yhteiskuntavastuu 2016–2017

OSUUSTOIMINTAYRITYSTEN VASTUULLISUUDEN
KEHITYSARVIOT VUODESTA 2016

A

VASTUULLISUUS KILPAILUETUNA, kestävän kehityksen toteuttaminen

Osuustoiminta- Liiketulos
yritys/-ryhmä
milj. €
Metsä Group
Valio
Atria

Työllisyys
henkeä

438 (537)
29,5 (20,2)

9300 (9599)
4096 (4272)

32 (29)

4315 (4271)

Sairauspois- TapaturmaTuloverot
saolot
taajuus
milj. €
% työajasta /milj. työtuntia
3,9 (3,9)
7,4 (9,5)
-81 (-113)
5,7 (6,6)
25,6 (25)
-2 (-4)
n. 5,6 (5,7)

. . . (49)

-6,5 (-5,5)

OP Ryhmä

1138 (1101) 12227 (12130)

3,5 (3,5)

...

-223 (-249)

LähiTapiola

327 (350)(1.

3418 (3465)

3,6 (3,7)

13,5 (10,5)

-73 (-69)(2.

S-ryhmä

290 (265)

40482 (37758)

...

33 (35)

-64 (-70)(4.

B

Investoinnit
milj. €

758 (492) Biotalouden edelläkävijöitä
127 (119) Hävisi ison kilpailuriidan, mutta
brändi ei kärsinyt
83 (57)
Ruuan alkuperätiedon edelläkävijä
Suomessa
308 (301) Toiminnan merkittävä uudistaminen
meneillään
332 (399)(3. Hakee uutta kasvua
elämänturvayhtiönä
511 (559) Konflikti viljelijäjärjestöjen kanssa
jatkuu edelleen!

OMAEHTOINEN VASTUUNOTTO, eettinen sitoutuminen ja valvonta

HKScan

9,7 (9,6)

7319 (7437)

6,3 (6,0)

40,6 (45,5)

-4,4 (-0,3)

98 (50)

Dava Foods
Finland

-1,5 (-0,5)

65 (78)

4,8 (...)

...

0 (0)

2,7 (1)

C

Huomiot toiminnan
kehittymisestä

Vastuullisuustyö lähti kehittymään
hyvin
Tj. vaihtui ja tuotannon
uudelleenjärjestelyt!

SIDOSRYHMIEN ODOTUKSIIN VASTAAMINEN, ns. stakeholder value

POP Pankit

23 (17,6)

741 (695)

...

...

-7 (-4)

8 (...)

Restel Oy
(Osk. Tradeka)
Faba osk.

1,2 (-10)

4966 (4966)

4,4 (3,8)

44 (52)

... (-0,6)

30 (22)

0,4 (2,5)

361 (369)

...

...

-0,12 (-0,5)

0,2 (0,06)

26 POP Pankkia tiivisti
ryhmäyhteistyötä
Hotellit myydään pois, ravintolat
jäävät!
Laajentui eläinten terveyspalveluihin

Osa keskisuurista osuustoimintayrityksistä, jotka eivät kuitenkaan toistaiseksi ole vuosittain raportoineet vastuullisuudesta
Raportointivelvoite yli 500 henkeä työllistäville alkamassa vuodesta 2017								

D

HYVÄ KÄYTÄNTÖ, lainsäädännön ja hyvän liiketavan noudattaminen

Useimmat keskisuuret ja pienet osuustoimintayritykset, jotka eivät ole asettaneet yritysvastuutavoitteita eivätkä käynnistäneet yritysvastuutyötä.
EU-linjauksen mukaisesti raportointiin ei ole velvoitetta, koska ne ns. ”jättävät pienen yhteiskunnallisen jalanjäljen”.
Vastuuraportointi voisi olla myös keino erottautua kilpailijoista pk-sektorilla!

Suluissa on edellisen vuoden 2015 vertailuluku . . . = tieto ei ollut yrityksestä tai sen keskusyhteisöstä saatavilla n.= arvio graafin perusteella
1.)
Vain LähiTapiolan henki- ja vahinkovakuutus. Lakisääteisyyteen perustuvia TEL-yhtiöitä ei lasketa mukaan, koska osuustoiminnan määritelmä lähtee liikkeelle vapaaehtoisesta jäseneksi liittymisestä. 2.) Koko LähiTapiola-konserni. 3.) Sisältää seuraavat: LT Vahinko-, Henki- ja alueyhtiöt (20), Varainhoito, Kiinteistövarainhoito, Tieto-Tapiola ja LT Palvelut sekä kiinteistö- ja muut yhtiöt. 4.) Osuuskauppojen ja SOK:n maksetut tuloverot yhteensä.
Taso A = aiemmin ylin 4. kehitysporras, taso B = aiemmin 3. porras, taso C = aiemmin 2. porras ja taso D = aiemmin perustaso
TAULUKKO: Mauno-Markus Karjalainen, Pasi Saarnivaara

