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Osuustoiminta
j ohdon ja hallinnon a mmattilehti
Osuustoiminta on koko suomalaisen osuustoiminnan yhteinen ammattilehti. Se on talouslehti, joka
keskittyy osuuskuntien hallintoon, johtamiseen ja osuustoiminnalliseen keskusteluun.
6 numeroa vuodessa, 105. vuosikerta. Perustettu 17.12.1908 Suomen Osuustoimintalehti -nimellä.
www.pellervo.fi/otlehti

OT-yritykset säästivät ja
investoivat

V

uosi sitten Osuustoiminnan Vuosikirja
totesi, että ”talouden nousu viivästyy --näyttää siltä, että talous kehittyy odotettua
hitaammin”. Näin valitettavasti on käynyt. Ennustelaitokset toisensa perään alentavat Suomen bktkasvuarviota vuodelle 2014. LähiTapiolan tuore arvio on -0,3 prosenttia ja POP Pankin 0,0 prosenttia. On tulossa kolmas perättäinen miinuskasvun
vuosi.
Kysyntä on ongelmissa sekä meillä että maailmalla. Taantuma jatkuu samaan aikaan kun teknologiat ja toimintaympäristö ovat perustavaa laatua
olevassa muutoksessa. Työllisyys heikkenee. Teollisuus ja muutamat palvelualat ovat saneeranneet
rajusti. On ollut pakkokin, jotta yritysten taseet pysyvät kunnossa.
Kysynnän lasku ja toimintaympäristön muutokset ovat saaneet suomalaiset yritykset reagoimaan.
Vuonna 2013 suurimpien yritysten investoinnit
vähenivät 7 prosenttia. Työllisyyden muutos oli
elintarvikealalla 6 prosenttia miinuksella, paperi- ja
kartonkiteollisuudessa -5 prosenttia ja rahoitus- ja
vakuutusalalla -4 prosenttia.

Osuustoimintayritykset saneerasivat henkilöstöä muiden yritysten tahdissa. Joku saattaa kysyä, onko saneeraustahti ristiriidassa yritysten peräänkuuluttaman vastuullisuuden kanssa? Mielestäni parasta vastuullisuutta on, että yritykset pitävät jatkuvasti huolta elinkelpoisuudestaan. Heikon
kysynnän vallitessa kulujen kasvu turmelee yrityksen taseen ja kilpailukyvyn. Yritys voi jopa ajautua
selvitystilaan tai se myydään uudelle omistajalle.
Ot-yritysten omistajat koostuvat meistä tavallisista suomalaisista, ja haluamme investoida kotimaahan. OP-Pohjola -ryhmän 3,4 miljardin euron Pohjola-kauppa, Metsä Groupin ilmoitus Äänekosken 1,1 miljardin biotehdasinvestoinnista ja
Valion 170 miljoonan investointipäätös Riihimäelle kertovat osuustoimintayritysten arvopohjasta:
ne uskovat, että kotimainen omistajuus, työ ja raa-

ka-aine saavat aikaan tuloksia. Uusi kasvu syntyy
lopulta investoinneista, ei saneerauksesta.
Toisenlaisiakin esimerkkejä on. Vuoden aikana merkittäviä yrityksiä on myyty ulkomaisille omistajille, suurimpina Nokian matkapuhelinliiketoiminnan myynti Microsoftille ja Rautaruukin suunniteltu myynti Ruotsiin. Kehitys johtaa tytäryhtiötalouteen, jossa kaukainen omistaja ei ole
kiinnostunut suomalaisesta osaamisesta ja raakaaineista.
Ot-yritykset voivat olla ylpeitä vastuullisesta
toiminnastaan. Metsä Group ostaa puuraaka-aineen kotimaisilta metsänomistajilta. Puusta yli 80
prosenttia tulee sertifioiduista metsistä. Yrityksen
kaikki tuotteet ovat kierrätettäviä.
Suomalaisten osuusmeijerien maito on tällä hetkellä sataprosenttisesti kotimaista. Atria toi ensimmäisenä yrityksenä lihan jäljitettävyyden tilalle saakka.

KARI HUHTALA
PI-johtamiskoulun
toimitusjohtaja
OT-lehden analyytikkotiimin
puheenjohtaja

Lähes puhtain paperein kansainvälisestä kriisistä ovat selvinneet osuustoiminnalliset pankit.
Pankkien palveluverkko on edelleen kattava. LähiTapiolan asiakasomistajamalli perustuu alueelliseen päätöksentekoon. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden sähköisten palveluiden nopea kasvu vähentää hiilijalanjälkeä.
Kädessäsi on Osuustoiminnan Vuosikirja 2014.
Se kertoo jälleen omaleimaisen tarkasti, miten kulunut vuosi sujui ja millaiset ovat markkinanäkymät. Vuosi 2013 ei ollut helppo, mutta yritysten taloudellinen tila on varsin hyvä. Näin on syytä ollakin, kun taantuma näyttää edelleen pitkittyvän,
muun muassa Ukrainan kriisin takia. Osa yrityksistä on tehnyt selkeitä strategisia ratkaisuja, kuten keskikokoinen osuuskunta Munakunta, joka
perusti yhteisyrityksen tanskalaisen kumppanin
kanssa.
Toivon sinulle, hyvä lukija, mielenkiintoisia lukuhetkiä tuoreen tiedon ääressä!
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