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Osuustoiminta on koko suomalaisen osuustoiminnan yhteinen ammattilehti. Se on talouslehti, joka keskittyy
osuuskuntien hallintoon, johtamiseen ja osuustoiminnalliseen keskusteluun.
6 numeroa vuodessa, 106. vuosikerta. Perustettu 17.12.1908 Suomen Osuustoimintalehti -nimellä.
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Osuustoiminta on
johtamiskysymys

Y

ritykset tarvitsevat menestyäkseen samat
peruskomponentit: kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut, kysynnän, osaavan ja motivoituneen työvoiman, hyvät raaka-aineet, kehittymisedellytykset takaavan kannattavuuden,
pääomaa ja suunnan näyttävät sitoutuneet omistajat.
Osuustoiminnallisten yritysten erilaisuus kasvaa siitä, kuinka näitä komponentteja painotetaan
niin, että käyttäjäomisteisen yrityksen perustehtävä tulee täytetyksi. Osuustoiminta on johtamiskysymys, jolle pohjan luo tasapainoa hakeva ihmisiä
ja yhteisöjä voimaannuttava arvopohja.
Tässä numerossa teemana on ihmisten ja asioiden johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Nyt painottuvat globalisaation mukanaan tuoma kilpailukentän muutos, geopolitiikka ja Suomen heijastuvat kansainväliset kriisit, muuttuvat kulutustottumukset ja kansalaisten luottamus talouden kehitykseen, valloilleen
päässyt kaikkialle leviävä tietoteknistyminen sekä pyrkimys ratkaista energiakysymystä uudistuvilla luonnonvaroilla. Aivotyö ja odotukset
työelämältä muuttavat arkista johtamista tiimimäisemmäksi joukkuepeliksi. Maan ykkösrivin
osuustoimintajohtajat pohtivat näitä johtamisen
kehityssuuntia meidän kaikkien lukijoiden mielen avaamiseksi ja oman johtamisfilosofian ja –
tyylin hiomiseksi.
Osuustoiminnan valtaisa vahvuus myös
johtamisessa on sen laaja jäsenpohja. Kun melkein koko kansa monenlaisella osaamis- ja kokemuspohjalla on mukana, jäsenistöstä löytyvät
maan parhaat kyvyt avainpaikoille. Kansallislajiksi nousseen jääkiekon parista on noussut paljon johtajuusoppeja ja –valmentajia. Eikä syyttä. Voittoisan kiekkojoukkueen rakentaminen
niin, että limppu menee useimmin vastustajan

pömpeliin kuin omaan häkkiin, on mestariluokan johtotehtävä. Tässä numerossa pääsette lukemaan LähiTapiola Pirkanmaan hallituksen jäsenen Rauno Korven ja toimitusjohtaja Pentti
Kuuselan ajatuksia johtamisesta ja keskinäisyyden kirkastamisesta.
Yrityksiä johdetaan niiden omilta komentosilloilta, mutta osuustoiminnan järjestöporras
rakentaa valmiuksia sillalla toimiville. Tästä kolme pointtia.
Osuustoiminnan neuvottelukunta eli komeasti Pellervo-Seura ry, SOK, OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Osuuskunta Tradeka lahjoittavat Helsingin yliopistolle 400 000 euroa
vuosina 2015-2019. Tarkoituksena on kannustaa
kahdeksan yliopiston Co-op Network Studies
-verkosto maailman huipulle osuustoimintaopetuksessa ja vakiinnuttaa osuustoiminnan paikka
kasvavan nuorison opinahjoissa.
Lehtemme palstanpitäjä, osuustoimintajohtamisen professori Iiro Jussila on ponnistellut, että meillä on uusinta uutta ja populaariin muotoon saatettua tietoa osuustoimintayritysten johtamisesta. Pellervon toimistolla on parhaillaan
kirja valmistumassa; olen sen omin silmin nähnyt! Pyydän lukijoita henkisesti varautumaan,
että loppuvuodesta valaistaan yhdessä korvien
väliä. Vähän pitää nähdä vaivaa, mutta se kannattaa. Se on käsikirjamainen perusteos hallintohenkilöille ja johdolle. Perusratkaisu viimeistään
pukinkonttiin!
Niin ja se kolmas. Maan uudella hallituksella,
joka on luvattu lähiviikkoina, on mahdollisuus
luoda edellytyksiä myös osuustoiminnan kehitykselle. Hyvää henkeä oli vaalikamppailun aikana. Uskomme, että suunta muuttuu niin, että tällä kertaa ei yritetä lamauttaa vaan voimaannuttaa. Arki näyttää.
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neuvonnan
tulevaisuus
puhuttaa

pävarmassa
maailmassa
osuustoimintayritykset tarvitsevat varmoja johtajia, joilla on vankkaa kokemusta ja rohkeaa
ennakkoluulottomuutta. Yhtä menestysreseptiä ei ole, vaan johtamisen tavat vaihtelevat yrityskohtaisesti.
”Monesti nuoremman polven käsitys hyvästä johtajasta ja johtamisesta eroaa vanhempien ikäpolvien näkemyksestä. Johtamisen on kehityttävä ja päivitettävä itseään”, sanoo LSO

Osuuskunnan toimitusjohtaja Veikko
Kemppi. Kansainvälistyminen ja yhä laajempi toimintaympäristö tuo sekin johtamiseen uusia vaatimuksia.
”Yhteistyön alkuvaiheessa tulee keskustella paljon. Näin voidaan välttää väärinkäsityksiä myöhemmin”, toteaa Munankunnan toimitusjohtaja Jan Lähde.
Munakunta liittoutui viime vuonna tanskalaisen Hedegaard Foodsin kanssa.
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