa tukevissa puolueohjelmissa. Valtio antoi myös
rahallista tukea mm. Pellervo-Seuralle ja etenkin monille karjanmyyntiosuuskunnille,
mutta ei suoraan osuuskaupallisille keskusliikkeille. Tuet toki hyödyttivät välillisesti
myös osuuskauppoja.
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Yksityiskauppiaat syyttivät myös valtion verottavan osuuskauppoja muita yritysmuotoja
kevyemmin. Aikalaisten suorittamissa tutkimuksissa väite osoittautui kuitenkin
ristiriitaiseksi, eikä kevyempi verotus ainakaan merkittävästi kasvattanut
osuuskauppojen etumatkaa yksityisiin liikkeisiin verrattuna.
Kilpailijat katsoivat osuuskauppojen hyötyneen myös kieltolaista ja kahdeksan tunnin
työaikalain ulottamisesta kauppa-apulaisiin ja kauppojen aukioloaikoihin. Molemmat
lait astuivat voimaan vuonna 1919. Lakeja ei kuitenkaan säädetty osuuskauppojen
suosimiseksi, vaan laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita varten.
Suomalaiset osuuskaupat hyötyivät valtion epäsuorasta tuesta ja myötämielisestä
suhtautumisesta, mutta eivät saaneet suoraa tukea. Suosio näkyi mm. siten, ettei valtio
säätänyt osuuskauppojen kasvua rajoittavia säädöksiä, kuten monissa muissa maissa
tehtiin jo ennen toista maailmansotaa.
Tutkimukseni tukee monia kansainvälisen osuustoiminatutkimuksen tekemiä havaintoja
osuuskauppojen menestystekijöistä. Kilpailulla, organisaatiorakenteella, hyvällä
johtajistolla, valtion toimenpiteillä ja sopeutumiselle toimintaympäristömuutoksiin oli
merkitystä myös suomalaisten osuuskauppojen kasvulle. Tutkimukseni tärkein anti
kansainväliselle osuustoimintatutkimukselle on osuuskauppojen ja niiden kilpailijoiden
käsitteleminen yhdessä. Toivottavasti se kehottaa muitakin tutkijoita tarkastelemaan
osuuskauppoja entistä enemmän yhtenä liiketoimintamuotona ja yhdessä
yksityiskaupallista liikemuotoa edustavien kilpailijoiden kanssa. Osuuskunnilla on omat
erityispiirteet, mutta niin on osakeyhtiöilläkin. Ainoastaan vertailevan tutkimuksen
avulla on mahdollista saada todelliset menestystekijät selville.
Suomalaisen päivittäistavarakaupan keskittymiseen vaikutti olennaisesti myös
yksityiskauppiaiden voimakas reagointi. Yksityiset vähittäiskauppiaat perustivat
ensimmäisen osuuskauppojen mallinmukaisen yhteisostoliittonsa jo vuonna 1906.
Niiden määrä kasvoi neljään vuoteen 1914 mennessä. Myös yksityiset tukkukauppiaat
perustivat ensimmäisen taloudellisia etuja tavoitelleen järjestön jo vuonna 1910.
Yhdistyminen ensin taloudellisesti ja vasta myöhemmin aatteellisesti oli
kansainvälisesti verrattain poikkeuksellinen toimintapa. Muualla yhdistyminen alkoi
pääosin aatteellisista järjestöistä.
Suomalaisten yksityiskauppiaiden suhteellisen varhaiseen ja taloudellisiin
järjestäytymiseen vaikuttivat osuuskauppojen menestys. Yhteistoimintaa saattoi kirittää
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myös yksityiskauppiaita mustamaalava propaganda, jonka suomalaiset osuuskaupat
aloittivat verrattain varhain ja voimakkaana.
Yksityisten vähittäiskauppiaiden tärkeimmiksi järjestöiksi kohosivat yhtäältä neljä
maakauppiaiden tukkuliikettä, niiden teollista toimintaa harjoittava Kauppiaitten
Teollisuus Oy ja yhteisostoja ja taloudellisia etuja ajava Kauppiaitten Keskuskunta sekä
toisaalta yksityisten tukkukauppiaiden perustama Suomen Tukkukauppiaiden Liitto
(STL), kotimaan yhteisostoja tekevä Tukkukunta ja ulkomaan yhteisostoja tekevä
Tuontikunta vuoteen 1938 mennessä. Ensiksi mainitut sulautuivat Kesko Oy:ksi vuonna
1941 ja jälkimmäiset Tuko Oy:ksi vuonna 1942.
Yhteistyön säilyvyyteen ja mittavuuteen vaikuttivat yksityiskauppiaiden omat
toimenpiteet, vaikka kaikista strategisista toimintatavoista ei olekaan säilynyt tietoja
vajavaisen lähdetilanteen vuoksi. Ehdottomasti tärkeimmät toimenpiteet tulevan
päivittäistavarakaupan keskittymisen kannalta olivat kuitenkin STL:n kotimaisen
teollisuuden ja ulkomaisten agenttien kanssa solmimat sopimukset 1920-luvulta alkaen.
Tukkukauppiaiden liitto keskitti niiden avulla siirtomaatavaroiden ja elintarvikkeiden
kotimaan kaupan ja ulkomaisen tuonnin lähes täysin jäsenliikkeidensä,
osuustoiminallisten keskusliikkeiden ja maakauppiaiden tukkuliikkeiden haltuun 1930luvun alkuun mennessä.
Kokonaisuudessaan tutkimukseni viittaa siihen, että yksi tai muutama suuri toimija
tietyllä melko homogeenisiä tuotteita markkinoivalla toimialalla pakottaa myös alan
muut toimijat kasvattamaan yrityskokoaan ja/tai liittoutumaan selviytyäkseen
kilpailussa. Havainto saattaisi sopia myös muutamiin muihin maihin, kuten Sveitsiin ja
Uuteen-Seelantiin, joissa päivittäistavarakauppa on verrattain keskittynyttä. Kaksi
osuuskaupallista keskusliikettä, Migros ja Coop, ovat kilpailleet pitkään Sveitsissä.
Niiden yhteinen markkinaosuus oli lähes 70 prosenttia vuonna 2003.1263 Tuleva
päivittäistavarakauppa pysyi pitkään pienten yksityisliikkeiden hallussa UudessaSeelannissa, mutta tilanne muuttui 1960-luvulla. Tuolloin markkinoille tuli
australialainen suuryritys Progressive Enterprise, joka sai kilpailijakseen monien
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yhdistymisen kautta syntyneen osuustoiminnallisen Foodstuffs NZ:n. Ne hallitsivat
Uuden-Seelannin päivittäistavaramarkkinoita yhä 2010-luvulla.1264
Luontainen jatkotutkimusaihe olisi kaupparyhmien toimenpiteiden ja
päivittäistavarakaupan keskittymisen tutkiminen epilogini sivuamalta ajalta 1940luvulta nykypäivään. Pitivätkö ensisijaisesti hintasäännöstely, teknologinen kehitys ja
valtaisa maaltamuutto päivittäistavarakaupan keskittyneenä nykypäivään saakka vai
kenties jotkut muut syyt? Miten Tuko ja Kesko pystyivät kiinnittämään yksityiset
vähittäiskauppiaat yhä tiiviimmin liikkeidensä palvelukseen?
Mielenkiintoinen ilmiö ovat myös erilaiset alennustavaratalot, joita on kutsuttu myös
alennushalleiksi, H-halleiksi ja halpahalleiksi. Mallia niiden perustamiselle näytti Kalle
Anttilan jo vuonna 1952 perustama postimyyntiyritys, joka laajeni myös Anttilaalennustavaratalojen pariin muutaman vuoden kuluttua. Myös monia muita
halpahalliketjuja syntyi 1960- ja 1970-luvuilla, joista kenties tunnetuimpia olivat
myöhemmin suurten kaupparyhmien haltuun päätyneet Alepa ja Valintatalo.
Vaikuttivatko halpahallit siihen, että neljän suuren kaupparyhmän markkinaosuus putosi
verrattain alhaiseksi juuri 1960-luvulla? Minkälaisilla strategioilla ja valinnoilla ne
pystyivät haastamaan suuret kaupparyhmät?
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Arkistolähteet
Elinkeinoelämän keskusarkisto (ELKA), Mikkeli
Kauppiaitten Keskuskunta
Hallintoneuvoston pöytäkirjat 1929–1935
Johtokunnan pöytäkirjat 1929–1935
Osuuskuntakokousten pöytäkirjat 1929–1935
Toimintakertomukset 1930–1935
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Pöytäkirjat 1907–1946
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Kesko Oy
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Hallintoneuvoston pöytäkirjat 1906–1949
Johtokunnan muistiinpanoja 1930–1941
Johtokunnan pöytäkirjat
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Perustamiseen liittyvät asiakirjat 1905–1920
Toimintakertomukset 1907–1941
Yhtiökokousten pöytäkirjat 1907–1946
Savo-Karjalan Tukkuliike Oy
Pöytäkirjat 1932–1938
Toimintakertomukset 1915–1938
Yhtiökokoukset 1916–1941
Tuko Oy
Esitelmät, lausunnot ja muistiot 1942–1949
Kansanhuoltoministeriön asettaman
kaupallisen toimikunnan pöytäkirjat 1943
Kirjeenvaihto 1924–1940
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Lähetetyt kokouskutsut 1924–1928
Muut asiakirjat 1934–1940

Kansan arkisto (KAN), Helsinki
Työväen Kustannusliikkeiden Liitto
Pöytäkirjat 1917–1921

Kansallisarkisto (KA), Helsinki
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Lakanneet yritykset
Finlands Spedition-Central Ab
Työväen Sanomalehti Osakeyhtiö

Pellervon arkisto, Helsinki
Johtokunnan pöytäkirjat 1899–1913
Vuosikirjat 1899–1915

SOK:n arkisto, Helsinki
Edustajiston pöytäkirjat 1903–1938
Hallintoneuvoston pöytäkirjat 1904–1938
Johtokunnan pöytäkirjat 1904–1938
Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunnan vastainen toiminta 1905
Vuosikertomukset 1904–1938

Työväen arkisto (TA), Helsinki
Kulutusosuuskuntien Keskusliito (KK)
Hallintoneuvoston pöytäkirjat 1917–1938
OTK
Hallintoneuvoston pöytäkirjat 1917–1938
Johtokunnan pöytäkirjat 1917–1938
Suomen Työläisten Avustuskomitea
Pöytäkirjat 1918–1920
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Suomen työväenpuolue
Suomen työväenpuolueen perustava kokouksen ptk 19.7.1899
https://yksa.darchive.fi/YKSA3/public/files/136993604359800/YAM1002
Toisen Suomen Työväen Puoluekokouksen ptk 17–20.8.1903
www.tyovaenliike.fi/wpcontent/uploads/.../Forssan_kokouspoytakirja_osa1_1903.pdf

Työväen kirjasto (TYK), Helsinki
Kuluttajain Keskusosuuskunnan (KK) edustajiston kokousten ptk 1916–
1938
Kuluttajain Keskusosuuskunnan (KK) vuosikertomukset 1916–1938
OTK:n vuosikertomukset 1917–1938
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