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Kasvu ja kilpailukyky edellyttävät yrityksiltä kykyä sopeutua muutoksiin. Esimerkiksi
kaupan alaa muovaavat digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja toisaalta muuttuvat
kulutustottumukset. Yritysten tulee olla kustannustehokkaita ja suorituskykyisiä
menestyäkseen kovassa kilpailussa. Erityisesti osuustoimintayritysten kohdalla
korostuu yhdessä tekeminen, jota ei voi koskaan harjoitella liikaa.
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Osuustoiminta-lehti on Osuustoimintakeskus
Pellervon julkaisema lehti osuustoiminnallisten
ja keskinäisten yritysten johdolle
ja hallinnon jäsenille.

JULKAISIJA

Yllättävä, muttei toivoton

V

uoteen 2020 lähdettiin autuaan tietämättöminä siitä, miten poikkeuksellinen siitä tulisi. OT-lehden helmikuun numerossa uskottiin vielä, että Suomen
talous kasvaa tänä vuonna miltei prosentin. Samaisessa lehdessä ruodittiin ruokajärjestelmää arvaamatta, että nurkan takana odotti laaja ja tärkeä
keskustelu suomalaisen ruuan tuotannosta osana maamme huoltovarmuutta.
Vuoden kuluessa on keskusteltu yhteisöllisyyden merkityksestä kriisitilanteissa ja iloittu siitä, että osuustoimintayrityksissä sitä usein on. On pysähdytty muistamaan, että osuustoiminta pyörittää olennaisinta arkea – ruuantuotantoa, kauppaa, infrastruktuuria, vakuutusta ja rahoitusta – ja on siksi erityisen
tarpeellista epävakaina aikoina. On oltu
myös helpottuneita siitä, että monissa
osuustoimintayrityksissä kestetään talouden heilahteluja verrattain hyvin.
TILANTEEN ON USKOTTU tuovan
osuustoimintayrityksille jopa kilpailuetuja. Kun notkahduksia voi olla edessä, terveen taseen merkitys korostuu:
vanhan sanonnan mukaisesta 25 vuoden kvartaalista voi olla nyt hyötyä. Investointikykyisiä on haastettu investoimaan, koska suhdanteiden pohjalta
syntyy vahvoja toimijoita.
Jäseniään lähellä olevat yritykset
myös tuntevat tarpeet muutoksineen,
mikä auttaa ennakoinnissa ja nopeassa reagoinnissa. Lisäksi perusasioille on
aina kysyntää. (Ensi vuoden vuosikirjanumero on muuten kiinnostavaa luettavaa.)

ALKUVUODESTA JULKAISTIIN kansan
ajatuksia osuustoiminnasta. EVA:n tutkimuksessa selvisi, että se on taloudellisista malleista suosituin. Keväällä päättäjätasollakin tapahtui, kun hallitusohjelman viimevuotinen kirjaus, hallitus haluaa edistää osuuskuntamuotoista yritystoimintaa, alkoi konkretisoitua.
Eduskuntaan perustettiin osuustoimintaryhmä. ”Koronaepidemian jälkeisessä Suomessa osuustoiminnalla lienee paljon annettavaa”, kommentoi puheenjohtaja Antero Laukkanen. Sattumaa tai ei, että juuri tänä vuonna vietettiin Juho Kusti Paasikiven syntymän
150-vuotisjuhlaa.
Vaikka vuosi on ollut erikoinen, toivoton se ei ole ollut. Jos myrskynkestävyyttä on ja valopuoliakin selvästi näkyvissä, ja jos osuustoimintaa ei karta
kansa eikä sen edustus, lähtökohta tulevaan taitaa olla ok.
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