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Miten osuuskuntien
menestystä tulee mitata?

O

suuskunnan tarkoitus on tukea jäsentensä taloutta tai elinkeinoa harjoittamalla taloudellista toimintaa. Jäsenet hyötyvät osuuskunnasta käyttämällä sen palveluita. Tästä seuraa, että osuuskunta ei tavoittele voiton, vaan
jäsenedun maksimointia. Voidaan pohtia, mitä tämä tarkoittaa osuuskunnan menestyksen mittaamisen näkökulmasta?
Osuuskunnan hyvä taloudenpito ei eroa muista
yrityksistä. Kuluttaa ei saa enemmän kuin ansaitsee.
Velkaa ei saa olla liikaa. Laskut on maksettava ajallaan. Hankinnat on tehtävä harkitusti ja taloudellisesti. Ylijäämää tulee jäädä investointeihin ja kehittämiseen. Vakavaraisuudella on kyettävä puskuroimaan huonoja aikoja. Näin toimien osuuskunnan jäsenten edut turvataan ja lainanantajat pysyvät tyytyväisinä.
MENESTYS EI ole välttämättä objektiivinen,
yleispätevä käsite. Sitä onkin arvioitava suhteessa yrityksen ja sen omistajien asettamiin tavoitteisiin, jotka eivät aina ole vain taloudellisia. Yrityksen maine, yhteiskuntavastuun taso ja pitkäjänteinen vakaus ovat nykyään merkittäviä menestyksen
osatekijöitä. Sidosryhmät arvottavat yrityksiä johdon ja johtamisjärjestelmien perusteella.
Toimitusjohtajan kyvykkyys ja saavutukset vaikuttavat yrityksen arvoon muun muassa yhteistyökumppanina. Hallituksen kokoonpano ja osaamistaso viestivät sidosryhmille siitä, miten yritys osaa
päättää tulevaisuuden strategiasta. Yrityksen mitataan julkisuudessakin arvioimalla niiden henkilöstöpolitiikkaa, sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista tai viestinnän avoimuutta. Yrityksen omistajien sitoutumista yrityksen rahoittamiseen ja kehittämiseen pidetään tulevaisuuden menestyksen
edellytyksenä.
PITÄÄKÖ OSUUSKUNTIEN menestystä mitata
eri tavalla kuin osakeyhtiöiden? Vastaus riippuu siitä, miten menestys määritellään. Osuustoiminnan

Vuosikirja on johdonmukaisesti noudattanut sitä
periaatetta, että osuuskuntia pitää ja tulee voida arvioida yritystoiminnan normaalien tunnuslukujen
valossa. Taloudellista suorituskykyä mitataan kannattavuusmittareilla, rahoitusasemaa vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden mittareilla. Yrityksen kasvua ja kasvunäkymiä arvioidaan liikevaihdolla. Tällainen standardisoitu talousvertailu on ilmiselvästi
kirittänyt osuuskuntia vuosien varrella.
Vastuullisen liiketoiminnan käsite, jota opetetaan monissa bisneskouluissa maailmalla, tarjoaa
uuden ja mielenkiintoisen näkökulman menestyksen mittaamiseen. Monet suuret yritykset ovat nivoneet vastuullisuuden osaksi liiketoiminnan ydintä. Johtoa ja hallituksia jopa palkitaan siitä, miten
vastuullisesti ne toimivat. Pörssiyrityksissä ongelmaksi tulee, se että vastuullisuustavoitteet joutuvat
helposti törmäyskurssille perinteisen shareholder
value -ajattelun kanssa. Miten on osuuskunnissa?
OT-VUOSIKIRJASSA vastuullisuusnäkökulma
on huomioitu pitkään talousmittareiden rinnalla. Osuuskuntien monitavoitteinen liiketoiminta –
siis se, että toiminnan pitää hyödyttää jäseniä ja ympäröivää yhteisöä – on tarjonnut luontevan lähestymiskulman vastuullisuuden tarkastelulle. Osuuskuntien arvopohjassa vastuullisuus ei törmää liiketoimintatavoitteiden kanssa. Tämä toki edellyttää
pitkäjänteistä tarkastelutapaa.
Osuuskunnat ovat edelläkävijöitä vastuullisessa
liiketoiminnassa. Liiketaloustutkijoille olisikin tilaus kehittää vastuullisen liiketoiminnan huomioivia
mittareita.

KARI HUHTALA
OT-lehden
analyytikkotiimin
puheenjohtaja
Pellervo-Seuran
osuustoimintajohtaja

Kädessäsi on tukeva paketti osuustoimintayritysten analyysia vuodelta 2016. Vuosikirja katsoo myös
eteenpäin arvioimalla yritysten tulevaisuuden näkymiä. Analyyseille antavat syvyyttä markkinoiden,
megatrendien ja yhteiskuntavastuun pohdinta.
Toivon, että OT-Vuosikirja 2017 auttaa yritysten
päättäjiä kohti entistä parempia päätöksiä!
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