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Hankala vuosi toi
paljon mietittävää
osuustoimintayrityksille

S

uomi elää historiallisen pitkää heikon talouskasvun aikaa. Vuosi sitten uumoiltiin,
että BKT vihdoin nousisi plussalle. Nyt
elokuussa 2015 tästä ei ole mitään takeita. Kasvu on horisontin takana, kuten OT-lehden analyytikot kirjoittavat tässä vuosikirjanumerossa.
Eri tutkimuslaitokset arvioivat kuluvan vuoden
kasvun vaihteluvälin -0,2 prosentista +0,8 prosenttiin. Heikko talouskehitys ei voi olla vaikuttamatta osuustoimintayrityksiin. Volyymit ovat
laskeneet kautta linjan, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Osuustoimintayritykset ovat
joutuneet tehostamaan toimintaansa. Jatkossa
niiden on väistämättä kasvettava, muutoin niiden talous alkaa kuihtua.
Vaikeissa oloissa osuustoimintayritysten tulokset ylsivät vuonna 2014 tyydyttävälle tasolle. Vain pieni osa teki tappiota. OP-ryhmä teki
ennätysmäistä tulosta. LähiTapiolan tulos säilyi
hyvänä. On ymmärrettävää, että useimpien yritysten liikevaihdot laskivat. Ilahduttavaa on, että
useiden yritysten taseet vahvistuivat. Verrattuna
1990-luvun suureen lamaan ovat yritykset aivan
toisella tavalla valmiit ottamaan vastaan markkinoiden vaikeudet.
Pellervon rahoitustyöryhmä arvioi tuottajaosuuskuntien rahoitusasemaa viime talvena valmistuneessa raportissaan. Joidenkin keskisuurten osuuskuntien rahoitusasema on viime vuosina heikentynyt. Siksi on merkillepantavaa, että monet meijerit ovat vuonna 2014 vahvistaneet omavavaraisuuttaan. Vaikeuksiltakaan ei
ole vältytty: muutamien pienehköjen meijerien

rahoitusasema on tipahtanut heikolle tai hälyttävälle tasolle.
Hankalassa markkinatilanteessa kilpailu kiristyy. Tästä esimerkkinä on ruokamarkkina.
S-ryhmä on ottanut yhdeksi strategian kärjeksi
ruuan halpuuttamisen. Strategiavalinta herättää
kysymyksiä: voiko kymmenen kertaa suurempaa
saksalaiskilpailijaa voittaa hintakisassa? Tai laskeeko kotimaisen ruuan osuus kaupan hyllyllä?
Tässä lehdessä todetaan, että kotimaisen osuus
on kymmenessä vuodessa laskenut 90 prosentista 80 prosenttiin. Maataloustuottajat järjestöineen ovat reagoineet vahvasti hinnan halpenemiseen. Ruokaketjun muut osapuolet, kuten lihatalot ja meijerit joutuvat myös miettimään perin pohjin, miten saada markkinoilta riittävästi
rahaa tuottajajäsenten talouden turvaamiseksi.
Yhtälö ei ole helppo. Varmaa on, että koko ketjun on jatkuvasti tehostettava toimintaansa.
Osuustoimintayritysten yrityskuva on
vahva. Osuustoiminnalliset palveluyritykset
ovat mittausten kärjessä. Valio jatkaa brändien ykkösketjussa. Nämä tulokset eivät ole syntyneet sattumalta. Yhteiskuntien murroksissa
vastuulliset yritykset erottuvat edukseen. Tämä vuosikirja mittaa yritysten tuloksia vertailukelpoisin, yleisesti hyväksyttyjen tunnuslukujen avulla, mutta siinä ei ole kaikki. Vuosikirja arvioi ot-yritysten yhteiskuntavastuuta monipuolisemmin kuin kenties mikään muu aikakauslehti.
Toivotamme kiintoisia lukuhetkiä tuoreen
julkaisun parissa!
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suustoiminta-lehden kokenut analyytikkotiimi laati jälleen Osuustoiminnan
Vuosikirjan kattavat analyysit suomalaisesta osuustoiminnasta ja keskinäisistä yrityksistä. Rautaisessa talouspaketissa tulevat yritysten talouslukujen ohella entistä vahvemmin esiin vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ympäristöteoista työllistävyyteen.
Analyytikkotiimin vetäjänä toimii PellervoSeuran osuustoimintajohtaja Kari Huhtala, jolla
on yli kymmenen vuoden kokemus osuuskuntien
johtamisen ja hallinnon kehittämisestä.
OT-lehden yritysanalyytikkojen tiimiin kuuluvat ekonomi Jorma Savolainen, ekonomisti Yrjö Kotisalo, toimittajat Mauno-Markus Karjalainen ja Antti Mustonen, talous- ja strategiajohta-
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misen asiantuntija, PI-johtamiskoulun toimitusjohtaja varatuomari Jukka Suvitie, vt. toimitusjohtaja Perttu Pyykkönen sekä tutkija Tapani Yrjölä PTT:stä.
Mukana tiimissä ovat lisäksi OT-lehden toimituspäällikkö Riku-Matti Akkanen ja tuottaja,
Pellervon Julkaisupalvelun toimitusjohtaja Antti Äijö sekä professori Petri Ollila Helsingin yliopistosta.
Tilastollisen dokumenttiprojektin vetäjä, tutkimuspäällikkö Pasi Saarnivaara työskentelee
TNS-Gallup Elintarviketieto Oy:ssä. OT-lehden
dokumenttiprojektin parissa hän on yhdeksättä
kesää.
Antoisia lukuhetkiä! Alkaen sivulta 18.
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