
 
 

 
!Kaava loppui virheellisesti

Tulevaisuus 2020 
Tulevaisuuspajat I ja II, Osuuskunta Lilith 

Tulevaisuuspajat ovat kiinteä osa Lilithin toiminnan kehittämishanketta. Tulevaisuuspajoissa Lilith 

kuuntelee sidosryhmiään ja saa tärkeää tukea käynnissä oleville projekteilleen. Tulevaisuus 2020           

-projekti on alkanut keväällä 2013. Sen tavoitteena on Lilithin lähes kahdenkymmenen vuoden aikana 

kertyneen osaamisen, hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen tuotteistaminen. Lilithin mallilla 

toivotaan olevan käyttöä kotimaan markkinoiden lisäksi muilla kehittyneillä sekä kehittyvillä 

markkinoilla. Ensimmäinen paja järjestettiin 5. syyskuuta 2013 Taidetehtaalla Porvoossa ja toinen 

10.1.2014 Eterassa Helsingissä. Pajoille on suunniteltu jatkoa vielä kuluvan vuoden aikana. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tu
le

va
is

u
u

s 
2

02
0

 

 

1 

Podium 
(lat. podium, monikko podia 

< m. kreik. podion, joka on 

deminutiivimuoto sanasta 

pūs, jalka) on pieni koroke, 

jonka päällä voidaan seisoa. 

Sellainen on esimerkiksi 

musiikkiesityksen johtajan 

tai solistin koroke. Podium 

tarkoittaa myös 

roomalaisen teatterin ja 

sirkuksen katsomon alinta 

istuinriviä sekä joskus myös 

teatterin näyttämöä. 

Podiumiksi nimitetään 

lisäksi rakennuksen, 

esimerkiksi roomalaisen 

temppelin tai alttarin 

voimakkaasti korostettua 

jalustaa. 

 

 

Tulevaisuuspaja 
Tulevaisuuspajat I ja II, Osuuskunta Lilith 

 

Johdanto 

Osuuskunnat ovat nyt työmarkkinoiden ja mikroyrittäjyyden kuuma 

peruna. Mitä arvoja ja ratkaisuja moderni osuustoiminta voisi 

ihmisille ja instituutioille tarjota, kun tulevaisuuden työ luodaan itse 

ja tehdään yhä enemmän avoimissa verkostoissa? Olisiko siitä jopa 

inspiraation lähteeksi, kun työhyvinvointia ja sosiaaliturvaa 

kehitetään? 

Tulevaisuuspaja II järjestettiin tammikuussa 2014 Helsingissä, jossa 

taoimme yhteistä näkemystä työ- ja yrittäjyysosuuskuntien 

asemasta, tarpeista ja tulevaisuudesta. Tulevaisuuspaja jatkoi 

prosessia, jolla olemme selvittäneet Lilithin arvoja ja roolia tässä 

kehityksessä. Mitä Lilith voi antaa ja saada? Mihin yhteisen 

kehittämisen tie jatkuu? 

Virittäjinä ja innostajina yhteisen näkemyksen muodostamisessa 

toimivat arvostetut vieraamme Heidi Hautala, Iiro Jussila (LUT), 

Anne Santamäki (SOK, ICA), Leila Kurki (STTK) ja Sami Karhu 

(Pellervo) sekä lukuisat muut luovan talouden, työmarkkinoiden ja 

osuustoiminnan asiantuntijat. Lilithin puheenvuoron esittivät 

muusikko-kirjailijat Anssi Kela ja A. W. Yrjänä sekä tuottaja Kikke 

Heikkinen. Moderaattorina toimi Heikki Masalin. 
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Tähänastiset tulokset lyhyesti 
 

Toimintaympäristön kehitys tukee, yhtäältä arvoperustamuutosta, toisaalta muidenkin 

paradigmamuutosten käsitystä, että työ- ja yrittäjyysosuuskunta olisi potentiaalinen malli ja 

ratkaisu niin raaka-aine- kuin toimialariippumattomana sekä jaettua arvoa luovana 

yritystoiminnan muotona lisäarvotaloudessa, jonka fokuksessa on omaehtoinen, luova ja 

yhteisöllinen yksilö. Koska Lilithin malli ei ole toimialaan sidottu, se on laajalti sovellettavissa 

arvonluontiin ja organisoitumiseen. 

 

Työpajojen tulokset esitellään yksityiskohtaisemmin myöhemmin tässä muistiossa. 

 

 

Tulevaisuuspaja I – Kesta va  kehitys ja jaettu arvo 
 

Ensimmäisessä työpajassa Porvoon Taidetehtaalla (5. syyskuuta 2013) selvitettiin Lilithin 

mallin tuotteistamisen edellytyksiä, potentiaalista kysyntää ja soveltamisen mahdollisuuksia 

kehittämisprojektin alussa. Luotiin yhteinen näkemys Lilithistä vuonna 2020. Näkemyksen 

mukaan lisäämme halukkaille jäsenille töitä ja koko jäsenistölle hyvinvointia monin tavoin. 

Pajan teemana oli Kestävä kehitys ja jaettu arvo. Mahdollisina pilotteina tarkasteltiin case 
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Lumwanaa (Sambia) ja Ljubljanaa (Slovenia).  

 

Podiumilla kuulimme pohjustuksena päivän työskentelyyn Kikke Heikkisen katsauksen 

Osuuskunta Lillithin kokemuksiin, nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen. Vieraistamme Jorma 

Routti (CIM) alusti aiheesta Toimintaympäristö ja sen muutokset, Anne Kontkanen (Pellervo) 

kertoi, mitä vuoden 2014 alusta voimaan astuva uusi osuuskuntalaki tuo tullessaan, Pekka 

Pättiniemi (COOP, KSL) loi katsauksen osuustoiminnan kehitysalustoihin, Antti Piispanen 

(UM) Kehitysmaat ja osuustoiminta Paula Tuovinen (Taideyliopisto) Kulttuuri voimavarana, 

Jyri Wuorisalo (Human Security Finland) kertoi yhteiskehittämisestä toimintatapana, 

tarkastelussa oli Case Lumwana, Sambia. Lilithin Ljubljanassa asuva jäsen Netta Norro kertoi 

luovan alan toimijoiden kuulumiset Sloveniasta. 

Teemallisissa keskustelupajoissa työskenneltiin tiiviisti pohtien Lilithin tulevan toiminnan 

kehittämisen suuntaviivoja ja vaihtoehtoja seuraavista kolmesta aiheesta: Miten Lilith tuottaa 

lisää palveluita ja etuja jäsenistölle sekä arvoa sidosryhmilleen, Onko osuuskuntaan liittyvä 

osaaminen tuotteistettavissa ja miten tuotteistaminen toteutettaisiin, ja, Mitkä olisivat 

potentiaaliset toimintamallin pilotoinnit. 

 

Tulokset 

Työpajassa muodostui vahvaksi käsitys, että Lilithin kaltainen työ- ja yrittäjyysosuuskunta on 
toimintaympäristön ja sen muutosten kannalta ja näiden vuoksi erittäin potentiaalinen jaetun 
arvon luonnin ja yritystoiminnan malli, joka on hyödynnettävissä niin kehittyneillä kuin 
kehittyvilläkin markkinoilla (vrt. yhteiskehittäminen ja kumppanuudet). 
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Voidakseen tarjota etuja ja palveluja jäsenistölleen ja laajentaakseen toimintaansa 
tuotteistamalla, osuuskunnalla tulee olla vetovoimainen lisäarvokonsepti ja omat 
tunnistettavat ja sovellettavissa olevat toimintatavat ja teknologiaratkaisut.  
 
Konseptin tunnistettuja strategisia elementtejä ovat arvo ja palvelut jäsenistölle, jäsenyyden 
tasavertaistavat edut, kommunikaatio ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus, verkottuminen ja 
uudet osuuskunnat, jalostettu liiketoimintatieto ja -ymmärrys ja neuvonta, jatkuva 
kehittäminen osaamiskeskuksena, joukkovoima ja mittakaavaedut, tunnettuus ja 
resursoitavuus. 
 
Lilithillä on intressi ja tahto manualisoida toimintatapansa ja sitä kautta auttaa synnyttämään 
uusia osuuskuntia (jäsenosuuskunnat) ja uutta yrittäjyyttä. Ratkaisujen löytymiseen tarvitaan 
lujaa tahtoa, resursseja, sitoutumista ja ulospäin katsomista. 
 
Työpaja auttoi Lilithiä myös kirkastamaan visionsa vuoteen 2020 (kuva).   
 

 

 

Tulevaisuuspaja II - TYÖ  JA YRITTA JYYS 
 

Kehittämispajojen sarjan toinen osa järjestettiin Eteran auditoriossa, Pasilassa, tammikuun 10. 

päivänä 2014. Paikalla oli yhteensä noin 60 vierasta ja Lilithin jäsentä.  Eteran puolesta päivän 

avasi asiakaspäällikkö Tiina Ala-Kurikka.  

Pajatyöskentelyn tehtäväksi olimme määritelleet yhteisen näkemyksen muodostamisen työ- 

ja yrittäjyysosuuskuntien tulevaisuudesta sekä Lilithin roolista tässä kehityksessä, sen 

toimintakonseptista ja kehittämiseen tarvittavista toimenpiteistä. 
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Työskentelyn alkusysäyksenä olivat ensimmäisessä tulevaisuuspajassa tunnistetut strategiset 

elementit (kuva).  

 

 

Tulokset 
 

Työ- ja yrittäjyysosuuskunnilla on – ja tulee olemaan – yhä enemmän tilausta. Mallia, jota 

Lilith kehittää, voidaan soveltaa monilla toimialoilla, monissa yhteyksissä ja monissa 

ympäristöissä. Kehittäminen on jatkuvaa ja tapahtuu sykleittäin. Kehittämiseen tarvitaan 

jäsenistön sitoutumista ja yhteistä näkemystä siitä, minne ollaan menossa. 

 

Synteesi työ- ja yrittäjyysosuuskuntien tulevaisuusnäkymistä 

Kaikki keskeiset megatrendit tukevat käsitystä, että työ- ja yrittäjyysosuuskunta on 

mahdollinen ratkaisu raaka-aine- ja toimialariippumattomana ja jaettua arvoa luovana 

yritystoiminnan muotona lisäarvotaloudessa, jonka fokuksessa 

on omaehtoinen, luova ja yhteisöllinen yksilö. 

Osuustoimintatieto on osuuskuntien menestyksen perusta. 

Virallisen Suomen strategiat ja toimintatavat tukevat 

pikemminkin määrällistä kuin laadullista kehittämistä – 

paradigman muutos on vasta meneillään. 

Osuuskuntamalli sopii sovellettavaksi kaikkialla, koska kehitys lähtee omistajuudesta, 

yhteisöllisyydestä ja omaehtoisuudesta. 

 

”Meillä 

voit olla 

monta.” 
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"Osuuskunta-

ajattelu on 

tulevaisuuden 

ajattelua, - - -

työosuuskunta 

on 

tulevaisuuden 

tapa tehdä 

työtä." 

Synteesi Lilithin mahdollisesta roolista kehityksessä 

Lilith on arvokas tapaus tutkimuksen kannalta. 

Lilith malli toimialariippumattomana on laajalti sovellettavissa arvonluontiin.  

Lilith on potentiaalinen osaamiskeskus, joka voi sidosryhmiensä kanssa vaikuttaa 

toimintaympäristökehitykseen yhteiskehittämisen keinoin. 

Synteesi tarpeista 

 Yhteiskunnalliset muutokset, uusi työjako 

 Resurssien vapauttaminen ja kouluttautuminen yrittäjyyteen 

 Ammatillinen kehitys yhteisössä 

 Business intelligence 

 Mallin formalisointi  

 Pääsy isommille markkinoille 

 Joustavuutta työntekoon 

 Jaettu näkemys ja tahto 

 Asiakkuudet 

 

Synteesi ratkaisuista  

Toimintatavan jatkuva sisällöllinen ja teknologinen 

kehittäminen. 

Brändin kehittäminen. 

Verkostotoimintatavan merkitys jäsenistölle ja jäsenten 

ja osuuskunnan asiakkaille. 

Luottamuspääoma. 

Viestintä:  yhteiskehittäminen, osallistuminen, 

vaikuttaminen.  

Sidosryhmien rekrytointi ja sitoumukset. 

Pilotointi ja verkottuminen. 

 

Synteesi haasteista ja resurssitarpeista 

Virallinen Suomi kiinnostunut mutta ei valmistautunut 

Innovaatiojärjestelmän normatiivisuus ja uteliaisuuden puute (ytimessä vielä osakeyhtiö ja 

ajurina määrällinen kasvu). 

Tulovirta ei yksin riitä kehittämisen ja innovaatioiden rahoittamiseen.  

Tarvitaan yhteiskehittämistä, sitoumuksia ja taloudellisiakin resursseja. 
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Podiumilla Lilith 
 
Podiumin aluksi Lilithin hallituksen puheenjohtaja A.W. Yrjänä, tuottaja Kikke Heikkinen ja 

johtaja Christophe Montulet esittelivät Kuhan, kustannuspaikan hallintajärjestelmä, ja Intran, 

jotka yhdessä muodostavat Lilithin mallin ytimen. Suhteellisen laajakin yritys on helppo 

perustaa ja sitä on mahdollista pyörittää taloudellisesti ja tehokkaasti heti alusta pitäen, kun 

Kuha ja Intra kommunikoivat keskenään – myös kirjanpito-ohjelmien kanssa. Malli skaalautuu 

kasvun myötä. 

 
 

 

Kuva: Kikke Heikkinen, Christophe Montulet, A.W. Yrjänä ja Heikki Masalin. 

 

Jäsenen puheenvuoro 
 

Joitakin vuosia Lilithin jäsenenä toiminut muusikko Anssi Kela, valotti puheenvuorossaan syitä, 

jotka olivat saaneet hänet liittymään osuuskunnan jäseneksi. Rytinällä tullut menestys toi 

mukanaan paineet oman yrityksen perustamiselle. Niin neuvoja kuin neuvojia ilmaantui 

moneen lähtöön.  

”Kun kuuntelin näitä puheita ja neuvojia, mun korvissa se kuulosti samalta kuin ne olisivat 

puhuneet mulle arameaa. En tajunnut yhtään, mitä ne yrittivät selittää. Vedin sellaisen 

johtopäätöksen, että en perustanut firmaa. Menin sitten verokortilla ja välillä prosentti oli 56, 

mutta maksoin mieluummin verot kuin olisin perustanut firman. Luulen, että tilanne on 

monella muullakin luovan alan ihmisellä sama. Raha-asiat, verotus ja taloudenhoito – en vain 
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ymmärrä niitä. Jos mulla on kaksi tuhatta euroa ylimäärästä, ostan kitaran. Mulle rahan arvo 

vaan on sellainen, että se näyttäytyy kitaroiden määränä.” 

”Kun Kikke ja Aki sitten alkoivat vääntää mua vahvasti Lilithin jäseneksi niin ymmärsin, että 

tämähän mun olisi pitänyt tehdä jo silloin 2001. [”Niitä aramean tulkkeja!”, huomautti A.W. Yrjänä] 

Nythän mulla on firma, vaikka se ei olekaan vain mun firma. Lauluntekijänä ja esiintyvänä 

taiteilijana mun ansiot tuloutuu hirveän monesta eri lähteestä. Pystyn laskuttamaan juttuja ja 

hallitsemaan talouttani. - - - Mun ammatissa on hirveen vaikea tietää etukäteen millaiseksi 

vuosi muodostuu, paljonko ansaitsen. Siinä voi olla järjettömiä heittoja, toisin kuin 

säännöllisessä palkkatyössä olevalla, mistä voi olla seurauksena valtaisat mätkyt seuraavalle 

vuodelle. Lilithin kautta pystyn hallinnoimaan tätä [epävarmuutta].”  

”Onhan tämä [osuuskunnan jäsenyys] kasvattanut myös henkistä hyvinvointia. On olemassa 

jonkinlainen turvaverkko, johon mätkähtää silloin kun korvissa kuuluu esimerkiksi sitä 

arameaa. Mä tiedostan, että Lilithin piirissä on myös paljon sellaista osaamista, jota en ole 

vielä osannut riittävästi hyödyntää. Pikku juttuja, jotka ovat osoittautuneet aika tarpeellisiksi, 

ovat kuitenkin nettikauppa ja keikkakauppa, jonka kautta sain viime kiertueen paitamyynnin 

hoidettua.” 

 

Kuva: Anssi Kela. 

 

Podium - asiantuntijavieraat 
 

Podiumissa todettiin useampaan kertaan yleinen osuuskuntatietämyksen alhainen taso, kuten 

sekin, että korkeakoulutasoinen opetus on ollut lähes olematonta, eikä osuustoiminta ole 

ollut missään roolissa liiketaloustieteissä. Silti osuuskunnissa koetaan vahvaa yhteisöllisyyttä 

ihmisten ammatillisen kasvamisen, kehittymisen ja verkottumisen myötä. Työosuuskunta on 
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parhaimmillaan jäsentään tukeva ja voimaannuttava uuden ajan hybridiammattilaisen 

turvaverkko. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen tervehti ”yksinpuurtajien 

liittoumaa” Rio de Janeirosta käsin: ”Yhdistyneellä kansalla ei ole koskaan tylsää.”   

Sami Karhu 

Podiumin ensimmäisenä vieraspuhujana oli Pellervo-Seuran toiminnanjohtaja Sami Karhu, 

jonka aiheena oli Kommunikaatio ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.  

”Sanotaan, että osuuskunta kommunikoi moneen suuntaan. Valitsin kuitenkin näkökulmaksi 

mielestäni hirveän tärkeän asian – varsinkin kun on näin laaja jäsenjoukko – että osuuskunta 

toimii sisällään: jäsenistö keskenään, mutta myös jäsenistö ja osuuskunta toisillensa luoden 

yhteistä ymmärrystä. Kyse on kasvuprosessista.”   

”Osuuskunnan soisi olevan lintukoto. Se on kuitenkin yritys markkinoilla. Ongelmat kohdataan 

kuitenkin vahvempina ja pulmat ratkaistaan järjestäytyneimmin, kun pohja on vahva. ” 

Sami Karhun puheenvuoro kokonaisuudessaan liitteessä 1. 

 

Kuva: Heidi Hautala, Leila Kurki ja Sami Karhu. 

 

Heidi Hautala 

Kansallisen ja kansainvälisen näkökulman tasavertaistaviin palveluihin toi ex-ministeri ja ex-

eurokansanedustaja Heidi Hautala.  

”Lyöttäytymällä yhteen ihmiset voimaantuvat ja voivat myös ratkaista omia ongelmiaan. - - - 

Tämä on tietysti hieman ristiriidassa nykyisen kilpailuyhteiskunta-ajatuksen kanssa, mutta 

luulen, että nyt voisi olla aika tuoda osuuskuntamalli, varmaankin juuri sellaisena kuin tämä 

Lilith-malli, ikään kuin hengissäsäilymismenetelmäksi. Nykyisessä yhteiskunnassa, jossa on työ 

on aikalailla atomisoitumassa, ihmiset ovat omillaan. Esimerkiksi Saksassa on edellytetty jo 

jonkin aikaa, että ihmiset työllistävät itse itsensä, mistä käytetään nimitystä ’Ich-AG’. - - - On 
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ollut kiinnostavaa kuulla miten monialaistuminen on kyennyt tasoittamaan luovan alan 

kausivaihteluita ja miten osuuskunta on toiminut tukena yksittäisille jäsenille.” 

Hautala heitti ilmaan kysymyksen, tulisiko sosiaaliturvaa muuttaa niin, että elämän eri 

vaiheiden ja tilanteiden turbulenssissa elävien ihmisten erilaiset turvamekanismit 

muuttuisivat asteittain kansalaisen perustulon suuntaa tasoittaen näitä vuoristoratamaisia 

vaihteluita. Yleisöstä esitettiin kysymys, näkeekö Hautala osuustoiminnan perustulon 

kilpailijana. Tähän vastauksena oli, että Lilithissä on kiinnostavia ja innostavia tulevaisuuteen 

suuntaavia ideoita ja ratkaisuja, joita voisi soveltaa laajemmaltikin. Hautala näki myös, että 

työpaikat tulee luoda tulevaisuudessa pääosin itse ja siksi osuuskuntamalli toimii kaikkialla, 

erityisesti kehittyvissä maissa. 

 

Leila Kurki 

Työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki STTK:sta kertoi työelämän muutoksesta, siitä 

mitkä nykyisessä työelämässä ovat megatrendejä ja mikä on muuttumassa juuri nyt.  

Tuotannollisteolliset yritykset ovat muuntumassa palveluyrityksiksi, kuten KONEen esimerkki 

on osoittanut. Teknologia kehittyy. Ilmasto muuttuu. Väestö ikääntyy. Kaupungistuminen 

jatkuu. Internet ja sosiaalinen media ulottuvat yhä elimellisemmin jokaisen ihmisen arkeen. 

Kuluttajat hakevat hyvinvointia ja elämänlaatu-ulottuvuutta kaikista tuotteista ja palveluista. 

Tuotantomäärien sijaan etsitään erityisyyttä kullekin kohderyhmälle. Globaalit keskittyneet 

isot yritykset vahvistuvat entisestään. Kuitenkin iso muutos on tapahtumassa paikallisesti. 

Paikallinen aktiivisuus nousee, paikalliset yritykset ja erityisesti paikallistoiminta saavat uutta 

arvoa. Yhtenä megatrendinä vaikuttaa yhteisöllisyys. Ihmiset haluavat olla individualisteja 

mutta kuulua yhteisöön, sellaiseen, jonka he itse valitsevat.  Työn rytmittäminen moninaistuu 

ja ajan hallinta vaikeutuu. Työ pirstaloituessaan voi uuvuttaa, toisaalta elämänhallinta voi 

parantua sosiaalisessa verkostossa, joka tukee yksilön ammatillista kasvua ja kehittymistä 

hybridiammattilaisuuteen. Asiakkuuksissa on huomioitava jo käynnissä oleva muutos, että 

asiakkaille ei vain toimiteta tuotteita ja palveluita vaan asiakkaat ovat yhdessäkehittämisen 

kumppaneita. 

”Minusta osuuskunta-ajattelu on tulevaisuuden ajattelua ihan uudenlaisena organisoitumisen 

muotona, vaikka sillä on historialliset perusteet 20-luvulla, mutta nimenomaan työosuuskunta 

on tulevaisuuden tapa tehdä työtä ja olla olemassa. - - - Osuuskunta voi olla jäsenilleen 

työpaikka, merkitysyhteisö, jonka arvot jaetaan ja otetaan osaksi omaa elämäntarinaa ja 

johon kuulumisesta ollaan ylpeitä.” 

 

Anne Santamäki 

Järjestöneuvos, SOK:n yhteysjohtaja ja ICAn eli osuuskuntien maailmanliiton hallituksen jäsen 

Anne Santamäki kertoi joukkovoimasta ja mittakaavaeduista.  

”Suomi on maailman osuustoiminnallisin maa. Meillä on yli 7 miljoonaa osuuskuntien jäsentä. 

Suomalaiset liittyvät osuuskuntiin, mutta eivät tiedä, mikä osuuskunta on. ICA on maailman 

toiseksi suurin järjestö YK:n jälkeen. Bryssel–Helsinki-väliä olen matkustanut 10 vuotta 
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kertomassa komissiolle, mitä osuustoiminta on, eikä siellä vieläkään oikein ymmärretä 

osuuskuntaa yritysmallina. ICAssa otetaan tämä nyt vakavasti ja pyritään vaikuttamaan 

maailman vaikuttajiin, että saadaan osuustoimintaa yritysmallina tunnetuksi.” 

”Lilithin tarina ja malli on todella loistava juttu. Tämä olisi pitänyt keksiä jo paljon 

aikaisemmin!” 

”Ei pelkästään taiteilijoille vaan myös nuorille teknologiayrityksille, joita nyt kasvaa Nokian 

ympärille. - - - Näissä nuorissa high-tech-yrityksissä tällaista mallia kaivataan ja tällainen Lilith 

pitäisi perustaa kanssa, että he saisivat tukea ja voisivat propelipäissään kehittää omaa 

tuotettaan paremmaksi. Mallin avulla pystyisivät sitten paremmin pitämään huolta talouden 

ja hallinnon tuomasta sälästä.” 

”Työosuuskunnilla on olemassa myös eurooppalainen järjestö CECOP [The European 

Confederation of Workers’ Cooperatives, Social Cooperatives and Social and Participative 

Enterprises], josta saa lisää tietoa toimivista osuuskunnista niin taiteilijoiden kuin monen 

muunkin luovan alan yhteenliittymistä”, Santamäki muistutti.  

”Kaikkea ei tarvitse keksiä itse. Toisilta oppiminen on se mielenkiintoinen juttu!” 

 

 

Kuva: Iiro Jussila ja Anne Santamäki. 

 

Iiro Jussila 

Osuustoimintayritysten johtamisen professori Iiro Jussila Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

(LUT) kauppakorkeakoulusta alusti aiheesta Jalostettu liiketoimintatieto ja -ymmärrys – 

verkottuminen ja uudet osuuskunnat. 
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”Ilman muuta työ- ja yrittäjyysosuuskunnilla on juuri nyt huikea sauma, mihin tässä on jo 

hyvin tullut johdantoa. Viime vuosi oli maailman laajuinen osuustoimintavuosi, silti tietämys ja 

ymmärrys on kansainvälisestikin heikkoa. Tästä huolimatta se on levinnyt vahvasti, kuten 

edellä kuultiin. Itse lähdin kymmenen vuotta sitten uimaan valtavirtaa vastaan. Osuustoiminta 

on sekä isoa bisnestä että Lilithin kaltaista ruohonjuuritasolta rakentuvaa ihmisiä 

mobiloisoivaa ja voimaannuttavaa toimintaa. Osuustoiminnan nousu on globaalisti nähtävissä. 

Tässä ovat tarpeet tiedon luomiselle. Yliopistoihmisten tehtävä on luoda uutta tietoa, miksi 

siis ei ole lähdetty tähän mukaan.” 

”Valitettavasti tänäkin päivänä on palon porukkaa, niin säätiöissä kuin virka- ja 

viranomaistahoilla, joilla ei ole käyttävissään tarpeeksi tietoa. Tällöin osuustoiminnan 

tukeminenkin on vaikeaa, kun ei ole ketään, joka ymmärtäisi, mistä tässä oikein on kysymys. 

Tarvittaisiin lumipalloefektin kaltaista ilmiötä, että se lähtisi liikkeelle. Tiede on tällä hetkellä 

rajatonta [kirjoitamme englanniksi]. Tarvitaan tällaisia Lilithin kaltaisia hyviä esimerkkejä 

tutkimuksen piiriin. Tiedon tuottamiseen täytyy investoida. Osuustoimintatieto on 

menestyvän osuustoiminnan perusta. Kannattaa hyvin paljon pohtia, mistä tässä toiminnassa 

on kysymys sekä Lilithin oman toiminnan kehittämisen kannalta että tällä voidaan tarjota 

yhteiskunnalle arvoa myymällä tuloksena syntynyttä tuotetta eteenpäin joko rahallisesti tai 

henkisesti.” 

”Kehittäminen ei saa olla projektiluonteista vaan sen täytyy olla jatkuvaa. Reflektointia siitä, 

mistä tässä on kysymys, täytyy tehdä koko ajan: miksi jotkut asiat toimivat ja jotkut eivät; mitä 

vaihtoehtoja voisi olla? - - - Tätä työtä ei tarvitse tehdä yksin vaan sitä voi tehdä yhteistyössä. 

Muutamat opiskelijat Tampereelta tekevätkin Lilithiin liittyvää tutkimusta ja meidän 

osuustoimintatiimi Lappeenrannassa on käytettävissä. Haluamme tehdä yhteistyötä, koska se 

on meidän tehtävä. - - - Hiljaisen tiedon kirjaaminen ei ole yksioikoista. Haluamme haastaa 

juuri teitä. Mikä on hyvää tietoa? Ehkä juuri teidän tapauksessanne se voisi olla esteettisten 

kokemusten kautta syntynyttä tietoa: taitelijan tulkinta, kuten Anssi Kela laulamassa tai 

kuvataitelija tuottamassa tulkintoja siitä, mitä Lilith on.” 

 

Työpajat 
 

Podiumin jälkeen vetäydyttiin työskentelemään pajoissa. Työpajoja oli yhteensä viisi ja 

osallistujilla oli mahdollisuus kiertää vapaasti pajasta toiseen.  

Tehtävänä oli löytää kunkin pajan teemaan liittyviä tarpeita, ratkaisuja ja toimenpiteitä sekä 

mahdollisia haasteita ja resursseja Lilithin kehityshanketta ajatellen.  

Miten työ- ja yrittäjyysosuuskunnissa tuotetaan lisää palveluita ja etuja jäsenistölle sekä arvoa 

sidosryhmille? Mikä tässä on Lilithin rooli tässä kehityksessä? 

Onko Lilithin osuuskuntaosaaminen tuotteistettavissa ja miten tuotteistaminen 

toteutettaisiin? Missä ja miten mallin pilotointi implementoitaisiin? 
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Millainen on Lilithin toimintaympäristö, sen arvot ja asenteet ja miten ne kohtaavat Lilithin 

arvot? Millaisia mahdollisuuksia tai reunaehtoja teknologia tai lainsäädäntö antavat? Kuinka 

resurssit mobilisoidaan ja saadaanko sitoumuksia? 

Esiin tulivat myös yhä mobiilimmaksi muuttuvan maailman ja työelämän haasteet. Jäsenistön 

neuvonnan pitäisi pystyä vastaamaan kysymyksiin sosiaalietuuksista ja työsuhteista Europpa-

tasolla – jopa globaalisti. Etuja ja palveluitakin tärkeämmäksi jäsenet kokevat olkapään, johon 

nojata, ja yhteisöllisyyden. 

 

Työpaja 1: Arvo ja palvelut   
 

Työpajaa isännöivät Aki Yrjänä ja Jorma Routti.  

Tarve 

 Uusi työnjako yhteiskunnassa 

 Mitä töitä voi siirtää ulkomaille 

 Arvot ja motiivit taidetyössä 

 Työyhteisön puute tai hajanaisuus 

 ”Uusi Piilaakso” -ajattelu 

 Individualismi nousee yhä 

 

 

Ratkaisu 

 Investointipooli 

 Olkapää/tuki 

 asiantuntijuus 

 Räätälöity osaaminen 
 Pieni voi olla toimivampaa 

 Skaalautuvuus 



 

 

 

 

 

 

Tu
le

va
is

u
u

s 
2

02
0 

 

14 

 Tietoa meidän tyyppisestä yritystoiminnasta 

 Meillä voit olla monta! 

Haaste/Resurssitarve 

 Pysyykö kasvun vauhdissa? 

 Kilpailu alalla tulevaisuudessa 

 Itseriisto 

 

Työpaja 2: Joukkovoima ja mittakaavaedut  

Työpajan vetäjinä toimivat Iiro Jussila ja Markus Leikola.  

 

Tarve 

 Luoville aloille on tyypillistä, että tarvetta ei aina ole valmiina vaan se pitää luoda. 

 Tunnistus/ostokokemus 

 Kokonaisuus asiakkaille (rihmasto vrt. Amazon) 

 Jaettu näkemys ja tahto. 

 Kannattavuuden parantaminen. Kasvuvaatimus. 
 Pääsy isommille markkinoille edellyttää kriittistä ja tarpeeksi isoa kokoa, mistä 

puolestaan seuraa vaatimuksia muun muassa hallintomallille ja taloudenhoidolle 
 Tarvitaan markkina- ja viestintäosaamista sekä markkinatutkimusta. Joukkovoimaa 

päästään hyödyntämään vasta, kun tiedämme millaisia aukkoja on. Ja toisinpäin: 
asiakaspinta on laaja, joten se kaikki tieto, ennen kaikkea hiljainen tieto, on saatava 
käyttöön ja näkyväksi. Muun muassa hinnoittelu. 

Ratkaisu 

 Oman brändin luominen (Huom. mallin tuotteistaminen) 

 Uskottavuus 

 Kimppamyynti 

 Suositukset asiakkaille 

 Uudet rekrytoinnit 
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 Intran yhteisostot jäsenistön käyttöön  myös yhteiskäyttö  neuvotteluosaaminen 

 Hintatasoon ja –rakenteeseen vaikuttaminen 

 Kriittinen tarpeeksi iso koko 

 Mahdollistaa pääsyn/verkostoitumisen 

 Finanssiros. kokoaminen 
 Yrit./Strat osaaminen + OT-osaaminen (koulutus) 

 Oikoa hallintomalli 

Haaste/Resurssitarve 

 Markkinointi- ja viestintäosaaminen /tutkimus 

 Uudet rekrytoinnit 

 Koordinaatio 

 Tahto toimia yhdessä 

 Asiakaslähtöisyys 

 Jäsentahto (realiteetit) 

 Hiljainen tieto (hajanaisuus) 
 
 

Työpaja 3: Liiketoimintatieto ja neuvonta  

Vetäjinä Sami Karhu ja Kikke Heikkinen.  

Tarve 

 Todettiin erilaisia neuvonta ja informaatiotarpeita hallituksen jäsenille, osuuskunnan 
jäsenille sekä sidosryhmille ja asiakkaille. Tietoa tarvitaan niin osuuskuntamuodosta, 
liiketoiminnasta kuin Lilithistä ja sen toiminnasta.  

 Lilith-brändi. Osuuskunnassa tarvitaan omaa ymmärrystä, mitä tarkoittaa, että ”mä 
pääsin jengiin”, ja sitä kautta sitoutumista. Yhteistä ymmärrystä täytyy lisätä, että 
visio, missio ja arvot voidaan jakaa.  Sitä kautta myös asiakkaat saavat paremman 
kuvan Lilithistä. ”Keitä te olette?”, on jatkuvasti toistuva kysymys. Siihen pitäisi osata 
vastata. Oman profiili kirkastaminen (ei artistilta pois). 

 Mallin konseptointi/formalisointi tärkeää ja kiireellistä 

 Sopimusosaaminen on kysyttyä 

 Yhteisöjäsenyys (ei vielä mahdollista, tarvitsee sääntömuutoksen). 

 Tieto, kuka voi liittyä jäseneksi selkeästi näkyviin (tuo esiin tarpeen nettisivujen 
uudistamiselle) 

 Koulutusta yrittäjyyteen tarvitaan. 

 Perusneuvontaa (enenevässä määrin intraan) 

 Joustavuutta työntekoon 

 Työttömyyden aikainen turva 
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Ratkaisu 

 Täsmällinen määrittely, mitä jäsen saa 

 Ammattisolutoimintaa vahvemmaksi!!! (jakaminen) 

 Selkeästi esiintuotuna, mikä on etu tai ero osuuskunnan jäsenenä toimimisen ja 
yksinyrittäjyyden tai itsensä työllistäjän välillä 

 Lisää tietoa! 

 Intra käyntiin! 

 Teknologia apuun resurssipulaan 

 Kommunikaatiokanava intraan 

 Hyvä ratkaisu ”renessanssi-ihmisille”, vaihtoehdon esiintuominen näkyvästi 

 Palkansaaja status, ei nk. oma työ, yrittäjä 

 Erottuminen 

 

Haaste/Resurssitarve 

 Missä on markkinat? 

 Avoin koodi? 

 Toimeksiannot sidosryhmiltä 

 EU-ohjelma, yhteiskunnalliset yritykset 

 ”Ettei hukuta” liikaan jäsenmääräänkään 

 Maksulliset neuvontapalvelut (järjestäminen ja hinnoittelu) 
 Jäsenaktiivisuus (Miia aloittaa) 

 Onko henkilökohtaiseen neuvontaan resursseja jäsenmäärän kasvaessa 

 TEM maksaa? 

 Tapaamiset oppimista (sekin on resurssi), verkostoituminen 

 Ulkopuoliset koulutukset 

 Ristiriita työtön / työllinen => Kelan asenne/mielikuva luovan alan pätkätyöläisistä 
(haasteena myös päästä keskustelemaan, koska kaikilla ei aina yksiselitteisiä 
vastauksia löydy) 

 Työtori, työn markkinointi ja työllistäminen 
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Työpaja 4: Verkostot ja uudet osuuskunnat  
 

Vetäjinä Sami Juola ja Netta Norro. 

Tarve 

 Tietoisuus (Valtava kasvupotentiaali: Suomessa on 380 000 itsensä työllistävää) 

 Uusyrityskeskukset ym. 

 Miten saadaan yritys- ja työllistämismallina esiin? 

 Toimintatavan siirtäminen 

 Mallina /toimintatapana 

 Businesslogiikkana 

Ratkaisu 

 Verkostoituminen ja paikallisen toimintatavan tutkiminen lähtökohtana  

 Konkreettinen määrittely sille mitä ollaan tekemässä 

 Suomen malli – voisi olla annettavaa kokeillulle ja toimivalle mallille (ainakin 
Sloveniassa, jossa luovan alan työosuuskuntia ei vielä ole), Sambiassa rakennetaan 
oman henkilökohtaisen talouden perustuksia, jolloin osuuskuntamallilla voisi olla 
nopeasti toteutettavia, hyviä ja laajassa mittakaavassa toteutettavia sovelluksia 

 Kansainvälinen  toiminta-ajatus 
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 Massaräätälöinti ja yksinkertaistaminen pakettiin (ymmärrys: mitä myydään, mitä 
asiakas ostaa) 

 Verkoston kasvattaminen 

 Sosiaalisen/palveluinnovaation vieminen 
 

 
 

Haaste/Resurssitarve 

 Mitä myydään? Lisenssi vai rakennetaanko alusta pitäen itse. 

 Koko toiminnan logiikka? 

 IP, immateriaali ym. 

 Tuote – tuotteet: Saas, lisenssi ?  

 Kohdealue: Eurooppa, Afrikka… Ei liian suomalainen, jotta toimii myös muissa 
ympyröissä 

 Toimintatavan määrittely.  

 Kuka maksaa kehittämisen ja tuotteistuksen? Osittain liiketoimintaa mutta osittain 
laajasti hyödynnettävissä 

 Rahoittajille – oikeanlainen termistö, yhteinen kieli 

 Mitä hyötyä jäsenelle? 
 Vahvasti paikallinen. Jäsenet omistavat, sitoutuvat ja sydän sykkii osuuskunnalle 
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Työpaja 5: Tasavertaistavat palvelut  
 

Työpajaa vetämässä Heikki Masalin ja Leila Kurki. 

Tarve 

 Yhteiskunnalliset muutokset (mahdollisuudet) 

 Identiteetin määrittely 

 Ammatillinen kehittymisen ympäristö 

 Fasilitoi asiakkuuksia: Asiakkaat haluavat käydä kauppaa verkostojen kanssa 
mieluummin kuin yksittäisten henkilöiden kanssa 

 Talousasioiden hoito 

 Yhdessä tekeminen 

 Muutkin kuin osakeyhtiöt hyväksyttyjä 

 Koulutuspaketti päättäjille (!) 
 Osuuskunta yrittäjyyden mallina 

 Oman toiminnan/tuotteiden kehittäminen yhteistyössä 

 Osuuskuntaosaajien koulutus 

Ratkaisu 

 Luottamus 

 Tuottajan rooli 

 Innovaatiojärjestelmän laajempi ymmärrys (on monia tapoja harjoittaa 
yritystoimintaa ja osuuskunta on niistä yksi) 

Haaste/Resurssitarve 

 Myydään ajatusta 

 

 

 

Mielekkäät työskentelyolosuhteet 

Yhteisö 

Tapa yrittää 
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LIITE 1 

Kommunikaatio ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

 
Ensin kommunikaatio 
 

Käsittelen tätä osuuskuntien sisäisenä kasvuprosessina: osuustoimijan roolihatun 

asettumisena jäsenen päähän, tieto hatun alle ja liekki sydämeen. On kyse osuuskunnan ja 

jäsenten välisestä ja jäsenten keskinäisestä kommunikaatiosta. 

Kaikki osuuskunnat saadaan pystyyn.  

Kaikki ok? Ei ole ok, jos jäsenet eivät ole systeemissä mukana. Tunnemmeko oikeasti 

osuuskuntamme ja sen tarjoamat palvelut ja edut? Onko osuuskunnan asiat pohdittu yhdessä 

koko joukolla, onko pöydän ääreen pysähdytty fyysisesti ja henkisesti?  

Onko asioille annettu yhteisesti merkitys? Osuuskunta on arkea ja arkiselle hyville asioille 

pitää antaa merkitys. Osuustoiminnan pitää olla jäsenten yhteinen juttu. Osuus ja toiminta – 

miten upea sanapari. Mikä on minun osuuteni ja toimintani? Molemmat tarvitaan. 

Tämän prosessin tulee johtaa sitoutumiseen yhteiseen asiaan. Sitoutuminen kuuluu 

osuustoimintaan. Meneekö se valtavirtaa vastaan? Nykyäänhän ollaan – niin sanotaan - 

mielellään kevyesti mukana siinä sun tässä trendikkääksi koetussa.  

Sitoutumisen tulee johtaa voimaantumiseen. Sallikaa nyt tämä muotisana. Ihastuin siihen 

vastoin tapojani. Se on niin hyvä. Oikeastaan sen on osuustoiminnan synonyymi. 

Osuustoiminnan tulee olla aina yksilön ja yhteisöä voimaannuttavaa. Silloin ollaan 

osuustoiminnan aatteellisessa ytimessä.  

Osuuskunnan sisään ei kuulu pelaamisen henki. Osuuskunta on ahkeran työn, luottamusta 

kasvattavan sitoutumisen ja kaikin puolisen rehellisyyden lämmin tila tässä kylmässä 

maailmassa. Siihen tähdätään osuuskunnan arvopohjalla. 

Myös osuuskuntaa yrityksenä tulee voimaannuttaa. Sitoutuminen auttaa resursoimaan. 

Osuuskunnalle tulee jättää, jotta se voi täyttää tehtävänsä.  

Jäsenistössä eivät kaikki ole koko ajan yhtä aktiivisia. Niin on aina. Se ei ole vika vaan 

ominaisuus. Osallistumisen ja sitoutumisen kehällä on tilaa. Kehän ulkopuolella ei pidä olla. 

Ytimen painovoiman pitää tuntua. Pitää olla kiinnostunut. 

Osuuskunnan roolihattu pitää olla osuuskunnassa päässä. Jos hallituksen jäsenellä olisi 

silinteri tai knalli, perusjäsenelläkin pitää olla vähintään lippalakki tai pipo.  

Hattu kuin hattu.  

Pipon alla tietoa ja osuustoiminnan liekki sydämessä.  
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Tämä ajattelu on läheistä sukua sen kanssa, mitä tässä Heikki Toivasen kirjassa on. Kyse on 

parhaimmillaan kaverijohtajuuden mestareista. Maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys -elementeistä. 

kirja löytyy Pellervon verkkosivuiltakin.  

Osuuskuntalaiset ovat kuin muskettisoturit, 223 yhden puolesta ja yksi koko porukan 

puolesta. Musketöörit eivät petä toisiaan ja ampuvat samaan maaliin eivätkä toisiaan.  

 

Toiseksi yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
 

Taloutta voidaan organisoida monella tavalla. Ei ole vain yhtä tapaa. 

Toisin kuin usein ajatellaan, yrittäjyys ja palkkatyö ei ole vain on-off, (päällä-poissa) vaan on 

paljon siltä väliltä.  

Luovan työn organisoituminen on suuri yhteiskunnallinen kysymys.  

Osuuskunta luo myös struktuuria: ammatti-identiteetti, laskutusperusteet, sosiaaliturva, 

osallistuminen veroilla yhteiskuntaan. Loistava byroo, joka saa systeemit selkeiksi. Osuuskunta 

luo vahvempia yhteisöjä ja ottaa ihmiset mukaan. 

Osuuskunnan tulee olla innostavaa, kannustavaa ja rohkaista eteenpäin, tehdä työ näkyväksi 

ja antaa sille merkitys. Tulovirrat valuvat niille, joiden työstä ne ovat syntyneet. Välikättä ei 

ole, koska osuuskunta on oma.  

Osuuskunnan soisi olevan lintukoto. Se on kuitenkin yritys markkinoilla. Ongelmat kohdataan 

kuitenkin vahvempina ja pulmat ratkaistaan järjestäytyneimmin, kun pohja on vahva.  

 

  10.1.2014, Sami Karhu, Pellervo-Seura ry
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Liite 2 

Osallistujat, Tulevaisuuspaja I 
5.9.2013 Taidetehdas, Porvoo 
 
Susanne Dahlqvist Taidetehdas, Porvoo Event Factory 

Marjo Granlund Napa Illustrations 

Kikke Heikkinen Lilith 

Antti Hietaniemi Lilith 

Ema Hurskainen 

 Sami Juola Earth House 

Anne Kontkanen Pellervo-Seura 

Chia Koskinen Lilith 

Markus Leikola Delicate Services 

Marika  Lohi Pankki 2.0 

Heikki  Masalin CIM 

Tuija Mikonranta Lilith 

Christophe Montulet Lilith 

Ilkka Mukkala Lilith 

Johanna Muurinen Lilith 

Jaana Niemi Lilith 

Netta Norro Lilith, Slovenia 

Pentti Nyholm Lilith 

Leena Pentikäinen TEM, MaPa-projektit 

Antti Piispanen Lilith 

Päivi Pirilä Dreamer 

Pekka Pättiniemi COOP, KSL 

Tarja Rantala TEM 

Jorma Routti CIM 

Anne Räisänen Lilith 

Merja Salonen Tekes, Lilith 

Katja Sinervo  

Ninni Suni Lilith 

Tia Taivalmäki  
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Liite 3 

Osallistujat, Tulevaisuuspaja II 
10.1.2014 Etera, Helsinki 
 

Tiina Ala-Kurikka Etera 

Anne Bland Social Business International Oy 

Aarno Cronvall Acron Oy 

Sari  Gustafsson Lilith 

Heidi Hautala Green European Foundation  

Taina Hedman Eläketurvakeskus 

Kikke Heikkinen Lilith 

Hanna Holma Lilith 

Sami Juola Earth House 

Iiro Jussila Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Essi Kaila Lilith 

Sami Karhu Pellervo-Seura 

Johanna Karimäki Eduskunta 

Cia Karlsson Lilith 

Markku Kauppinen Suomen suurlähet. (eläk), Washington, D.C. 

Anssi Kela Lilith 

Elina Kiiski Kataja Sitra 

Jaakko Kilpiläinen Lilith 

Aki Koivistoinen Dazzle 

Chia Koskinen Lilith 

Outi Kotala Lilith 

Leila Kurki STTK 

Maria Laiho Lilith 

Paula Laine Sitra 

Markus Leikola Delicate Services 

Mikael Manninen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu 

Heikki  Masalin CIM 

Tuija Mikonranta Lilith 

Christophe Montulet Lilith 

J. Pekka Mäkelä Lilith 

Minna Mänttäri Lilith 

Marianne Møller konsultti 

Leena Mörttinen EK 

Stuba Nikula Helsingin kaupunki 

Netta Norro Lilith 

Atte Paju Lilith 

Ville  Paronen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu 
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Leena Pentikäinen TEM  

Anne Pulliainen Lilith 

Eero Raittila Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu 

Tarja Rantala TEM ja Lilith 

Jorma Routti CIM 

Anne Räisänen Lilith 

Aki Räsänen Lilith 

Jyrki Sahla Lilith 

Jussi Salokangas Journalistiliitto 

Anne Santamäki SOK ja ICA 

Aki Scharin Lilith 

Mitja Sirola Lilith 

Ninni Suni Lilith 

Veli-Markus Tapio Suomen Kulttuurirahasto 

Petra Tarjanne TEM 

Petra Theman UM 

Tero Toivanen Helsingin yliopisto 

Kustaa Valtonen Earth House 

Emmi Valve Lilith 

Mika Vehnämäki UM 

Riina  Virkkunen Taku ry 

Sari  Virta TTL ja Lilith 

Miia Vistilä Lilith 

Aki Yrjänä Lilith 
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Lilith 
Lilith on 17 vuotta kaikessa 

hiljaisuudessa toiminut ja vakaasti 

kasvanut luovan talouden työ- ja 

yrittäjyysosuuskunta, jossa 

jäsenten toimintaa ohjaavat 

taloudellisen synergian lisäksi 

laatu, hauskuus, 

oikeudenmukaisuus ja vapaus. 

Lilithissä on kehitetty uniikki 

toimintatapa, jolle arvellaan 

olevan kysyntää ja laajalti 

soveltamisen mahdollisuuksia 

aina länsimaista ei-teknistyneisiin 

maihin.  Tätä käytännön 

kokemuksella testattua 

toimintamallia ollaan nyt edelleen 

kehittämässä ja tuotteistamassa 

Lilithin Tulevaisuus 2020 -

projektissa. 

Yrityksen liikevaihdon arvio 

vuonna 2013 on noin 1,5 

miljoonaa euroa. Osuuskunnalla 

on yli 200 jäsentä, joista noin sata 

työllistyy kokonaan tai osittain 

osuuskunnan kautta.  

Lilithin toimipiste on Porvoossa, 

kotipaikka on Helsinki.  
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