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johdon ja hallinnon ammattilehti

Mäkilä painottaa.
Osuusmeijeritkin
kamppailevat
markkinoiden paineessa, mutta uskoa
osuustoiminnalliseen yritysmuotoon
löytyy. Esimerkiksi Osuuskunta Maitomaalla jalostusaste on kohonnut ja
koneista on saatu enemmän tehoja irti. Ajankohtainen ongelma on raakaaineen riittävyys.
”Maitomäärät ovat kehittyneet
hyvin, mutta raaka-aineesta on koko ajan niukkuutta. Olemme saaneet
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HOK-Elanto satsaa verkkokauppaan
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Suomalaista metsäosaamista kehitysmaihin
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Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme:
Valio aikoo edetä tiukassa markkinassa
Oma maito ei riitä itsenäisille meijereille
Lihantuottajan ääni kuuluu
osuuskunnan kautta
Professorin kynästä: Iiro Jussila
Tuottajaosuustoiminta tulee
- vastuu on sinun!
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39

Vakaa yritys kestää sukupolvelta toiselle
Munakunta ison muutoksen edessä

toimituspäällikkö
Riku-matti akkanen
puh. (09) 4767 5500
riku-matti.akkanen
@pellervo.fi
tuottaja
antti Äijö
antti.aijo@pellervo.fi
art director
minna aho
minna.aho@pellervo.fi
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Porkkanat ja käsityöt vaihtavat kassalla
omistajaa.

taittaja
Kaija Rinkinen
kaija.rinkinen@pellervo.fi

Jäsentilaisuuksista uusia ideoita
Kotieläinjalostus elää digiaikaa
Markkinointiin yhteisvoimin
Yhteistoiminnasta vauhtia viljakauppaan
Osuuskunnat hallitsevat Belgian
vihanneskauppaa

Tilaukset
tilaushinta vuodelle 2014
66 euroa
irtonumero 13,20 euroa.
tilaukset@pellervo.fi
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yhteistoimintaa
58 PIENOSUUSKUNNAT

Enemmän kuin kyläkauppa
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Painos 6 000 kpl
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Kieli ja mieli - hyvinvoinnin kulmakivet
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Asetuksen pompottelu suututtaa
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040-539 3089
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TEEMA: TUOTTAJIEN OSUUSTOIMINTA TÄNÄÄN

12 PÖRSSI

Epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla,
talouskasvu jäänyt odotuksista

Osuuskunnat kunnolla esiin yliopistoissa!
Osuustoiminnan neuvottelukunnalta
merkittävä satsaus verkko-opetukseen

kaa kun maitoa tulee”, sanoo Osuuskunta Maitomaan toimitusjohtaja
Mikko Sairanen.
Perinteisten
tuottajaosuuskuntien lisäksi viljelijöiden yhteistoiminta kasvaa pienissä maaseudun osuuskunnissa.
Vaikkapa vuonna 2011 perustettu Markkinointiosuuskunta Kymen
Luomu on tuore esimerkki kasvavasta
yhteistoiminnasta, joka palvelee hyvin
omistajiensa tarpeita. Yhteisyrityksen avulla luomuviljan toimituseriä
voi kasvattaa juuri ostajien tarpeiden
mukaan. Viljaa myydään niin pienille
kuin suurillekin ostajille.

Juncker uudistaa komissiota

10 UUTISET
11 TALOUS & POLITIIKKA

muutamia tuottajia lisää ja kannustaneet kaikkia tuottamaan tehokkaammin, mutta siilot tyhjenevät sitä mu-

21 BRYSSELIN NÄKÖKULMASTA

9 HANNES GEBHARD 150 VUOTTA

Osuuskunta
pyörittää
suoramyyntihallia
s.58

18 HENKILÖ: SALME NÄSI
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s. 26

”Yrityksen kehitys
ei saa pysähtyä,
vaan on katsottava
tulevaisuuteen.”

Untitled-2 1

OT-lehdessä
asiaa tuottajaosuuskunnista

”Haluammeko, että kotimaisia
raaka-aineita käyttävä yritys
voi kasvaa kansainväliseksi
toimijaksi."

Annikka
Hurme
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Tuottajien osuustoiminta tänään

3 PÄÄKIRJOITUS

”

johdon ja ha llinnon a mmat t ile ht i

s.2427

T

enemmän
osuuskunnissa
työskenteleviä
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Valion
toimitusjohtaja

Tällä kerTaa

uottajien osuuskuntien rooli on keskeinen pellolta pöytään ulottuvassa ruokaketjussa. Osuustoiminnalla ei voi vaikuttaa suoraan tuottajahintaan, mutta
osuuskunnan kautta tuottaja saa monenlaista lisäarvoa ja suoraa rahallista tuottoa.
”Tuottajien yhteisrintamalla voidaan vaikuttaa yksittäistä tuottajaa
enemmän”, LSO Osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja Jari

Verkkokursseille
”
osallistuu yhä
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Seuraava numero
ot 6/2014 ilmestyy
15.12.2014. Siihen
tarkoitettu aineisto
pyydetään lehden
toimitukselle viimeistään
25.11.2014
Lisäpalvelu tilaajille
osoitteessa
otlehti.pellervo.fi
salasana: vuosi2014
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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

Osuuskunnat ankkureita
suomalaiseen omistajuuteen

O

suustoimintayritykset ovat merkittävä
osa suomalaista talouselämää ja ne toimivat nykytermein niin sanottuina ankkuriomistajina monilla päivittäisen elämän, työn ja
toimeliaisuuden kannalta välttämättömillä aloilla.
On tärkeää, että elintärkeillä toimialoilla on vastuunsa tunteva suomalainen omistus ja se ei ole
jatkuvan spekulaation kohteena.
Osuustoiminta on yritystoimintaa, jonka erityispiirteet ovat käyttäjäomisteisuus, laaja omistuspohja, demokraattinen jäsenhallinto ja näihin
liittyvä harmoniaa hakeva arvopohja ja toimintaperiaatteet, joilla on paitsi yritysmallin sisäistä koheesiota myös yhteiskunnallista tasapainoa hakeva ulottuvuus.
Nykyiset suuret osuustoimintayritykset syntyivät 1900-luvun alussa. Ne ovat toimineet usein nimenomaan suurta pääomaa vaativilla toimialoilla. Koska Suomessa ei ole ollut mittavia yksityisiä pääomia, osuustoiminta on ollut keino koota
pienistä pääomaeristä mittavia voimavaroja teollisuuden, kaupan, finanssi- ja infrastruktuurialan
yritysten rakentamiseen. Tilausta on luonut myös
se, että pääoma on haluttu valjastaa palvelemaan
laajojen kansanjoukkojen tarpeita ja etuja. Syyt
ovat samansuuntaisia kuin se, miksi valtionyhtiöitä myöhemmin rakennettiin osaksi kansallisvaltion taloudellisia rakenteita.
Koska valtionyhtiöihin ja kuntien toimintoihin kohdistuu jatkuvia yksityistämisvaatimuksia, osuustoimintamalli on osoittautumassa entistäkin merkittävämmäksi keinoksi pitää keskeisiä
osia talouselämästä omissa käsissä. Vajaatyöllisyyden ja rakennemuutosten aikakautena yritysmuoto tarjoaa työllistymisväyliä.
Iältään ot-yritykset ovat usein yli satavuotiaita,
mikä kertoo pysyvästä tarpeesta organisoida yrityselämää kansalaisten elinmahdollisuuksien ja
toimeentulon turvaamiseksi. Toisaalta se tarkoittaa vakaata työllistämistä, investointeja ja kasvuhaluisuutta.

Laajojen jäsenjoukkojen osallistuminen yritystoimintaan luo paitsi elinehtoja myös osallisuuden tunnetta yhteiskuntaan. Toimeliaille ihmisille rakentuu vaikkapa luottamus-hallintotehtävissä
samalla keino tuoda lahjakkuutensa esiin yhteiskunnan yhteiseksi hyväksi.
Osuustoiminnan merkityksen ymmärtäminen on yksi avain ymmärtää suomalaista talouselämää ylipäänsä. Kaikki merkittävissä yhteiskunnallisissa asemissa olevat ihmiset eivät käsitä osuuskuntamallia. He ehkä kokevat sen jossain suhteessa vähämerkitykselliseksi tai vastustettavaksi. Ehkäpä se, että
osuuskunnat ja keskinäiset yritykset omistavat tuhansittain operatiivisesta toiminnasta vastaavia pieniä ja suuria osakeyhtiöitä, peittää sitä tosiasiaa, että ankkurina on jäsenomisteinen yritys.
Osuustoiminnan olemassaolon oikeutus pitää pystyä perustelemaan päivittäin.
On ratkaisevan tärkeää, että osuuskuntien
omistajuudelle on vähintään yhtä hyvät edellytykset kuin muille yritysmalleille. Missään muussa
maassa osuustoiminnalla ei ole yhtä suurta merkitystä kuin Suomessa. Osuuskuntien huomioiminen laajasti opetuksessa, tutkimuksessa, kehittämisessä, verotuksessa ja kilpailupolitiikassa on
Suomen kannalta olennaista. Kaikkien julkisilla varoilla toimivien tulee tämä ottaa huomioon. Erityisen tärkeää on, että viranomaisvaltaa käyttävät ovat mallin sisäistäneet ja osaavat käyttää tietojaan niin, että talouselämämme
ja yhteiskuntamme edistyvät.
Kaikki yritykset ansaitsevat osaavat ja motivoituneet omistajat, mutta omistaminen ei ole samasta puusta. Kaikki yritykset tarvitsevat toimivan sääntely-ympäristön, mutta kaikki yritysten
sääntely ei voi olla yhdestä (osakeyhtiö)puusta.
Tämä toimikoon näkökulmavinkkinä, kun luette tämän lehden juttuja muun muassa tuottajaosuuskunnista ja osuustoiminnan verotuksesta.

Sami Karhu
toimitusjohtaja
Pellervo-Seura
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