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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, 106. vuosikerta. Perustettu 17.12.1908 Suomen Osuustoimintalehti -nimellä.
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Tanskalainen osuustoiminta esikuvana,
kilpailijana ja kumppanina
Suomalaisella ja tanskalaisella osuustoiminnalla on paljon yhteistä historiassa, tässä päivässä ja tulevaisuudessa. Meidän on erittäin hyvä tuntea tanskalaiset, heidän ajattelu- ja toimintatapansa ja organisaatiorakenteensa. Kuka aikoo osuustoimintayritysten hallinnossa toimia keskeisissä tehtävissä nyt ja jatkossa, tanskalaisten kanssa hän on tekemisissä. Tämän lehden teemana on tanskalainen
osuustoiminta.
Tanskalaiset osuustoimintayritykset ovat suuria ja kansainvälistyneet kauan sitten. Tanskan elintarviketeollisuus on kuin Suomen metsäteollisuus:
syntynyt ja kehittynyt viennin varassa sekä suhde
poliittisiin päätöksentekijöihin on läheinen. Vientiteollisuutta kyllä, kun kotimarkkinoille tuotteet eivät yksinkertaisesti mahdu.
Tanskalainen maisema on kuin käänteinen Suomen maisemasta. Meillä kaikkialla on puuta, Tanskassa peltoa. Ihmisiä, maatiloja ja maatalousmaata on kuin Suomessa, vaikka Tanskan pinta-ala on
vain reilu kymmenesosa Suomen pinta-alasta. Tuotantoeläimiä on paljon enemmän ja siitä seuraava lihan- ja maidontuotannon mittakaava tekee laajan
vientiteollisuuden rakentamisen mahdolliseksi.
Tanskalaiset ovat läsnä omistajana, kumppanina ja kilpailijana Suomen talouselämässä. Erityisesti he ovat elintarvikeketjussa paljon syvemmin kuin
äkkipäätään pystyy hahmottamaan. Asia on myös
toisin päin: suomalainen osuustoiminta on noussut
maihin Tanskaan. On myös harjoitettu näiden välimuotoja eli yhteisyrityksiä. On kietouduttu yhteen
kilpailijoina ja kumppaneina.
Tanskalaisella osuustoimintaväellä on pitkäaikaisen kokemuksen ja kilpailun tuoma asenne ja kovettuneisuus. On totuttu toimimaan avoimilla kansainvälisillä markkinoilla. Asiantuntijoiden viesti kuuluu, että heidän kanssaan pärjää kyllä, mutta kotiläksyt pitää olla tehtynä ja oma tahto on hyve.
Tanskalaisen ajattelutapaa kuvaa oikein hyvin
maapallo. Arlan toimitusjohtajan esityksestä jää
mieleen, että pallolle on laitettu 600 suurinta kau-

punkikeskusta, joihin keskittyy 75 prosenttia tulevien aikojen kulutuksen kasvusta. Osuuskunta on
päättänyt olla tässä kasvussa mukana. Tekonurmiliiketoiminnan DLF-osuuskunnalla ei muuta kuvaa
voisikaan olla, koska osuuskunta markkinajohtajana toimittaa nurmea pitkin maailmaa golf- ja jalkapallokentille sekä puistoihin. Danish Agron toimitusjohtajan tykityksessä verkkokalvoille jää elämään
Eurooppa Uralille saakka ja Kiina.
Tanska on ollut pitkään esikuva suomalaiselle osuustoiminnalle. Tanskassa kansallinen herääminen, talonpoikaiston nousu ja elintarviketeollisuus kehittyivät Suomea aiemmin. Erityisesti osuusmeijerien voimistama maitotalous otti paikkaansa
eurooppalaisessa kaupassa jo 1800-luvun puolella.
Tanskalaisten voinoteeraukset Iso-Britannian vientimarkkinoilla oli gebhardilaisten esikuvana.
Jos vielä kauemmas mennään, tanskalaisilla
on esittää melkoista etunojaa. Viikinkikuningas
Knut Suuren valtakunta ja yhteismarkkina- ja valuutta-alue vuoden 1000 jälkeen ulottui PohjoisSaksasta Pohjolaan ja Englantiin. Vaikuttava saavutus ja yksi EU:n edeltäjistä. Tällaiset epäilemättä ovat omiaan tuomaan itsevarmuutta tekemisessä nykyisinkin.
Niin se Ruotsi? Ruotsalaisten kanssa on toki paljon yhteistä suoraan tai yhteispohjoismaisten yritysrakenteiden kautta. Tulipa Lantmännen juuri Suomen markkinoille. Entä Norja? Norja on ETA-maa
ja sen varsin osuustoiminnallisella elintarviketaloudella on edelleen rajasuoja. Se on oma alue EU:n yhteismarkkina-alueen ulkopuolella. Silloin kun suomalainen tarvitse kumppania Pohjolasta, ei tuo
Tanskan suunta pöllömpi vaihtoehto ole! Siellä on
vääntöä. Jokainen harkitkoon kohdaltaan.
Lehdessä esiintyy suomalaisia ja tanskalaisia, jotka asioista oikeasti tietävät. Lukuhetkiä!
Tämä lehti on toteutettu yhteistyössä Suomen
johtavan ruotsinkielisen maaseutulehden Landsbygdens Folkin kanssa.

SAMI KARHU
toimitusjohtaja
Pellervo-Seura
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