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Asiakasomisteisuutta vakuutusalalla

Osuuskunnat
itsestään selvä
alustatalouden
yritysmuoto s.50
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Keskinäisen
vakuutusyhtiön
pääoma kerätään
asiakkailta s.28
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Antero Laukkanen:

POLITIIKAN

RATTAISSA

”Osuustoiminnan kruununjalokivi
on, että se tuottaa aina hyvän takaisin
yhteiskuntaan.” s.14

OSUUSTOIMINTA
JOHDON JA HAL L I NNON A M M ATTI L E H TI
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.
WWW.PELLERVO.FI/OTLEHTI

Modernin keskinäisyyden
huimat ulottuvuudet

A
TRADEKA

Kuvan teokset ovat Tradekan taidekokoelmasta.

Omistajuus tekee hyvää
Osuuskunta Tradeka on moderni omistajaosuuskunta ja inhimillisemmän markkinatalouden edelläkävijä. Toimintamme lähtökohta on merkityksellinen omistajuus, jota toteutamme monella tavalla. Me omistamme ja kehitämme yrityksiä, luomme uutta
tukemalla innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä Suomeen, sijoitamme ja turvaamme sekä maltamme myös odottaa
omistustemme kehittymistä. Teemme hyvää tulosta ja jaamme tuotoistamme merkittävän osan yhteiseksi hyväksi.
Jäsenyys Tradekassa on merkityksellistä. Olet mukana vaikuttamassa suomalaiseen yhteiskuntaan ja talouselämään.
Lisäksi saat mahdollisuuden monipuolisiin jäsenetuihin.

Moderni omistajaosuuskunta

225 000
jäsentä

Hyviä
jäsenetuja

Merkityksellistä
omistajuutta

Vaikuta
yhteiskuntaan

Vaikuta
talouselämään

OlIs Se VaAn
AiKa KyPsÄÄ,
JoS Ei OlIs
KoTiMaIsTa
LiHaA.

siakasomisteisuus on suosittua vakuutusalalla. Keskinäisillä ja osuustoiminnallisilla vakuutusyrityksillä on maailmanlaajuisesti 990
miljoonaa asiakasomistajaa. Globaali markkinaosuus
on 27 prosenttia. NeITIKKA
kasvavat markkinoita nopeammin.
Pohjois-Amerikassa markkinaosuus on 36 ja Euroopassa 31 prosenttia. Vahvoja ne ovat muun muassa
Ranskassa, Saksassa, Hollannissa yli 40 prosentin osuudellaan.
Keskinäisten ja osuustoiminnallisten vahinkovakuutusyhtiöiden markkinaosuus on Suomessa noin 70 prosenttia. Lisäksi Suomen eläkejärjestelmä keskinäistettiin
1990-luvulla niin, että keskinäisten eläkeyhtiöiden markkinaosuus on 96 prosenttia. Suomi saattaa olla maailman
paitsi osuustoiminnallisin myös keskinäisin maa.

Tämän numeron teemana on keskinäinen ja osuustoiminnallinen vakuutustoiminta. Keskinäiset yhtiöt ja
keskinäisyys ovat vakuutusalan asiakasomisteisuutta.
Myös osuuskunnat ovat mukana vakuutustoiminnassa.
Mutta koska osuuskunta ei voi harjoittaa vakuutustoimintaa suoraan, niiden liiketoiminta tapahtuu tytärosakeyhtiöiden kautta. Painopisteemme on keskinäisyydessä.
Keskinäisyydellä on suuri merkitys talouselämässä
vakauttavana voimana. Se on suomalaista omistajuutta. Keskinäisyydellä on myös sosiaalipoliittinen merkitys erityisesti eläketurvan tuojana; malli onkin monella
tapaa julkisen ja yksityisen välissä. Toinen puoli on keskinäisyyden eteenpäin vievä voima, josta kertoo esimerkiksi sote-alan toiminnot.

luetuja kirkastavaa kehitystyötä yhdistettynä mallin
tunnettuustyöhön.
Keskinäisten yhtiöiden omistajuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Koska osakkuus syntyy vakuutus ottamalla ja päättyy vakuutussuhteen lopussa, eikä erillistä pääomapanosta ole, osakkaalle saattaa jäädä epäselväksi, että hän asioi oman yrityksensä kanssa. Vakuutuksenottajien on syytä olla kiinnostuneita omastaan. Tätä ei voi mikään korvata.
Kansalaisyhteiskuntaamme kuuluu vastuunottaminen omasta elinympäristöstä ja siihen täytyy nähdä
usein vaivaa. Muuten ei tule palkintoa.
Keskinäisten yritysten on hyvä aukaista osakkailleen yrityksen asiakasomisteista luonnetta, modernin keskinäisyyden sisältöä ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. Asiakasomistajuutta terästää toki jäseniä edustavien intressiryhmien ja hallintohenkilöiden osaaminen, aktiivisuus, valistuneisuus
ja tahdonlujuus. Se onkin välttämätöntä myös jatkossa. Keskinäisten yritysten on mahdollista saada laajasta osakasjoukosta alueen parasta osaamista hallintoon. Näin on tapahtunut, kaliiberi on huomattava.

Keskinäisyyttä on myös tarpeen opettaa kouluissa ja oppilaitoksissa luontevasti osana taloustaitoja, koska keskinäisyys koskee kaikkia kotitalouksia. Yliopistojen tutkimus on mennyt eteenpäin,
joten myös siellä tapahtuvalle opetukselle on lisää
mahdollisuuksia. Yliopisto-opetus myös tukee sitä,
että keskinäinen malli saa asiallista säätelyä.
Lopullisen kimmokkeen tähän numeroon antoiItIkKa OsUuSkUnTa
JaMoisander
LiHaKuNtA
LäMpImäStI
vat pääjohtaja Erkki
(ModerniKiItTäVäT
keskinäiKeskinäisen vakuutustoiminnan historia
menee syys palaa
OT 6/17), Antti Talosen enTuOtTaJiAaN
Jajuurilleen
YhTeIsTyöKuMpPaNeItAaN
KuLuNeEsTa
Pohjoismaissa keskiajalle ja viikinkien Islantiin,
kylisimmäinen
keskinäisyyttä
koskeva
väitöskirjatyö
seSAMI
KARHU
VuOdEsTa Ja ToIvOtTaVaT MeNeStYsTä VuOdElLe
2019.
en yhteistoimintaan. Kansainvälisesti juuret menevät kä osuustoiminnallisten ja keskinäisten vakuuttajien toimitusjohtaja
legendaarista vakuutustarkastajaa August Ramsayta maailmanjärjestön toimitusjohtaja Shaun Tarbuc- Pellervo-Seura
mukaillen historian hämärän kauppakaravaaneihin ja kin kannustava vierailu Suomessa. Kiitos kaikille!
-purjehdukseen. Kysyin jossain vaiheessa Tampereen
Jaamme numeron laajalti keskinäisyyden ja sidosyliopiston johtamiskorkeakoulun Antti Lönnqvistiltä, ryhmien pariin. Ajatus on, että tätä voisi hyödyntää
että emme kai 900 vuoden käytännön jälkeen hätäile tä- perehtymisessä ja kouluttautumisessa. Tekeminen on
män keskinäisyyden kanssa. Oppineen vastaus kuului: ollut hienoa, tavata alan parhaita osaajia. Toivon, et”no ette”. Nyt on aika. Akateemikoilla on kiinnostus, tä perehdyt ja pyydät myös läheistäsi lukemaan, sillä
mikä auttaa käytäntöä eteenpäin. Tarvitsemme kilpai- keskinäisyys koskettaa meitä kaikkia.
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jakamistalouden vaikutukset perinteiseen
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Hallituksen varapuheenjohtaja Tom Nickels LähiTapiola Pääkaupunkiseudusta
muistuttaa vakuutusyhtiöiden olevan datakeskeisiä yrityksiä, sillä tuotteet ja hinnoittelu perustuvat dataan ja sen hallintaan.
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"Työn sisältöä ei voi
johtaa, vaan kyse on
hyvän työskentelyn
mahdollistamisesta.”
Helena Saarikoski

Osuuskunnat edistävät
tulevaisuuden kestävää alustataloutta
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misensa Euroopan unionin vaatimusten mukainen. Kokemusta ja osaamista liiketoiminnasta ja finanssialasta pitää olla.
”Yksi keskeinen seikka hallintohenkilön tehtävässä on se, että hänellä on aikaa perehtyä yhtiön asioihin ja
hoitaa tehtäväänsä huolellisesti”, kiteyttää Teija Korpiaho Fivan vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden valvontayksiköstä.
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”Pienissä yrityksissä ei
yleisesti ole kovin hyvää
brändäysosaamista.”
Mikko Pynnönen

Moderni keskinäisyys
yksissä kansissa!
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”Parhaimmillaan
asiakasomistajuus vahvistaa
omistajuuden tunnetta ja
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TÄLLÄ KERTAA

eskinäinen vakuutusyhtiö on
asiakasomistajien
keskinäinen
riskienjaon työkalu, jolla tuotetaan asiakkaille hyötyä palveluiden käyttämisen kautta.
Näin määrittelee tuore, keskinäisyydestä
väitellyt tohtori Antti Talonen Tampereen
yliopistosta.
”Mitä enemmän asiakasomistajat ovat
kanssakäymisissä yhtiönsä kanssa, sitä
enemmän he antavat itsestään tälle suhteelle”, päättelee Talonen.
Modernia keskinäisyyttä pohdittaessa on
huomioitava esimerkiksi digitalisaation ja
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tukee nuoria
muusikoita
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eteenpäin
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OT lyhyet
ANITRA KOMULAINEN
VÄITTELI
OSUUSKAUPOISTA

uutiset
SLC Finlands Svenska Andelsförbundin jäseneksi
 Tuottajajärjestö Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. on liittynyt jäseneksi ruotsinkieliseen osuustoimintajärjestöön Finlands Svenska Andelsförbund
(FSA).
”Hallituksemme hyväksyi mielihyvin jäsenyyden, joka itse asiassa vakiinnuttaa jo pit-

kään jatkuneen yhteistyön”, sanoo FSA:n hallituksen puheenjohtaja Lars Björklöf.
”Näen SLC:n jäsenyyden hyvin luonnollisena siksi että maanviljelijät ovat aktiivisia
myös osuustoiminnan parissa. Monet suomenruotsalaiset osuuskunnat ovat tosiasiassa
maanviljelijöiden perustamia”, hän lisää.

Kuva: Sami Karhu

TRADEKA SIJOITTAA
ROBOTIIKKAAN
Anitra Komulainen väitteli filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa
perjantaina 9. marraskuuta 2018. Väitöskirjan nimi on Valloittavat osuuskaupat. Päivittäistavarakaupan keskittyminen Suomessa 1879-1938. Vastaväittäjänä oli professori Mika Kallioinen Turun yliopistosta ja kustoksena professori Niklas Jensen-Eriksen. Väitöskirja löytyy internetistä.

JUKKA MÄHÖSESTÄ
OSUUSKUNTAOIKEUDEN
PROFESSORI

 Tradeka sijoittaa älykästä lääkkeiden annostelurobottia valmistavaan Evondos Oy:hyn
kaksi miljoonaa euroa.
Samalla yhtiön lead investor -rooliin viime
vuonna tullut norjalainen pääomasijoittaja Serendipity Partners tekee jatkosijoituksen yhtiöön.
”Omassa liiketoiminnassamme näemme
mahdollisuuksia Evondosin lääkejakelurobottien hyödyntämiseen. Tradekan konserniin
kuuluvan ONNI hoivan kotiin vietävien hoivapalvelujen tuottamisessa”, kertoo Tradekan
toimitusjohtaja Perttu Puro.
Tradekan mukaantulo Evondosin omistajaksi on osa Tradekan strategian Luo Uutta -kategoriaa, jonka tavoitteena on sijoitusten
avulla edistää suomalaisen talouselämän rakennemuutosta.

Kuva: Matti Ketola

MTK:n johtokuntaan
kaksi
uutta nimeä

 Helsingin yliopiston osuuskuntaoikeuden professorin tehtävään on
nimitetty professori Jukka Mähönen.
Hän työskentelee tällä hetkellä professorina Oslon yliopistossa.
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 MTK:n johtokuntaan on valittu uusiksi jäseniksi Asko Miettinen Joensuusta ja Kaisa Pihlaja Jalasjärveltä, joista kummatkin ovat
maidontuottajia
Erovuorossa olivat Eero Isomaa
ja Jenna Rantanen.
Henkilövalinnat tehtiin MTK:n
valtuuskunnan kokouksessa marraskuussa.

TÄYTTI 40 VUOTTA
 Suomalainen Energiaosuuskunta täyttää tänä vuonna 40 vuotta. SEO
aloitti toimintansa 17.11.1978, kun ensimmäiset 50 SEO-asemaa merkittiin
rekisteriin. Nykyään SEO-asemia on
Suomessa jo yli 200, ja verkosto ulottuu
kattavasti koko maahan.
Juhlavuosi näkyy ennen kaikkea
SEO-kauppiaiden järjestämissä juhlatapahtumissa, joita järjestetään kymmeniä
kuluvan vuoden aikana.

4H-järjestö haastaa yritykset
kesätöiden mahdollistajiksi
Joulun lähestyessä Suomen 4H-liitossa ajatukset ovat jo tulevassa kesässä. 4H haastaakin uudessa kampanjassaan eri tahoja mahdollistamaan nuorten kesätyön.
4H-kesätyöhaasteeseen
mukaan lähteminen on yrityksille helppoa, sillä se onnistuu kätevästi osoitteessa
www.4h.fi/annakesätyö. Sivun kautta yritys voi tukea
kesäyrittäjyyttä tai nuoren palkkatyötä 4H-yhdistyksen
tehtävissä. Jos yrityksessä on tekemätöntä työtä, 4H:n
kautta löytyy nuori myös siihen.

Teksti: KARI HUHTALA
Kuva: SAMI KARHU

Kuuluuko asiakasomistajan ääni
keskinäisessä vakuutustoiminnassa?

L

ähes kuusikymmentä henkeä
oli kokoontunut seuraamaan
KTM Antti Talosen väitöstilaisuutta perjantaina 26.10. Tampereen yliopistolle. Tilaisuus alkoi akateemiseen tapaan vartin yli 12. Pientä
jännityksen ja historiallisuuden tuntua oli ilmassa, olihan alkamassa väitös aiheesta, jota ei lähes 900-vuotisen
keskinäisen vakuutushistorian aikana ole käsitelty. Vastaväittäjänä toimi
professori Tommi Laukkanen ja kustoksena professori Hannu Saarijärvi.
Kuulijoiden joukossa oli edustus kaikista tahoista, jotka olivat olleet myötävaikuttamassa väitöskirjan syntymiseen. Ilahduttava määrä opiskelijoita oli
myös saapunut paikalle. Väittelijä Talonen aloitti alustuksensa yllättävällä tarinalla omasta suvustaan. Eräs suvun vanha jäsen oli 1920-luvulla todennut, ettei
jalallakaan astu osuuskauppaan. Toinen taas oli vankasti linjalla: ”Näin tekee osuuskauppaväki”. Talonen vertasi tarinaa nykypäivään ja totesi, että näkemys kuluttajan roolista on tänä aikana muuttunut merkittävästi.
Väitöstutkimuksen kohteena oli
asiakasomistajuus keskinäisissä vakuutusyhtiöissä. Talonen määritti tutkimuskohteen kolmella tavalla: (a)
kyse on asiakkaiden omistamasta yritysmallista (b) yrityksen toiminta ja
prosessit tuottavat asiakkaille hyötyä
palvelujen käyttämisen kautta ja (c)
yritys toimii vakuuttamisen ja riskienhallinnan kentällä. Keskeinen tutkimustulos oli, että vakuutusyhtiöissä
omistajuuden tunnetta tulisi kehittää.
Alustusta seurasi vastaväittäjän
puheenvuoro. Hän piti Talosen työtä mielenkiintoisena ja ansiokkaana
tuoden esille, kuinka Suomi on osuustoiminnallinen maa, mutta samalla
osuuskuntien määrä yrityskentässä on
marginaalinen. Hän selvensi, kuinka

Antti Talonen
tohtorina.

osuuskuntamalli poikkeaa muista siten, että asiakkaat omistavat yhtiön.
Väitöksen mielenkiintoisena kohtana
hän piti sitä, kuinka Talosen pohdinta psykologisesta omistajuudesta liimaa hyvin käytännön ja teoriaan yhteen. Erityisenä ansiona Laukkanen
piti väitöskirjan alkuosassa esiteltyä
kirjallisuuskatsausta.
Kehujen vastapainoksi vastaväittäjä esitti tiukkoja kysymyksiä: Miksi motiivia väitöstyöhön ei ole haettu teoriasta, vaikka selviä tutkimusaukkoja on olemassa? Onko olemassa
erillistä vakuutustiedettä? Miksi tutkimus ei ole syväluotaava? Miten määritellä osuustoiminnallinen omistajuus?
Väittelijä Talonen selvisi vastaväittäjän tentistä hienosti. Hän vastasi kysymyksiin ytimekkäästi ja totesi realistisesti asiat, joista ei ole tutkittua tietoa.

”MITÄ VÄITÄTTE
VÄITÖSKIRJASSANNE?”

Väitös huipentui vastaväittäjän loppukysymykseen KTM Antti Taloselle:
”Mitä väitätte väitöskirjassanne?”
Talosen vastaus kiteytyi kolmeen
asiaan: ensiksi, psykologinen omistajuus on sisäänrakennettu asiakasomisteisen yhtiön tarkoitukseen; toiseksi, asiakasomistajien kokema omistajuuden tunne ei välttämättä kehity
ja kolmanneksi, vakuutusyhtiöissä tulisi tarkastella yhtiön eri osa-alueita ja
niiden kyvykkyyksiä edesauttaa omistajuuden tunteen kehittymistä.
Väitöstilaisuus oli intensiivinen,
kiintoisa ja opettava. Väittelijän ja
vastaväittäjän debatti avasi väitöstyön
sisältöä ja aiheen jatkokehitystarpeita.
Kustoksen rooli yli kaksituntisen debatin keskellä oli helppo: avata ja päättää väitös sekä kutsua vieraat ansaituille kakkukahveille.
Ovi auki jatkotutkimuksille
Osuustoimintakeskus Pellervon hallituksen puheenjohtajan Petri Pitkäsen
mielestä Antti Talosen tutkimus on
mielenkiintoinen kahdesta eri syystä.
”Keskinäisyyttä ei ole merkittävästi
tutkittu. Toisaalta omistajuuden tunteen kehittämisen havainnot ja tarve
omistajuuden tunteen kehittämiseen
keskinäisessä toiminnassa on asiakasomistajuuden ytimessä.”
Pitkäsen mukaan tarvitaan ulkopuolista riippumatonta tutkimusta, jotta asiakasomisteinen liiketoimintamalli
saadaan pysymään ajassa mukana.
”Keskinäisyys on vakuutusliiketoiminnan osuustoimintaa. Keskinäisyys
on sanana vanha, mutta suhteellisen
tuntematon käsitteenä suuren yleisön keskuudessa”, toteaa Pitkänen ja
muistuttaa:
”Antin tutkimus avaa mahdollisuuden myös jatkotutkimuksille, joihin toivottavasti tartutaan.”
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uutiset

Tero Hemmilä nimitettiin
pikavauhtia HKScanin
uudeksi toimitusjohtajaksi.

 HKScanin hallitus on
nimittänyt MMM Tero
Hemmilän HKScan Oyj:n
toimitusjohtajaksi. Hemmilä siirtyy HKScanin toimitusjohtajaksi Yaran Nordic-alueen kaupallisen johtajan
tehtävästä. Hän aloittaa HKScanissa viimeistään maaliskuun 2019 aikana. HKScan Oyj:n toimitusjohtajan tehtävää hoitaa toistaiseksi hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola.
HKScan ilmoitti yllättäen 27.11., että yhtiön toimitusjohtaja Jari Latvanen ja hallituksen puheenjohtaja Mikko
Nikula jättävät tehtävänsä.
Samassa yhteydessä hallituksen varajäsenenä toiminut
Jari Mäkilä nimitettiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
HKScanin tulos on supistunut jo 12 vuosineljännestä
putkeen. Heinä-syyskuussa yhtiön liiketappio oli jo 10,1
miljoonaa euroa.

ItäMaidon ja Maitosuomen
yhdistyminen varmistui
 Valion omistajaosuuskuntien Osuuskunta ItäMaidon ja Osuuskunta Maitosuomen yhdistyminen uudeksi
Osuuskunta Maitosuomeksi varmistui nykyisten osuuskuntien edustajistojen päätettyä asiasta 28.11.. Uusi
Osuuskunta Maitosuomi aloittaa toimintansa syyskuun
alussa 2019.
Uusi osuuskunta tulee olemaan Valion suurin omistaja, jolla on 42,7 % Valion osakkeista ja joka toimittaa
noin puolet Valion vastaanottamasta maidosta.

LEHTIPISTE OSTAA PALETTI OY:N
SUOMEN TOIMINNOT
Lehtipiste Oy ostaa Paletti Oy:n
Suomen toiminnot Laakson suvulta, jonka omistuksessa Suomen johtava kortti- ja lahjatavara-alan toimija on ollut perustamisestaan eli
vuodesta 1922 lähtien.
Paletin Suomen toimintojen
liikevaihto vuonna 2017 oli 17

miljoonaa euroa. Lehtipiste vastaa
iltapäivä- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, kirjojen sekä keräilytuotteiden jakelusta myyntipisteisiin.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2017
oli 56 miljoonaa euroa. Lehtipiste
on osa Tradeka-Yhtiöt Oy:tä.

S-RYHMÄ MUKAAN UUTEEN
GLOBAALIIN STARTUP-OHJELMAAN
 San Franciscossa päämajaansa pitävä startup-kiihdyttämö
Founder Institute ja S-ryhmä perustavat uuden ruokateknologiaan keskittyvän globaalin startup-ohjelman Suomeen. Helsingissä käynnistyvä Food Founder
Programme tulee auttamaan
aloittelevia ruoan, ruokateknologian ja maatalousteknologian parissa toimivia yrittäjiä ja yrityksiä Innovaatiot ja kansainvälinen
rakentamaan ideoista kansainväli- yhteistyö tukevat suomalaista
siä menestystarinoita. Ensimmäi- elintarviketeollisuutta, S-ryhmän
nen 13 viikon mittainen koulutus- Ilkka Alarotu uskoo.
ohjelma käynnistyy vuoden 2019
alussa.
“Innovaatioihin ja kansainväliseen kasvuun kannustavan ilmapiirin
luominen on avainasemassa suomalaisen maatalouden ja elintarviketeollisuuden tulevaisuuden turvaamisessa”, S-ryhmän vähittäiskaupan kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu summaa.

Kuva: Riku-Matti Akkanen

Tero Hemmilästä
HKScanin uusi
toimitusjohtaja
Kuva: HKScan

talous&politiikka

Koonnut: RIKU-MATTI AKKANEN

COPA-COGECALTA VIHREÄÄ VALOA BREXIT-SOPIMUKSELLE
 Maanviljelijöiden ja osuuskuntien eurooppalainen kattojärjestö Copa-Cogeca suhtautuu myönteisesti Ison-Britannian
erosopimuksesta Euroopan unionista. Britannian eropäätös unionista sai ainakin toistaiseksi pisteen, kun EU-johtajat hyväksyivät sopimuksen 25.11. Brysselissä.
Copa-Cogecan pääsihteerin Pekka Pesosen mukaan EU: n ja Britannian välisten
suhteiden tulevaisuutta koskevissa neuvot8

teluissa on vielä tehtävää ja epävarmuutta, mutta hän pitää kuitenkin myönteisenä
neuvottelijoiden saavuttamaa lopputulosta.
”Toiveidemme mukaisesti läheinen kauppasuhde Britanniaan säilyy EU-erosta huolimatta. On välttämätöntä myös torjua uusien
tulliesteiden luominen tulli- tai rajatarkastusten ja erityisesti uusien sääntelymenettelyjen muodossa. On välttämätöntä viljelijöille
ja osuuskunnille, että Britannian ja EU-par-

lamentin jäsenet tunnustavat neuvottelijoiden tasapainoisen sopimuksen ja hyväksyvät
sen”, toteaa Pesonen järjestön tiedotteessa.
60 prosenttia Britannian maataloustuotteiden viennistä suuntautuu EU: hun, kun
taas EU vastaa keskimäärin 70-99 prosenttia koko Britannian tuonnista.

Katoavat ryhdin rippeet

K
PEKKA ALAROTU
Kirjoittaja seuraa
päätöksentekoa
ja vallankäyttöä
suomalaisessa
yhteiskunnassa.

un eduskuntavaaleihin on nelisen kuukautta,
muut asiat ovat pikku hiljaa kaikonneet poliitikkojen aivoista. Nopeasti se neljä vuotta
meni, tuumaa varmaan pääministeri Juha Sipilä (kesk.).
Maailmalla saa tapahtua miltei mitä tahansa. Brittien
brexit on kaitainen asia, vaikka se vaikuttaa oloihimme
varmasti enemmän kuin jonkin ehdokkaan vaalimenestys. Vaalitulosten ennustaminen on vaikeaa, mutta hankalaa on myös arvioida, mitä tuloksesta seuraa. Monella
suomalaisellakin on jyrkkä mielipide USA:n kongressivaaleista, mutta mitä sitten tapahtuu?
Selvä paperi eteen
Brexit-kompuroinnin luulisi viilentävän sitä porukkaa,
joka intohimoisesti vaatii kansanäänestyksiä mihin tahansa asiaan. Vaikka vaihtoehdot ovat mahdollisimman
selvät, KYLLÄ tai EI, tulkinnat jäävät yleensä auki.
Kyse ei ole tekniikasta. Samat ongelmat seuraavat
nettikyselyistäkin, vaikka mielipidetiedusteluja voidaan
järjestää asian käsittelyn kaikissa vaiheissa.
Kansanäänestys käy selvien sopimustekstien hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Sellainen oli aikoinaan liittyminen EU:n jäseneksi. Jos Natosta äänestetään, kansalla pitää olla selvä päättäjien hyväksymä sopimusteksti edessään.
Blokit romahtelevat
Yksi selkkaus vetää täälläkin vakavaksi, koska jokainen
ymmärtää se koskevan omaa kukkaroa. Italian populistihallitus aikoo noudattaa aivan omaa budjettipolitiikkaa ja sulkea korvat EU:n leikkauskäskyiltä.
Kun vielä Saksan ”Mahtimutti” Angela Merkel on
väistymässä, EU:n touhuista näyttää katoavan ryhdin
rippeetkin..
Kaksipuoluejärjestelmää tai blokkipolitiikkaa on monipuoluemaissa kadehdittu. Enää ei Yhdysvalloissa, Britanniassa, Saksassa eikä Ruotsissa politiikka näytä olevan yksinkertaisen selkeää.
Leveästi eurolla
Kaksipuoluemaita olivat pitkään myös Kreikka ja Italia. Läpeensä korruptoitunut systeemi tuhosi vanhojen
kulttuurimaiden talouden. Raunioille nousi Kreikassa
vasemmistopopulistien ja Italiassa oikeistopopulistien
valta.
Vuonna 2010 alkanut Kreikan hulvaton tukeminen
kirvoitti suomalaisten hampaiden välistä monet kiroukset. Viimeksi lainoja on jatkettu vuoteen 2082.
Italian ongelmat ovat aivan toista suuruusluokkaa.

Korkomenoihin ei Suomen valtion ensi vuoden budjetti läheskään riittäisi.
Italian populistihallitus aikoo leventää elämää uudella velalla. Kuka sitä antaa ja millä korolla? Samassa eurossa joka tapauksessa elämme.
Paluu lavealle tielle
Suomessa on kohta kaksi vaalikautta kituutettu. Hallitukset ovat ensi töinään leikanneet miljardikaupalla
kansalaisten saavutettuja etuja.
Työllisyys on parantunut yli kaikkien odotusten.
Valtiontalouden helpottuminen ohjaa askeleet helposti lavealle tielle.
Näin voi päätellä opposition varjobudjettihahmotelmista. Odotettavissa on voimasuhteiden kääntyminen
kevään vaaleissa. Opposition suunnitelmat kohdistuvat
käytännössä ensi vuosikymmenelle.
Harmaa harha
Valtaan pyrkivän opposition näyttää aina olevan vaikea erottaa investointeja ja käyttömenoja toisistaan.
Kaavailtujen toimenpiteiden vaikutuksia yliarvioidaan
suunnattomasti. Tulopuoli vaikuttaa taas vaaleanpunaisten toiveiden tynnyriltä. Harmaan talouden metsästyksessä syntyy silloin tällöin meheviä otsikoita, mutta
valtion kirstussa ei silloinkaan juuri kilise.
Korkeintaan palkkiona on mielihyvä, jos vuosien
ponnistelujen jälkeen onnistutaan taluttamaan ylisuuria eläkkeitään mukavuusmaissa törsäävät entiset yritysjohtajat takaisin tylsän suomalaisen veronkannon
piiriin.
Syntyykö ikiliikkuja?
Sosialidemokraatit ilmoittavat tavoitteekseen tiiviin
mutta laajan veropohjan. Pyrintö ei ole uusi, mutta lobbarit kehittelevät uusia porsaanreikiä koko ajan, kun
toisaalla verkkoa paikataan.
Tiivistämisen ääri-ilmiönä esitetään työeläkeyhtiöiden panemista verolle. Kun yhtiöiden ainoana tarkoituksena on palkansaajien eläkkeiden maksaminen, ja
kun niiden tuloista huomattavan osan maksaa valtio,
vero johtaisi ilmeisesti eläkemaksujen nousuun. Syntyisi kansallinen ikiliikkuja.
Syksyn käsittämätön lakkokierros nosti jälleen närkästyksen ay-liikkeen jäsenmaksujen verovapaudesta.
Metakkaa yritetään vaimentaa näennäismyönnytyksellä eli suostumalla vuokra-asuntoyhtiö Kojamosta saamiensa osinkojen verottamiseen. Ilo pannaan kiertämään mahdollisimman laajasti.
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Neljän kärkiyrityksen osuus myynnistä Yhdysvalloissa
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Yhdysvalloissa yritysten voittojen osuus
kokonaistuotannosta on parhaillaan pitkän aikavälin
keskiarvoa korkeampi. Viime aikoina yritysten voittojen
kasvuvauhti on hidastunut hyvästä talouskasvusta ja
osakemarkkinoiden noususta huolimatta. Mistä tämä
kehitys johtuu? Eräs selitys on, että supertähtiyritykset
kaapivat suuret voitot ja keskivertoyritykset saavat
voitoista vain murto-osan.

TIMO HIRVONEN
Kirjoittaja toimii
S-Pankin ja FIMin
pääekonomistina.
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Supertähtiä ja
tavallisia yrityksiä
L
äheisempi tarkastelu yritysten
voittomarginaaleihin
kertoo, että voitot kohdentuvat monilla toimialoilla kouralliselle kärkiyrityksiä. Näistä yrityksistä taloustieteilijät käyttävät termiä supertähtiyritykset. Taloustutkijat David
Autor, David Dorn, Lawrence Katz,
Christina Patterson ja John Van Reenen argumentoivat, että Yhdysvaltojen taloudessa on tapahtunut merkittävä muutos 1980-luvun jälkeen, kun
monilla toimialoilla muutamat yritykset kahmivat voitot ja markkinaosuudet. Tätä voidaan kuvata ”winner-take-most” -ilmiönä.
Tutkimuksen mukaan kuudella
amerikkalaisella toimialalla eli teolli-

suus, vähittäiskauppa, tukkukauppa,
palvelut, rahoitus ja yleishyödylliset
palvelut sisältäen liikenteen, myynti on keskittynyt aiempaa enemmän
kärkiyrityksille.
Neljän kärkiyrityksen osuus teollisuuden koko myynnistä oli 38 prosenttia vuonna 1982; vuoteen 2012
mennessä se oli noussut 43 prosenttiin. Rahoitusalalla vastaavat muutosluvut olivat 24 ja 35 prosenttia. Vähittäiskaupan myynnin keskittymisessä havaittiin myös iso muutos. Neljän kärkiyrityksen osuus myynnistä
oli 15 prosenttia vuonna 1982 nousten 30 prosenttiin vuoteen 2012 mennessä. Ottamalla huomioon toimialojen 20 kärkiyritystä tulokset olivat sa-

mansuuntaisia.
Myynnin ohella tutkijat tarkastelivat toimialojen työllisyyden keskittymistä. Työllisyyden keskittyminen
oli myynnin keskittymistä vähäisempää, mikä tarkoittaa, että kärkiyritykset ovat onnistuneet kaappaamaan
suuremman osuuden markkinasta palkkaamalla suhteellisesti vähemmän työntekijöitä. Toisin sanoen samaan aikaan markkinaosuuden kasvun kanssa kärkiyritysten tuottavuus
on lisääntynyt merkittävästi.
Supercell hyvä esimerkki
kärkiyrityksestä
Suomessa hyvä esimerkki supertähtiyrityksestä on peliyhtiö Supercell.

Onnistuessaan hittipelin läpimurrossa peliyhtiö voi saavuttaa huikeita
voittoja. Suurten voittojen lisäksi Supercellillä on tuottavuus korkealla tasolla, koska yrityksen lisäarvon syntymiseen tarvitaan verraten vähän työvoimaa.
Vuonna 2015 Supercell tuotti Suomessa arvonlisää yli 900 miljoonaa euroa ja sen osuus Suomen BKT:stä ylitti
0,5 prosenttia. Etlan tutkimuksen mukaan Supercell oli vuonna 2015 Suomen yhdeksänneksi tärkein yritys arvonlisällä mitattuna.
Miksi markkinat
keskittyvät?
Eräs selitys markkinoiden keskittyneisyydelle on lisääntynyt kilpailu. Kansainvälisen kaupan ja verkkokaupan
kasvu on lisännyt kuluttajien tietoisuutta tuotteiden ja palveluiden hintaeroista. Tämä muutos on vahvistanut
kärkiyritysten asemaa. On myös mahdollista, että suuret yritykset ovat parempia lobbaamaan ja pystyvät siten
estämään kilpailijoiden pääsyn markkinoille. Mikäli näin olisi, dominoivilla yrityksillä olisi pidemmän päälle vähemmän kannustimia innovoida
ja kehittää uusia palveluita ja tuotteita. Tämän seurauksena niiden tuottavuuden kasvu pitäisi olla verraten heikonlaista.
Tutkimustulokset eivät kuitenkaan
tue tätä argumenttia, sillä kärkiyritysten tuottavuuskehitys on ollut hyvää.
Itse asiassa toimialoilla, joilla markkinakeskittyminen on lisääntynyt, on
myös teknologinen muutos ollut huomattavaa. Tuloksen mukaan kärkiyritysten tuottavuusloikan taustalla on
enemminkin teknologinen edistyneisyys kuin kilpailua rajoittavat voimat.
Tuottavuuseroja
yritysten välillä
OECD:n ekonomistien tutkimustulosten mukaan parhaissa supertähtiyrityksissä tuottavuus on kasvanut
verraten hyvin myös 2000-luvun aikana, vaikka pientä hidastumista on havaittu finanssikriisin jälkeen. Parhaissa viiden prosentin kärkiyrityksissä
tuottavuus on kasvanut teollisuudes-
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sa kolmanneksen verran ja palveluyrityksissä 40 prosenttia tämän vuosituhannen aikana. Sen sijaan muiden yritysten tuottavuus on polkenut pitkälti paikallaan.
Tutkimustulosta selittää esimerkiksi se, että teknologian murros voi
olla niin suuri, että vain kärkiyritykset
onnistuvat sen hyödyntämisessä. Yrityksen oppimispolku voi olla itseään
vahvistava, ja tarpeeksi pitkälle siinä
edennyt on voinut saavuttaa vaikeasti kiinniotettavan kilpailuedun. Digitalisaatio voi myös vahvistaa voittaja
vie kaiken -ilmiötä. Lisäksi siirtyminen valmistuskeskeisestä tuotannosta ideakeskeiseen tuotantoon voi olla osalle yrityksistä liian suuri murros.
Vaihtuvuus suurta
supertähtiyrityksissä
McKinseyn tuoreen tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempia johtopäätöksiä supertähtiyritysten merkittävästä roolista taloudessa. Digitalisaatio
on yrityksissä merkittävässä asemassa,
henkilöstö on korkeasti koulutettua ja
innovaatioita syntyy normaalia enemmän. Mielenkiintoinen havainto on,
että supertähtiyritysten asema huipulla ei ole kiveen hakattu. Raportin mukaan melkein puolet firmoista vaihtuu
jokaisessa suhdannesyklissä.
Huipulla pitkään pysyneet yritykset ovat pääsääntöisesti amerikkalaisia ja eurooppalaisia kulutustavaraja teknologiayhtiöitä. Uudelleen keksimällä, investoimalla ja sopeutumalla

vaihtuvaan toimintaympäristöön nämä yritykset ovat pystyneet säilyttämään asemansa. Aiemmin supertähtiyritykset tulivat pitkälti Yhdysvalloista ja Euroopasta. Viime vuosikymmeninä tässä on tapahtunut muutos
aasialaisten yritysten läpimurron seurauksena.
Suomessa yritysten väliset
tuottavuuserot pieniä
Etlan tutkimuksen mukaan yritysten
väliset tuottavuuserot ovat Suomessa pienempiä kansainväliseen aineistoon verrattuna. Suomessa erot ovat
noin puolet pienempiä kuin kansainvälisessä tarkastelussa. Vuonna 2014
eturintaman yrityksen keskimääräinen tuottavuus oli 14 prosenttia vuoden 2001 vastaavaa tuottavuutta korkeammalla tasolla.
Muiden yritysten osalta tuottavuus oli lisääntynyt vain yhden prosentin samalla ajanjaksolla. Yksityisissä palveluissa tuottavuusero kärjen ja
muiden yritysten välillä on suurempi
kuin teollisuudessa. Suomessa tuottavuuden eturintaman yritykset (viiden
prosentin tuottavuuskärki) eivät karkaa samassa määrin muilta yrityksiltä
kuin kansainvälisessä vertailussa.
Laajapohjaisen kasvun kannalta
olisi hyvä, että supertähtiyritykset eivät dominoisi liikaa. Meillä on kokemuksia Nokian matkapuhelinliiketoiminnan huippuvuosilta siitä, kun yksi
yritys dominoi merkittävästi kansantaloudessa.
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”Kristilliset hyveet
menevät kuin yksi yhteen
osuustoiminnan arvojen
kanssa", kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero
Laukkanen toteaa.

Kansanedustaja Antero Laukkanen:

On pidettävä
huolta niistä,
joiden resursseja
käytetään
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Osuustoiminta mukaan
puolueohjelmaan

”O

Antero Laukkanen painottaa KD:n
olevan yrittäjämyönteinen puolue ja
ajavan erityisesti mikroyrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten eli
pk-yritysten asiaa.
Puolue arvostelee periaateohjelmassaan sitä, että vaikka juhlapuheissa yrittäjyydestä puhutaan positiivisesti, päätöksenteon eri tasoilla luotetaan
yhä erityisesti suuryritysten voimaan.
25 suurinta suomalaista yritystä
vastaa yli puolesta Suomen viennistä,
mutta pk-yritysten osuus kaikista suomalaisista yrityksistä on 99,8 prosenttia.
”Yllätyksekseni huomasin, ettei
KD:n yrittäjyysohjelmassa ole varsinaista mainintaa osuustoiminnasta,
vaikka se on niin keskeinen osa Suomen kansantaloutta. Kun ohjelma
seuraavan kerran uudistetaan, niin
täytyypä myös osuuskuntamalli nostaa sinne”, lupaa Laukkanen.
KD muistuttaa ohjelmassaan myös,
etteivät Suomen talouden kehitys ja
yritystoiminta ole kiinni vain konkreettisista päätöksistä, vaan myös siitä, mistä keskustellaan ja mihin sävyyn.
Mitä enemmän yritysten ja sitä kautta
koko talouden kasvupotentiaalista saadaan lähitulevaisuudessa irti, sitä vähemmän joudutaan miettimään, mitä
veroja korotetaan ja kuinka paljon tai
mitä julkisia menoja vähennetään.

suustoiminnan kruununjalokivi on, että se
tuottaa aina hyvän takaisin yhteiskuntaan. Se taas on paljon enemmän kuin rahan arvo.”
Tällä tavoin luonnehtii Antero
Laukkanen, joka on sosiaalineuvos ja
kristillisdemokraattien ensimmäisen
kauden kansanedustaja.
Ennen valintaansa Arkadianmäelle
Laukkanen toimi pastorina espoolaisessa Majakka-seurakunnassa.
Osuustoiminnan periaatteet pohjautuvat kohtuullisuuteen ja inhimillisyyteen, kuten myös kristillinen arvomaailma. Laukkasen mukaan yrityksiltä pitää odottaa muutakin kuin sitä, kuinka paljon ne kulloinkin tekevät tulosta.
”Viimeisen viivan alle tulisi lisätä
tunnuslukuna myös inhimillisyys. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, millä tavoin firmat kohtelevat työntekijöitään
tai miten paljon ne jakavat tuloksestaan henkilöstölle. Vastuullinen yritystoiminta on siis kestävän kehityksen toteuttamista yrityksissä.”
Antero Laukkanen sanoo huolenpidon olevan yhtä tärkeää liiketoiminnassa kuin yhteiskunnassa muutoinkin.
Hän näkee hyvinä esikuvina vielä
nykyaikanakin Juuso Waldenin kaltaiset vanhan ajan teollisuuspatruunat, jotka halusivat parantaa työntekijöidensä sosiaalista asemaa.
”On pidettävä huolta siitä yhteisöstä, jonka resursseja käytetään. Näin
ajatteli moni 1900-luvun alun suomalaisista tehtailijoista ja osuustoiminnassa tämä on sisäänrakennettu”,
Laukkanen tähdentää.
Samassa yhteydessä kansanedustaja kritisoi myös globalisaation tuomaa
kasvotonta kapitalismia.
”Suomalaisen työntekijänkin hiestä
suurin osa menee kasvottomille sijoittajille ympäri maailmaa. Tässä yhteydessä näen osuustoiminnan valtavan
mahdollisuuden rummuttaa sitä, että
osuuskunta-yritysmallilla tuotettu hyvä jää aina kotimaahan.”

Vaaliteemana vähävaraisten
auttaminen
HOK-Elannon edustajistoon kuuluva
Laukkanen kuvaa suhdettaan osuustoimintaan lämpimäksi.
Vaaliteemanaan Laukkasella oli vähävaraisten auttaminen, joka on ollut
hänen mukaansa yksi osuustoiminnan peruskivistä sen synnystä asti.
Tultuaan
valituksi
edustajistoon vuonna 2012 Laukkanen teki HOK-Elannon silloiselle johdolle
aloitteen ruoka- ja tavarahävikin jakamisesta köyhille.
”Tällä hetkellä HOK-Elanto jakaa
hävikkiin kirjattuja tuotteitaan viikoittain yli 80 ruoka-apua tarjoavalle
yhteistyökumppanille pääkaupunki-

seudulla”, iloitsee Laukkanen.
Avulle on totisesti tarvetta, sillä
Suomessa elää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä noin 896 000 henkilöä.
Antero Laukkanen tekee työtä vähävaraisten hyväksi myös kotikunnassaan Espoossa, jossa hän on toiminut
Hyvä Arki ry:n puheenjohtajana jo
toistakymmentä vuotta.
Yhdistys työllistää muun muassa
pitkäaikaistyöttömiä ja tarjoaa vapaaehtois- ja talkootoimintaa syrjäytymisvaarassa olevien auttamiseksi. Lisäksi se antaa viikoittaista ruoka-apua
ja järjestää ryhmä- ja kurssitoimintaa
eri väestöryhmille.
Kristilliset hyveet
yhdistävät
Suomen Kristillisdemokraatit kuuluvat Euroopan Kansanpuolueeseen
EPP:hen, joka yhdistää EU:n kristillisdemokraatit ja keskustaoikeiston.
Kun EPP piti huippukokouksen
marraskuun alussa, KD tuki näkyvästi saksalaista europarlamentaarikkoa
Manfred Weberiä ehdokkaaksi seuraavan EU-komission puheenjohtajaksi. Suomen entinen pääministeri
Alexander Stubb hävisi hänelle selvin
numeroin.
KD:n juuret ulottuvat 1800-luvun Saksan kristillissosiaaliseen liikkeeseen, joka vaikutti vahvasti myös
osuustoimintaan. Saksalaisen osuustoiminnan isäksi sanottu Friedrich
Wilhelm Raiffeisen perusti osuuskassoja, joiden tarkoitus oli maaseudun elinolojen parantaminen ja talonpoikien yhteishengen kohotus. Näihin periaatteisiin nojasi myös Suomen
Hannes Gebhard.
”Kristilliset hyveet menevät kuin
yksi yhteen osuustoiminnan arvojen
kanssa. Inhimillisyys, omastaan jakaminen, vastuu yhteisöstä, nehän ovat
raamatullisia kristinuskoon liittyviä
isoja periaatteita”, toteaa Laukkanen
ja lisää listaan myös luonnonvarojen
kestävän hyödyntämisen.
”Raamatussahan puhutaan viljelystä ja varjelusta ja kehotettiin antaa maan levätä säännöllisin väliajoin.
Myös pellolle piti jättää aina syötävää
myös vähäväkisiä varten.”

Yhteisötalous pääsi
yksiin kansiin
Ajatushautomo Kompassi pyrkii kehittämään suomalaista yhteiskuntaa, yhteiskunnallista tutkimusta, ja päätöksentekoa kristillisdemokraattiselta arvopohjalta.
Kompassi- ja Sallux –ajatushautomoiden kustantama Puheenvuoroja yhteisötaloudesta -pamfletti (toim. Esa Erävalo) julkaistiin syyskuussa Helsingissä.
Yhteisötalouden keskeinen muoto on
osuustoiminta, mutta käsitteen voi nähdä
laajemminkin. Kyse ei ole ensi sijassa taloudellisen voiton tuottamisesta, vaan tarkoitus on yhteistyön avulla edistää jäsenten ja
ympäröivän yhteisön sosiaalisesti kestävää
yhteisöä.
Keväällä 2018 järjestetyssä seminaarissa
yhteisötaloudesta puhuivat neljä asiantuntijaa: emeritusprofessorit Juhani Laurinkari ja Arto Lahti, valtiotieteiden tohtori
Jouko Jääskeläinen ja Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu.
He pohtivat luennoissaan yhteisötalouden
mahdollisuuksia tulevaisuudessa ja yritysten kasvun edellytyksiä. Tuoreessa kirjassa asiantuntijoiden näkemykset ovat yksissä kansissa.
Kirja on saatavissa Ajatushautomo
Kompassista www.kompassi.org.
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näkökulma

Kuva: Panu Kalmi

Luonnollisen
kokoinen Raiffeisenvahanukke
Flammersfeldin
museossa Saksassa.

Idean voima

Friedrich Wilhelm
Raiffeisen osuustoiminnan
pioneerina
JUHANI LAURINKARI
Kirjoittaja on Euroopan taiteiden ja tieteiden akatemian jäsen ja akatemian
Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja vuosina 2015-2019.

S

aksankielisessä Euroopassa on
vietetty tänä vuonna osuustoimintapioneeri Friedrich Wilhelm Raiffeisenin (1818-1888) syntymän 200-vuotisjuhlia teemalla ”idean voima”. Raiffeisenin ideoita ja toimintamalleja ryhdyttiin kehittämään
1900-luvun alussa myös Suomessa
Pellervon-Seuran piirissä. Raiffeisenin linjaa edustavat nyky-Suomessa
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osuuspankit, joten tämä antaa hyvän
kuvan hänen merkityksestään meillä.
Raiffeisen oli merkittävä osuustoiminnan pioneeri. Hänen aloitteestaan ja johdollaan kehitettiin 1800-luvun agraarisessa Saksassa maaseudun
osuustoimintaa ja luotiin juridista perustaa myöhemmälle, kansainväliselle
osuustoimintaliikkeelle.
Raiffeisenille osuustoiminta oli

käynnistyttyään laaja-alaista yhteiskunnan taloudellis-sosiaalista kehittämistä -julkaisutoimintaa koulutus
mukaan lukien. Raiffeisen itse oli henkilönä syvästi uskonnollinen ja sosiaalisella uudistustoiminnalla oli hänelle
aina myös hengellinen merkitys.
Raiffeisenia pidetään nykyään erityisesti agraarisen osuustoiminnan
käynnistäjänä. Hänen vaikutuksensa
on myöhemmin muotoutunut maailmanlaajuiseksi. Erityisen vahva se on
ollut Keski-Euroopassa; Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Hänen vaikutuksensa on myös toimialoittain laaja-alaista.
Raiffeisenin osuustoiminnan lähtökohtana oli alkujaan maaseutuväestön vaikea asema, suoranainen riisto,
riippuvuus koronkiskureista ja vuosien 1846-1847 katovuodet Saksassa ja
niiden aiheuttama nälänhätä.
Näihin vaikeisiin haasteisiin hän
vastasi kehittämällä itseapuun ja yhteisöllisyyteen perustuvaa osuustoiminnallista yritys- ja pankkitoimintaa.
Myöhemmin jälkimmäisestä uudistus-

linjasta muotoutui osuustoiminallisia
säästö- ja lainapankkeja, joissa lainojen takuina on ollut jäsenistön varallisuus ja tavoitteena tukea osuuskuntien
ja niiden jäsenten autonomiaa.
Vuonna 1863 käynnistynyt tuotannollinen toiminta laajeni neuvonta- ja
tukitoimintaan ja johti useiden säästö- ja lainayhdistysten perustamiseen.
Niissä luototettavien asiakkaiden tuli olla osuuskunnan jäseniä. Tämä on
myöhempien arvioijien mielestä ollut
keskeinen vaihe matkalla nykymuotoiseen osuustoimintaan. Sen kuluessa
osuustoiminnan periaatteet kirjattiin
aiemmasta poiketen lainsäädäntöön.
Raiffeisenin julkaisutoiminnan kannalta keskeinen vuosi on 1866, jolloin
hän julkaisi kirjan Die Darlehenkassen –Vereine als Mittel zur Abhilfe der
Noth der ländlichen Bevölkerung sowie
auch der städtischen handwerker und
arbeiter –Praktische Anleitung zur Bildung solcher Vereine, gestützt auf sechzehnjährige Erfahrung als Gründer
derselben. Kirjasta muodostui lainayhdistysten toimintaa ohjaava väline.
Nimenomaan tämän kirjan julkaisemisen myötä, julkaisemista seuraavana vuonna, osuustoimintaperiaatteet saatiin vakiinnutettua lainsäädäntöön, kun marraskuussa 1867 säädettiin osuustoimintalaki. Sitä pidetään
yhä merkkipaaluna osuustoiminnan
historiassa. Lakimuutosta seurasi useita merkittäviä uudistuksia saksalaisessa
maaseudun osuustoiminnassa:
� 1876: Saksan maatalousneuvoston
perustaminen
� 1877: Maaseudun osuuskuntia
edustavan järjestön perustaminen
� 1879: Agricultural Cooperative
Journalin julkaisun perustaminen
� 1881: Yrityksen "Raiffeisen, Faßbender ja konserni" perustaminen.
Raiffeisen kuoli 1888 hieman ennen 70-vuotisjuhliaan. Hautakiveen
on kaiverrettu hänen raamatullinen
mottonsa, joka on peräisin Matteuksen evankeliumista: "Rakasta Herraa,
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."
Millainen sitten on raiffeisen
-osuuskunta? Sen liiketoimintatavoi-

te perustuu lakisääteiseen pyrkimykseen edistää ja tukea jäsentensä hankintoja tai taloudenpitoa yhteisöllisesti. Tämä tapahtuu yrittäjän omatoimisen itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen hallinnon avulla.
Osuuskunta on raiffeisenilaisessa perinteessä erityinen yritysmuoto; se on liikeyritys ja henkilöiden yhteenliittymä samanaikaisesti. Jokainen osuuskunta on oikeudellisesti itsenäinen. Osuuskunnan tehtävänä on
tukea jäseniään, varmistaa näiden taloudellinen riippumattomuus ja turvata yrityksen olemassaolo ja toiminnan jatkuvuus.
Osuuskunnan
muodostamiseen
vaaditaan vähintään kolme henkilöä.
Jäsenyys on kunkin henkilön vapaaehtoinen päätös. Jäsenet muodostavat
vahvan yhteisön, joka tarjoaa jäsenille mm. kustannusetuja edullisten hankinta- ja myyntiehtojen avulla.
Jäsenosuuksien määrä määritellään
yhtiöjärjestyksessä. Jokainen jäsen sitoutuu maksamaan vähintään lakisääteisen osuuden osuuskuntaan ja toimimaan yhteisön hyväksi. Lakisääteisyys
on väline turvata toiminnan jatkuvuus
silloinkin kun keskinäinen auttamisen
halu syystä tai toisesta rakoilee.
Raiffeisenilaisuuden ohjenuorana
on aina ollut, että osuuskunnat edistäisivät jäseniensä taloudenpitoa yhteistoiminnallisesti. Vastatakseen palvelujen kysyntään ja turvatakseen toiminnan voimavarat, osuuskunnat tarjosivat jo toiminnan alkuvuosina jäsenilleen erilaisia tuotantopanoksia
(esim. eläinten rehua, lannoitteita,
siemeniä, koneita jne.) ja keräsivät ja
käsittelivät sekä markkinoivat osuuskunnissa tuotettuja maataloustuotteita; viljaa, perunoita, maitoa, karjaa ja
lihaa, viiniä, hedelmiä ja vihanneksia
sekä muita uusiutuvia luonnonvaroja.
Laadunvarmistus ja tuotteiden jäljitettävyys ovat myös olleet raiffeisenilaisen arvoketjun prioriteetteja. Ne merkitsevät ympäristöä säästävää tuotantoa ja tarjoavat laajan valikoiman palveluita rahoituksessa, kuljetuksessa,
varastoinnissa, jalostuksessa ja maatalousteknisessä neuvonnassa. Raiffeisen-osuuskunnilla onkin ollut merkit-

tävä asema myös kulutustavaroiden
toimittamisessa maaseutualueille.
Raiffeisen-osuuskunnat auttavat siten monin tavoin erityisesti maaseutualueita pysymään elinkelpoisina.
Raiffeisenilaisuus on yhteiskunnallisena liikkeenä järjestäytynyt kol-mitasoisesti; paikallisesti, alueellises-ti ja valtakunnallisesti toki nykyisin
myös kansainvälisesti. Paikallistasolla
toimivat osuuskunnat, alueilla alueel-liset liitot (regional unions) ja valta-kunnan tasolla Saksan Raiffeisen keskusjärjestö (Raiffeisen asscociation).
Kohtuutonta
henkilökohtaista
eduntavoittelua ei hyväksytty. Esimerkiksi klassinen Brotverein tähtäsi vain yhteisön hyvään, ei jäsenten tai osuuskunnan johdon henkilökohtaiseen etuun. Toiminta yhteiseksi hyväksi oli Raiffeisenille jokaisen kristityn velvollisuus ja perimmältään Kristuksen seuraamista,
Tuomas Kempiläisen ajatusta mukaillen.
Raiffeisenin 150 vuotta sitten kehittämät osuustoimintaperiaatteet; omatoimisuus, oman taloudellisen vastuun
korostaminen ja itsensä hallinta ovat
edelleen hyvin ajankohtaisia ympäri
maailmaa osuustoimintaliikkeessä.
Raiffeisenin kotimaassa Saksassa yli
puolet maataloustuotannon markkinoista on agraariosuuskuntien hallinnassa. Hänen yli sata vuotta sitten kehittelemänsä osuustoimintaperiaatteet
ovat nykyään tärkeitä myös globaalissa taloudessa. Niitä toteuttaa päivittäin
noin 800 miljoonaa ihmistä yli 900 000
osuuskunnassa yli 100 maassa.

Raiffeisenista
on kirjoitettu
paljon teoksia.
Kuvassa kaksi
uutta vuodelta
2018: Wilhelm
Kalterbornin
Raiffeisen,
Beginning adn
End ja Itävallan
Raiffeisenpankin
kustantama Die
Kraft der Idee.

Lähteitä:
Anheier, Helmut K & Toepler, Stefan & List, Regina (eds.) 2010: International Encyclopedia of Civil Society. Springer Verlag: Berlin.
Colvin, Christopher L & McLaughlin, Eoin: Raiffeisenism abroad: why did German cooperative banking fail in Ireland but prosper in the Netherlands? Economic History Review, 67, 2 (2014), pp.
492 - 516
https://www.ica.coop/en/history-co-op-movement/friedrich-wilhelm-raiffeisen
Klein, Michael: Leben, Werk und Nachwirkung des Genossenschaftsgründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888). Historische Zeitschrift, Bd. 268, H. 1 (Feb., 1999), pp. 223 - 224
Schiffgen, Werner 1979: The Raiffeisen Movement for Agricultural Cooperation in West Germany.
Agricultural Administration: Volume:6 Issue. pp: 245 - 251
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tutkimus

Osuustoimintayritykset
lähtivät terveysbisnekseen
– lähtevätkö ne
valinnanvapauskokeiluun?
Viisi suurta osuustoimintayritystä on laajentanut viime vuosina
toimintaansa terveys- ja sosiaalipalveluihin, jokainen omalla
tavallaan. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan, miten siirtymä on
tapahtunut, sekä pohditaan, miten siinä näkyy jaetun arvon periaate.
Jaetussa arvossa ideana on tutkijoiden Michael Porterin ja Mark
Kramerin määritelmän mukaan luoda yritykselle kilpailukykyä siten,
että samaan aikaan parannetaan sosiaalista ja taloudellista tilannetta
yhteisössä, jossa yritys toimii.

ESSI
FRONDELIUS
Kirjoittaja on liiketaloustutkija, joka
on työskennellyt
aiemmin PTT:llä
Osuustoimintamuodon ja
yleishyödyllisten
yhteisöjen toiminnan edellytykset
ja mahdollisuudet sosiaali- ja
terveyspalveluissa
–hankkeessa,
joka on osa
Valtioneuvoston
selvitys- ja tutkimustoimintaa.
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Pioneerit lähtivät
liikkeelle 2013
Ensimmäiset
osuustoimintayritykset lähtivät laajentamaan toimintaansa sote-palveluihin vuonna 2013. OP
Ryhmä ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO perustivat kummatkin
tytäryhtiöt ratkomaan markkinoiden
epätasapainoa. OP Ryhmä avasi Helsinkiin Omasairaalan (nyk. Pohjola Terveys). Sairaala keskittyi ortopediseen päiväkirurgiaan, minkä avulla
nopeutettiin hoitoonpääsyä.
PKO:n perustama PK Terveys puolestaan alkoi tarjota työterveyspalveluita osuuskaupan työntekijöille tilanteessa, jossa markkinoilta oli kilpailu
kadonnut. Pioneerien joukkoon liittyi

2013 LähiTapiola, joka sai valmiiksi
terveys- ja hyvinvointistrategian (nyk.
elämänturvastrategia) ja aloitti toteuttamaan sitä julkaisemalla TerveysHelppi-palvelun.
Näiden pioneerien toiminta kehittyi ja laajeni. PK Terveys avasi ovensa
jäsenille sekä muille yksityisasiakkaille reilun vuoden kuluttua toiminnan
aloittamisesta. Pohjola Terveys on
rakentanut sairaalaverkostoa ympäri
Suomea. LähiTapiola loi markkinoille uudenlaisen Älyhenkivakuutuksen,
kehitti TerveysHelppi-palvelun yhteyteen etälääkäripalvelun ja solmi yhteistyösopimuksen Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan kanssa maatalouden työkykyisyyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Seuraava aalto tapahtui
yritysostojen kautta
Seuraavassa aallossa sote-palveluihin lähdettiin ostamalla jo ennestään
toimivia yrityksiä. Vaihe alkoi vuonna 2017, kun Osuuskauppa Suur-Savo osti yhdessä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
Essoten kanssa Etelä-Savon työterveys
Oy:n Mikkelin kaupungilta. Etelä-Savon työterveys keskittyy nimensä mukaisesti tarjoamaan työterveyshuollon
palveluita Etelä-Savon alueella. Aika
näyttää, laajentuuko toiminta osuuskaupan jäsenille ja muille yksityishenkilöille.
Samana vuonna osuuskunta Tradeka aloitti yhteistyön Kotosalla-sää-

tiön ja YH Kotien kanssa. Tämä kertoi jo tulevasta. Tradekan ydinliiketoimintoja hallinnoiva Tradeka-Yhtiöt
Oy osti vuoden 2018 alussa kokonaan
itselleen Med Groupin julkisen terveydenhuollon palvelut sekä ensihoidon
ja kotiin vietävät palvelut. Tradeka on
toiminnallaan osoittanut, että se on
kiinnostunut ikäihmisten kotiin vietävien palveluiden kehittämisestä ja senioreita palvelevien uusien toimintatapojen löytämisestä.

puolille – eli jaettua arvoa. Jäsen hyötyy, kun hänet autetaan yhtenäisellä
hoitopolulla takaisin arkeen. Osuustoimintayritys hyötyy, kun hoitoketju nopeutuu ja parhaimmillaan kustannusten läpinäkyvyys paranee arvojärjestelmässä. Luonnollisesti tämä
kaikki heijastuu myös ympäröivään
yhteiskuntaan, kun terveys ja hyvinvointi lisääntyvät. Juuri tällä tavoin
jaettu arvo konkretisoituu käytännössä.

Voiton sijasta
maksimoidaan jäsenarvoa
Osakeyhtiön tavoitteena on maksimoida omistajiensa voittoja. Osuuskunnat ja keskinäiset vakuutusyhtiöt
sen sijaan tavoittelevat maksimaalista
jäsenarvoa siten, että toiminta on taloudellisesti kestävää. Terveyspalveluissa tämä maksimointi näkyy esimerkiksi siten, että osuustoimintayritys kehittää hoitoketjua saumattomammaksi asiakkaan terveyttä edistäen. Hoitoketjuja on sujuvoitettu
muun muassa siten, että asiakas saa
nopeasti kontaktin terveydenhuollon
ammattihenkilöön, ja saa tarpeensa
mukaan pikaisesti sekä lähetteen että
maksusitoumuksen ja ajan erikoishoidon toimenpiteeseen.
Näin syntyy hyötyä kaikille osa-

Hyvinvointia luodaan
kolmella tasolla
Toisena esimerkkinä jaetun arvon
luomisesta ovat osuustoimintayritykset, jotka ovat lähteneet koulutuksen
ja valmennuksen keinoin edistämään
terveyttä yhteiskunnassa. LähiTapiola järjestää tänä vuonna maksutonta
hätäensiapukoulutusta, ja OP Terveys
ehkäisee lasten sekä nuorten urheiluvammoja parantamalla valmentajien
osaamista vahvan koulutuksen ja työkokemuksen saaneen sporttimestarin
avulla. Ammattitaitoisen koulutuksen ja valmennuksen keinoin omavoimaistetaan ihmisiä, yhteisöä ja yhteiskuntaa siten, että se synnyttää kilpailukykyä yritykselle. Hätäensiaputaitojen hallinta auttaa minimoimaan syntyviä vahinkoja, kun
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Osuustoimintayritystä on
tehnyt toimialaliukuman
sote-palveluihin
Toimijat ovat
finanssisektorilla sekä

taas monipuolisen ja turvallinen liikunnan avulla voidaan ennaltaehkäistä muun muassa urheiluvammojen synty.
Osuustoimintamallin sopivuutta
terveyden edistämiseen lisää se, että
molemmissa pyritään lisäämään terveyttä ja hyvinvointia samoilla kolmella tasolla. Osuuskunnassa ne ovat
jäsenen, osuuskunnan ja ympäröivän
yhteiskunnan taso, terveyden edistämistyössä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan taso.
Kuluneen viiden vuoden aikana
tapahtuneet toimialaliukumat ovat
osoitus siitä, että osuustoimintayrityksillä on mukautumistaitoja ja ne
pystyvät soveltamaan osuustoiminnan periaatteita muuttuvassa markkinaympäristössä. Tekeillä olevaa sote-uudistusta ajatellen yksi suuri kysymys on silti avoinna: osuustoimintayritykset ovat kyllä liukuneet kohti sote-palveluita, mutta näkevätkö ne
järkeväksi lähteä mukaan valinnanvapauskokeiluun?
Tämän päätöksen yritykset tekevät
itsenäisesti ja jäsenarvon maksimointia ajatellen.

OP Ryhmä
Osuuskunta
Tradeka
LähiTapiola

vähittäiskaupanalalla

yli 3 milj.

toimialaliukuman tehneiden osuustoimintayritysten

Pohjois-Karjalan
Osuuskauppa
Osuuskauppa
Suur-Savo

yhteenlaskettu jäsenmäärä
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Moderni keskinäisyys
toimintaa laaja-alaisesti useissa vakuutuslajeissa ja että ne hallinnoivat
koko vakuutuksen arvoketjua. Näin
suhteellisen pienille markkinoille on
syntynyt verrattain suuria yksittäisiä
vakuutustoimijoita, jotka usein ovat
osa laajempaa finanssikonsernia.
Kansainvälisesti ja erityisesti anglosaksisessa perinteessä osakeyhtiömuotoiset vakuutusyhtiöt toimivat
vakuuttamisen ydintoiminnoissa. Vakuutusten myynti tapahtuu vakuutusvälittäjien toimesta, korvausprosessin hoitavat vahinkoarvioyhtiöt ja sijoitustoiminnan hoitavat ulkopuoliset
sijoitusalan toimijat. Keskinäisissä yhtiöissä kansainvälisestikin vakuutusyhtiö hallitsee arvoketjua laajemmin
kuin osakeyhtiömuotoiset toimijat.
Siksi voidaankin väittää, että suomalaiset osakeyhtiömuotoiset vakuutusyhtiöt muistuttavat enemmän kansainvälisiä keskinäisiä vakuutusyhtiöitä. Ei ole kuitenkaan kansainvälisesti poikkeuksellista, että yhtiö toimii vain tietyissä vakuutuslajeissa.
Esimerkiksi Ranskassa ovat sairausvakuutustoimintaa harjoittavat keskinäiset yhtiöt yleisiä. Belgiassa toimii
monia vain tiettyä vahinkovakuutuslajia harjoittavia "monolinereita".

Läheisyys, eettisyys
ja vakavaraisuus
KESKINÄISYYDEN
keskiössä

Keskinäisyys on osoittautunut menestyksekkääksi
tavaksi järjestää riskien jakaminen vakuutusturvaa

E

ri vakuutusyhtiötyyppien valikoituminen eri vakuutustoiminnan harjoittajiksi kertoo
niiden vahvuuksista. Osakeyhtiömuotoiset vakuutusyhtiöt ovat perinteisesti
vakuuttaneet yritystoimintaa ja erityisesti teollisuutta ja kuljetuksia. Yritysvakuuttaminen vaatii paljon vakavaraisuuspääomaa kohteiden ollessa suuria
ja hankalasti arvioitavia. Osuustoiminnan vahvuudet - läheisyys asiakkaaseen ja hänen toimintaympäristöönsä
- toimivat myös keskinäisissä yhtiöissä paremmin. Keskinäisiä yhtiöitä on
enemmän henki- ja eläkevakuutustoimintaa harjoittavien yhtiöiden joukossa, joissa myös pitkän aikavälin sopimukset puoltavat pitkäkestoista ja kärsivällistä omistajuutta.
Keskeistä pääomien
kerääminen ja riskinoton
hallinta
Osakeyhtiöiden valttina on sen sijaan
kyky helpommin kasvattaa ja hankkia pääomia. Keskinäiset yhtiöt joutuvat usein rakentamaan pääomansa
toiminnan pitkän aikavälin kannattavuudesta. Keskinäisen yhtiömuodon
ongelmana onkin pääomapuskurien
luominen vakavaraisuuden varmistamiseksi. Siksi keskinäisillä yhtiöillä on perinteisesti ollut mahdollisuus
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tarvitsevien osapuolten välillä. Maksutulolla mitattuna
keskinäisten yhtiöiden maailmanlaajuinen markkinaosuus
on nyt yli neljännes ja noin miljardi vakuutettua edustaa
mittavaa asiakaskuntaa maailmanlaajuisesti.
veloittaa ylimääräisiä vakuutusmaksuja, jos korvausmenon suuruus yllättää yhtiön.
Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi korosti vakavaraisuuden merkitystä vakuutusyhtiöillä. Solvenssi II on
EU:ssa käyttöön otettu vakavaraisuusjärjestelmä. Järjestelmää on kritisoitu
siitä, että se on suunniteltu isojen osakeyhtiömuotoisten vakuutusyhtiöiden ehdoilla ja pienet sekä keskinäiset
yhtiöt ovat suhteellisesti huonommassa asemassa. On väitetty, että tämä tulee yksipuolistamaan vakuutusmarkkinoita koska pienet yhtiöt ja keskinäiset yhtiöt eivät pysty täyttämään
liian tiukkoja vakavaraisuus-, raportointi- ja seurantavaatimuksia.
Toisaalta on evidenssiä, että ennen
finanssikriisiä keskinäisissä vakuutusyhtiöissä riskinotto oli varovaisempaa
ja keskinäiset yhtiöt selvisivät finanssikriisistä vähin vaurioin. Vakuutettujen omistamissa keskinäisissä yhtiöissä, joissa on demokraattinen päätöksenteko, voidaan puhua jopa organisatorisesta resilienssistä. Tämä
resilienssi (selviytymiskyky) on vahvempaa keskinäisissä yhtiöissä, jois-

sa mahdollisesti opportunistisesti toimiva avainomistaja voi pitää parempana omia kuin yhtiön kokonaisuuden etua.
Korkean eettisyyden vaatimus
Myös vaatimus yritystoiminnan eettisyydestä ja toiminnan läpinäkyvyydestä suosii osuustoiminnallisia
ja keskinäisiä yhtiöitä. Osuuskunta
eroaa osakeyhtiöstä sen sitoutumisella toiminnan jatkuvuuteen. Osakeyhtiö on siinä toimivien liiketoimintamallien alusta. Koska osakeyhtiö pyrkii osakkeenomistajien voiton maksimointiin kynnys myydä yksittäisiä
liiketoimintamalleja ja tytäryhtiöitä
tilaisuuden niin salliessa on alhaisempi kuin osuustoiminnallisessa yhtiössä. Osuustoiminnallisessa yhtiössä liiketoiminta lähtee jäsenten tarpeista
ja osuuskunta järjestetään tietyn liiketoiminta-alueen organisoimiseksi. Osuustoiminta sanan varsinaisessa
merkityksessä rakentuu toiminnan eikä pääoman lähtökohdista.
Osuustoiminnallinen yhtiömuoto,
johon keskinäisyyskin kuuluu, asettaa
yhtiön johdolle erityisiä eettisiä vaa-

Kuva: Riku-Matti Akkanen

KTT OLLI-PEKKA RUUSKANEN
PTT:N tutkimusjohtaja, vakuutustieteen professorina
Tampereen yliopistossa 2011-2015. Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Turvan hallituksen jäsen

timuksia. Osakeyhtiömuotoisissa yhtiöissä on usein avainomistajia, jotka
valvovat toiminnan kuluja. Jos osuustoiminnallisessa yhtiössä hyvät hallintotavat ja johdon itsekuri pettää,
on johdolla mahdollisuus ajaa omaa
etuaan jäsenistön kustannuksella.
Tämä moraalikadon ongelma nostetaan usein keskeiseksi osuustoiminnan kilpailukykyä estäväksi tekijäksi.
Ongelma on korostunut keskinäisissä yhtiöissä, joissa vakuutuksenottajia
on useita ja heillä voi olla vaikeuksia
toimia johtoa kontrolloivana voimana. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tämä
johti keskinäisten yhtiöiden muuttamiseen osakeyhtiömuotoisiksi. Siksi

korkea moraali ja sitoutuminen yhteisiin arvoihin on keskeisiä vaatimuksia
keskinäisten yhtiöiden työntekijöille.
Globalisaatio ja arvoketjut
Globalisaatio haastaa myös keskinäiset vakuutusyhtiöt, jotka ovat usein
paikallisia ja alueellisia toimijoita.
EU:n lainsäädäntö mahdollistaa nykyisin EU-osuuskunnan muodostamisen. Kilpailun koventuminen voi
johtaa myös tiiviimpään yhteistyöhön
eri eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden välillä ja ylikansallisten rakenteiden laajempaan syntymiseen.
Pohjoismaissa on yleistä, että vakuutusyhtiöt harjoittavat vakuutus-

"Ei ole
poissuljettua,
että
tulevaisuudessa
voisi syntyä
myös
keskinäisyyteen
perustuvia
vakuutusalan
startuppeja",
Olli-Pekka
Ruuskanen
uskoo.

Tilaa keskinäisille
insurtech-yhtiöille
Digitalisoitumisen vanavedessä on
syntynyt aktiivinen startup-yritysten
kulttuuri, joka on löytänyt tiensä myös
finanssialalle. Sen piirissä on muodostunut oma kategoria vakuutusalan yrityksille, joita kutsutaan "insurtech"-yhtiöiksi. Yhtiöt haastavat perinteiset vakuutusyhtiöt tekemällä digitalisaatioon
ja uusin liiketoimintamalleihin nojaavia vakuutusinnovaatioita.
Nämä insurtech-yhtiöt toimivat
usein osakeyhtiömuotoisesti. Ei ole
poissuljettua, että tulevaisuudessa voisi syntyä myös keskinäisyyteen perustuvia vakuutusalan startuppeja. Tämä
vaatii osuustoiminnan ja keskinäisyyden periaatteiden tiedottamista erityisesti nuorten ja yrittäjien joukossa. Vain siten varmistetaan, että yhtiömuodon tulevaisuus säilyy yhtä vaikuttavana kuin sen menneisyys.
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1910
Vanhasuomalaiset perustavat
Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön
Salaman.

Koonnut: SAMI KARHU

Keskinäisyys
aikajanalla
Islannin Saagat kuvaavat kylien
keskinäisen vakuutustoiminnan juuret.

1442
Kristofferin maanlaki säätää kylien
vakuuttamisesta.

1770
Ruotsin kuningas Adolf Fredrik
säätää lain pitäjien paloapuyhdistysten
perustamisesta.

1982

Suomen maalaisten Paloapuyhdistys.

1865
Kunnallislaki uudistaa pitäjien
palovakuutustoiminnan.

1890

1902
Suomen Teollisuudenharjoittajain
keskinäinen paloapuyhdistys.

1908

LähiTapiola Eläkeyhtiö ja Eläke-Fennia
fuusioidaan ja syntyy Elo.

1910
Hämeen Työväen Keskinäinen
Paloapuyhdistys.

1916
Pellervon vakuutuskomitea.

1917
Jälleenvakuutusyhdistys Vakava.
Suomen maanviljelijäin keskinäinen
Tapaturmavakuutusyhdistys.

1919
Paloapuyhdistys Tulenturva.

2013
LähiTapiola aloittaa. Erkki
Moisanderin pääjohtajakausi alkaa.

1983
Vakuutusyhdistyksien
markkinointinimeksi Lähivakuutus.

1922
ICMIF, Keskinäisten vakuutusyhtiöiden
maailmanliitto.

1995-96
Kansa-yhtiöt konkurssiin ja fuusioon.

1910

1997-98

Palovakuutusyhdistys Tulenvara.

Työeläkeyhtiöiden keskinäistäminen.

Suomen Palovakuutuskonttori.

Suomen Suuriruhtinaanmaan yleinen
Paloapuyhtiö.

POP Vakuutus Oy.

2012

Ensimmäinen paloapuyhdistyksiä
koskeva oma laki, jossa säädetään
jälleenvakuuttaminen pakolliseksi.

1832

2012

Aura ja Pohja fuusioituvat Tapiolaksi.

1857

Vakuutustarkastaja August Ramsay
laatii Suomen vakuutustoiminnasta
tilastolliset yhteenvedot.

1816

1964

ACME, Euroopan keskinäisten
ja osuuskuntamuotoisten
vakuutusyhtiöiden etujärjestö.

1891-95

Mauno Eerikinpojan maanlaki säätää
kylien vakuuttamisesta.

AMICE, globaali etujärjestö AISAMin ja
ACMEn yhdistyttyä.

1978

Fennomaanit perustavat Keskinäisen
Henkivakuutusyhtiö Suomen.

1347

Laki keskinäisistä
vahinkovakuutusyhdistyksistä.

2008

AISAM, keskinäisten vakuutusyhtiöiden
maailmanlaajuinen etujärjestö.

Kylien toimintatavasta juridiseen institutionalisoituneeseen liiketoimintamalliin

874-1264

1933

1926
Jälleenvakuutusyhdistys Kekri.

1931

2005
OP Ryhmä ostaa 1891 perustetun
Pohjolan ja ryhtyy finanssitavarataloksi.

2014
Keskinäisten yritysten globaali
manifesti.

Maaseudun Paloapuyhdistysten Liitto
ry.
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Moderni keskinäisyys
KTT ANTTI TALONEN
Vakuutustiede,
Johtamiskorkeakoulu,
Tampereen yliopisto

"Oli kunnia väitellä
keskinäisyydestä lokakuun
lopussa 2018 ja valmistua
Suomessa toiseksi
vakuutustieteestä väitelleeksi
tohtoriksi. Tampereen
yliopistolla järjestetyssä
väitöstilaisuudessa sain
puolustaa väitöskirjaani ja
väitelllä kansainvälisesti
arvostetun ja runsaasti
referoidun Itä-Suomen
yliopiston professori Tommi
Laukkasen kanssa", Antti
Talonen sanoo.

KESKINÄISYYDESTÄ VALMISTUI VÄITÖSKIRJA

ASIAKASOMISTEISUUDESTA
KILPAILUETUA
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Kuva: Riku-Matti Akkanen

K

eskinäisessä vakuutusyhtiössä asiakkaat ovat myös
omistajia. Tämä on keskinäisen liiketoimintamallin erityispiirre ja kilpailuedun lähde. Väitöskirjassani tutkin asiakasomistajuutta ja sen
suhdetta omistajuuden tunteeseen.
Tutkimusprosessin aikana minulle
vahvistui käsitys, että parhaimmillaan
asiakasomistajuus vahvistaa omistajuuden tunnetta ja tunnesidettä keskinäiseen yhtiöön. Tässä yhteydessä
on silti hyvä tunnistaa ja tiedostaa, että juridisen omistajuussuhteen syntyminen ei vielä välttämättä takaa omistajuuden tunteen kehittymistä.
Asiakasomisteisuus sisältää kaksi
ulottuvuutta: asiakkuuden ja omistajuuden. Jos poistamme tästä yhdistelmästä omistajuuden, kyse on normaalista asiakkuudesta. Kehitettäessä asiakasomisteisuuteen pohjautuvaa kilpailuetua, huomio tulisi siis suunnata
omistajuuden rooliin. Kysymys on siitä, mitä ja miten omistajuus luo lisäarvoa kuluttajalle. Omistajuuden tuoma lisäarvo määrittyy kuluttajien mielessä.
1920- ja 30- luvun Suomeen syntyneillä isoisilläni oli paljon yhteistä, mutta erosivat toisistaan siinä miten he suhtautuivat asiakasomisteisiin
yhtiöihin. Yksityisyrittäjänä elämäntyönsä tehnyt ei halunnut astua jalallakaan asiakkaiden omistamien yhtiön tiloihin. Toisella taas oli onnistuessaan tapana sanoa: ”Näin tekee osuuskauppaväki”.
Yhtiön omistusrakenne ja asiakasomisteisuuden luonne synnyttivät isoisissä vahvan kokemuksen osana omaa elämää ja identiteettä tai osana jotain muuta yhteiskunnallista sisältöä. Huolimatta siitä, mitä mieltä
olemme näistä esimerkeistä tai ovatko
ne ylipäätään vain oman aikansa kuvia, selvää on se, että omistajuuden eri
muodot synnyttävät vahvoja tunteita.

Väitöskirjan otsikko on Customer Ownership and
Mutual Insurance Companies: Refining the Role
and Processes of Psychological Ownership ja sen
sähköinen versio löytyy osoitteesta:
http://tampub.uta.fi/handle/10024/104459.

Omistajuuden tunne
ei synny automaattisesti
Omistajuuden tunne ei synny automaattisesti vaan siihen voi väitöskirjani mukaan vaikuttaa mm. kolme
asiaa. Ensinnäkin, vaikka asiakkaat
ovat myös yhtiön omistajia, he eivät
aina tunne voivansa vaikuttaa asioihin. Monella voi olla selkeitäkin ajatuksia siitä, miten yhtiö pystyisi entistä paremmin palvelemaan asiakasomistajayhteisöä. Jos näitä ajatuksia ei
kuunnella, yhtiö jää asiakasomistajalle etäiseksi ja kynnys vaihtaa palveluiden tarjoajaa madaltuu.
Toisekseen,
asiakasomisteisuuden hyödyt, edut ja toimintaperiaatteet voivat jäädä osalle asiakasomistajia piiloon. Voi myös olla, että tietotaito ja ymmärrys oman äänensä kuuluviin saamiseksi ja vaikutuskanavien
käyttämiseksi on heikkoa. Vakuutustoiminnassa tämä voi jopa korostua,
koska asiakasomistajat ovat perinteisesti vähemmän tekemisissä yhtiön
kanssa verrattuna esimerkiksi päivittäistavarakauppaan. Oman yhtiön ja
sen erityispiirteiden tuntemaan oppiminen on lopulta prosessi, joka vaatii

aikaa ja läheistä kanssakäymistä yhtiön kanssa.
Kolmanneksi, mitä enemmän asiakasomistajat ovat kanssakäymisissä
yhtiönsä kanssa, sitä enemmän he antavat itsestään tälle suhteelle. Omien
henkilökohtaisten resurssien ’investoiminen’ voi tapahtua eri muodoissa.
Näitä voivat ovat olla esimerkiksi aika, raha tai yleisemmin ideointiosaaminen. Jos asiakasomistaja ottaa palvelut annettuna eikä vaikutusmahdollisuuksia ole, myös henkilökohtainen
panos yhtiöön on pieni. Toisaalta, mitä mielenkiintoisemmaksi ja tärkeämmäksi asiakasomistaja kokee kanssakäymisen, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän myös antaa oman panoksensa yhtiön eteen. Tällä taas on
merkittävä vaikutus asiakasomistajan
lojaliteettiin yhtiötä kohtaan.
Strategiasta käytäntöön
Asiakasomisteisuutta ei pidä käsitellä vain strategisella tasolla. On tärkeää
huomata ja ymmärtää, että asiakasomisteisuuden konkretisointi asiakaso-

KESKINÄISYYDEN MÄÄRITELMÄ
OHJAA TEKEMISTÄ
� Keskinäisen vakuutustoiminnan määrittelyllä on
merkitystä paitsi tieteellisessä tutkimuksessa, myös
käytännön elämässä. Se on monesti se ylätason ajatus
tai mantra, joka ohjaa asiakasomisteisuuden käytännön toteuttamista. Akateemisella yhteisöllä ei ole täyttä yhteisymmärrystä siitä, miten keskinäinen vakuutusyhtiö tulisi määritellä. Olemassa olevia määritelmiä
on useampia ja niiden on tapana korostaa jotain tiettyä
näkökulmaa keskinäisyyteen.
Väitöskirjani määritelmässä korostan kolmea eri
näkökulmaa: Yksi, keskinäinen yhtiö on asiakkaidensa omistama. Kaksi, sen toiminta ja prosessit on organisoitu tuottaakseen asiakasomistajille hyötyä palvelun
käyttäjinä. Kolme, yhtiö toimii vakuuttamisen ja riskien hallinnan kentällä. Yhdistämällä nämä kolme näkökulmaa määrittelen keskinäisen vakuutusyhtiön asiakasomistajien keskinäiseksi riskienjaon työkaluksi,
jonka prosessit ja toiminta on organisoitu tuottaakseen
hyötyjä asiakasomistajalle palvelujen käyttäjänä.
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Vakuutusala kohtaa monet digitalisaatioon
liittyvät trendit eturintamassa.
mistajien mielessä vaatii strategisen tason ajattelun kääntämistä myös käytännön toimiksi ja huomion kiinnittämistä asiakasomisteisuuden toteuttamiseen myös käytännön toiminnoissa.
Asiakasomistajuutta ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista toteuttaa samalla tavalla organisaation eri
toiminnoissa ja eri yksiköissä. Olettaisin, että esimerkiksi vakuutusyhtiön sijoitustoimintojen osalta asiakasomistajan aktiivinen rooli on hyvä
rajata korkeintaan strategisten kysymysten, kuten eettisyys, määrittelijäk-

MIKSI KESKINÄISYYTTÄ JA
ASIAKASOMISTEISUUTTA ON TÄRKEÄÄ
TUTKIA?
� Asiakasomisteisuuden tutkimus vakuutusalalla on
tärkeää ja mielenkiintoista ainakin kahdesta syystä.
Ensinnäkin, viimeisten vuosien varrella näkemys kuluttajan roolista on laajentunut merkittävästi. Joukkoistamisen, vertaispalveluiden ja alustatalouden liiketoimintamallit korostavat kuluttajien roolia asiakkuuden lisäksi esimerkiksi palveluiden tuottajina ja
kehittäjinä. Näin ollen, yli 150 vuotta vanha toimintamalli, jossa asiakkaiden rooli laajennetaan mahdollisimman pitkälle tekemällä heistä myös yhtiön omistajia, tuntuu varsin modernilta. Tämän lisäksi, useissa keskinäisten yhtiöiden johtajien kanssa käymissäni
keskusteluissa asiakasomisteisuus nousee esille tärkeänä strategisena teemana.
Toisekseen, asiakkaiden omistamat keskinäiset yhtiöt ovat vakuutusalalla merkittäviä toimijoita, joiden yhteenlaskettu vakuutusmaksutulo on noin 1 200
miljardia Yhdysvaltain dollaria. Nämä asiakkaidensa
omistamat vakuutusyhtiöt ovat kasvaneet viimeisen
kymmenen vuoden aikana alan markkinoita nopeammin ja niiden markkinaosuus maailmanlaajuisesti on
noin 27 prosenttia. Tästä huolimatta keskinäisyyden ja
asiakasomisteisuuden vakuutusalan tieteellinen tutkimus on niukkaa. Kysymys siitä, miten kuluttajat kokevat omistajuuden ja mitä omistajuus tarkoittaa kuluttajan näkökulmasta, on vakuutusalan tutkimuksessa jäänyt vähäiselle huomiolle.
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si. Vakuuttamiseen liittyvien lisäpalveluiden kehittämisessä asiakasomistajat voivat taas näytellä hyvinkin aktiivista roolia.
Asiakasomistajuuden
ylätason
strategian lisäksi on siis tärkeää pohtia
toimintokohtaisia alastrategioita, joiden keskiössä on omistajuuden tunteen kehittymisen tukeminen. Toisin sanoen, mitä asiakasomisteisuus ja
omistajuuden tunteen tukeminen tarkoittaa eri toimintojen näkökulmasta.
Omistajuuden tunteen
merkitys korostuu
digitaloudessa
Vakuutusala kohtaa monet digitalisaatioon liittyvät trendit eturintamassa. Osaltaan nämä voivat muuttaa perinteisiä tapoja ajatella vakuuttamisesta. Liikenteeseen liittyvien vakuutuksien maksut on jo nyt mahdollista
määritellä reaaliaikaiseen ajokäyttäytymiseen perustuen. Henkivakuutukseen voidaan liittää elintapojen mittaaminen. Kodinkoneisiin asennettavien sensorien avulla taas voidaan
seurata niiden toimintaa ja minimoida niistä aiheutuvia kodin vahinkoja.
Samaan aikaan on nähtävissä, että
ihmiset eivät välttämättä halua tai uskalla jakaa itseensä liittyvää dataa tietoisesti yhtiöiden kanssa. Tähän ajatteluun voivat vaikuttaa epäilykset esimerkiksi tietosuojasta tai yhtiöiden
taustalla olevista intresseistä käyttää
hyväkseen kyseistä dataa ja myydä sitä eteenpäin kolmansille osapuolille.
Markkinoilla tuntuu olevan tarve mekanismeille, jotka häivyttävät ihmisten epäilykset ja tarjoavat entistä paremmat kannustimet jakaa itseensä
liittyvää dataa. Toisin sanoen, yhtiön
ja kuluttajien väliseen luottamukseen
perustuva suhde korostuu.
Keskinäisillä yhtiöillä on tässä merkittävä kilpailuetu puolellaan. Asiakkaiden ollessa yhtiön omistajia, myös
synnytetyn henkilökohtaisen datan

voidaan sanoa olevan heidän omistuksessaan. Asiakasomistajilla on
mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten
dataa hyödynnetään ja missä mittakaavassa. Tämä luo hallinnan tunteen
ja lisää luottamusta, että dataa ei käytetä väärin.
Konkreettisesti tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi henkilökohtaisen datan hallintaan keskittyviä sovelluksia tai alustoja. Asiakasomistajien olisi sovelluksen avulla mahdollista suoraan määritellä, mitä tietoa ja mihin tarkoitukseen sitä hänen osaltaan
hyödynnetään. Näitä henkilökohtaisia päätöksiä voisi muuttaa reaaliajassa paikasta tai ajasta riippumatta.
Kuvatun kaltaiset sovellukset lisäisivät luonnostaan asiakasomistajien ja
yhtiön välistä kanssakäymistä ja tarjoaisivat asiakasomistajille täysin uuden kanavan hallinnoida relevantteja kokonaisuuksia sekä vaikuttaa palvelun muotoiluun. Tällä taas olisi suora vaikutus omistajuuden tunteen kehittymiseen ja asiakasomisteisuuteen
liittyvien hyötyjen konkretisoitumiseen kuluttajien mielissä ja sydämissä.
Paasikivi ymmärsi
osuustoiminnan ytimen
Vaikka juridisen ja psykologisen
omistajuuden suhde on nostettu asiakasomisteisuuden tutkimuksessa esille vasta hiljattain, on ilmiö tunnistettu
jo varhain. Tohtori Juho Kusti Paasikivi toimi nuorena miehenä Pellervo-seuran, nykyisen Osuustoimintakeskus Pellervon, ensimmäisenä lakimiehenä. Ja hän totesi juridiikasta
seuraavaa:
”Osuuskuntalaki sinänsä ei kuitenkaan vielä saa mitään aikaan. Se on
ainoastaan ulkonainen muoto, jossa
elämä voi liikkua. Se voi jäädä kuolleeksi kirjaimeksi.”
Paasikiven huomiota jatkaen voidaan todeta, että samalla tavalla, juridinen omistajuussuhde luo vasta puitteet toiminnalle. Paasikivi jatkaa:
”Mutta sillä voipi olla suuri merkitys, jos kansa kykenee ja tahtoo ruveta sitä käyttämään, jos kansa käsittää
osuustoiminnan merkityksen, ja tahtoo sitä toteuttaa.”

JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2019
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kolumni

Kuva: Wikipedia

Keskinäinen
vakuuttaminen
Islannissa 900 vuotta
Teksti:
SIGURÐUR
EYÞÓRSSON
Kirjoittaja on Islannin
viljelijäjärjestön
Bændasamtök
Íslands johtaja.
Käännös:
HANNA MUUKKA

I

slanti on ollut asutettuna vuodesta 870
asti. Ensimmäinen virallinen historia
mainitsee vuoden 874, mutta tästä ei
ole varmuutta. Alussa maassa ei ollut varsinaista hallitusta, mutta pian asukkaat alkoivat laatia yhteiskunnan sääntöjä. Vuonna
930 muodostettiin Parlamentti, jota pidetään
maailman vanhimpana parlamenttina. Sitä
ei tietenkään valittu demokraattisesti vaan se
koostui päälliköistä ympäri maan.
Päälliköt tekivät erilaisia lakeja, joita ei kuitenkaan ollut kirjoitettu minnekään vaan erityiset henkilöt olivat vastuussa lakien tietämisestä ja he vastasivat niitä koskeviin kysymyksiin - ehkä he olivat ensimmäisiä lakimiehiä.
Tällaista henkilöä kutsuttiin nimellä lögsögumaður, vapaasti käännettynä lain airut.
LAKEJA ALETTIIN KIRJATA ylös vasta 1200-luvun alussa, mutta vuonna 1262 Islanti menetti itsenäisyytensä ja siitä tuli osa
Norjaa. Tästä islantilaiset tosin päättivät itse. Vuosikymmenten ajan ennen vuotta 1262
päälliköt olivat kamppailleet vallasta jatkuvissa taisteluissa ilman selkeää lopputulosta.
Kansalaiset olivat sodan runtelemia ja päätti26

vät, että paras ratkaisu rauhan aikaansaamiseksi oli liittyä Norjaan.
Tämän jälkeen vanhat lait korvattiin Norjan lailla, joten vanhat lait olivat voimassa käytännössä noin vuodesta 930 vuoteen
1270. Toki niihin tehtiin tänä aikana monia
muutoksia ja tarkistuksia.
Kirjoitettu lakiversio on todennäköisesti
viimeisin versio, mutta ei ole tietoa koska vakuutussäännökset ensimmäistä kertaa hyväksyttiin. Se on voinut tapahtua koska tahansa,
mutta todennäköisesti alkuvaiheessa, mahdollisesti vuosien 950-1100 aikana. Ainakin kirkkojen vakuuttaminen on tullut vasta kristinuskoon kääntymisen jälkeen vuonna 1000.
MUTTA PÄÄASIAAN. Vanhassa järjestelmässä maa oli jaettu kuntiin - käytännössä
samoin kuin nykypäivänä. Kunnan nimi oli
hreppur, mutta rajat eivät olleet samat kuin
nykyään. Niiden piti koostua vähintään 200
itsenäisestä maanviljelijästä. Itse asiassa saatoit liittyä osaksi uutta kuntaa ilman, että jouduit muuttamaan, jos uuden kunnan viljelijät
hyväksyivät uuden jäsenen. Mutta jokaisen
viljelijän oli kuuluttava johonkin kuntaan.
Yhdessä viljelijät vakuuttivat kahdenlaisia vahinkoja. Tätä ei kuitenkaan rahoitettu maksamalla vakuutusmaksuja kuten nykyään vaan viljelijät olivat yhdessä vastuussa,
jos jollekin sattui vahinko. Mutta tälläkin oli
rajoituksensa.
A) Karja
Jos viljelijä kärsi vähintään 25 prosentin vahingon karjan sairauden vuoksi, hän saattoi
vaatia enintään 50 prosenttia vahingosta korvauksena. Viiden naapurin tuli arvioida sekä vahvistaa vahinko ja viljelijän piti itsekin
antaa vala. Muiden viljelijöiden maksamille korvaukselle oli kuitenkin vuotuinen kat-

Vakuutusalaa muokkaavat
megatrendit ja Brexit

to. Jos vahinko oli todella suuri tai se kosketti
samaan aikaan monia viljelijöitä, raha ei välttämättä riittänyt 50 prosentin korvauksen
maksamiseen. Tällöin raha jaettiin kaikille
suhteessa vahinkoon.
Vaikuttaa, että vakuutus ei koskenut muita eläimiä kuten hevosia, lampaita tai sikoja.
B) Talon tulipalo
Käytännössä neljää huonetyyppiä pystyi vakuuttamaan. Stofa, missä syötiin ja otettiin
vastaan vieraita eli talon hienoimman huoneen. Skáli, missä nukuttiin, Eldhús, jossa
tehtiin ruoka (keittiö) sekä Búr, jossa ruokatavaroita säilytettiin (ruokakomero). Oli päätettävä kumman halusi vakuuttaa Skálin vai
Eldhúsin, kumpaankin ei voinut saada.
Eli maatilalla vakuutettuna oli kolme huonetta tai rakennusta. Jos tilalla oli kirkko,
myös se oli vakuutettu. Jos joku näistä paloi,
saattoi vaatia enintään 50 prosenttia vahingosta korvauksena, mutta samoin säännöin
ja rajoituksin kuin karjan kanssa.
Jos ruoka paloi, se laskettiin osaksi vahinkoa, mutta ei vaatteita, koruja, ruokailuvälineitä, huonekaluja tai muita tavaroita. Paitsi jos kirkko paloi, silloin saattoi vaatia korvauksia joistain tavaroista, mutta et kaikista.
Lisäksi yksi maanviljelijä saattoi hakea
korvausta paloista korkeintaan kolme kertaa (varmaan ajattelivat, että jos tarvitsee sitä
enemmän, ei vain ole tarpeeksi varovainen).
Tämä kaikki päti vain palovahinkoihin.
NÄMÄ LAIT LÖYTYVÄT ensimmäisestä
kirjoitetusta Islannin lakikirjasta, jonka nimi oli Grágás, mikä islanninkielellä tarkoittaa kirjaimellisesti harmaata hanhea. Nimen
alkuperä ei ole tiedossa, mutta teorian mukaan lakikirja kirjoitettiin kynillä, jotka oli
tehty hanhen sulista.
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iike-elämässä trendien arvioiminen on osa
normaalia toimintaa. Kiinnostuksen kohteena voi olla esimerkiksi asiakaskäyttäytymisen
tai kilpailutilanteen muutos. Joskus voi olla paikallaan
tarkastella lisäksi suuria linjoja eli analysoida megatrendejä ja niiden välisiä suhteita.
Megatrendit ovat suurempia, kestoltaan pidempiä
ja syvällisemmin vaikuttavia kuin normaalit trendit.
Vakuutusalaan suuresti vaikuttavia megatrendejä ovat
sääntelyn monimutkaistuminen, digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos.
Vakuutusala on tiukasti säädelty, mikä on lähtökohtaisesti hyvä asia kaikkien sidosryhmien näkökulmasta. Sääntelyllä pyritään turvaamaan asiakkaiden reilu kohtelu ja varmistamaan sovittujen korvausten saaminen. Vakuutusyhtiöille sääntely on välttämätön toiminnan luotettavuuden ja kilpailun reiluuden
takaamiseksi. Yhteiskunta hyötyy sääntelystä vakuutusmarkkinoiden toiminnan häiriöiden vähäisyytenä,
vaikka vakuutusala ei olekaan pankkitoiminnan kaltainen systeemiriskin lähde.
Viime vuosina Euroopan vakuutussektoria, kuten
monia muitakin toimialoja, on kohdannut sääntelytsunami. Tuhansia sivuja uusia lakeja, ohjeita ja määräyksiä. Kaikilla näillä yksittäisillä säännöillä pyritään
sinänsä hyvään päämäärään, mutta kokonaisuus alkaa olla hallittavuuden rajoilla. Sääntömuutoksilla on
suuria vaikutuksia tuotteiden kannattavuuteen ja tarjonnan laillisuuteen sekä yhtiön sisäisen byrokratian
määrään. Rasitus ja kulut ovat kasvaneet huomattavasti.
Uuden informaatioteknologian käyttöönotto on
yhteiskuntaamme eniten muuttava megatrendi. Internetin kautta tapahtuva asiointi ja aiemmin ihmisten suorittaman työn korvaaminen tietojärjestelmillä muuttaa vakuutustoimintaa suuresti. Älykkäiden

sopimusten tapaisten ratkaisujen vaikutuksia ei vielä tunneta kunnolla. Kehityksen pitäisi johtaa laajempaan tuotetarjontaan ja toiminnan tehostumiseen.
Vakuutusliiketoimintamalleja muuttava megatrendi koostuu vakuutus- ja pankkitoiminnan taloudellisesta lähestymisestä sekä toimialaliukumista.
Pankki- ja vakuutussektori kilpailevat yhtäällä keskenään, mutta toimivat toisaalla yhteistyössä. Vakuutusyhtiöt lanseeraavat tuotteita, jotka suorittavat lähes tai
täsmälleen samanlaisen tehtävän kuin pankkien tuotteet tai päinvastoin. Toisaalta vakuutusyhtiöt ja pankit muodostavat omistukseen perustuvia liittoja. Monet vakuutusyhtiöt ovat menneet mukaan terveysliiketoimintaan. Toisaalta jotkut finanssisektorin ulkopuoliset toimijat ovat tulleet vakuutusmarkkinoille perustamiensa tai hankkimiensa vakuutusyhtiöiden avulla.
Megatrendeillä on keskinäisriippuvuuksia. Vakuutusyhtiön liiketoimintamallien muutoksen ajureina
toimivat sekä digitalisaatio että sääntelyn muutos. Toisaalta toimialaliukumat ja digitalisaatio haastavat nykyisen sääntelykehikon. On esimerkiksi vaikea estää
sääntelyn epäreilu välttely, kun toimija ja sen tuotteet
tulevat finanssialan ulkopuolelta esittäen tosiasialliset
vakuutustuotteensa jonakin muuna.
Mikäli Brexit toteutuu, Euroopan Unioni menettää
vahvan armeijan lisäksi ainoan globaalin tason finanssikeskuksensa - Lontoon Cityn.
Menetys on suuri Euroopan Unionin vakuutusalan
sääntelyn kehitystyölle. Britit ovat edustaneet säännöksiä valmistelevissa elimissä korkeinta osaamista sekä erityistä pyrkimystä järkevään taloudelliseen toimintaan. Heitä tulee ikävä, mutta vakuutusala tulee
vastaamaan yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin jatkossakin, oli sitten kyse luonnonilmiöistä tai teknologian muutoksesta.
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Petri Heikkinen muistuttaa, että
vakuutusyhtiöiden on varauduttava
hyvällä vakavaraisuudella siihen,
että korvausvastuu etenkin
henkilövahingoissa voi kestää
vuosikymmeniä ja nousta jopa
useaan miljoonaan euroon
vahinkotapausta kohden.

Teksti ja kuva MARKKU PULKKINEN

Keskinäisen vakuutusyhtiön
pääomamekanismi eroaa
merkittävästi osakeyhtiöstä
ja osuuskunnista. Pääomaa
ei voi hankkia nopeasti
markkinoilta, vaan
vakavaraisuuden on oltava
kunnossa koko ajan.

Keskinäisen vakuutusyhtiön
pääoma kerätään asiakkailta

K

eskinäinen vakuutusyhtiö
on asiakkaidensa omistama.
Asiakkaat vastaavat myös
siitä, että yhtiössä on riittävästi omaa
pääomaa. LähiTapiolan ryhmäcompliance officer Petri Heikkinen tuntee

Keskinäinen vakuutusyhtiö
� Asiakkaat omistavat ja käyttävät
enemmistöäänivaltaa
� Omistajuus ei edellytä erillistä ”osuusmaksua”,
vaan syntyy automaattisesti vakuutusmaksun
kautta
� Omistajaksi voi liittyä ja omistajuudesta erota
milloin tahansa
� Hankkii varallisuutta vakuutusmaksuilla,
sijoitustuotoilla ja takuupääomaa keräämällä
� Finanssivalvonta valvoo vakavaraisuutta ja
vastuullisuutta.
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keskinäisen yhtiön rahoitustavat, sillä
hänellä on 30 vuoden kokemus vakuutusyhdistysten ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden hallinnosta.
”Keskinäisen yhtiön talous perustuu kannattavaan liiketoimintaan, jolla saadaan varmistettua riittävä oma
pääoma ja vakavaraisuus. Keskinäinen yhtiö ei voi laittaa liikkeelle osakeantia tai kerätä lisää osuuspääomaa,
vaan toiminta jatkuvuus on turvattava
riittävällä omalla pääomalla”, Heikkinen painottaa.
Pohjana perustamispääoma
Vakuutusyhtiölaissa määrätään, että vakuutusyhtiötä perustettaessa yhtiöön pitää sijoittaa perustamispääoma. Vahinkovakuutusyhtiössä perustamispääoman on oltava vähintään
kaksi miljoonaa euroa ja henkivakuu-

tusyhtiössä vähintään kolme miljoonaa euroa.
Keskinäisen vakuutusyhtiön perustamispääoma voi koostua pohjarahastosta tai takuupääomasta. Pohjarahaston ja takuupääoman määrä tulee
mainita yhtiöjärjestyksessä.
”Pohjarahasto on luonteeltaan
eräänlainen lahjoitus perustettavalle
yhtiölle. Se jää pysyvästi yhtiöön osaksi yhtiön sidottua pääomaa eikä sen
sijoittajalle muodostu osakkuutta eikä äänivaltaa yhtiöön. Yhtiöllä ei ole
myöskään velvollisuutta maksaa pohjarahastosijoitusta takaisin. Pohjarahastoon sijoittaminen on riittävän alkupääoman sijoittamista yhtiöön, jotta sen käynnistäminen on mahdollista”, Heikkinen kertoo.
Perustamispääomaan luettava takuupääoman luonne eroaa huomatta-

vasti pohjarahastosta.
"Takuupääomalla on paljon yhteisiä piirteitä osakeyhtiön osakepääoman kanssa. Takuupääomalla saa
yleensä myös päätösvaltaa keskinäisen yhtiön asioihin. Päätösvaltaa on
kuitenkin laissa rajattu siten, että takuupääoman omistajilla ei pelkästään
tämän perusteella voi koskaan olla
enemmistöä yhtiökokouksen äänivallasta. Päätösvalta säilyy siten aina asiakasomistajilla”, Heikkinen sanoo.
Takuupääomalle voidaan maksaa korkoa, mutta takuupääomalle ei
synny arvonnousua, kuten osakeyhtiön osakkeille voi syntyä. Takuupääoman sijoittajilla on yleensä jokin kytkös vakuutusyhtiön toimintaan, jonka
vuoksi ne haluavat rahoittaa yhtiötä.
Esimerkiksi LähiTapiola Keskinäinen
Vahinkoyhtiö on sijoittanut takuupääomaa LähiTapiolan alueyhtiöihin yhtiöiden välisen sidoksen vahvistamiseksi. Lisäksi yhtiö on saanut
alueyhtiöiden takuupääomaa vastikkeena niille luovuttamastaan liiketoiminnasta.
Vakavaraisuus keskeisempää
Pohjarahasto ja takuupääoma eivät
ole kovin merkittäviä asioita vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuden kannalta. Yhtiöiden vakavaraisuus muodostuu pääosin muusta varallisuudesta kuin perustamispääomasta.
Pääosa LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnasta on tällä hetkellä alueyhtiöissä, mutta perustamispääoman ja vakavaraisuuden käsitteitä
on helpompi konkretisoida valtakunnallisen LähiTapiola Vahinkoyhtiön
kautta. Kyseinen yhtiö hoitaa kaikkien
suurasiakkaiden vahinkovakuutukset
sekä lakisääteiset työtapaturma- ja ammattitautivakuutukset.
Vuoden 2017 lopussa LähiTapiola Vahinkoyhtiön taseen loppusumma oli 2 547 miljoonaa euroa. Laskennallista eli vakuutusteknistä vastuuvelkaa asiakkaille oli vuoden lopussa 1 122 miljoonaa euroa. Pohjarahaston suuruus oli yhtiössä kuitenkin
vain 8,6 miljoonaa euroa. Takuupääoman yhtiössä ei ole lainkaan. Kuten
luvuista nähdään, ei vakuutusyhtiön

”Kaikilla vakuutusyhtiöllä on
hallussaan suuri määrä asiakkaille
kuuluvia varoja, ja niiden
velvollisuutena on hoitaa ja sijoittaa
varat turvaavasti ja tuottavasti,
jotta ne kykenevät vastaamaan
vakuutetuille antamistaan
sitoumuksista.”
perustamispääomalla ole käytännön
merkitystä vakuutusyhtiön vakavaraisuuden kattajana. LähiTapiola Vahinkoyhtiön oma pääoma muodostuu
pääosin muista rahastoista, joiden yhteenlaskettu suuruus vuoden 2017 lopussa oli 1 205 miljoonaa euroa.
”Keskinäisen vakuutusyhtiön pitää
kerätä tarvittava varallisuus vakuutusmaksujen kautta, jolloin vakuutusmaksutulon pitää luonnollisesti olla suurempi kuin korvausmenon. Kun kertyvän rahan sijoittaa tuottavasti, karttuu
vuosien myötä varallisuutta, joka kattaa vastuuvelan”, Heikkinen selventää.
Sijoitustuotoilla suuri merkitys
Sijoitusten tuotoilla on huomattava
merkitys vakuutusyhtiöiden kannattavuudelle. Esimerkiksi LähiTapiola Vahinkoyhtiö keräsi vuonna 2017
vakuutusmaksuja 411 miljoonaa euroa ja sijoitustoiminnan tuotto oli 171
miljoonaa euroa. Vakuutuskorvauksia maksettiin vuoden aikana 278 miljoonaa euroa.
Finanssivalvonta vaatii vakuutusyhtiöiltä tiettyä vakavaraisuusastetta, joka on raportoiva viranomaisille
neljä kertaa vuodessa. Vakavaraisuusvaatimus määräytyy vakuutusteknisen vastuuvelan lisäksi sijoitusten riskiprofiilista. Jos esimerkiksi riskipitoisia osakesijoituksia on paljon, on Finanssivalvonnan asettama vakavaraisuusvaatimus korkeampi.
”LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöt täyttävät vakavaraisuusvaatimukset pääsääntöisesti yli 200-prosenttisesti, vahinkoyhtiön osalta jopa
300-prosenttisesti. Tämäkin osoittaa,
että keskinäisten vakuutusyhtiöiden

on pidettävä, ja ne haluavat pitää, vakavaraisuudestaan hyvää huolta.”
”Kaikilla vakuutusyhtiöllä on hallussaan suuri määrä asiakkaille kuuluvia varoja, ja niiden velvollisuutena
on hoitaa ja sijoittaa varat turvaavasti
ja tuottavasti, jotta ne kykenevät vastaamaan vakuutetuille antamistaan sitoumuksista”, Heikkinen painottaa.
Vakuutusmaksu tuo valtaa
Vakuutusyhtiölain mukaan keskinäisen vakuutusyhtiön vakuutuksenottajaosakkaalla on yhtiökokouksessa yksi
ääni, jollei yhtiöjärjestyksessä muuta
määrätä. Useimpien keskinäisten yhtiöiden yhtiöjärjestyksissä määrätään,
että vakuutuksenottajaosakkaan äänimäärä riippuu hänen maksamiensa
vakuutusmaksujen suuruudesta.
Takuupääomaa yhtiöön sijoittamallakin saa päätösvaltaa, mutta ei samassa suhteessa kuin vakuutusmaksuilla. Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksistä riippuen takuupääoman omistajien yhteenlaskettu äänimäärä yhtiökokouksessa voi olla enintään 50 prosenttia.
Vakuutusasiakkaan
omistajuus
keskinäisessä yhtiössä alkaa yleensä siitä, kun ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettu. Omistajuus ei
edellytä erillisen osuusmaksun maksamista, kuten osuuskunnissa. Omistajuus päättyy siihen, kun vakuutukset
keskinäisessä yhtiössä päättyvät.
”Keskinäisen vakuutusyhtiön tarkoitus, vahvuus ja hienous on juuri siinä, että kaikki asiakkaat ovat samalla
myös omistajia, jolloin yhtiön omistajien ja asiakkaiden välillä ei voi olla intressiristiriitoja”, Heikkinen näkee.
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Moderni keskinäisyys
Koonnut: RIKU-MATTI AKKANEN

Tilastojen valossa

Keskinäisten maailmanliitto:

Uudet riskit
tunnistettava
vakuutusmarkkinoilla
Teksti ja kuvat: RIKU-MATTI AKKANEN

Keskinäinen yritysmalli luo nahkaansa
ja muovaantuu kuluttajien muuttuviin
tarpeisiin digitalisoituvassa maailmassa.

”Kun uudet
riskit tunnistaa
riittävän ajoissa,
saadaan myös
markkinaetua”,
muistutti Shaun
Tarbuck.
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T

ampereella pidetyssä keskinäisyyden kansainvälisessä huippuseminaarissa luotiin yhteistä näkymää siitä, millaiseksi keskinäisten vakuuttajien toimintaympäristö muotoutuu digitalisaation aikakaudella.
Seminaari pidettiin 6. syyskuuta osana seitsemättä kertaa peräkkäin
järjestettävää Johtajuusymposiumia.
Tilaisuuden pääpuhuja, keskinäisten yhtiöiden maailmanliiton (IC-

MIF) toimitusjohtaja Shaun Tarbuck
muistutti, että pärjätäkseen vakuutusmarkkinoilla keskinäisten yritysten
pitää kuunnella kuluttajia entistäkin
tarkemmin.
”Asiakasomistajien on saatava henkilökohtaista palvelua myös digiaikana. Pääpainon tulee olla vahinkojen
ennaltaehkäisyssä”, Shaun Tarbuck
linjasi.
Hänen mukaansa modernien vakuuttajien on pystyttävä toimimaan
startup-yritysten ketteryydellä
”Täytyy varautua olemassa oleviin
ja uusiin ilmiöihin, kuten kyberuhkiin,
automaattiohjattaviin autoihin, jakamistalouteen ja ilmastonmuutokseen.”
”Kun uudet riskit tunnistaa riittävän ajoissa, saadaan myös markkinaetua”, arvioi Tarbuck.
Katse kehittyvissä talouksissa
Kestävän ja vastuullisen yrityskulttuurin puolesta puhunut Shaun Tarbuck
korosti myös ICMIF:n roolia keskinäisen yritysmallin jalkauttamisessa
kehitysmaihin.
”Tällä hetkellä 45 prosentissa maailman maita lainsäädäntö ei mahdollista keskinäisiä ja osuustoiminnallisia
vakuutusyhtiöitä.”
ICMIF aikoo edistää keskinäisten vakuutusyhdistysten perustamista kehittyvissä talouksissa kehitysmaiden köyhien aseman parantamiseksi.
Hankkeeseen valitut kohdemaat ovat
Kolumbia, Intia, Kenia, Filippiinit ja
Sri Lanka.
Tarbuckin mukaan mikroluottojen
avulla pyritään tavoittamaan viisi miljoonaa vakuuttamatonta matalapalk-

Tilastoja tarkastelemalla saa hyvän käsityksen jäsenomisteisen
vakuutustoiminnan taloudellisesta ja sosiaalisesta merkityksestä niin
Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Keskinäisyyden tutkimuksesta
Kroatiassa kertoi professori Jakša
Krišto Zagrebin yliopistosta.

kaista taloutta, joka vastaa yhteensä 25
miljoonaa ihmistä.
Shaun Tarbuck nimitettiin ICMIF:n pääjohtajaksi vuonna 2005. Hän
on perehtynyt erityisesti strategioihin, jotka vaikuttavat keskinäiseen ja
osuustoiminnalliseen vakuutusalaan.
Tarbuck on kirjoittanut useita artikkeleita ja osallistunut useisiin keskinäisyyttä käsitteleviin tutkimusprojekteihin.
Vakuutustutkimus vauhtiin
Itä-Euroopassa
Keskinäisyyden tutkimus on lähtenyt
liikkeelle myös Itä-Euroopassa. Tilannetta valotti professori Jakša Krišto
Zagrebin yliopistosta Kroatiasta.
Hän on vakuutusalan asiantuntija,
joka on aiemmin työskennellyt rahoitus- ja vakuutusalan konsulttina.
Kristo on tehnyt yhteistyötä eri rahoituslaitosten kanssa Kroatiassa tutkimustensa puitteissa ja käynyt luennoimassa useissa asiantuntijaseminaareissa. Hän on myös Kroatian vakuutusviraston jäsen.
Jakša Krišto on osallistunut lisäksi eurooppalaisen pääomasijoitusrahaston EuVECAn perustamiseen Zagrebiin.
Keskinäisyyden tulevaisuusseminaari järjestettiin yhteistyössä Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n, Kooperatiivi ry:n ja Tampereen yliopiston
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin kanssa.

SUOMEN AVAINLUKUJA
� Keskinäisten ja osuustoiminnalliset vakuutusyhtiöiden
markkinaosuus vahinkovakuutuksessa 71,7 %
� Muut 28,3 %
� OP ja LähiTapiola, markkinaosuus yhteensä 59 %
SUOMI
Keskinäiset ja osuustoiminnalliset vakuutusyhtiöt
liikevaihdon mukaisessa järjestyksessä
1. OP Vakuutus Oy
2. LähiTapiola-ryhmä
3. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
4. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
5. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
6. Vakuutusyhtiö Eurooppalainen
7. Ålands Ömesidiga Försäkringsbolag
8. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö
9. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Lähde. Finanssiala, 2018

EUROOPAN UNIONIN AVAINLUKUJA
� Euroopan unionin noin 5 800 vakuutusyrityksestä
puolet on keskinäisiä yhtiöitä, osuuskuntia tai niiden
tytäryhtiöitä (2 700).
� Lähes 400 miljoonaa jäsentä ja 430 000 työntekijää
� Markkinaosuus 32,1 %
� Osuus vakuutusmaksuista lähes 400 miljardia euroa
Lähde: Keskinäisten yhtiöiden Euroopan
edunvalvontajärjestö AMICE, 2014
EUROOPPA
TOP 3
Keskinäiset ja osuustoiminnalliset vakuutusyhtiöt
liikevaihdon mukaisessa järjestyksessä
1. Achmea
Alankomaat
2. Coöperatie VGZ
Alankomaat
3. Menzis Insurance
Netherlands
Lähde: Cooperatives Europe, 2015

GLOBAALEJA AVAINLUKUJA
� Keskinäisten ja osuustoiminnallisten vakuutusyhtiöiden
markkinaosuus 26,8 %
� Maksutulot 1,3 tuhatta miljardia dollaria vuonna 2016
� Vuonna 2016 toimialan varat olivat 8,3 miljardia
dollaria
� Alalla työskentelee yli 1,13 miljoonaa ihmistä
� Yli 990 miljoonaa ihmistä osakkaana / omistajaasiakkaana vakuutusyhtiössä
Lähde: Keskinäisten yhtiöiden maailmanliitto ICMIF, 2018
KOKO MAAILMA
20 suurinta
Keskinäiset ja osuustoiminnalliset vakuutusyhtiöt liikevaihdon mukaisessa järjestyksessä
1. Zenkyoren
Japani
2. Nippon Life
Japani
3. State Farm
Yhdysvallat
4. Liberty Mutual
Yhdysvallat
5. Talanx Group
Saksa
6. Sumitomo Life
Japani
7. Meiji Yasuda Life
Japani
8. Nationwide
Yhdysvallat
9. Achmea
Alankomaat
10. MassMutual Financial
Yhdysvallat
11. COVEA
Ranska
12. Northwestern Mutual
Yhdysvallat
13. New York Life
Yhdysvallat
14. Unipol
Italia
15. Coöperatie VGZ
Alankomaat
16. American Family
Yhdysvallat
17. AG2R La Mondiale
Ranska
18. Groupama
Ranska
19. Vienna Insurance Group
Itävalta
20. Pacific Life
Yhdysvallat
Lähde: Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA, 2018
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Keskinäisyys
puntarissa

Kansainvälinen näkökulma

Hallintohenkilöt
vastaavat
Miten keskinäisten ja
osuustoiminnallisten vakuutusyhtiöiden osakkaat saataisiin
innostumaan syvemmin
keskinäisyydestä? Entä miten hallinnon
parissa pohditaan keskinäisyyden
olemusta? Johtavat keskinäisyysosaajat vastasivat OT-lehdelle.

Koonnut: RIKU-MATTI AKKANEN
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Marjaana Saarikoski
SOK Media, Viestintä
ja yhteiskuntasuhteet,
yhteysjohtaja,
Kansainvälisen
osuustoimintaliitto
ICA:n maailmanhallitus,
ICA:n Gender Equality
Comitteen (ICA GEC)
varapuheenjohtaja
Juha Marttila

Tiina Linnainmaa

Jaakko Halkilahti

Tiina Varho-Lankinen

Osuustoimintakeskus Pellervon
valtuuskunnan jäsen,
Keskinäisen vahinkovakuutusyhtiö
LähiTapiolan hallintoneuvoston
varapuheenjohtaja

Osuustoimintakeskus Pellervon
hallituksen varapuheenjohtaja,
LähiTapiola Pirkanmaan
hallintoneuvoston puheenjohtaja

Osuustoimintakeskus Pellervon
valtuuskunnan jäsen,
LähiTapiola Etelän hallituksen
puheenjohtaja,
LähiTapiola Keskinäisen
Vakuutusyhtiön hallintoneuvoston
jäsen

Osuustoimintakeskus Pellervon
valtuuskunnan jäsen,
LähiTapiola Varsinais-Suomen
hallituksen jäsen

� ”Innostus syntyy siitä, että keskinäisyys näkyy arjen liiketoiminnassa,
palvelut ovat kilpailukykyisiä ja niissä tulevat selvästi esille asiakaslähtöisyys ja läheisyys. LähiTapiola elämänturvan tuottajana vastaa hyvin keskinäisyyden perusfilosofiaan: Katsotaan
avarasti ja kauaskantoisesti asiakkaan
ja omistajan hyvinvointia.”
”Innostusta lisää myös toiminnan
läpinäkyvyys. Tässä omalta osaltaan
apuna on laaja luottamushenkilöverkosto. Ryhmän yhtiöt näkyvät maakunnissa, lisäävät alueiden elinvoimaa
ja me-henkeä.”
� ”Keskinäisyyttä pohditaan laajasti ja
syvältä erityisesti strategiatyön yhteydessä. Keskinäisyys on tunnistettu vahvuustekijä kilpailussa, joten sen näkyvyyttä vaalitaan ja olemusta kehitetään.
Hallinnon tehtävä on myös varmistaa,
että keskinäisyys näkyy operatiivisessa
liiketoiminnassa ja ryhmän ylin johto
on sisäistänyt sen olemuksen ja vaateet.
Yhtiössä puhutaan myös usein arvoista. Ne ovat peruskallio, jolle toimintaa
rakennetaan.”

� ”Tuomalla selkeästi etuja vakuutuksenottajille eli omistajille. Heille
tulee kertoa ja viestittää kaikin mahdollisin keinoin, että he ovat omistajia, kun ottavat vakuutuksen LähiTapiolasta.
On tuotava esiin myös se, että hallinto koostuu omistajista eli viestintä,
viestintä ja viestintä on tärkein keino”
� ”Oikeastaan joka kokouksessa hallitus pohtii asioita omistajien kannalta eli, miten päätökset vaikuttavat vakuutuksenottajiin.
Uusia vakuutusmuotoja, alennuksia ja muita etuja kehitettäessä otetaan
huomioon omistajan näkökulma.
Jos tilinpäätös on voitollinen, pohditaan juuri omistajan etua liiketuloksen kotiuttamiseen omistajien hyödyksi. Hallintoneuvoston kokouksessa korostetaan keskinäisyyttä ja omistaja-asiakkaan roolia.”

� ”Asiakkaiden pitäisi vakuutusta tehdessään saada tieto ja ymmärrys siitä, että hänestä tulee samalla vakuutusyhtiön omistaja. Tarjoamalla omistaja-asiakkaille paremman palkitsemisohjelman. Hyöty keskinäisyydestä ja vakuutusten keskittämisestä sekä
myös omasta hyvästä vahinkohistoriasta (ei korvattavia vahinkoja) pitää pystyä kertomaan selkeämmin ja
konkreettisemmin. Viime kädessä eurot kertovat sen kaikkein selkeimmin.”
� ”Omassa alueyhtiössä keskinäisyyden olemusta on mietitty useamman
kerran viime vuosina. LähiTapiola
päivittää tällä hetkellä strategiaansa, ja
keskinäisyys on ollut prosessin aikana
vahvasti mukana.
On pohdittu, mitä keskinäisyys on
nykyhetkessä sekä sitä, olisiko löydettävissä toinen helpommin ymmärrettävä tai muuten kuvaavampi sana keskinäisyydelle.”

� ”Alueellinen toimintamallimme
mahdollistaa sen, että toimimme lähellä asiakasomistajaamme. Pystymme tarjoamaan mahdollisimman henkilökohtaista ja alueellisesti tasavertaista palvelua. Asiakaskohtaamisissa
on mahdollisuus viestiä myös keskinäisyyden sisällöstä ja sen tarjoamista
vaikuttamismahdollisuuksista.”
”Olemme mukana aktiivisesti eri
viestintäkanavissa ja tuomme toimintaamme lähelle asiakasomistajaa. Lahjoitukset muun muassa alueellamme
tapahtuvaan koulutukseen, urheiluun
ja ympäristönsuojeluun tuovat merkitystä asiakasomistajana olemiselle.”
� ”Keskinäisyydestä keskustellaan syvällisemmin yleensä strategian sisällön läpikäynnin yhteydessä. Viimeksi sekä hallintoneuvoston että hallituksen jäseniä oli koolla syyskuussa
ja keskusteluun nousi myös se, miten
asiakasomistajille keskinäisyyttä pitäisi avata. Terminä keskinäisyys ei ole
helppo ymmärtää.”

Miten ICA suhtautuu keskinäisiin ja
osuustoiminnallisiin vakuutusyrityksiin?
”ICA:n jäseninä on laajasti eri toimialojen
osuuskuntia. Kansainvälisessä vertailussa, Cooperative
Monitor 300:ssa, viiden suurimman osuuskunnan
joukossa on myös japanilainen keskinäinen
vakuutusyhtiö Zenkyoren.”
”Keskinäisessä vakuutusyhtiössä omistajan
valtaa käyttävät vakuutuksenottajat sekä
erikseen määrätyn takuupääoman omistajat.
Vakuutuksenottajat ovat keskinäisen vakuutusyhtiön
omistajina sen jäseniä ja heillä kullakin on yksi
ääni keskinäisen vakuutusyhtiön hallinnossa, ellei
yhtiöjärjestyksessä ole säädetty muusta. Vuodesta
2007 lähtien keskinäinen osuustoiminnallinen
vakuutusyhtiömuoto on ollut alan nopeimmin
kasvava yhtiömuoto, jonka markkinaosuus
kansainvälisesti on 27 prosenttia.”
Onko keskinäisyys yksi kulutusosuustoiminnan
muoto?
”Kulutusosuustoiminta on toimintaa, joka hankkii
kuluttajille hyödykkeitä edullisimmalla tavalla.
Kuluttajat ovat siis osuuskunnan jäseniä. Keskinäisen
vakuutusyhtiön tuottaessa vakuutuksenottajilleen eli
kuluttajajäsenilleen vakuutuspalveluja, sen toimintaa
ohjaavat heidän tarpeensa.”
”Näin ollen sen toiminta on
kuluttajaosuustoiminnan periaatteen täyttävää, joskin
kyseessä on palvelun tuottaminen kuluttajajäsenille.
Esimerkiksi Japanissa kuluttajaosuuskunnat tuottavat
jäsenilleen myös vakuutuspalveluja. Mainittakoon,
että ruotsalainen Folksam hyväksyttiin kesäkuussa
2018 ICA:n jäseneksi.”

33

Moderni keskinäisyys

Vakuutusbisnes muuttuu
asiakaskeskeiseksi
databisnekseksi

Kuva: Tom Nickels

juristi
juristineuvoo
neuvoo

§

Tällä palstalla Pellervon lakiasiainjohtaja
käsittelee ajankohtaisia juridisia teemoja.

Keskinäinen vakuutusyhtiö vakuuttamisen ”osuuskunta”

Teksti: HANNA MUUKKA

V

Jakamistalous, digitaalisuus, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen
ja kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen tulevat vaikuttamaan
Tom Nickels

vakuutusalaan valtavasti.
tusyhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Tom Nickels kuvailee.

Kuva: Pixabay

”V

akuutusyhtiöiden liiketoiminta muuttuu sattumien korvaamisesta ennaltaehkäisyyn. Emme
enää odottele kenelle tapahtuu, mitä
ja milloin ja yritä korjata jälkeenpäin,
vaan olemme aktiivinen osapuoli, joka käyttää osaamistaan ja dataansa
ennaltaehkäisyyn”, LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuu-

KUKA?
TOM NICKELS
Ikä: 47 vuotta
Hallitusvirka: Hallituksen varapuheenjohtaja 2014- ,
LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Työpaikka: Partner, co-founder Avaus Marketing
Innovations
Muut hallitusvirat: Hallituksen jäsen, Oy Valioravinto Ab
Perhe: vaimo, kolme lasta ja koira, Kirkkonummi
Harrastukset: Laskettelu ja digivempaimet
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Datasta hyötyä asiakkaalle
Nickelsin mukaan vakuutusyhtiöt
ovat aina olleet datakeskeisiä yhtiöitä,
sillä tuotteet ja hinnoittelu perustuvat
dataan ja sen hallintaan. Kun fokus
on siirtynyt yhä enemmän ihmisiin ja
heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa, on dataa katsottava uudella tavalla.
”Meidän pitää ottaa vielä paljon isoja loikkia eteenpäin, että saadaan toiminnasta vielä asiakaslähtöisempää.”
Yritysten uskallettava
muuttua
”Isot perinteiset yritykset ja varsinkin vakuutusyhtiöt ovat riskiä karttavia toki ihan syystäkin. Samaan aikaan riskien välttely on hidastava tekijä, kun pitäisi pystyä uudistumaan
ja muuttumaan ”, konsulttina jo Lähivakuutuksessa toiminut Nickels muistuttaa. Hän oli mukana yritysten fuusiossa sekä strategiaprosessissa, joten yhtiöryhmä tuli tutuksi ja hallituspaikka oli tälle luontainen jatke.
Arvopohja näkyy
hallitustyöskentelyssä
Nickels on huomannut osakeyhtiöihin verrattuna selvän eron.
”Jäsenomisteisissa yrityksissä arvopohja ja aito asiakaslähtöisyys ovat ai-

dosti läsnä päätöksenteossa. Siellä oikeasti yritetään miettiä, mikä auttaa
asiakasta. Kun ei ole muita omistajia,
joille kannattavuutta pitää tehdä, tämä käy luonnostaan”.
Parannettavaa löytyy silti.
”Samoin kuin monien muidenkin
yritysten hallituksissa tietty ikäpolvi ja tietyntyyppiset ihmiset ovat yliedustettuina. Digiosaajan näkökulmasta monimuotoisuuden kasvattaminen
olisi todella suotuisaa. Liian yksipuolinen tausta ei ole hyväksi muuttumassa maailmassa, kun pitää tehdä nopeita päätöksiä. LähiTapiolassa tätä asiaa
on onneksi määrätietoisesti tehty.”
Missä ovat milleniaalit?
”Monta alle kolmekymppistä hallitusammattilaista Suomessa on?” Nickels
kysyy. ”Kun puhutaan milleniaaleista ja digisukupolvesta, joka näyttävät
suuntaa. mihin asiat menevät, ovat he
hallituksissa aliedustettu ryhmä.”
20 vuoden digi- ja yrittäjätaustalla Nickels edustaa ketterää kehittäjää,
joka uskoo, että oppiminen perustuu
siihen, että kokeillaan mikä toimii.
”Yrittäjänä tehdään päätöksiä ja
mennään eteenpäin. Perinteisissäkin
yrityksissä voitaisiin miettiä, pystyttäisiinkö olemaan ketterämpiä ja kokeilemaan rohkeammin. Olen näkevinäni, että LähiTapiolassa ollaan siihen
suuntaan jo siirrytty.”

ANNE
KONTKANEN

Kirjoittaja on
varatuomari ja
Pellervo-Seuran
lakiasiainjohtaja.

akuutustoimintaa ei voi Suomessa harjoittaa
osuuskuntamuotoisena yhtiönä. Miksi sitten sanotaan, että keskinäiset vakuutusyhtiöt ovat
osuustoiminnallisia. Mitä yhteisiä piirteitä keskinäisten vakuutusyhtiöiden ja osuuskuntien normipohjassa on ja mikä niitä erottaa? Ja kuinka keskinäiset vakuutusyhtiöt eroavat vakuutusosakeyhtiöistä.
Keskinäisten vakuutusyhtiöiden toimintaa säätelee ”perustuslakina” vakuutusyhtiölaki sekä sen pohjalta laadittu
yhtiöjärjestys. Vakuutusyhtiölaissa on muutamia pelkästään keskinäisiin vakuutusyhtiöihin sovellettavia säännöksiä, mutta pääosin sitä sovelletaan yleislakina sekä osakeyhtiö-muotoisiin että keskinäisiin vakuutusyhtiöihin. Lisäksi
vakuutusyhtiölaissa on viittaukset osakeyhtiölain soveltamiseen tietyiltä osin. Keskinäisillä vakuutusyhtiöillä ei siis
ole omaa, pelkästään niiden toimintaa sääntelevää lakia kuten osuuskunnilla.
Toiminnan tarkoitus osuustoiminnallinen
Keskinäisen vakuutusyhtiön toiminnan tarkoituksena on
vakuutusyhtiölain mukaan tuottaa voittoa tai muuta taloudellista etua osakkaille, joita ovat vakuutusyhtiölain
mukaan vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat.
Esimerkiksi LähiTapiola Pääkaupunkiseudun yhtiöjärjestyksessä toiminnan tarkoitus on määritelty niin, että yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa tai muuta taloudellista etua osakkaille ja että taloudellisen edun
tuottamiseen kuuluu myös vakuutuksenottajille tarjottavien palvelujen jatkuva kehittäminen. Taloudelliset edut
näkyvät esimerkiksi edullisina vakuutusmaksuina sekä
rahoituspalveluiden ja terveyspalveluiden kehittämisenä
ja tarjoamisena joko suoraan tai yhteistyösopimuksin vakuutuksenottajille.
Vakuutusosakeyhtiön tarkoituksena on sen sijaan
tuottaa voittoa osakkeenomistajille, joiden ainoa sidos ja
tavoite on mahdollisimman suuren osingon saaminen yhtiöstä. Näiden kahden vakuutusyhtiömuodon keskeinen
ero on siinä, kuka hyötyy siitä, että yhtiö menestyy. Keskinäisessä vakuutusyhtiössä se on vakuutuksenottaja, vakuutusosakeyhtiössä sijoittaja-osakkeenomistaja. Vastaava ero on osuuskuntien ja osakeyhtiöiden välillä.

Hallinnossa hallintoneuvoston rooli merkittävä
Keskinäisten vakuutusyhtiöiden hallinnossa kuten osuuskunnissakin hallintoneuvostolla on merkittävä rooli. Sen
keskeinen tehtävä on valvoa toimitusjohtajan ja hallituksen
vastuulla olevaa yhtiön hallintoa. Lisäksi ainakin LähiTapiola-ryhmään kuuluvien alueyhtiöiden yhtiöjärjestyksessä hallituksen tehtävistä hallintoneuvostolle on siirretty yhtiön toimintaa koskevat merkittävät muutokset. Osakeyhtiöistä samoin kuin vakuutusosakeyhtiöistä hallintoneuvostot on pääsääntöisesti lakkautettu.
Myös osuuskunnissa yleinen, osuuskunnan- ja yhtiökokouksen korvaava, osakkaiden päätösvaltaa käyttävä edustajisto, olisi vakuutusyhtiölain mukaan mahdollista valita myös keskinäiseen vakuutusyhtiöön. Edustajisto on
kuitenkin vielä harvinaisuus keskinäisissä yhtiöissä toisin
kuin isoissa osuuskunnissa, joissa lähes kaikissa osuuskunnan jäsenten päätösvaltaa käyttää vaalilla valittu edustajisto. Olisikin mielenkiintoista selvittää, miksei edustajisto ole
yleistynyt keskinäisissä vakuutusyhtiöissä.
Keskinäisen yhtiön yhtiökokouksessa vakuutuksenottaja-osakkaiden äänimäärä on sidottu heidän maksamiensa vakuutusmaksujen määrään. Ainakin minut yllätti aikanaan se, että vakuutusyhtiölaki lähtee perusajatuksesta ”yksi
osakas - yksi ääni”, mikä on hyvin osuustoiminnallinen perusprinsiippi. Äänimäärän sitominen vakuutusmaksuihin
perustuukin keskinäisissä yhtiöissä yhtiöjärjestykseen. Esimerkiksi LähiTapiola Pääkaupunkiseudun yhtiöjärjestyksen
mukaan vakuutuksenottajalla on yksi ääni jokaista alkavaa
200 euroa kohden. Osuuskunnissakin tästä perinteisestä jäsen ja ääni periaatteesta luovuttiin vuoden 2002 osuuskuntalaissa, jolloin lakiin otettiin säännökset mahdollisuudesta jäsenten porrastettuun äänimäärään sääntömääräyksellä.
Ongelmana lienee kuitenkin sääntöjen muuttaminen, se kun
edellyttää osuuskunnan kokouksen yksimielistä päätöstä.
Vaikka erojakin osuuskunnissa ja keskinäisissä vakuutusyhtiöissä on paljon, on toiminnan perustana molemmissa yhtiömuodoissa se, että taloudellinen etu ja hyödyt
toiminnasta tulevat palveluiden käyttäjille. Tämä jos mikä
on osuustoiminnallista. Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että
keskinäisyys on vakuuttamisen osuustoimintaa myös lainsäännön tasolla.
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OT-lehti tutkii

KESKINÄISILTÄ
YHTIÖILTÄ
odotetaan enemmän
hyötyjä ja viestintää

Keskinäisillä yhtiöillä on Suomessa 2,4 miljoonaa asiakasta ja kiinnostus
Kuva: LähiTapiola

asiakkuuteen on kiitettävää. Hyödyt omistaja-asiakkuudesta ja kokemus
yritysmuodon sekä vastuullisuuden viestittämisestä jakavat kuitenkin
mielipiteitä.

K
PASI
SAARNIVAARA
Kantar TNS
Agri Oy
pasi.saarnivaara@
kantar.com

eskinäisten yhtiöiden omistaja-asiakkaiden mielipiteitä tutkittiin Osuustoimintatutkimuksen 2017 yhteydessä. Tutkimus toteutettiin Osuustoimintakeskus Pellervon toimeksiannosta Kantar
TNS Agri Oy:ssä viime vuonna. Tarkoituksena oli selvittää suomalaisten
asenteita osuustoimintaa kohtaan, kirkastaa osuustoiminnan merkitystä sekä tuottaa aineistoa viestinnän tueksi.
Koko väestön tutkimukseen vastasi
yhteensä 3067 henkilöä, jotka edustavat Suomen 18-74-vuotiasta väestöä.
Asiakkaita 2,4 miljoonaa
ja kasvua tiedossa
Keskinäisten vakuutusyhtiöiden merkitys Suomessa on merkittävä, sillä
omistaja-asiakkaita on Suomessa noin
2,4 miljoonaa. Heistä 1,6 miljoonaa
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on LähiTapiolan omistajia ja loput vajaa 800 000 ihmistä Fennian, Turvan,
Pohjantähden ja Kalevan asiakkaita.
Näihin lukeutuvat myös yritysasiakkaat. Väestöstä lähes joka neljäs sanoo
olevansa LähiTapiolan asiakas ja joka
kymmenes jonkin muun keskinäisen
yhtiön asiakas.
Kiinnostus keskinäisiä vakuuttajia kohtaan on kohtalaista, sillä LähiTapiolan asiakkuutta harkitsee joka
kymmenes. Kiinnostus on vahvempaa
kuin muita osuustoimintayrityksiä
kohtaan, ainoastaan infraosuuskuntia kohtaan kiinnostus on yhtä suurta. Muita keskinäisiä yhtiöitä kohtaan
kiinnostusta on noin 8 prosentilla väestöstä. Suurinta kiinnostus asiakkuuteen on nuorilla, alle 25-vuotiailla, sekä varsinkin ihmisillä jotka suhtautuvat myönteisesti osuustoimintaan.

Valtaosa, kaksi kolmesta, pitää LähiTapiolan asiakkuutta vähintään
melko tärkeänä. Asiakkuus on hieman tärkeämpää kuin POP-ryhmän
pankkien jäsenille on jäsenyys, mutta ei niin tärkeää kuin OP Ryhmän
osuuspankkien ja S-ryhmän osuuskauppojen jäsenille. Toisaalta LähiTapiolan asiakkuus on tärkeämpää
S-ryhmän pääasiallisille asiakkaille
kuin heille, jotka käyttävät alueosuuskauppojen palveluja vähemmän.
Omistaja-asiakkuuden
hyödyistä epävarmuutta
Kun LähiTapiolan asiakkailta kysytään, missä määrin he kokevat hyötyvänsä asiakkuudestaan, jakautuvat
mielipiteet kahtia. Vajaa puolet sanoo
hyötyvänsä vähintäänkin melko paljon ja noin puolet melko tai erittäin

vähän. Muissa keskinäisissä yhtiöissä
kokemus hyödyistä jää vielä pienemmäksi.
Samoilla markkinoilla operoivan
OP Ryhmän jäsenet kokevat hyötyvänsä jäsenyydestään enemmän, joka on toki ymmärrettävää, sillä useimmiten jäsenyyteen liittyy myös pankkiasiakkuus.
Osuustoiminnallisten
yritysten kilpailuetu pörssiyrityksiin
verrattuna on muun muassa se, ettei pääomasijoittajille tarvitse maksaa
osinkoja tuloksesta. Keskinäisten yhtiöiden tulisi pystyä paremmin kääntämään tämä etu asiakkaiden kokemaksi hyödyksi.
Viestin pitää olla
tarpeeksi selkeä
Kun tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten asennoitumista osuustoi-

minnan perusperiaatteita kohtaan,
selvisi että LähiTapiolan asiakkailla korostui muuhun väestöön ja jopa
muiden osuustoimintayritysten jäseniä/asiakkaita enemmän se, että jäsenen tulisi hyötyä sitä enemmän, mitä
enemmän hän käyttää yrityksen palveluita. Myös se, että ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa yrityksen toimintaan ajaakseen omia tavoitteitaan
korostui.
Kaikkien keskinäisten yhtiöiden
asiakkaat olivat useammin myös sitä
mieltä, että yrityksen tulisi harjoittaa
yhteistyötä muiden osuustoimintayritysten kanssa.
Periaatteiden toteutumisesta LähiTapiolan asiakkaiden mielestä yrityksessä toteutuvat parhaiten vapaa liittyminen asiakkaaksi ja asiakkaiden välinen tasa-arvo. Nämä toteutuvat yri-

tyksessä yhtä hyvin kuin muillakin
isoilla osuustoiminnallisilla ryhmillä.
Sen sijaan selvästi huonommin asiakkaiden mielestä toteutuu, se että yritys viestii olevansa osuustoiminnallinen yritys. Kaikissa muissa osuustoiminnallisissa yrityksissä asia toteutuu
paremmin.
LähiTapiolan asiakkaat ovat kuitenkin yhtä usein kuin muidenkin
osuustoimintayritysten jäsenet ja asiakkaat sitä mieltä, että olisi tärkeää, että LähiTapiola viestisi olevansa osuustoiminnallinen yritys. Huomionarvoista on myös se, että kaksi viidesosaa LähiTapiolan asiakkaista ei osaa
sanoa onko yritykselle leimallista yhteiskunta- ja ympäristövastuullisuus.
Viestinnälle
vastuullisuudesta,
hyödyistä ja yritysmuodosta lienee siis
kysyntää.

LähiTapiolan
Sankarikoulutus
on näkyvä osa
elämänturvatalon
toimintaa.
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lee laajempaa etua”, Rintamäki kuvailee.
”Vastuullisuus
subventoidaan
usein voittovaroista. Jaetussa arvossa
taas ajatellaan, että ei riipu tilikauden
tuloksesta eikä voitoista, voiko vastuullisuutta tehdä vai ei, vaan päinvastoin sen pitää edesauttaa sen tuloksen
kertymistä.”

Yritysvastuu 2.0.

– jaetun arvon strategiasta
kilpailuetua osuuskunnille?

Osuuskunnat ja jaettu arvo
Osuustoiminta ja keskinäisyys ovat
arvopohjaista yritystoimintaa, jossa lähdetään siitä, että liiketoimintaa
tehdään jonkin yhteisön hyväksi.
”Vaikka osuuskunta tarjoaa hyvän
lähtökohdan, jaetun arvon mekanismin valjastaminen kilpailueduksi vaati päämäärätietoista strategista ajattelua”, Rintamäki muistuttaa.
”Näitä oppeja tutkimalla osuuskunnat voisivat miettiä, olisiko siitä osaksi omaa strategiaa. Jaetun arvon luominen edellyttää myös sen liittämistä johtamiseen, koska se on niin
vahvasti osa operatiivista toimintaa.
Jaettu arvo tulisi nähdä kuin mikä tahansa johtamisen osa-alue, jota tulee
pyrkiä tavoitteistamaan, mittaamaan
ja vastuuttamaan.”

Teksti: HANNA MUUKKA
Kuva: RIKU-MATTI AKKANEN

Luo asiakkaalle arvoa. Tee bisnestä. Muista kierrättää ja säästä energiaa.
Ja vuoden lopussa tee vastuullisuusraportti. Kaikki ovat tyytyväisiä.
Kuulostaako tutulta?

”J

os katsoo erityisesti uusia startup-yrityksiä, ne
rakentavat liiketoimintansa usein laajemmasta näkökulmasta, yhteiskunnallisen tarpeen kautta. On se sitten terveyteen, työllisyyteen, hyvinvointiin tai resurssitehokkaammin tekemiseen liittyen,” kertoo

ShaVal-tutkimushanke
1.1.2015-31.12.2017
� Toteuttaja: Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa toimiva Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
� Tutkimuksen vastuullinen johtaja: KTT Timo Rintamäki. Johtoryhmän puheenjohtaja KTT,
professori Lasse Mitronen (Aalto yliopiston
kauppakorkeakoulu). Lisäksi hankkeeseen osallistuivat HTM, kehitysjohtaja Harri Talonen ja
KTT, projektipäällikkö Antti Talonen.
� Kumppanit: LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Osuustoimintakeskus Pellervo ry, Suomen Palloliitto ry, Fanimo Oy sekä Wibe Academy Oy.
Lisätietoja aiheesta ja kansanvälisiä esimerkkejä:
www.sharedvalue.org/
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KTT, yliopiston lehtori Timo Rintamäki Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.
Jaettua arvoa (eng. shared value)
yrityksen strategisena arvonluomisen tapana on johtamisen- ja liiketalouden tutkimuksessa kartoitettu jo
muutaman vuoden ajan. Tampereen
yliopistolla toteutettiin 2015-2017
ShaVal-hanke, jossa tutkittiin palvelutalouden arvon luomisen uusia mekanismeja eli jaetun arvon luomista.
”Jaettu arvo tuo yhteiskunnallisen
arvon luomisen organisaatioiden strategian ytimeen. Se tarkoittaa fokusoitua, ennalta määriteltyä ja samanaikaista arvon luomista sekä yhteiskunnalle että yritykselle”, tutkimuksen
vastuullisena johtajana toiminut Rintamäki selittää.
”Jaetun arvon ajattelu tarjoaa kolme tapaa yhdistää yhteiskunnallisen
arvon luomisen ja yrityksen taloudellisen arvon kasvattamisen: tuotteiden tai markkinan uudelleenmäärittely, arvoketjun tuottavuuden parantaminen ja klusterikehittäminen eli luodaan yrityskeskittymiä, jolloin taloudellisen arvon ohella alueellinen sosiaalinen arvo kasvaa.”

Vakuutus- ja terveysala
edelläkävijä
Toimialoista jaetun arvon mekanismeja käyttävät erityisesti vakuutus- ja
terveyspuolen toimijat.
”Arvonluomisen logiikka on vakuutuspuolella kokenut mielenkiintoisia kehityskulkuja”, Rintamäki
pohtii.
”Ei lasketa vain todennäköisyyksiä ja hinnoitella riskejä sen mukaan,
vaan luodaan kannustimia ja työkaluja, jotta käyttäydyttäisiin vähäriskisemmin, mikä on sekä asiakkaan että
yrityksen etu.”
Jaetun arvon luomisessa haastetaan
siis miettimään, miten yhdistetään
asiakaan ja yhteiskunnan arvo ja etu.
Rintamäen mukaan yrityksessä pitää
laajentaa ajattelua miettimään, mitä
sellaista arvoa voisi luoda asiakkaalle,
josta hän viitsii maksaa, mutta mikä
vaikuttaa myös laajemmin ja muuttaa
yksilön käyttäytymistä sellaiseksi, mikä on yhteiskunnallisesti toivottua tai
relevanttia. Eli miten esimerkiksi saada ihmiset elämään terveellisemmin ja
turvallisemmin tai tekemään vastuullisempia valintoja.

"Jaetun arvon
luominen
edellyttää
sen liittämistä
johtamiseen",
sanoo Timo
Rintamäki.

Sisäsyntyistä vastuullisuutta
Perinteisessä
yritysvastuuajattelussa näkökulma on usein se, että ulkoapäin ja säätelemällä lisätään vastuullisuutta. Jaetussa arvossa taas mietitään,
mitä yritysten ja muiden organisaati-

oiden kannattaisi tehdä, jotta vastuullisuus olisi strategisesti luomassa heille kilpailuetua ja samalla yhteistä hyvää yhteiskunnalle.
”Se voi olla ympäristön hyvää, terveyteen tai talouteen liittyvää, kunhan
tulee siitä näkökulmasta, että se palve-

Strategisen ajattelun murros
Liiketoimintamallit ja markkinatalous ovat murroksessa. Jakamis- ja alustatalous sekä tulevaisuuden uusi työ
disruptoivat nykymalleja. Yritysten
on pysyttävä muutoksessa mukana ja
mietittävä toimintaperiaatteitaan ja
ehkä koko olemassaolonsa oikeutusta.
Jaetun arvon mekanismit saavat käyttövoimansa kuitenkin nimenomaan
ajattelun ja käyttäytymisen muutoksesta.
”Jos tulevaisuuden yrityksiä ajattelee, on loogista ajatella, että menestyvissä yrityksissä toimitaan jaetun arvon mukaisesti”, Rintamäki uskoo.
”Sen luominen vaatii kuitenkin
usein ison ja myös riskin sisältävän
muutoksen strategisessa ajattelussa.
Jaetussa arvossa kun on kyse jostain
laajemmasta kuin pelkästä yritysvastuusta eikä muutos synny itsestään,
vaan se vaatii ymmärrystä yhteisluomisen toimintamalleista.”
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Kuva: Maarit Kytöharju

OP Ryhmä:

LähiTapiola
satsaa urheiluun
ja musiikkiin

Yhteiskuntavastuuta
klassisen sävelin
Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN

LähiTapiolalla on useita valtakunnallisia yhteistyö-

Suomalaisen kulttuurin vaaliminen on tärkeä osa osuuspankkien ja keskinäisten yritysten yhteiskuntavastuuta. Tästä
esimerkkinä OP Ryhmän Taidesäätiö lainaa arvosoittimia
nuorille lahjakkaille muusikoille.

"Haluamme
tukea nuoria
muusikoita
eteenpäin
heidän
urallaan",
korostaa Stina
Suominen.

Kauppaneuvoksen arvoviulu
päätyi Amerikkaan
Säätiö omistaa yhteensä kymmenen
soitinta, joista yhdeksän on historial40

lisia arvosoittimia – viisi viulua, kaksi alttoviulua ja kaksi selloa. Kokoelmaan kuuluu myös kolmas sello, John
Terry vuodelta 1989.
Vuonna 1986 Taidesäätiön soitinpankki täydentyi erityisellä helmellä, Antonio Stradivarin kultakautta
edustavalla ”Iiriläisellä”. Vuonna 1702
valmistunut viulu oli ennen sotia kuulunut viipurilaiselle kauppaneuvos
Harry Wahlille, joka omisti mittavan
arvosoitinkokoelman.
Talvisodan aikana Wahl pakeni Viipurista, mutta jätti soittimensa
kaupunkiin uskoen niiden olevan turvassa. Viipurin pommitusten alettua
viulisti Onni Suhonen onnistui pelastamaan Iiriläisen, minkä jälkeen se
päätyi Suomesta Yhdysvaltoihin.
”Viulun palautuminen takaisin
Suomeen oli merkittävä kulttuuriteko, kappale suomalaista kulttuurihistoriaa.”
Suomisen mukaan soittimia luovutetaan ensisijaisesti nuorille kehittyville muusikoille määräajaksi heidän
opintojensa ja esiintymisten tueksi.
Nuoret lupaukset
menestyivät
Soittimien jaosta päättää asiantuntijaraati. Valinta perustuu aiempien saavutusten lisäksi myös vaativiin tule-

Kuva: OP Ryhmä

lisäksi mukana lukuisissa paikallisissa hankkeissa.

Emma Mali valittiin vuoden 2018
nuoreksi muusikoksi.

vaisuudensuunnitelmiin. Soittimien
laina-aika on keskimäärin 3-4 vuotta
ja vapautuvia soittimia haetaan yleensä lokakuussa.
”Emme odota sen kummempia tuloksia, vaan haluamme tukea nuoria muusikoita eteenpäin heidän urallaan. Toki olemme iloisia, että he ovat
päässeet jatkamaan opintojaan kansainvälisesti arvostetuissa oppilaitoksissa ja menestyneet niin kotimaisissa
kuin kansainvälisissä kilpailuissa”, korostaa Suominen.
Esimerkiksi Leonardo Chiodo (s.
1998) voitti tänä vuonna Turun XIII
valtakunnallisen sellokilpailun.
Hän soittaa OP Ryhmän Taidesäätiön Nicholas Lupot -selloa vuodelta
1795.
Pro Musica Säätiö puolestaan valitsi Emma Malin (s. 1996) vuoden 2018
nuoreksi muusikoksi.
Emma soittaa taidesäätiön Carlo
Antonio Testore -viulua vuodelta 1730.
Klaus Mäkelä puolestaan on jo
22-vuotiaana kansainvälinen musiikkinero ja arvostettu kapellimestari.
Hän soittaa Grancino-sellolla vuodelta 1698.

Soittajat työssään vuoden 2017 PianoEspoofestivaaleilla.

Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN

L

ähiTapiolan valtakunnallisiin kumppaneihin lukeutuu
esimerkiksi Taidekeskus Salmela, joka on Suomen suurimpia kesäaikaisia taidenäyttelyitä. Salmelassa esitellään vuosittain teoskokoelmia suomalaisen nykytaiteen huipputekijöiltä. Yhteistyön yhtenä tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia nuorille taiteilijoille.
LähiTapiola on myös espoolaisen
Tapiola Sinfoniettan yhteistyökumppani. Tapiola Sinfonietta perustettiin
vuonna 1987. Orkesterin alkuvaiheessa taiteellisena johtajana toimi muun
muassa kapellimestari Osmo Vänskä.
Sinfoniettan kotisali on Espoon kulttuurikeskuksessa, jossa se on tehnyt
miltei 70 levytystä.
LähiTapiolan omistama Nicolo
Gagliano -arvoviulu (1751) on Tapiola Sinfoniettan konserttimestari Janne
Nisosen käytössä.
Vakuutusyhtiön pääkonttorin läheltä löytyy niin ikään kansainvälinen
PianoEspoo-festivaali, jossa LähiTapiola on pääyhteistyökumppanina. Joka
toinen vuosi järjestettävä festivaali kerää pääkaupunkiseudun konserttisaleihin niin kansainvälisiä tähtiä kuin kotimaisia musiikin ammattilaisia.
LähiTapiolalla on lisäksi pitkäaikainen kumppanuus Helsingin Kaupunginteatterin kanssa. Kulttuurilaitoksen merkittävyydestä kertoo, että

Helsingin kaupunginteatteri tuottaa
vuosittain parikymmentä uutta ensi-iltaa. Esityksiä on vuodessa noin tuhat, ja katsojia teatterissa käy vuosittain noin 300 000.
Pallopelejä joka lähtöön
LähiTapiola liikuttaa lapsia ja nuoria yhteistyössä urheiluliittojen kanssa. Yhtiö on Lentopalloliiton ja Lentopallon Mestaruusliigan pääyhteistyökumppani. Lentopalloliitto toimii lentopallon ja beach volleyn kattojärjestönä Suomessa. Osoitus tasa-arvoisesta ajattelusta on, että LähiTapiola on
aina palkinnut sekä miesten että naisten Mestaruusliigan pistepörssin voittajat yhtä suurilla poteilla.
LähiTapiolalla on yhteistyösopimus
myös Suomen Tennisliiton kanssa.
Nuorten liikuntaa edistetään olemalla
mukana Street Tennis -koulukiertueen
sponsorina. Tennisliitto koostuu yli
170 jäsenseurasta. STL on toiminut ollut toiminnassa vuodesta 1911 lähtien.
Yhteistyötä tehdään lisäksi Suomen
Käsipalloliiton kanssa. LähiTapiola tukee näin lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. Yhteistyöhön kuuluu muun
muassa Final Four -koulukiertue.
Käsipallossa on yli 4000 aktiivista sarjapelaajaa ja lajia pelataan niin
miesten kuin naistenkin sarjoissa päiväkotilapsista ikä-ihmisiin.
Kesällä LähiTapiola ja Olympiasta-

dion allekirjoittivat sopimuksen laajasta kumppanuudesta. LähiTapiola perustelee yhteistyötä sillä, että se
elämänturvayhtiönä haluaa parantaa
asiakasomistajiensa hyvinvointia ja
elämänlaatua.

Suomen
Tennisliitto
on yksi
LähiTapiolan
yhteistyökumppaneista.

Kuva: Suomen Tennisliitto

Kuva: Tapani Lepistö

”

OP Ryhmä on tehnyt pitkään
yhteistyötä Kuhmon Kamarimusiikin kanssa. Silloinen johto pohti festivaalin perustajan ja taiteellisen johtajan, Seppo Kimasen
kanssa 1980-luvun alussa, josko musiikin saralta voisi löytyä uusia sponsorointimuotoja. Syntyi idea soitinkokoelmasta, josta nuorille soittajalupauksille annettaisiin korkeatasoisia
soittimia harjoitus- ja esiintymiskäyttöön”, kertoo OP Ryhmän Taidesäätiön asiamies Stina Suominen.
OP Ryhmän Taidesäätiö on vuodesta 1987 tukenut esittävää säveltaidetta lainaamalla omistamiaan arvosoittimia nuorille lahjakkuuksille. Säätiön soittimilla on tehty lukuisia levytyksiä ja voitettu kansainvälisiä kilpailuja, mutta erityisesti ne ovat
auttaneet montaa nuorta muusikkoa
kehittymään urallaan ainutlaatuisen
instrumentin avulla
”Tänä päivänä taide ja musiikki
ovat osa OP Ryhmän yhteisöllisyyttä ja
identiteettiä. Taidesäätiö omalta osaltaan jatkaa OP:n yli sata vuotta jatkunutta suomalaisen kulttuurin vaalimista ja kulttuuriperintömme säilyttämistä tuleville sukupolville”, Suominen
muistuttaa.

sopimuksia kulttuurin ja liikunnan saralla. Alueyhtiöt ovat
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Vastuullinen
vakuuttaja osaa
myös sijoittaa

S

uunnilleen näin määrittelee
vuorineuvos Timo U. Korhonen, joka on LähiTapiola Keskinäisen vakuutusyhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja.
”Lähtökohtana on vastuullinen sijoittaminen, joka ottaa huomioon esimerkiksi ympäristön hyvinvoinnin.
Sijoitustoiminnan pitää tietysti myös
tuottaa, mutta se ei ole eettisyyden
kanssa ristiriidassa”, sanoo Korhonen.
Hänen mukaansa LähiTapiola haluaa olla ilmastotalkoissa lipunkantajana eikä perässähiihtäjänä. Yhtiö onkin sisällyttänyt vastuullisuuden osaksi sijoitusstrategiaansa.
LähiTapiola on esimerkiksi sitoutunut noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Niiden
mukaisesti huomioidaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät kaikissa yhtiön sijoituspäätöksissä. Teemasijoituksia tehdään muun muassa puhtaaseen
veteen ja teknologiaan, terveyteen ja
hyvinvointiin.
Timo U. Korhonen pitää hyvänä
esimerkkinä uudesta ajattelusta naapurimaatamme Norjaa, jossa ei pelkästään puhuta, vaan sijoitetaan öljymiljardeja öljyä korvaaviin energiamuotoihin. LähiTapiola sijoittaa hiili-intensiivisillä toimialoilla, kuten
rakennusteollisuudessa, vain yhtiöi42

hin, joilla on pieni hiili-intensiteetti
tai joilla on selkeät päästöjen leikkaustavoitteet. Yhtiö julkaisee lisäksi hiilijalanjäljet niistä osakkeisiin ja yrityslainoihin sijoittavista LähiTapiola-rahastoista, joissa yli puolet sijoituskohteina olevista yrityksistä on raportoinut päästöistään.
Elämänturva kulmakivenä
Korhonen muistuttaa, että vastuullisuus ei rajoitu pelkästään ympäristöarvoihin. Hänen mukaansa keskinäisyys on lähtökohtaisesti vastuullinen malli, joka auttaa ihmisiä onnistumaan elämässään.
”Tarjoamme uuden strategiamme
mukaisesti ”kolmen T:n” turvaa asiakkaidemme arkeen. Ne ovat terveys,
turvallisuus ja talous.”
Tavoite on kunnianhimoinen, onhan elämänturvayhtiöksi itseään nimittävän LähiTapiolan omistaja-asiakkaiden määrä noin 1,5 miljoonaa. Keskusyhtiön lisäksi sillä on 20
alueyhtiötä seuduilla, joiden olosuhteet ovat hyvin erilaiset, kuten vaikkapa Varsinais-Suomessa tai Lapissa.
”Pyrimme edistämään elämänturvaa niin asiakkaan lähiympäristössä
kuin valtakunnallisesti”, kertoo Korhonen.
Hän mainitsee esimerkkeinä terveyteen ja elämäntapoihin sekä turvallisuuteen liittyvän toiminnan, kuten
suuren suosion saaneen Sankarikoulutuksen. Talouspuolella LähiTapiola
tarjoaa omistaja-asiakkailleen samoja
sijoitusvälineitä ja -tuotteita, mitä yhtiö itse käyttää sijoitustoiminnassaan.
”Paikallisesti alueyhtiöt voivat varsin vapaasti päättää, missä projekteissa ne haluavat olla mukana, oli kyse sitten urheiluseuratoiminnasta tai
musiikkifestivaaleista.”

Keskinäisyys on ollut vakuutustoiminnassa
kilpailukykyinen yritysmuoto sen erityisten
kilpailuetutekijöiden vuoksi jo vuosikymmeniä.
Tästä huolimatta on hyvä tarkastella säännöllisesti
myös toimintamallin ajanmukaisuutta ja
edelläkävijäluonnetta.

Harri Talonen:
Timo U. Korhonen

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä asiana nousevat esiin rakennushankkeet, joissa LähiTapiola on mukana. Aihe on Timo U. Korhoselle läheinen, toimihan hän ennen nykyistä
vaihettaan hallitusammattilaisena ollut johtotehtävissä useissa rakennusalan yhtiöissä, kuten NCC:ssä ja Lemminkäinen Oy:ssä.
”Olemme osasijoittajana mahdollistamassa isoja rakennushankkeita,
jotka eivät ehkä muuten lähtisi liikkeelle. Lähtökohtana on, että rakennus on tuottava kohde sekä omistajille että vuokralaisille, esimerkiksi liikkeenharjoittajille.”
Korhonen painottaa, että asuminen on jatkossa yksi rakentamisen
keskeisiä alueita, jossa tullaan hyödyntämään digitaalisuutta. Asumisen kehittäminen onkin yksi mielenkiintoinen alue, jossa yhtiö myös tulee
olemaan mukana.
”Esteettömyyden, muunneltavuuden ja nykyaikaisten turvallisuusratkaisujen ansiosta ihmisen tulisi voida
periaatteessa asua samassa asunnossa
lapsesta elämän ehtoopuolelle.”
Tämä tavoite vastaa Korhosen mukaan LähiTapiolan omaksumaan elämänturva-filosofiaan, joka on luonteeltaan kokonaisvaltaista ja ennakoivaa.

Teksti ja kuva:
RIKU-MATTI
AKKANEN

Kuva: Antti Talonen

LähiTapiola luottaa sijoittajana
kärsivälliseen rahaan eikä
hae pikavoittoja. Tuottavan
sijoittamisen kanssa käsi
kädessä kulkevat esimerkiksi
ympäristöarvot.

”Keskinäisen yhtiön on tärkeää olla
mukana paikallisen hyvinvoinnin ja
elinvoiman rakentamisessa”, linjaa
Harri Talonen.

Moderni keskinäisyys

Elämänturva on yhteinen juttu
Teksti:
RIKU-MATTI
AKKANEN

K

ehitysjohtaja Harri Talonen Tampereen yliopiston
johtamiskorkeakoulusta on vakuuttunut, että keskinäisyys
säilyttää vahvan aseman markkinoilla
myös lähivuosina.
”Keskinäisessä yhtiössä jokainen
asiakas on omistaja ja jokainen omistaja pääsee osallistumaan itseensä
koskeviin asioihin. Näin keskinäisyyden tarjoama elämänturva on yhteinen juttu, jossa arjen turvaa luodaan
porukalla”, uskoo Talonen.
Hän korostaa, että keskinäisillä yhtiöillä pitää olla kilpailukykytekijät kunnossa. Tämä tarkoittaa muun muassa
hintakilpailukykyä, palvelujen laatutekijöitä ja digiajan saavutettavuutta sekä asiakassuhteen eri elämänvaiheisiin
käyttökelpoisia palveluratkaisuja.
Niiden lisäksi tarvitaan erityisiä
keskinäisten yritysten asemaa vahvistavia kilpailuetutekijöitä, joista Talonen nostaa esiin kolme tekijää: yhteisvastuun, asiakasomisteisuuden ja alueellisen hyvinvoinnin.
”Yhteisvastuu on keskinäisyyden
kantava perusajatus. Siksi menestyvällä yrityksellä pitää olla ajan henkeen sopivia yhteisöllisiä toimintatapoja, arvoja ja tekemisen muotoja. Siten yhteisvastuun liiketoimintamalli
elää ajassa ja arjessa.”
Kyse on ihmisten elämän turvaamisesta yllättävissä tilanteissa. Täl-

löin yrityksen toiminnan ydinviestit
pitää keskittyä asiakasomistajien arjen asioihin eikä niinkään yrityksen
voittojen julkistamiseen kvartaaleittain. ”Lyhyen tähtäimen voittojen tilalla yrityksen viestinnän ja taloudellisten tavoitteiden tulee tukeutua pitkän tähtäimen linjauksiin”, linjaa Talonen.
Paikallisuus vahva perusta
Hänen mukaansa keskinäisissä yrityksissä olennaista on mahdollisuus vaikuttaa niin asiakkaana kuin omistajana yhtiön toimintaan. Siksi paikallisuus on jatkossakin yhtiön menestyksen keskeisiä elementtejä. ”Yhtiön ollessa lähellä omistajia omistajuuden
tunne säilyy vahvempana. Minusta ihmiset haluavat mielellään kiinnittäytyä asuinmaakuntaansa ja sen hyvinvointiin, joten yhtiön luonnollinen
toiminta-alue onkin maakunta tai 2-3
maakunnan yhteistoiminta-alue.”
Paikallisesta ja alueellisesta hyvinvoinnista huolehtiminen sopii Talosen mielestä mainiosti keskinäisten
yritysten yhteiskuntavastuuseen ja se
on omiaan luomaan yhtiölle läheistä
ja paikallista leimaa.
”Hyvinvointi näkyy erityisesti uuden asuin- ja toimitilojen rakentamisena, uusien yritysten syntymisenä,
lasten ja nuorten koulutus- ja harrastusmahdollisuuksien parantumisena

sekä sujuvien terveyspalveluiden kehittymisenä. Keskinäisten yhtiöiden
kannattaa olla edistämässä hyvinvointia taloudellisin panostuksin”, muistuttaa Talonen ja jatkaa:
”Työntekijöiden ja hallinnon tehtävissä olevien luottamushenkilöiden aktiivinen rooli alueiden erilaisissa ekosysteemeissä ja organisaatioissa
edistää yhteisiä hyvinvoinnin tavoitteita ja yrityksen merkitystä alueellisesti.”
Viesti vietävä perille
Keskinäisyyden perusviesti ja toiminnan sisältö on Talosen mukaan
muotoiltava viestinnässä ja erityisesti sosiaalisessa mediassa kiinnostavaksi ja sellaiseksi, että ns. mielipidevaikuttajat jakavat sitä innokkaasti ja
haluavat siten profiloitua viestin kannattajiksi.
”Keskinäisyyden pitää siksi olla
suurempaa kuin vain tuotteet ja palvelut. Keskinäisyyden voima on tulevaisuudessakin yhteisöissä ja suuntana arjen turvallisuuden varmistaminen maailman muutoksessa”, tiivistää
Harri Talonen.
Talonen itse on ollut LähiTapiola Pirkanmaan hallituksessa Lähivakuutuksen ja Tapiolan fuusion alusta
alkaen. Silloisen Pirkanmaan Lähivakuutuksen hallitukseen hänet valittiin
vuonna 2006.
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rätti myös esitetty ajatus perustaa iso
sijoitusyhtiö, johon työeläkevarat siirrettäisiin. Ei kannatettu missään tapauksessa varojen liukumista osakemarkkinapeleihin ja että sosiaalivakuutukset olisi siirretty kokonaan pois uudesta työeläkeyhtiöstä. Kummallekin
osapuolelle kelpasi vaihtoehto tehdä
molemmista eläkeyhtiöistä keskinäisiä.
Tapahtumien myötä lähes kaikki työeläkeyhtiöt valitsivat tämän mallin.”
Vuonna 1998 Eläke-Sampo tunnetaan uudella nimellä Keskinäinen yhtiö Varma-Sampo. Markku
Hyvärinen nimitetään uuden eläkeyhtiön varatoimitusjohtajaksi.
Eläke-Varman nimi puolestaan
muuttuu Eläke-Fenniaksi.

Koonnut ja kuvannut:
RIKU-MATTI AKKANEN

Eläke-Varman ja
Eläke-Sammon pattitilanne

Päättämisen pakko,
piti löytää ulos umpikujasta
Keskinäisyydestä väitellyt tuore tohtori Antti Talonen otti hetkeksi
toimittajan roolin ja haastatteli pitkän linjan työeläkepomoa, Markku
Hyväristä OT-lehteen.
MARKKU HYVÄRINEN

IKÄ: 70
KESKEINEN URA:
� Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma,
varatoimitusjohtaja, 1998-2008
� Eläke-Sampo, toimitusjohtaja, 1996-1998
� Suomen Sosialidemokraattinen Puolue,
puoluesihteeri, 1991-1996
LUOTTAMUSTEHTÄVÄSSÄ:
� Tradeka-Yhtiöt Oy, hallituksen puheenjohtaja,
201344

ANTTI TALONEN kysyy:
Mitkä ovat ajureita, jotka johtivat keskinäisen mallin korostamiseen työeläkejärjestelmässä?
MARKKU HYVÄRINEN vastaa:
”Koska Suomessa osuustoiminta on
niin vahva ja on ollut aina, niin ajatus
siitä, että asiakkaat omistavat yhtiön,
ei ollut vieras kenelläkään.”
”1990-luvulla oli pontimena se, että pankkijärjestelmä murtui. Siinä yh-

teydessä omistuksia ja suhteita järjesteltiin paljolti uudelleen myös vakuutusmaailmassa. Jokainen meistä muistaa ne kertomukset, kun rekalla ajettiin
KOP:in osakkeita pitkin Helsinkiä.”
”Sittemmin Eläke-Sammon osakkeista pääosa joutui Eläke-Varmalle,
joka oli perinteikäs keskinäinen työeläkeyhtiö. Syntyi aika mielenkiintoinen tilanne, jossa toinen eläkeyhtiö omisti toisen yhtiön. Tilannetta paheksuttiin aika laajalti erityisesti
työntekijäpuolella. Niinpä Eläke-Varma haki lupaa näiden kahden yhtiön
fuusiolle ministeriön sitä kuitenkaan
myöntämättä. Pattitilanne jatkui.”
”Palkansaajapuolella vastustusta he-

MH:
”Keskinäisiä työeläkeyhtiöitä koskeviin säädöksiin tuli 1990-luvulla monenlaisia muutoksia.
Taustalla oli vuonna 91 tehty sopimus, että myös työntekijät rupeavat
maksamaan työeläkemaksuja. Heistä
tuli siten keskinäisten yhtiöiden asiakasomistajia. Tämä taas aiheutti muutoksia työeläkeyhtiöiden hallinnoissa ja säännöissä. Työntekijät saivat
muun muassa valita edustajan yhtiökokoukseen.”
”Työeläkealalla lähes ikuinen kädenväännön kohde on, kuka omistaa
työeläkevarat. Lain mukaan ne ovat
työntekijöiden säästöön pantua palkkaa, joka kuuluu heille. Mutta kun varallisuutta käytetään, niin kuka niitä
hallinnoi? Tässä muutoksessa työntekijät tulivat prosessiin mukaan.”
”Työeläkeyhtiöillä on osaltaan suomalainen intressi omistajina ja sijoittajina. Suomalaiset keskinäiset yhtiöt voidaan nähdä isänmaallisina yhtiöinä.”
AT: Kuulostaa siltä, että keskinäinen
malli todettiin hyväksi tavaksi organisoida työnantajien ja -tekijöiden välinen yhteistyö työeläkejärjestelmässä?
MH: ”Tämä yhteistyö on ollut
hämmästyttävän hyvää. Kaikki suuret päätökset on tehty konsensuksella
työantajien ja -tekijöiden välillä. Välillä kovin riidellen, mutta aina on syn-

Markku Hyvärinen

tynyt päätös ja se on ollut yksi peruskulmakivistä.”
”Tässä fuusioon liittyvässä kädenväännössä kysymys oli siitä, että ministeriötä ja työntekijöitä huoletti,
mitä mahdollisista fuusioista seuraa.
Täytyy olla jokin sellainen järjestelmä, jossa mainitun kaltaista tilannetta
ei voi enää tulla ja siitä se keskinäisyys
sitten kumpusi.”
”Työeläkejärjestelmä ei ollut eduskunnan tai valtiovallan, vaan työmarkkinaosapuolten keskenään kehittämä
ja sopima. On myös muistettava, että näiltä osin järjestelmän rahoittavat
työntekijät ja työnantajat. Valtiolla ei
siis ole myöskään menoja tähän liittyen. Itsenäisyys valtiosta suojaa lisäksi poliittisilta suhdanteilta ja keskinäinen malli pörssikuhinoilta.”

Antti Talonen

AT: Minkälaista kritiikkiä keskinäistä
mallia kohtaan osoitettiin?
MH: ”Kritiikki oli lähinnä ideologista siitä, kuka valtaa lopulta käyttää.
Tähän vasta-argumenttina oli tietenkin, ettei mikään lopulta muutu, koska
työmarkkinaosapuolet tulevat käyttämään valtaa niin kuin ennenkin.”
AT: Kuulostaa siltä, että tuon aikainen maailmalaajuinen trendi kyseenalaistaa keskinäinen muoto ei ulottunut Suomeen?
MH: ”Ei, ei suinkaan. Olimme aika hyvin jo tottuneet keskinäisyyteen.
Mielenkiintoista tosin on, että näitä
fuusioita on jatkettu myöhemminkin
sangen laajassa mitassa.”

AT: Onko imagosyillä ollut mitään
roolia?
MH: ”Mielestäni toiminnan lakisääteiseen luonteeseen sopii paremmin keskinäinen malli kuin osakeyhtiö. Sosiaalivakuutuslaitokset ovat kehittyneet kaupallisempaan suuntaan
viimeisen 20 vuoden aikana, mutta ne
ovat kuitenkin lakisääteisiä laitoksia.
Keskinäisyyden ansiosta ne eivät ole
enää pörssiyhtiöiden pelinappuloita,
kuten joskus näytti.”

AT: Miltä työeläkeyhtiöiden tulevaisuus näyttää?
MH: ”Jos ajatellaan suomalaista työeläkekokonaisuutta, niin meillä tilanne
on poikkeuksellisen vahva verrattuna
esimerkiksi muihin EU-maihin.”
”Suomalaiset keskinäiset yhtiöt
ovat olleet tärkeitä kotimaisten yritysten pääomahuollon näkökulmasta.
Erityisen korostetusti silloin, kun takaisinlainaus-järjestelmä oli vielä olemassa. Nykyään pankki- ja vakuutusmaailmassa ei suuria varallisuuskeskittymiä ole kuin työeläkeyhtiöissä.”

AT: Tuliko keskinäisyyden korostamiseen julkisuuden kautta painetta entä
vastustusta?
MH: ”Keskinäisyys ei tullut julkisuudessa lainkaan esille, vaan se oli
neuvottelupöydissä kehitetty ratkaisu.
Julkisuudessa paine oli ennemminkin
olla tekemättä mitään ja säilyttää olemassa oleva tilanne.”
”Laajalti koettiin, että tämä oli hyvä ratkaisu. Käsittääkseni kaikki olivat
hyvin helpottuneita, että riita laukesi.”

AT: Jäikö jotain sanomatta?
MH: ”Sellainen muutos on tapahtunut, että ennen työeläkeyhtiön toimitusjohtajan piti osata sosiaalinen
puoli eli vakuutuspuoli hyvin. Nykyisin on yleistynyt käytäntö, jossa sijoitusjohtajista tulee toimitusjohtajia.
Tämä tietysti näkyy julkisissa kannanotoissa. Se on harmi myös siksi, että
työeläkeyhtiöiden päätehtävä on kuitenkin eläkkeiden maksaminen ja niitä varten varojen kerääminen.”
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Keskinäisen
vakuutusyhtiön
hallintohenkilön
pitää olla pätevä
ja sopiva

Kalpalan aikana
Tapiola julkaisi
keskinäisyyttä
koskevan erinomaisen
oppikirjan. Se löytyy
netistä osoitteesta:
https://blogs.helsinki.
fi/masterclass/
files/2014/03/
Keskin%C3%A4isyys.
pdf

Kansikuva
kirjasta ”Jos on
valta, on myös
vastuu. Asmo
Kalpalan elämä”

Euroopan unioni on asettanut vakuutusyhtiöiden,
kuten pankkienkin, hallituksen jäsenille tietyt
pätevyysvaatimukset. Kokemusta ja osaamista
liiketoiminnasta ja finanssialasta pitää olla.
Teksti ja kuva: MARKKU PULKKINEN

V

akuutusyhtiön on annettava
Finanssivalvonnalle (Fiva)
selvitys hallituksen jäsenten
pätevyydestä ja sopivuudesta (fit and
proper) hallintotehtäviin. Myös johtavien toimihenkilöiden osalta on laadittava sama selvitys. Määräys koskee
sekä vahinko- että henkivakuutusyhtiöitä.
”Vuonna 2016 voimaan tullut Solvenssi II -direktiivi määräsi finanssialan hallinto- ja johtohenkilöille tietyn
pätevyyden. Tarkastamme yhtiöiden
tekemistä pätevyys- ja luotettavuusilmoituksista, täyttyvätkö direktiivin
vaatimukset”, kertoo toimistopäällikkö Teija Korpiaho Fivan vahinko- ja
henkivakuutusyhtiöiden valvontayksiköstä.
”Kaikille hallituksen jäsenille on
tietyt perusvaatimukset osaamisen
suhteen. Osan vaatimuksista hallitus
voi täyttää kollektiivisesti. Esimerkiksi vakuutusmatematiikan osaamista ei
vaadita kaikilta, mutta kyseistä osaamista pitää löytyä hallituksesta.”
Valittavien henkilöiden pätevyys ja
sopivuus on ensisijaisesti yhtiön vastuulla ja se osoitetaan yleensä henkilön ansioluettelolla. Kaikkia tarvittavia henkilötietoja vakuutusyhtiökään ei suoraan saa. Finanssivalvon-
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ta esimerkiksi tarkastaa hallintohenkilöiden rikosrekisterin ja mahdolliset
luottohäiriömerkinnät. Pienet rikkeet
eivät välttämättä ole este valinnalle,
mutta talousrikokset ovat.
Perusasiat osattava
Aivan pystymetsästä keskinäisen vakuutusyhtiön hallitukseen, toimitusjohtajaksi tai varatoimitusjohtajaksi ei
voi nousta.
”Henkilöiltä vaaditaan ainakin liiketoimintaosaamista sekä perustietämys siitä, kuinka vakuutusyhtiö toimii ja miten korvausvastuisiin varaudutaan. Yhtiössä on paljon asiakkaiden
rahaa ja niitä on hoidettava huolella.”
”Sijoitukset ovat keskeinen osa vakuutusliiketoimintaa. Siksi hallitusten
jäsenten on esimerkiksi ymmärrettävä
riski- ja vakavaraisuusarvion, ORSAn,
tarkoitus ja sisältö. Vain silloin pystyy haastamaan yrityksen johtoa esimerkiksi sijoitusasioissa”, Korpiaho
konkretisoi.
Jatkuva koulutus tärkeää
Jos hallintohenkilöllä ei ole vakuutusalan osaamista vielä siinä vaiheessa, kun hänet valitaan hallituksen jäseneksi, pitää se hankkia koulutuksen
kautta tietyn ajan sisällä. Kaikki va-

kuutusyhtiöt järjestävät hallintohenkilöilleen säännöllisesti koulutuksia ja
ne useimmiten riittävät. Vakuutusalaa
tai sijoittamista voi opiskella muuallakin. Fivan ja yhtiön yhteisenä velvollisuutena on valvoa, että hallintohenkilöt ja johtavat toimihenkilöt täyttävät
fit and proper -vaatimukset koko ajan.
Korpiaho tähdentää myös sitä, että
hallituksen jäsenellä ja yhtiöllä ei saa
olla merkittäviä eturistiriitoja, jotta
hallintohenkilö ei joudu jääväämään
itseään liian usein päätöksenteossa.
Finanssivalvonta tekee tarkastuksia
vakuutusyhtiöihin ja voi silloin haastatella myös hallituksen jäseniä. Silloin
on tiedettävä yhtiön keskeiset asiat.
”Yksi keskeinen seikka hallintohenkilön tehtävässä on se, että hänellä on aikaa perehtyä yhtiön asioihin ja
hoitaa tehtäväänsä huolellisesti. Tärkeimpänä tavoitteena pitää aina olla
vakuutettujen etujen turvaaminen”,
Korpiaho muistuttaa.

Teija Korpiaho
kehottaa ottamaan yhteyttä
Finanssivalvontaan, jos
hallintohenkilöiden pätevyys- ja
soveltuvuusvaatimusten
täyttyminen
arveluttaa.

”Keskeinen asia hallintohenkilön tehtävässä
on se, että on aikaa perehtyä yhtiön
asioihin ja hoitaa tehtäväänsä huolellisesti.
Tärkeimpänä tavoitteena pitää aina olla
vakuutettujen etujen turvaaminen.”

Omistautunut
keskinäisyydelle
Teksti:
SAMI KARHU

H

elinä Hirvikorven kirja Tapiola-ryhmän
aiemmasta pääjohtajasta Asmo Kalpalasta vuodelta 2012 on niitä harvinaisia yritysjohtamisen kirjoja, joissa
on paneuduttu keskinäisyyteen. Se on
suositeltavaa luettavaa erityisesti keskinäisten yritysten hallinnossa toimiville. Kirjassa on yhdistettynä keskinäisyyden laajat ulottuvuudet asiakaslähtöisenä ja yhteiskuntavastuullisena
yritysmallina reaalielämän monipolvisuuteen.
Kalpala suuntautui voimallisesti
keskinäisten yhtiöiden Eurooppa-yhteistyöhön. Työn tuloksena syntyi v.
2008 osuustoiminnallisten ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden edunvalvontajärjestö Amice ja Kalpalasta tuli sen ensimmäinen puheenjohtaja.
Amicesta kehittyi toimija, joita Eu-

roopan unionin komissio kuuntelee
kehittäessään finanssialan sääntelyä.
Kalpala on eettisen ja yhteiskuntavastuullisen yritystoiminnan puolestapuhuja. Hän sanoo, että keskinäiset
yritykset parantavat markkinoiden
toimintaa. Taloudessakin ideologioiden tulee kilpailla keskenään, koska
se pitää huolen siitä, että ideologiat
myös hallitsevat heikkouksiaan. Monet muistavat Kalpalan ajalta yhden
vaikuttavimmista mainoksista, mitä
TV:ssä on pyörinyt. Tapiolan konttoriin astuu salkkuherroja. He pyytävät tavata omistajan. Vakuutusvirkailija vie pukumiehet huoneeseen,
jonka seinillä on tavallisten suomalaisten kuvia ja kertoo heidän omistavan yhtiön. ”Ei tätä voi ostaa”, toteavat herrat.
Kalpala tuo esiin myös keskinäisen

mallin pulmia, jolloin selvää omistajatahtoa ei meinaa löytyä, omistajan asemaa käytetään väärin yrityksen tarkoitusperiin nähden tai yleisemmät yhteiskuntapoliittiset tavoitteet puuroutuvat ongelmallisesti yrityksen hallinnossa.
Kirja viestii, kuinka erityisesti keskinäisyys tarvitsee johtajat, jotka ovat
rehellisiä, taitavia eivätkä aja omaa
etuaan. Johtajat ovat tärkeitä, koska keskinäisyys elää paljon myös heidän varassaan. Aina tarvitaan kilpailukykyä, uutta teknologiaa ja uusien
tuoteinnovaatioiden tuomista markkinoille. Hyvä kannattavuus ja riittävä vakavaraisuus ovat edellytys yhteiskuntavastuulliselle toiminnalle. Kalpala katsoo, että kansanliikkeenomaisessa yritysmallissa on vielä paljon potentiaalia.
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Tarve uudelle
kirjallisuudelle
on tunnistettu

Teksti ja kuva: ANTTI TALONEN

Keskinäisen vakuutustoiminnan historia ulottuu 900 vuoden taakse. Nykyään näillä yhtiöillä on
maailmanlaajuisesti lähes miljardi asiakasomistajaa ja niiden yhteenlaskettu vakuutusmaksutulo
vuodessa on noin 1 200 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Silti aiheesta on kirjoitettu vain seitsemän
kirjaa.

Keskinäisyys on taloudellisesti
merkittävä ilmiö, josta on kirjoitettu
hyvin vähän. Kuvassa alan keskeinen
tutkimuskirjallisuus.

Keskeinen tutkimuskirjallisuus
Beito, D. T. (2000). From Mutual Aid to
the Welfare State: Fraternal Societies and Social Services, 1890-1967. University of North
Carolina Press.
Henttinen, A. (2005). Vakuuttavaa Yhteistyötä - Lähivakuutus-ryhmän Historia. Lähivakuutus-ryhmän Keskusliitto.
Gönülal, S. O. (Toim.). (2012). Takaful and
Mutual Insurance: Alternative Approaches to
Managing Risks. The World Bank.
Hansmann H. (1996). The Ownership of
Enterprise. Harvard University Press.
Harris, B. (2012). Welfare and Old Age
in Europe and North America: The Development of Social Insurance. Pickering & Chatto.
Pearson, R., & Yoneyama, T. (Toim.).
(2015). Corporate forms and organizational
choice in international insurance. Oxford University Press.
Suomi, A. (Toim.). (2007). Keskinäisyys,
näkökulmia omistaja-asiakkuuteen. Helsinki:
Tapiola-ryhmä & Edira Prima Oy.
Van Leeuwen, M. H. (2016). Mutual Insurance 1550-2015: From Guild Welfare and
Friendly Societies to Contemporary Micro-Insurers. Springer.
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K

eskinäisten yhtiöiden historioita ja johtajien muistelmia on nautinnollista ja
mielenkiintoista lukea. Näistä teoksista oppii paljon siitä, miten yhtiöt
ovat kehittyneet, minkälaisia haasteita ne ovat matkan varrella kohdanneet, ja mitkä ajurit ovat tehtyihin päätöksiin vaikuttaneet. Onneksemme näistä lähtökohdista löytyy
varsin laajasti julkaisuja niin meiltä
kuin maailmalta. Erinomaisena esimerkkinä mainittakoon Annastiina Henttisen kirjoittama Lähivakuutus-ryhmän historia, joka toimii soveltuvin osin myös tieteelliset mitat
täyttävänä keskinäisyyden historian
perusteoksena.
Yksittäisten yhtiöiden näkökulmasta ponnistavien historioiden ohella keskinäisestä vakuutustoiminnasta
on julkaistu kirjoja hämmästyttävän
vähän. Siis sellaisia, jotka onnistuvat
vetämään laajempia ja yleisiä jäsennyksiä asiakasomisteisen vakuutustoiminnan erityispiirteistä. Avainteoksia, jotka toimivat keskinäisen mallin
oppikirjoina ja yhtiöiden johtohenkilöiden sparraajina. Puheenvuoroja, jotka haastavat tai visioivat mallin
yhtymäkohtia tulevaisuuden kehitystrendeihin.
Toteutettuani kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen, esille nousi yhteensä seitsemän kirjaa keskinäisyydestä. Olemassa olevista seitsemäs-

tä kirjasta neljä tarkastelee keskinäisyyden historiaa Japanissa, Ruotsissa, Belgiassa sekä yleisemmin Pohjois-Amerikassa
ja
Euroopassa.
Maantieteellisesti kapean tarkastelun
lisäksi näkemykset siitä, mitä historialliset kehityspolut tarkoittavat tämän päivän ja tulevaisuuden näkökulmasta, jäävät pienemmälle painolle. Viides kirja keskittyy islamilaiseen
keskinäisyyteen, jota harjoitetaan ko.
maiden omien kulttuuristen erityispiirteiden lähtökohdista. Näiden niin
kutsuttujen ”Takaful” -yhtiöiden sovellettavuus länsimaihin, mukaan lukien Suomeen, on rajoitettua.
Jäljelle jäävistä kahdesta kirjasta
Henry Hansmannin The Ownership
of Enterprise käsittelee keskinäisyyttä
vain yhdessä luvussa. Näin ollen parasta antia tätä päivää ja tulevaisuutta
silmällä pitäen tarjoaa Arja Suomen
toimittama Keskinäisyys-kirja vuodelta 2007. Suomalaisina on syytä olla tästä ylpeä.
Näyttää siis siltä, että markkinoilla
olisi tarvetta keskinäistä vakuutustoimintaa tarkastelevalle uudelle kirjallisuudelle. Asia on noussut esille myös
useissa keskinäisten yhtiöiden johtajien kanssa käymissäni keskusteluissa.
Osaltaan tätä tarvetta indikoi myös se,
että jo kirjoitetuista kirjoista neljä on
julkaistu 2010-luvulla ja vain yksi ennen vuotta 2000. Trendi on siis nouseva ja tarve tunnistettu.
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uutiset

Tupa oli täynnä
tuoreen teeman
houkuttelemana.

Osuuskunnat edistävät
tulevaisuuden kestävää
alustataloutta

"Teknologiayritykset eivät vain
vielä ymmärrä
osuuskuntien
mahdollisuuksia", muistutti
Ed Mayo.

Teksti: HANNA MUUKKA
Kuvat: MATTI KETOLA

Alustatalous mullistaa liiketoimintamalleja.
Alustoilla kuten Überillä tai Airbnb:llä luodaan
valtavat määrät arvoa, joka muodostuu
alustojen käyttäjien - kuluttajien ja erityisesti
palvelujen tuottajien työstä. Mutta kenelle
lisäarvo päätyy ja kuka päättää alustan
toimintatavoista?

O

suustoimintakeskus Pellervo järjesti 14.11. Helsingissä
Alustaosuuskunta OPEN -tapahtuman, jossa puhuttiin omistajuuden merkityksestä ja siitä, miten rakennamme yhdessä yhteisöllisempää ja
vastuullisempaa markkinataloutta.
Omistamisen vallankumous
”Olemme vasta asennusvaiheessa ja
suurin muutos on vielä tulossa, nyt on
hyvä hetki pohtia näitä asioita”, painotti tilaisuuden avannut PTT:n toimitusjohtaja Iiro Jussila.
”Teknologia murtautuu sinne, mis-
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sä se ei ehkä perinteisesti ole ollut ja
on keskeisiä lisäarvon synnyttäjiä tulevaisuudessa.”
Jussilan mukaan olemme siirtyneet
transaktioiden taloudesta alustatalouteen, jossa keskiössä on ihmisten välinen ja myös ihmisten ja tekniikan välinen vuorovaikutus.
”Sidosryhmien roolit eivät ole enää
itsestään selviä. Omistajuus nousee
merkittäväksi teemaksi ja erityisesti
jaetun omistajuuden elementtejä tarvitaan. Mielenkiintoista on, mikä on
osuustoiminnan rooli ja asema muutoksessa.”
Alustaosuuskunnat
maailmalla
”Voimme vastata jakamistalouden
ongelmiin – alustakapitalismiin – vain
muuttamalla omistajuutta, luomalla demokraattisen hallintotavan sekä
vahvistamalla solidaarisuutta”, tapahtumassa puhumassa ollut Cooperatives UK:n pääsihteeri Ed Mayo muis-

tutti. Cooperatives UK on ollut luomassa Isoon-Britanniaan alustaosuuskuntien yrityshautomoa.
Alustaosuuskunnan määritelmä on
Mayon mukaan sinänsä aika yksinkertainen.
”Alustaosuuskunta on yhteisesti
omistettu ja demokraattisesti hallittu
yritys, joka käyttää digitaalista alustaa,
jonka avulla ihmiset vastaavat tarpeisiinsa tai ratkaisevat ongelman yhdistämällä ihmiset ja varallisuuden.”
This is so Finnish!
Maailmalle on syntynyt jo paljon alustaosuuskuntia, jotka pyrkivät luomaan tulevaisuuden kestävämpää
alustataloutta. Suomi voisi Mayon
mukaan hyvin olla alustaosuuskuntien mallimaa, sillä meiltä löytyy teknologiaosaamista, mutta myös osuustoimintahenkeä.
”Suuret alustayritykset Google ja
Facebook voivat tuntua ylivoimaisilta
vastustajilta, mutta teknologiayrityk-

Iltapäivän
työpajoissa
pohdittiin, mitä
alustaosuuskunnat ovat
käytännössä.

set eivät vain vielä ymmärrä osuuskuntien mahdollisuuksia. Sielläkin muutos
odottaa ja kun se tapahtuu, osuuskuntaliikkeen tulee olla valmiina.”
Alustoissa on tulevaisuus
OP Ryhmä on herännyt kilpailuympäristön ja asiakaskäyttäytymisen
muutokseen ja haluaa olla avainroolissa syntymässä olevilla markkinoilla.
”Tavoitteena on avoimia rajapintoja hyödyntäen varmistaa OP:n kiinnostavuus kumppanina ja luoda uusia
innovatiivisia ja täysin digitaalisia palveluita”, kehitysjohtaja Tomas Granlund valaisi.
OP onkin jo julkaissut kaikki keskeiset palvelunsa rajapintoina ja tuonut muiden palveluita ja datalähteitä
omiin palveluihinsa ja tehnyt yhteistyötä.
”Olemme valmiita avaamaan datamme kumppaneillemme. Alustataloudessa joutuu luopumaan vanhasta tavasta omistaa koko arvoketju itse.
Tuottojen jako on hyväksyttävä alus-

tan jakeluvoiman kasvattamiseksi”,
korosti Granlund.
Osuuskunta sopii datan
omistamiseen
Kustannussäästöt tai tehokkuus eivät
ole suurin hyöty alustoilla, vaan rajapintojen avaaminen luo aivan uutta
koko arvoketjuun.
”Suurin muutos ei ole se, että dataa
pystytään keräämään vaan se, että alustoilla syntyy aivan uutta dataa ja uusia
ansaintamuotoja”, huomautti alustataloustutkija Leena Ilmola-Sheppard.
Tyypillinen alusta ei Ilmola-Sheppardin mukaan edes vaadi paljon investointeja.
”Turha alkaa itse vääntää koodia,
koska isoja yrityksiä ei voi kuitenkaan
sillä saralla voittaa. Pitää oppia hyödyntämään jo niitä olemassa olevia resursseja. Todellinen haaste on rakentaa
parempi bisneskonsepti siitä koodista.”
Ilmola-Sheppard uskoo, että osuuskunta on melko itsestään selvä vaihtoehto yritysmuodoksi alustataloudessa.
”Kun firma liittyy johonkin alustaan, halutaan yleensä varmistaa toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys ja se ettei joku tule ja kaappaa firmaa tai alustaa.”
Paneelissa oltiin optimistisia
Aamupäivä päättyi paneeliin, jossa keskusteltiin teemasta "Omistajuuden vallankumous - ovatko alustaosuuskunnat
ratkaisu?". Toimitusjohtaja Juho Makkonen Sharetribesta haluaa demokratisoida jakamis- ja alustatalouden.

”Vaikka nuoria ei kiinnosta tavaroiden omistaminen, heitä kiinnostaa
kyllä kuka omistaa ne yritykset, joiden
palveluita he käyttävät.”
Hänen mukaansa osuuskunnat
voivat tehdä myös paljon paremmat hinnoittelumallit, koska osuuskunnassa raha pysyy yhteisössä. Toinen panelisti alustaosuuskuntayrittäjä
Leo Sammallahti muistutti, että alustat eivät ole ongelma vaan käyttäjien
ja omistajien välinen jännite ja ristiriita. Osuuskunnassa nämä yhdistyvät.
Ilmola-Sheppard oli mukana myös
paneelissa ja pohti, miten EU:ssa yritetään nyt kontrolloida alustoja huomauttaen, että lainsäätäjät ovat aina 3-4 vuotta myöhässä. Myös OP:n
Granlund toi paneelissa esille, että täytyy rohkeasti lähteä vain kokeilemaan
eri toimintamalleja ja miettiä missä
osuuskunnat ovat vahvoja ja mitä globaalit jätit eivät pysty tarjoamaan, kuten paikallisuus ja suomen kieli.
Alustaosuuskunnat
käytännössä
Iltapäivällä jakauduttiin työpajoihin,
joissa pohdittiin mitä alustaosuuskunnat ovat käytännössä. Teemoina olivat:
millaisia alustaosuuskuntia Suomi tarvitsee ja miten yhteisöllisyyttä voidaan
lisätä alustaosuuskuntien avulla. Lisäksi keskusteltiin ajankohtaisesta teemasta datan omistajuus ja miten osuuskunnat voivat olla ratkaisu.
Osuustoiminta uudistuu
Alustaosuuskunta
OPEN-tapahtumaan osallistui yli 80 osallistujaa niin
pienistä kuin suuristakin osuuskunnista, järjestöistä ja yliopistoilta.
Professori Jukka Mähönen toimi
päivän aikana kiteyttäjänä ja muistutti
lopussa meitä kaikkia, että vaikka peliasetelma muuttuu kukaan ei välttämättä häviä.
”Osuustoiminnan ydin on 150
vuotta ollut, että yhdistetään omistaminen ja käyttäminen. Nyt se vain ottaa taas uuden muodon.”
Tapahtuman materiaalit, kuvia sekä
lisää tietoa aiheesta:
www.alustaosuuskunta.com
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haastattelussa
Kansanedustaja Eero Suutari:

Yritysyhteistyö
on oleellinen osa
4H-toimintaa
Tekemällä oppii. Tässä kiteytettynä 4H-liiton ydinajatus, jolla
nuoria rohkaistaan elämänpolulla eteenpäin.

Teksti ja kuvat:
RIKU-MATTI
AKKANEN
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otieläinpihat ovat useimmille suomalaisille tuttua 4H-toimintaa erilaisista tapahtumista. Perinteikäs lastenja nuortenjärjestö on kuitenkin paljon muutakin. Tänä vuonna 90 vuotta
täyttävä Suomen 4H-liitto on nostanut juhlavuotensa teemaksi yrittäjyyskasvatuksen ja nuorten työllistymisen.
”Yhä suurempi merkitys on
4H-yrittäjyydellä, jossa nuori pääsee
kokeilemaan työelämätaitoja ja yrittämistä käytännössä”, toteaa kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari,
joka on Suomen 4H-liiton hallituksen
puheenjohtaja.
Oman 4H-yrityksen voi perustaa
kuka tahansa 13-28-vuotias 4H:n jäsen. 4H-yritys on Suutarin mukaan ennen kaikkea harrastustoimintaa, mutta siinä voi myös tienata rahaa pyörittämällä pienimuotoista bisnestä, vaikkapa kesäkioskia. Yrityksen myynti saa
olla vuodessa 50–7 000 euroa.
4H-yrittäjiksi ryhtyy yli 1 300 nuorta vuosittain. Järjestö työllistää lisäksi
yli 7 000 nuorta maaseudulla ja kaupungeissa. 4H-kerhoja on lähes 3 000
ympäri maata.
”Hyvä esimerkki menestyneestä 4H-yrityksestä on Puusepänliike Mööpeli, joka on palkittu muun

muassa vuoden käsityöyrityksenä.
Nyt siitä on kehkeytymässä ihan oikea
yritys”, Suutari kertoo.
Kahden 13-vuotiaan seinäjokelaispojan perustama verstas on herättänyt
runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa ja näyttelyissä. Mööpelin hittituote, talonmallinen sänky nousi viime kesänä erityisesti lapsiperheiden
suosioon.
Koiralle hoitaja
mobiilisovelluksella
Pitkän uran itsekin yrittäjänä tehnyt
Eero Suutari on pohtinut uusia liikeideoita 4H-kerholaisille.
”Kaikki tietävät, että pihagrillin kasaaminen on aikaa vievää puuhaa. Suunnitteilla onkin palvelu, jossa 4H-nuoret voisivat koota asiakkaalle grillin esimerkiksi 50 euron korvausta vastaan.”
Asia on jo edennyt. Aiheesta on
keskusteltu eri kauppaketjujen, muun
muassa alueosuuskauppojen kanssa.
Tulossa on lisäksi mobiilisovellus,
jonka kautta pystyy tilaamaan koiralleen hoitajan 4H-yhdistyksen kautta.
4H-heppakerhoissa
puolestaan
opetellaan hevostenhoitoa ja eläinten
käsittelyä. Ne ovat erityisesti tyttöjen
suosiossa.

”Yhä suurempi merkitys on
4H-yrittäjyydellä, jossa pääsee
kokeilemaan työelämätaitoja
käytännössä”, sanoo Eero Suutari.

Suutari onkin huolissaan siitä, että
poikien osuus 4H-kerholaisista on koko ajan vähentynyt.
”Aiemmin tyttöjä ja poikia oli
suunnilleen puolet ja puolet. Tällä
hetkellä poikia on selvästi vähemmän.
Tarjonnan pitää olla tarpeeksi monipuolista, jotta myös pojat saadaan innokkaammin mukaan”, kansanedustaja painottaa.
Eero Suutarin eduskunta-avustaja,
hallintotieteiden maisteriksi valmistuva Kristiina Karjalainen on hänkin
entinen 4H-nuori.
”Olin 4H Dogsitter -kurssilla, jossa
opetellaan tulkitsemaan muun muassa koiran käyttäytymistä. Kyllä se oli
nuorelle tytölle mahtava juttu. Kun
vanhemmat eivät ostaneet omaa koiraa, niin pääsi silti harjoittelemaan
muiden koirien hoitamista”, Kristiina
Karjalainen muistelee.
Mukana Metsä Group ja Atria
Yritysyhteistyö on Eero Suutarin mukaan oleellinen osa yrittäjyyskasvatus-

ta. Tästä osoituksena Suomen 4H-liitto aloitti syksyllä yhteistyön Metsä
Groupin kanssa nuorten metsäsuhteen vahvistamiseksi.
Tällä pyritään kasvattamaan nuorten ymmärrystä alan taloudellisesta ja
ekologisesta merkityksestä.
Oppimisympäristönä toimii 4H
Business Lab, jossa nuorten on mahdollista perehtyä metsänhoidon menetelmiin modernin teknologian
avulla. Metsä Group -yhteistyö avaa
nuorille pääsyn myös tutustumaan
yhtiön tuotantolaitoksiin ja hakkuukohteisiin.
Konserni tukee lisäksi 4H:n eri
puolilla Suomea järjestämiä metsäpäiviä, joihin osallistuu vuosittain noin
35 000 koululaista.
”Metsien merkitys on aina ollut
suomalaisille suuri sekä taloudellisesti että luontoarvojensa vuoksi. Tälläkin hetkellä yli 20 prosenttia Suomen
vientituloista tulee metsätuotteista”,
sanoo Suutari.
Nuorten metsätietouden vahvistamisen ajankohtaisuutta lisää käynnissä oleva ilmastokeskustelu.
”Suomessa on maailman parasta
metsänhoitoa ja hyvin kasvava metsä
oiva hiilinielu.”
Pitkän linjan yrittäjä
Metsäala ei ole vieras Suutarille itselleenkään. Kajaanista kotoisin oleva
Suutari perusti 1980-luvun alussa yhdessä veljensä ja ystävänsä kanssa Kajaani Automatiikka Oy:n. Todellisen
läpimurron yritys kehitettyään uu-

denmallisen hakkuukoneen mitta-automatiikan.
Metsäkoneita valmistava Ponsse
kiinnostui uudenlaisesta älyteknologiasta ja osti lopulta Kajaanin Automatiikan itselleen. Suutarin myöhemmän firman ajoneuvotietokoneita kehittävän Sunitin käsialaa on puolestaan poliisiautojen käyttämä rekistereiden tunnistusjärjestelmä.
Tietotekniikan insinöörin koulutuksen saanut Eero Suutari palaa vielä
mieliaiheeseensa, yritysyhteistyöhön:
”Meillä on ollut myös Atrian kanssa
yhteistyötä ruokaprojektin puitteissa.
Kyseessä oli 4H-kokkikerhojen välinen
kilpailu, johon Atria toimitti elintarvikkeet ja osallistui myös palkintoihin.”
Jos yritys kiinnostuu 4H-yhteistyöstä, keneen kannattaa olla yhteydessä?
”Käytännön asiat hoitaa 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski,
mutta jos minuun ottaa yhteyttä, hoidan asiaa mielelläni eteenpäin”, lupaa
Suutari.
Hän muistuttaa, että 4H pyrkii
osaltaan ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Yksi keino on opettaa nuorille käytännön taloustaitoja.
Opetusta voisi tarjota vaikka paikallinen osuuspankki tai LähiTapiolan
alueyhtiö.
”Moni nuori ei välttämättä tiedä,
mitä merkitsee, jos lainaa pikavipillä
rahaa ja jättää maksamatta. Meillä on
Suomessa noin 400 000 vippivelallista,
joilla on merkintä luottotiedoissa. Tämä kertoo ongelman vakavuudesta.”
Suutarin
eduskuntaavustaja
Kristiina
Karjalainen
on entinen
4H-nuori.

Gebhardin maisemissa
� Eero Suutari tuntee hyvin Hannes Gebhardin
elämäntarinan ja hänen merkityksensä Kainuulle.
Suomalaisen osuustoiminnan isä vietti lapsuusvuotensa Kajaanissa ja kirjoitti myöhemmin ylioppilaaksi Oulun ruotsalaisesta lyseosta.
”Kalevalainen Kainuu innosti Hannesta, kuten
muitakin aikakauden suomenmielisiä”, luonnehtii Suutari, joka on itsekin sydämeltään osuustoimintamies.
Hän kuului Osuuskauppa Maakunnan hallitukseen 1990-luvun lopulta vuoteen 2011 asti,
jolloin Suutari valittiin ensimmäisen kerran kansanedustajaksi.
”Olin mukana hallinnossa aikana, jolloin päätettiin uudistaa Kainuun Prismat ja S-marketit sekä rakennuttaa alueen ABC-liikenneasemat. Ne
olivat hyviä päätöksiä.”
Keskinäinen vakuuttaminen on tullut Suutarille tutuksi sekä yrityselämän että Tapiolan valtakunnallisen neuvottelukunnan kautta, jossa hän
oli mukana 80-luvulta vuoteen 2010 saakka.
”Kummatkin yritykseni olivat Tapiolan vakuuttamia ja työntekijöiden vakuutuksista kaikki
olivat siellä”, Suutari kertoo.

Yhteiset juuret
� Osuustoimintakeskus Pellervolla ja 4H-liitolla
on yhteiset juuret ja pitkälti myös samat kansanvalistukselliset periaatteet.
Alkujaan Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa perustetun 4H-järjestön tavoitteena oli opettaa maaseudun nuorille työnteon ja arkielämän taitoja.
Järjestön tunnussanat ”head, hands, heart and
health” taipui suomeksi muotoon ”harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi”. Hannes Gebhardin perustaman Pellervo-Seuran tunnus oli puolestaan ”sydäntä, päätä ja kättä”, varsin lähellä
4H:n arvoja.
Pellervo oli lisäksi mukana perustamassa yhdessä MTK:n, Marttojen ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa 4H:ta, joka toimi aluksi
Suomessa nimellä Maatalouskerholiitto. Järjestön
perustamisasiakirja allekirjoitettiin 20.11.1928.
Kysy lisää: eero.suutari@eduskunta.fi
Lue lisää: www.4h.fi
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vesiosuuskunnat
VESIOSUUSKUNTAPÄIVILLE
OPPIMAAN

Kannattaako
vesihuoltoa omistaa?
Teksti ja kuvat: NINA PIMIÄ

Ainakin yksi kauppa on jo tänä syksynä tehty kuntien omistamien vesihuoltolaitosten välillä.
Vesihuoltolaitoksen myynnin edut
on helppo kertoa asiasta päättäville tahoille: myynnistä saatava tuotto sekä
vastuun ja velvoitteiden siirtyminen
toisaalle. ”Ellemme toimi näin, joudumme panostamaan jne..”
Perusteluista saa usein kuvan, jonka mukaan vesihuoltoa ei ole järkevää omistaa, koska sen kanssa joutuu
jatkuvasti kehittämään toimintaa, panostamaan kunnostuksiin ja varautumaan erilaisiin kriisitilanteisiin. Vaikuttaa siltä, että omistajalle vesihuoltolaitoksesta aiheutuu vain kuluja, joita ei pysty kattamaan tuotoilla. Kuinka
laitoksen ostava tai muuten haltuunsa
ottava taho sitten pystyisi näistä suoriutumaan?

Vesiosuuskuntapäivillä on
monenlaista
nähtävää.
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iime aikoina on käyty vilkasta keskustelua vesihuoltolaitosten omistajuudesta ja vesihuollon yhteiskunnallisesta rakenteesta sekä erilaisten laitosten
merkityksestä. Vesiosuuskunnissa on
pohdittu oman laitoksen ylläpitoa ja
tulevaisuutta. Samoin näyttää olevan
tilanne kuntakentällä. Erityisesti pienissä kunnissa pohditaan, onko vesihuoltolaitoksen omistaminen kunnan
ydintehtävä? Voidaanko palvelu siirtää jonkun muun tahon tuotettavaksi?

On huomioitava, että vesihuoltolain mukaan vesihuollosta perittävillä maksuilla pitää pystyä kattamaan
laitoksen toiminnasta aiheutuvat kulut ja pitkällä aikavälillä tarkasteltuna myös laitoksen investoinnit. Vaatimus on sama niin pienille kuin isoille laitoksille. Hinnoittelussa on huomioitava myös aiheuttamisperiaate, jonka mukaan laitos voi porrastaa
esimerkiksi liittymis- ja perusmaksuja siten, että enemmän kustannuksia aiheuttavilta alueilta peritään suurempia maksuja, kuin edullisemmilla
alueilla. Myös tämä mahdollisuus on
kaikilla laitoksilla kokoon ja hallintomuotoon katsomatta.
Miksi vesihuoltolaitos sitten kan-

nattaa omistaa? Vallanhaluisille vastaus on, valta päättää laitoksen asioista, kuten perittävistä maksuista, laajennuksista ja saneerauksista. Osuuskunnan jäsenillä, joilla ei vallanhalua ole, on myös mahdollisuus vaikuttaa oman vesihuollon toteuttamiseen
vaikuttamalla hallituksen jäseniin tai
osallistumalla asioista päättäviin kokouksiin. Perusteluja näin päin on
monesti vaikea esittää niin, että ne
huomattaisiin, harvaa oikeasti kiinnostaa valta tai vaikuttaminen näissä
yhteyksissä. Senhän näkee jo kokousten osallistujamäärissä.
Helpompi on maalailla hieman
uhkakuvia esiin: Miksi vesihuoltoa ei
kannata antaa ulkopuolisten omistukseen? Uusien omistajien tuottovaatimus sijoitukselleen, vesihuoltolaitoshan saa tuottaa kohtuullista voittoa.
Se mitä kohtuullinen tarkoittaa, onkin
aivan eri asia. Jotta tuottoa voisi saada, on hintoja yleensä nostettava. Vesi, kuten sähkökin nykyisin, on välttämättömyyshyödyke, jota ilman on
erittäin vaikea tulla toimeen. Tällaisen
palvelun hintaa voi nostaa melko paljon ennen kuin asiakkaat ryhtyvät toden teolla pihistelemään kulutustaan.
Tunnetusti hintojen korottaminen
on kivuttomampaa, kun kyse ei ole
omasta taskusta lähtevästä rahasta tai
muuten läheisten asioista. Aiempien
omistajien vaikutusmahdollisuudet
ovat erittäin heikot, etenkin jos omistus siirtyy oman kunnan ulkopuolelle,
jolloin vaikuttaminen ei onnistu kunnanvaltuutettujenkaan kautta.

Monessa
vesiosuuskunnassa ja
kunnassa,
mietitään
kannattaako
tämän kaltaista
infraa omistaa
vai ei? Kuvassa
vedenottamon
pumput ja
venttiilit.

Haurastuvasta infrasta halutaan monessa kunnassa ja
vesiosuuskunnassa eroon.

Tarvitseeko vesihuoltoa sitten
omistaa itse? Eipä siitä yleensä ainakaan haittaa ole. Mikäli vesiosuuskunnalla on tahtoa ja kyky huolehtia omasta vesihuollostaan sekä mahdollisuudet
kehittää toimintaa järkevästi, kannattaa
omastaan pitää kiinni. Jos taas tekijöitä,
tahtoa tai osaamista puuttuu merkittävästi, on syytä kartoittaa muutkin vaihtoehdot. Tämä ei välttämättä tarkoita
omistuksesta luopumista. On tietenkin

myös niitä vesiosuuskuntia, jotka haluavat päästä eroon koko vesihuoltolaitoksen infrasta ja toiminnoista.
Joillekin niistä vastaanottaja löytyy
naapuriosuuskunnasta tai kunnan laitoksesta, mutta kaikille ei niistäkään.
Lopputuloksena viimeksi mainitussa tilanteessa saa edelleen pohtia otsikon kysymystä; kannattaako vesihuoltoa omistaa? Ja jos kannattaa, niin kenen kannattaa?

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät lähestyvät jälleen. Päivät järjestetään helmikuun 2019 alussa
Laukaan Peurungassa. Tällä kertaa päivien teemoiksi on valittu aina ajankohtainen vesiturvallisuus ja paljon puhetta herättänyt vesihuollon rakennemuutos.
Näihin aihepiireihin kuulijoita johdattavat useat eri asiantuntijat, jotka käsittelevät aiheiden vaikutuksia vesiosuuskuntiin.
Luvassa on myös osallistujia mukaan haastava Learning cafe -työskentely, jonka tarkoituksena on koota kokemuksia, näkemyksiä ja ideoita vesiosuuskuntien kehittämiseen eri osa-alueilla. Jo perinteeksi muodostunutta iltajuhlaa vietetään tällä kertaa SVOSK ry:n 10-vuotisjuhlien merkeissä.
Vesiturvallisuutta käsittelevässä osassa tutustutaan lainsäädännön vesihuoltolaitoksia koskeviin
vaatimuksiin ja kuullaan aiheesta SuoVe-hankkeissa kertyneitä kokemuksia. Käsittelyyn otetaan myös
vesiosuuskuntien riskien hallinta erityisesti häiriötilannesuunnittelun näkökulmasta. Koska aiheet saattavat tärkeydestään huolimatta tuntua hieman teoreettisilta, kuivahkoilta ja vaatimuksia täynnä olevilta, elävöitetään kokonaisuutta tuomalla esiin todellisia tapahtumia vesiosuuskunnista. Esimerkkien avulla luodaan linkkejä teorioista käytäntöön, sekä jaetaan kokemuksia viisaudeksi ja varoitukseksi muille. Paikalle
on lupautunut myös vesihuoltolakimies alustamaan
ajankohtaisesta aiheesta ja vastaamaan kuulijoiden
kysymyksiin.
Vesihuollon rakennemuutosta lähestytään myös
useammasta eri näkökulmasta muutamia jo toteutettuja ratkaisuja läpikäyden. Molempina päivinä osallistujilla on mahdollisuus osallistua vesiosuuskuntien tulevaisuutta käsittelevään learning cafe -työpajaan, silloin kun se itse kullekin sopii. Työpajana toimivat pöydät, joissa on käsittelyssä eri aiheita.
Pöydissä voi keskustella muiden kanssa joko vetäjän johdolla tai vapaasti. Tulokset kirjataan pöytäliinoihin, mutta näkemyksensä voi käydä kirjaamassa pöytäliinaan ihan ilman keskusteluakin. Kyseessä
ei siis ole kurttuotsainen rypistys, vaan vapaamuotoinen, mutta tavoitehakuinen keskustelualusta. Lopuksi tulokset koostetaan ja esitellään vesiosuuskuntapäivien viimeisenä luentona.
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vesiosuuskunnat

VESIosuuskuntien
pääoma

Teksti: SAMI KARHU ja VESA ARVONEN

Vesiosuuskunta on oma apu
-organisaatio. Omaa
elinympäristöä voi hallita, jos on
osaamista, rahaa sekä kykyä ja
tahtoa yhteistoimintaan.

V

esihuolto-osuuskunnat ovat infrastruktuuripalveluita tuottavia käyttäjäomisteisia yrityksiä, perustaltaan
kuluttajaosuuskuntia. Koska ne ovat osuustoimintaa, kyse on myös ihmisyhteisöstä, joka tavoittelee yrityksensä avulla paitsi taloudellisia
myös sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita. Kyse
on elintavastamme.
Jäsenhyödyt
Maailman tärkein asia lienee puhdas vesi ja
toisessa päässä jäteveden asianmukainen käsittely. Vesihuolto-osuuskunnan jäsenhyödyn ydin on, että se toimittaa luotettavasti
elintärkeää palvelua. Jäsenten intressi on yhteinen panostus vesihuollon pitkäjänteiseen
ylläpitoon ja laatuun.
Vesilaitos on ns. luonnollinen monopoli. Sellainen on syytä pitää tavalla tai toisella demokraattisessa kontrollissa asujaimiston
väärän hyväksikäytön estämiseksi. Osuuskunnissa jäsen ja ääni -periaate varmistaa, että se ei ole vallattavissa sisältä eikä ulkoa. Kun
laitos on osuuskunta, vältetään myös kiusallinen keskustelu piiloverotusteemasta.
Alueen asutuksen säilyminen ja kehittyminen ovat yhteisön jatkuvuudelle olennaista. Haluamme, että omilla kulmilla voidaan
yhdessä elää säällistä elämää nykyaikaisine
palveluineen ja paikkakunnalle muuttaa uusiakin perheitä, tietenkin odotuksineen nykyaikaisesta elämäntavasta.
Vesiosuuskunta tuo ihmiset yhteen: yhteisön aktivointi ja sosiaalisen pääoman kasvu
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lisäävät elinvoimaa. Vesihuollon rakentaminen ja ylläpito tuovat myös työtä.
Osuuskuntaan kuuluu alueen laajat kansalaispiirit erilaisine valmiuksineen, joten
osuuskunnan on mahdollista saada alueen
parasta osaamista hallintoon aivan luontojaan, parhaimmillaan teknistä, taloudellista
ja juridista.
Sosiaalinen pääoma
Jotta jäsenhyödyt voivat toteutua, osuuskunnan tulee toimia hyvin. Tarvitaan taloudellista, sosiaalista ja osaamispääomaa. Jos joku
näistä ontuu, se näkyy pulmina toiminnassa.
Johtamisen ja jäsenistön käytöksen tulee
ruokkia sosiaalista pääomaa, joka tarkoittaa
ihmisten verkostoja ja niissä syntyvää luottamusta ja vastavuoroisuutta. Osuuskunnassa
sen pohja rakentuu, kun jäsenillä on aito yhteinen palvelutarve ja tavoite. Silloin jäsenten
edut voivat olla riittävän yhdensuuntaiset.
Osuuskunnan sisällä tarvitaan keskinäistä
luottamusta ja kykyä olla sen arvoinen. Avoimuus on hyväksi eli vaikeatkin asiat kerrotaan reilusti. Hyvät henkilösuhteet eri suuntaan ovat aina tärkeitä. Tarvitaan yleistä avuliaisuutta puolin ja toisin.
Tarvitaan aktiivinen jäsenistö, joka on positiivisessa mielessä kannustavan kriittinen
ja valmis ottamaan myös vastuuta. Yritystoiminnan ymmärtäminen kuuluu - tai tulisi
kuulua - Suomessa kansalaisuuteen. Jäsenistön sitoutuminen ja valmius osallistua taloudellisilla sekä henkisillä voimavaroilla osuuskunnan toimintaan on lopulta ratkaisevaa.
Vesiosuuskunta on osa yhteisöään, joten
paikallisten palveluiden käyttäminen mahdollisuuksien mukaan on hyväksi samassa
veneessä olemisen tunteen rakentamiseksi.
Rahapääoma
Ilman riittävää rahapääomaa ei onnistu lopulta mikään. Jäsenten oma pääoma on perusta. Vasta sen päälle voi tulla julkisten rahoituslähteiden hyödyntäminen. Julkisen ta-

louden voimavarat ovat aina rajallisia. Sitä
paitsi kunta ja valtio voivat auttaa sitä, joka
auttaa itseään.
Pitkäjänteisen hyvä taloudenpito on aina
osuustoimintayrityksen idea ja elinehto. Riittävä tulorahoitus tarkoittaa, että itseltä on
osattava vaatia ja on maksettava. Vaikka kirveltää, tariffit on oltava riittävät. Maksukyky
seuraa usein maksuhalua - tärkeäksi koetusta
ja laadusta maksetaan. Kyky varautua tuleviin
menoihin edellyttää usein reservien kasvattamista vähitellen.
Talkoohengellä saa asioita aikaan. Silloin
rahapääomaa saattaa säästyä. Tulee kuitenkin muistaa, että myöskään talkoolaisia ei tule käyttää väärällä tavalla hyväksi. Rahataloudessa työstä tulee maksaa.
Taito ostaa palveluita korostuu - kaikkea
ei kannata tehdä itse tai yksin. Verkostoituminen toisten vesiosuuskuntien kanssa on
rahanarvoista.
Osaamispääoma
Osuuskunnassa tulee osata asiat ja ymmärtää
ihmiset. Osuuskuntaan sopii osallistava johtaminen. Laatuun keskittyminen on erityisen
tärkeää, sillä veden kanssa ei saa ”möhliä”.
Kouluttautumiseen kuuluu huomioida ainakin kolme näkökulmaa: vesiosuuskunta on
tekniikkaa, yleensä vesilaitos ja vieläpä yritys.
Tehtävien jakaminen osuuskunnan sisällä on velvollisuus, jotta painetta ei ole liikaa
yksillä hartioilla ja useampikin osaa toimia.
Vesiosuuskuntien keskinäinen tuki parantaa
ongelmanratkaisua ja toimintamotivaatiota.
Vesiosuuskunta on osa yhteisöään. Kyky
toimia sidosryhmien suuntaan on tärkeää.
”Kumpikin voittaa” asetelmien rakentaminen kuuluu asiaan.
Jos vesiosuuskunta toimii hyvin, se toimii
mitä ilmeisimmin osuustoiminnan arvopohjan mukaisesti. Osuustoiminnan ihmiskeskeisten arvojen syvä ymmärtäminen ja kohtuuden periaatteiden arkinen soveltaminen
luovat perustan rakentaa ”hyvä vokki”.
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sosiaalinen
media
henkilö MIKKO PYNNÖNEN

Brysselin näkökulmasta

Osuuskuntakin
voi olla kasvuyritys

Vaikeilla
vesillä

Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen professori Mikko Pynnönen
sanoo yritysten tarvitsevan kasvuhalua ja -kykyä, mikäli ne haluavat

Pitkät ja vaikeat erosopimusneuvottelut EU:n ja Britannian

kehittyä. Eteenpäin auttavat myös kasvuun tähtäävä markkinointi ja

välillä ovat juuri päättyneet sopimusluonnokseen, jonka

vahva brändi.
Kuva: Wikipedia

Britannian hallitus on hyväksynyt. Tätä kirjoitettaessa
odotamme muutaman päivän päästä EU:n valtiojohtajien
Eurooppa-neuvoston kokousta, jossa neuvottelutulos
epäilemättä hyväksytään.

M
TARJA BÄCKMAN
Kirjoittaja on
kotieläinasiamies
Pellervon, MTK:n
ja SLC:n Brysselin
toimistossa.

olempien neuvotteluosapuolten
näkökulmasta tärkeintä on, että brittien EU-eron jälkeen 29. maaliskuuta
2019 ei päädytä sopimuksettomaan tilaan. Mahdollisuus kaupan jatkumiseen häiriöttä ja ilman esteitä on tärkein neuvottelutavoite, ja sen saavutettu neuvottelutulos täyttää.
EU:n puolella sopimustuloksen
etenemisessä sen päätöksentekoelimissä ei liene suuria vaikeuksia. Epävarmempaa sen sijaan on, miten sopimuksen sulattaminen kanaalin toisella puolella onnistuu.
Britit ovat ylpeää kansaa ja hyvin
tietoisia maansa komeasta historiasta. Tästä epäilemättä kumpuaa erityisen suuri haluttomuus taipua yhä suuremmaksi kasvaneen Euroopan unionin päätöksenteon kompromisseihin.
Populistiset poliitikot ja käsittämättömän vaikutusvaltaiseksi paisunut keltainen lehdistö on lietsonut kansan
epäluuloa unionia kohtaan.
Kuinkahan moni britti kansanäänestyksessä äänestyspäätöstään tehdessään huomasi kiinnittää huomiota esimerkiksi sellaiseen yksityiskohtaan, että Britannian erottua EU:sta unionin ulkoraja kulkee Irlannin
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Teksti ja kuva:
RIKU-MATTI
AKKANEN

Britanniassa pohditaan EU:sta irtautumisen
askelmerkkejä. Kuvassa Yhdistyneen kuningaskunnan
vaakuna.

saaren läpi. Tästä on muodostunut
erosopimusneuvottelujen
vaikein
asia, jonka ratkaisu leimaa vahvasti
koko saavutettua neuvottelutulosta.
Irlannin tasavallan halu pysyä EU:ssa on horjumaton. Ottaen huomioon
Pohjois-Irlannin verisen historian,
niin sanotun Pitkänperjantain rauhansopimuksen tuloksia ei haluta
horjuttaa.
Irlannin ja Pohjois-Irlannin raja on
muodostunut rauhansopimuksen jälkeen vähitellen näkymättömäksi. Yli
200 paikassa joku maantie ylittää rajan. Monilla yrityksillä on liiketoimintaa molemmilla puolilla rajaa. Maatiloilla on peltoja molemmilla puolilla
rajaa. Minkäänlaista ihmisten tai tavaroiden kulkemista rajoittavaa estettä saarelle ei voida suvaita.
Ison-Britannian parlamentti äänestää neuvottelutuloksesta joulukuussa.
Vielä meillä ei ole käsitystä siitä, mihin suuntaan äänestys kallistuu. Jos
parlamentti hylkäisi sopimusluonnoksen, aikaa uuden sopimusluonnoksen neuvottelemiseen ei ole. EU:n
puolelta on myös ilmoitettu, että halukkuutta neuvotella uutta sopimusta ei ole. Myös pääministeri Theresa May on painottanut tilanteen ole-

van ota tai jätä. Vaikka Britannia vaikuttaa olevan kansanäänestyksen jälkeen kuin lastu laineilla, merkittävää
halua kansanäänestyksen uusimiseen
ei ole ilmennyt. Jos kansan mielipiteen ei voida ennakoida merkittävästi muuttuneen, uutta kansanäänestystä ei tule.
Erosopimuksessa on pitkälti kysymys kauppasopimuksesta. Saavutettu neuvottelutulos mahdollistaa, että
Britannia ja EU jatkavat tulliliittona,
joka mahdollistaa kaupan jatkumisen
häiriöttä nykytilanteeseen verrattuna. Jos erosopimus ei tulisi hyväksytyksi, vastaan tulee niin sanottu kova Brexit, jossa kauppa yhdessä yössä
muuttuu maailman kauppajärjestön
WTO:n ehtojen mukaiseksi. Siinäkin
tapauksessa kauppaa edelleen käydään, mutta se ei ole yhtä helppoa.
Uusien rajakäytäntöjen käyttöönotto vaatisi runsaasti investointeja ja
lisähenkilökuntaa molemmin puolin. Viennin Britanniaan hidastuessa
monien tuotteiden markkinoilla syntyisi kaaos, joka ei voi olla vaikuttamatta hintoihin.
Yritysten on syytä varautua myös
tähän vaihtoehtoon, koska erosopimuksen toteutumisen tiellä on vielä
paljon epävarmuutta.

Mikko Pynnönen

”

Kun vuosi sitten syksyllä aloitin professorina, tavoitteena
oli ryhtyä rakentamaan Mikkeliin yrittäjyyden tutkimusryhmää
yhdessä samaan aikaan aloittaneen
osuustoimintayrittäjyyden professorin Henri Hakalan kanssa. Nyt tutkimusryhmässämme on kuusi henkilöä ja kasvua on näköpiirissä”, kertoo
Mikko Pynnönen, joka on LUT-yliopiston pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen professori Mikkelin
yliopistokeskuksessa.
Professuureja ovat rahoittaneet: OP
Suur-Savo, Osuuskauppa Suur-Savo,
Etelä-Savon kauppakamari ja maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki sekä
LUT-yliopisto.
Kuten yleensäkin professorilla,
tehtävänanto on lavea ja tehtävänkuva lopulta pitkälti professorin itsensä
rakentama ja rajaama.
”Toki yliopisto ja sidosryhmät asettavat omat odotuksensa peliin. Omassa
tapauksessani mukavan mausteen yli-

Kuka?
Mikko Pynnönen
IKÄ 39
KESKEISET TYÖTEHTÄVÄT:
Professori, pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen
LUOTTAMUSTEHTÄVIÄ:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, hallituksen jäsen
HARRASTUKSET:
Mökkeily, veneily ja kalastus. Matkailu ja lukeminen.
PERHE:
Vaimo, tytär 12 ja poika 13. Kissa ja koira.

opiston toivomaan akateemiseen tekemiseen tuo keskivertoa suurempi paino yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, erityisesti Etelä-Savon elinvoiman
näkökulmasta”, Pynnönen sanoo.
Hänen kolme keskeistä tutkimusteemaansa ovat kasvu, kansainvälisyys
ja pk-sektori. Pynnösen mukaan yrityksen kasvussa välttämätöntä on kehittyminen ja uudistuminen.
”Yrityksellä tulee olla kykyä ottaa
askelia tavoitteitaan kohti. Eli kasvaakseen yrityksen tulee olla sekä kasvuhaluinen että -kykyinen. Kansainvälisyys
on taas pitkälti sisään leivottu vaatimus
kasvuhalukkaalle yritykselle.”
Ei kiinni yritysmuodosta
Pynnösen mukaan hänen tutkimustensa ilmiöt ovat yleensä sellaisia, ettei yritysmuodolla ole merkitystä. Hän ei kuitenkaan muista törmänneensä osuuskuntamuotoiseen kasvuyritykseen.
”Tämä ei silti tarkoita sitä, etteikö
niitä ole. Päinvastoin, osuuskunta organisoitumismuotona voisi olla hyvinkin toimiva tilanteissa, jossa joukko yrittäjiä tai yrityksiä tarvitsee kasvun alkuvaiheessa tietynlaista osaamista, mutta eivät halua ostaa sitä ulkopuolisilta.”
Hän ottaa esimerkiksi kolme yhteistyötä tekevää yrittäjää, jotka tarvitsevat yhteisiin projekteihin koodaajaa. ”Jokaisella on tarve yhden kolmasosan panokselle nyt ja ehkä vielä
enemmän tulevaisuudessa. Yhdessä
henkilön palkkaaminen on liki mahdotonta, vuokratyöntekijä ei tule kysymykseen ja palveluna ostaminen va-

luttaisi osaamista muualle. Osuuskuntamalli saattaisi tulla kysymykseen.”
Osaavatko pk-yritykset, mukaan
lukien osuuskunnat, markkinoida tarpeeksi itseään?
”Pienissä yrityksissä ei yleisesti ottaen ole kovin hyvää markkinointi- ja
brändäysosaamista. En näe, että yhtiömuodolla on siinä suurta roolia.”
Pynnösen mielestä pk-osuuskunnat
voivat oppia kasvuhaluisilta start-upeilta esimerkiksi innovaatioiden johtamisessa ja verkostoitumisessa.
Digitalisaatio myllää
bisneksen
Lisänsä bisnekseen tuo myös digitalisaatio, joka on myllännyt perinteisiä
liiketoimintamalleja. Yrityksen kasvu ei kulje enää käsi kädessä resurssitarpeen kanssa. Tästä esimerkkinä on
sovelluksiin perustuva jakamistalous,
jonka tunnetuimpia edustajia lienee
Uber ja Airbnb.
Mikko Pynnönen näkee osuustoiminnassa ja jakamistalouden verkostoissa yhtäläisyyksiä.
”Kun puhutaan yleisesti yrittäjyydestä, tulee yhteistyö usein esiin. Minusta pitäisi pyrkiä yhä enemmän yhteistyöyrittäjyyteen, jossa osuuskunta
on näppärä organisaatiomuoto muiden joukossa.”
Ensi kosketuksensa osuustoimintaan Pynnönen sai kodin kautta.
”Äitini työskenteli koko työuransa
osuuspankissa. Osuustoiminta on toki sittemmin teemana vilahdellut Suomen taloushistoriaa lukiessa, niin hyvässä kuin pahassakin.”
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joulun paras kirjapaketti
elinkeinoelämän järjestöt ja ay-liike varovat paljastamasta rahavirtojaan. Kansan huomio ohjaillaan poliitikkojen taksilaskuihin.
Lobbauksella leipänsä tienaavan
Anders Blomin väitöstutkimus ei sisimpiä verhoja saa auki. Blom kuitenkin käsittelee aihetta kiitettävän monipuolisesti.
Voidaan poimia vaikkapa maatalouden EU-jäsenyysneuvottelut. Heikki
Haaviston ja Risto Volasen painotukset saattavat Blomin kuvailusta poiketa.
Molempia on toki kirjassa kuultu. Lukija saa kuitenkin käsityksen, miten uutterasti ja monipuolisesti hankalaan ratkaisuun pitää vaikuttaa, vaikka etukäteen
tiedetään, ettei kiitosta heru.
Blomille läheisempi on Turun telakan ja koko maan telakkateollisuuden
pelastaminen. Lobbarien (ja erityisesti Blomin oman viestintäyrityksen) piti
kääntää maan hallituksen ja oman puolueen elinkeinoministerin lähtökohtaisesti kovin nurja käsitys ”auringonlaskun alasta”.

Käsi joka
päättäjiä liikuttaa
Menneen vuoden poliittisissa kirjoissa on tavallista enemmän pohdittu
todellisia vaikuttajia. Etujärjestöt ja niiden asiamiehet, lobbarit, koettavat
vahvasti ohjailla vaaleilla valitun päättäjän toimintaa.

Teksti:
PEKKA ALAROTU

T

ohtori Sakari Siltala ei epäröi
tutkimuksensa
lähtökohtaa:
Metsäteollisuus on sata vuotta
ollut ykköslobbari Suomen tasavallassa.
Välillä oli tosin lyhyt kausi, jolloin
Nokian vetämä elektroniikkateollisuus
sai valtiovallalta kaiken, mitä kehtasi
pyytää. Nyt on palattu taas normaaliin
päiväjärjestykseen.
Siltalan kirja on tiivis mutta luettava
kertomus keskeisen vientialamme ja erityisesti sen keskusjärjestön kamppailusta Suomessa ja maailmassa. Metsäteollisuutemme historia on kerrottu professori Markku Kuisman päätoimittamassa komeassa, viisiosaisessa Metsäteollisuuden maa -sarjassa. Siltalan kirja syventää sen poliittista puolta pikakelauksella.
Kotona ja maailmalla
Lobbauksen painopisteet ovat sadan
vuoden varrella tietysti vaihdelleet.
Avoimillaan kahden kärjen taktiikka
paistoi sotien välillä. Metsäteollisuus rahoitti vahvasti lapuanliikettä ja sen väkivaltaista siipeä. Tavoitteena oli musertaa alituisia lakkoja järjestelleet kommunistit.
Samaan aikaan vientipuolen asiamiehet veljeilivät lännen demokratioiden kanssa. Onnistuttiinkin hyvin korvaamaan vuonna 1917 sulkeutuneet
Venäjän lihavat markkinat. Pääkilpailija Ruotsin kanssa oltiin veljiä tai riitapukareita tarpeen mukaan.
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Politiikan merkityksestä kertoo, että
vuoteen 1966 asti Suomen hallituksessa
oli usein metsäteollisuuden ”oma” mies.
Itsenäisyyssenaatin jälkeen vaikutusvalta oli vahvimmillaan 1930-luvulla P.E.
Svinhufvudin presidenttikaudella ja sitten jatkosodan vuosina.
Tiukan säännöstelytalouden aikana ministereitäkin tärkeämpiä tuttavia lienee ollut Suomen Pankissa. Pääjohtaja Mauno Koivisto oli outo lintu.
Myöhemmin Metsäteollisuuden toimitusjohtaja Matti Pekkanen kyllä kuului presidentti Koiviston hoviin, mutta
Pekkasen työn tuloksia ei nykyisin täysin kiitellä.
Hyvällä tai pahalla
Puunjalostusteollisuuden keskusliitto
lobbasi sekä rahalla että propagandalla,
joskus myös kovilla toimilla. Keskusliiton ohella yhtiöt jakoivat tukirahaa.
Ystäviä olivat politiikassa RKP ja kokoomus sekä Risto Ryti (ed.). Maalaisliitto oli puun myyjien puolueena sosialistien veroinen vihollinen.
Metsäliitto oli perivihollinen, varsinkin kun se osti Äänekosken ja alkoi selluntuottajaksi. Kesti vuosikymmeniä
ennen kuin metsäliittolaiset hyväksyttiin täysivaltaisina keskusliiton toimintaan.
Kovia toimia nähtiin esim. 2005, kun
Metsäteollisuus mursi kuuden viikon
työsululla Paperiliiton betoniseksi luullun sopimuspohjan. Keskusjärjestö var-

misti tupojen päättymisen eroamalla
vihdoin Elinkeinoelämän keskusliitosta, mutta tehdaskohtaisiin sopimuksiin
on vielä matkaa.
Puunjalostus nojasi pitkään keskitetysti hallittuihin kartelleihin. Nyt suuret
suomalaiset metsäyhtiöt hoitavat asiansa maailmalla itse.
Raha puhuu hissukseen
Suomessa puhutaan liikaa asian vierestä. Emme esimerkiksi tiedä, paljonko
lobbaukseen käytetään rahaa tai mitä
lobbaus yleensä on. Keskeiset lobbarit,

Vallan rajat selväksi
Tasavallan presidentin vaali, ja Sauli Niinistön ylivoimaisuus, on odotetusti innostanut kirjantekijöitä. Niinistön kilpakumppaneista ei ole ollut jutun
juureksi.
Emerituspäätoimittajan, television
harmaan vakioasiantuntijan Risto Uimosen kirja on tyhjentävä raportti Niinistön ensimmäisestä presidenttikaudesta. Niinistö tunnusteli ja kävi tarkasti läpi toimivaltansa rajat. Niin kuuluu
tehdä, kun perustuslaissa valtaoikeuksia muutetaan.
Pääroolissa ovat tietysti idänsuhteet
kuin vanhaan hyvään aikaan. Krimin
miehitys ja EU:n Venäjälle määräämät
boikotit vastaboikotteineen loivat vaativan tilanteen. Kulisseissa piti vielä määritellä hallituksen kanssa Suomen ulkopolitiikan marssijärjestys. Kun Sauli
Niinistö osoittautui virkansa arvoiseksi, kansa ei suostunut muodollisiin puolueprotesteihin.
Niinistön suhteita länteen analysoidaan varoen. Toisaalta pääministerit
ovat pitäneet Eurooppa-asiat lujasti näpeissään. Toisaalta Yhdysvallat on aina-

kin johdon puheissa yhtä arvaamaton
maa kuin Venäjä.
Pahis löytyy ulkoa
Aamulehden toimittajaparin Mäntyniemen herra kuuluu ryhmään ”skuuppiyritelmät”. Kirjaan on koottu paljon tietoa, mutta julkisuutta tavoiteltiin
journalistien tapaan kärjistämällä yksittäisiä tapahtumia sensaation hajuisiksi.
Ankat olisivat pudonneet nopeasti, ellei presidentti itse olisi jatkanut niiden lentoa närkästyneillä kommenteilla.
Niinistön suosio on niin jykevä, että hänen poikkeamistaan lillukanvarsistoon
vain hieman hämmästeltiin. Jos harharetket toistuvat, aletaan suhteellisuudentajua vähitellen epäillä.
Tuomo Yli-Huttulan kirjassa Sauli Niinistö on sivuhenkilö, vaikka siihen on presidenttiä itseään haastateltu. Varsinaisesti käsitellään kokoomusta. Miksi puolue ei oikein pääse tasavallassa kuskin paikalle, vaikka se on ollut
yli 30 vuotta lähes yhtäjaksoisesti hallituksessa?
Lähdeluettelosta ilmenee, että kirjan
ydin on laadittu todellisten asiantuntijoiden eli puolueen pitkäaikaisen valtiosihteerikerman kesken. Poliittinen sihteeristö löytää pahikset helposti ulkopuolelta, sellaiset kavalat kauheat kuin
Eero Heinäluoma ja Juha Sipilä.
Elanto ja ministeri
Erkki Tuomioja on päiväkirjojensa kolmannessa osassa toiminut politiikassa
kolme vuosikymmentä. Vasta nyt, yli
viisikymppisenä hän astuu ensi kertaa
maan hallitukseen. Hän ehtii vielä hyvin Suomen pitkäaikaisimmaksi ulkoministeriksi.
Osutaan saumakohtaan, jossa Martti Ahtisaari luopuu presidenttiydestä
ja Tarja Halonen voittaa tiukan kisan.
Tuomioja ajaa itseään sisään kauppaja teollisuusministeriksi ja seuraa sitten
Halosta ulkoministeriksi. Politiikan sisällä asioiden suhteet näyttävät perin
toisenlaisilta kuin kansan havahtuessa
aikojen päästä niistä kohisemaan.
Esipuheessa Tuomioja hiukan katuu
tuolloisia ärhäköitä henkilöarvioitaan.
Ikuisuuskiista Kalevi Sorsan kanssa alkaa jo tyyntyä, mutta mitään merkke-

jä ei näy, että Tuomiojasta tulee joskus
Sauli Niinistölle mitä läheisin yhteistyökumppani Suomen ulkopolitiikan linjakiistoissa.
Valtiollisten tehtävien lisääntyessäkin Elanto pysyy Tuomiojalle lähes yhtä tärkeänä sydämen asiana kuin Sadankomitea.
Sotilas kovin lobbari
Julmin lobbari on tietysti sotaväki. Onneksi kovimpia keinoja käytetään harvoin.
Sisällissotamme satavuotismuisteloissa voidaan jo tunnustaa, että Saksa
valtasi omista syistään Helsingin ja suuren osan Etelä-Suomea. Mannerheim
piti myöhemmin maineikkaan valkoisen voittoparaatinsa Helsingissä. Taitavaa lobbausta sekin.
Kenraalimajuri, kreivi Rüdiger von
der Goltz oli muutaman kuukauden
Suomen todellinen hallitsija ja nuoresta Suomesta tulossa Saksan vasallivaltio.
Saksan tappio sodassa koitui Suomen
pelastukseksi.
Tohtori Touko Perko tunnetaan
erityisesti meijerihistorioitsijana, mutta Saksan suhteet ovat hänelle tuttuja jo
väitöskirjasta. Maltillisesti hän availee
vuosikymmenten sitkistämiä harhaisia
myyttejä.
 Sakari Siltala: Oksalla ylimmällä.
Metsäteollisuus poliittisena voimana
1918–2018. 446 sivua. Siltala.
 Anders Blom: Veljeskunta. Lobbaus
Suomen poliittisessa järjestelmässä. 496
sivua. Gummerus.
 Risto Uimonen: Sauli Niinistö-tasavallan presidentti. 411 sivua. WSOY.
 Matti Mörttinen & Lauri Nurmi:
Sauli Niinistö. Mäntyniemen herra. 323
sivua. Into.
 Tuomo Yli-Huttula: Presidentti ja
porvarivalta. Ristiriitoja ja yhteistoimintaa tasavallan sisäpiirissä. 429 sivua.
Otava.
 Erkki Tuomioja: Ei kai eilisestä jäänyt
vammoja. Poliittiset päiväkirjat 1998–
2000. 711 sivua. Tammi.
 Touko Perko: Haastaja Saksasta
1918. von der Goltz ja Mannerheim. 431
sivua. Docendo.
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ikkuna maailmalle

Suomalais-venäläinen yhteistyö sai
jatkoa, kun Tatarstanin valtuuskunta kävi

Myös novgorodilaiset
Helsingissä
Itänaapurin tekemiin syksyn kauppapoliittisiin avauksiin lukeutuu myös
Novgorodin alueen valtuuskunnan
vierailu Helsingissä lokakuussa.
Novgorodin alueen varakuvernööri Veronika Mininan johtamaan delegaatioon kuului rakennus- ja puunjalostusalan sekä bio- ja kemianteollisuuden edustajia.
Venäjän historiassa merkittävää
roolia näytellyt Novgorod on merkitykseltään Tatarstania pienempi talousalue. Metsä- ja biotaloussektori on ollut Novgorodissa perinteisesti
vahva ja sen merkitys Suomen ja Venäjän välisessä kauppa- ja talousyhteistyössä tärkeä.
Talouden heilahtelut ja geopoliittinen tilanne ovat kuitenkin vähentäneet investointeja alueella.
Luoteis-Venäjällä
sijaitsevassa
Novgorodissa toivotaan, että muun
muassa maantie- ja rautatieverkoston
viimeaikaiset parannukset houkuttelisivat alueelle nykyistä enemmän länsimaisia yrityksiä.
Novgorodin alueella toimii maatalousosuuskuntia, joista suurimpia ovat
osuuskunnat Novgorodskiy Fermer ja
Novgorodskiy Agrariy. Kyseiset kulut-

marraskuussa Osuustoimintakeskus
Pellervon vieraana tutustumassa
osuuskuntamalliin.
Teksti: RIKU-MATTI AKKANEN
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”Suomen mallin mukainen osuustoiminta varmasti auttaisi viljelijöitä
tässä asiassa”, arveli Gubaydullin.
Hän kiitti Osuustoimintakeskus
Pellervoa yhteistapaamisesta ja toivoi
yhteydenpidon jatkuvan tiiviinä tulevaisuudessakin.
”Kansainvälinen osuustoimintaliike pitää yhtä oppiakseen toistensa kokemuksista ja viedäkseen näin liiketoimintamallia eteenpäin. Kun oppii sen,
mikä on kaverin kokemus, oppii samalla itsestäänkin enemmän”, luonnehti tapaamista Osuustoimintakeskus
Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu.

Maatalousmoottori hakee
bisnesavauksia
Venäjän alueista Tatarstanin talous
on seitsemänneksi suurin. Vähän alle neljän miljoonan asukkaan Tatarstanissa yksi tärkeimmistä elinkeinoista on maatalous. Tasavalta on kärjessä
maidontuotannossa ja myös merkittä-

vä lihantuottaja.
Tatarstanissa
toimii
noin 5 000 maatilaa ja yli
tuhat elintarvikealan yritystä. Vaikka osuuskuntia maassa onkin, niiden
osuus on verrattain pieni. Tatarstanin rekisterissä on 232 maaseudun
kuluttajaosuuskuntaa,
joista ainoastaan 52 on
aktiivisia. Tekemistä siis
vielä riittää osuuskuntamallin jalkauttamiseksi
tasavaltaan.
Tatarstan on ollut viime aikoina
myös bisnesrintamalla aktiivinen. Suomalainen bisnesväki kokoontui lokakuussa maan pääkaupungissa Kazanissa, joka tunnetaan kristillisen ja islamilaisen maailman kohtauspaikkana.
Finnish Business in Kazan -tapahtuman järjesti Suomalais-Venäläinen
kauppakamari Team Finland-vien-

Suomalaisyritykset
valmiina valloittamaan
Berliinin
Suomalaiset ovat näkyvästi esillä
maailman suurimmilla ruokamessuilla Berliinissä tammikuussa
2019. Osuustoiminnallisista yrityksistä mukana Grüne Woche
-tapahtumassa on muun muassa
Atria, joka on myös yksi messujen
sponsoreista.

taja- ja jakeluosuuskunnat on perustettu maataloudeltaan Novgorodin kehittyneimmälle alueelle, Novgorodin piiriin. Edellä mainituista kumpikin tuottaa vihanneksia ja perunoita.
Pari vuotta sitten Batetskiy-piiriin
perustettiin BIF-tuottajaosuuskunta,
jonka yhteyteen on suunniteltu teurastamoa ja lihanjalostusyhtiötä. Vuosina 2017-2018 Novgorodiin perustettiin seitsemän uutta osuuskuntaa.
”Alueen maatalouspolitiikan päätavoitteena on maataloustuotannon
kasvattaminen. Etusijalla on pienten
yksiköiden, mukaan lukien tuottajaosuuskuntien, toiminnan kehittäminen. Osuuskuntien verkoston rakentaminen mahdollistaa maatilojen ja
yksityisten kotitalouksien tuotteiden
alkutuotannon ja jakelun tehokkaamman järjestämisen”, Novgorodin kuvernöörin kansliasta kerrotaan.

S

Novgorodin viljelijäosuuskunnat tuottavat
muun muassa perunaa.

Berliinin
messujen
kumppanimaailmeen on
suunnitellut
mainostoimisto
Hasan &
Partners.

Kuva: Novgorodin alueen kehitysvirasto

atarstanilainen valtuuskunta
vieraili Osuustoimintakeskus
Pellervossa puheenjohtajansa
Ekzam Gubaydullinin johdolla.
Pellervon
osuustoimintajohtaja
Kari Huhtala havainnollisti delegaatiolle suomalaisten osuustoimintayritysten hallintorakennetta.
Pellervon hallituksen varapuheenjohtaja Tiina Linnainmaa puolestaan valotti osuuskunnan johtamista
ja hallintohenkilön roolia.
Tatarstanin tasavalta on Venäjään
kuuluva tasavalta Itä-Euroopassa Volga- ja Kama-jokien ympärillä. Vuonna 1994 Tatarstanin tasavallan ja Venäjän federaation välillä tehdyn sopimuksen mukaan Tatarstan on suvereeni valtio Venäjän yhteydessä.
Käydyssä keskustelussa myös sovhoosin johtajana toiminut Ekzam Gubaydullin totesi, että Tatarstanissa pyritään edistämään erityisesti viljelijöiden markkinoille pääsyä.

Tatarstanin Ekzam Gubaydullin ja
Osuustoimintakeskus Pellervon
Sami Karhu yhteiskuvassa.

Novgorodin
alueen
varakuvernööri
Veronika Minina

Kuva: MTK

Tatarstan
innostui
sinivalkoisesta
osuustoiminnasta
T

GRÜNE WOCHE
-RUOKAMESSUT

Kuva: Riku-Matti Akkanen

Kuva: Riku-Matti Akkanen

ninedistämismatkan yhteydessä. Suomalaisyrityksistä koostuvaa delegaatiota johti Suomen Moskovan-suurlähettiläs Mikko Hautala.

uomi on Saksassa järjestettävien, maailman suurimpien ruokamessujen kumppanimaa teemalla ”Aus der Wildnis” eli villistä luonnosta. Yli 80 yritystä eri puolilta Suomea tuo tuotteensa ja palvelunsa Suomen
messuhalliin Berliinissä 18.-27.1.2019 pidettäville Grüne Woche -kuluttajamessuille.
Messuille osallistuu vuosittain noin
400 000 kävijää sekä 1 700 näytteilleasettajaa ja 4 000 median edustajaa 65 eri maasta.
”Suomi haluaa valloittaa saksalaisten kuluttajien ja matkailijoiden sydämet omilla valttikorteillaan. Niitä ovat luontomme
ja ruokamme tutkitusti todistettu puhtaus,
vastuulliset tuotantotavat sekä innovatiiviset, huippulaadukkaat ja maukkaat ruuat ja
juomat yhdistettynä ripauksella villiä eksotiikkaa”, kertoo MTK:n puheenjohtaja Juha
Marttila.
Kumppanimaasopimuksen
messujen
kanssa allekirjoittanut MTK on vastuussa
järjestelyistä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, SLC:n sekä Business Finlandin kanssa. Messujen tukena ovat lisäksi muun muassa alueelliset ruoka- ja matkailuhankkeet sekä Suomen Saksan suurlähetystö.
Tapahtuman PR-tilaisuuksien ruoka- ja
juomasponsoreita ovat esimerkiksi osuustoimintayritykset Atria ja maitojätti Arla.
Atria on mukana lisäksi ohjelman eläinten hyvinvointia ja terveyttä käsittelevässä
osuudessa.
Lisätietoja messuista: www.gruenewoche.de
Suomen kumppanimaasivusto:
www.ausderwildnis.fi
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näkökulma

tradenomien osuuskunta

Oulussakin opiskellaan
tiimiyrityksissä

Teksti: HANNA MUUKKA

Osuustoiminnallinen
strategia
on jäsenyhteisöstrategia
S

trategia-käsite on vakiintunut osaksi liikkeenjohdollista puhetta jo kauan aikaa sitten - toisen maailmansodan jälkeen.
Vaikka itse strategia-käsitteelle ei
ole kyetty löytämään yhtä tai yksiselitteistä merkitystä, on erilaisia strategiatyökaluja ja -oppaita kehitelty
runsaasti.
Viime kolumnissamme kysyimme,
kuinka monen osuuskunnan strategia on aidosti osuustoiminnallinen ja
käytetyt strategiatyökalut osuustoimintayrityksiä palvelevia?
Strategian tehtävänä on auttaa yritystä saavuttamaan sille asetetut päämäärät. Osuuskuntien missio, perustehtävä ja olemassaolon syy sekä oikeutus yhtäältä erottavat sen sijoit-
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tajaomisteisista yrityksistä ja toisaalta asettavat osuuskunnille vision, joka
on, tai jonka ainakin tulisi olla aivan
ainutlaatuinen.
Osuuskunnat toimiessaan osuustoiminnan arvojen ja periaatteiden
mukaisesti eivät ole vain yrityksiä yrityksien joukossa, jotka pyrkivät tarjoamaan asiakkaille tuotteita kilpailukykyiseen hintaan. Osuuskuntien perimmäinen tehtävä on vaikuttaa yhteiskuntaan ja siellä vallitseviin arvoihin siten, että liike-elämää ja
muutakin toimintaa ohjaisivat oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja ihmisistä ja ympäristöstä huolehtimisen
periaatteet.
Jos osuuskunnat omaksuvat strate-

giaoppeja ja käyttävät strategiatyökaluja, jotka eivät ole linjassa osuustoiminnan ideologian kanssa, on selvää,
että osuuskunnat väistämättä alkavat
muistuttaa sijoittajaomisteisia yrityksiä, hyvässä ja pahassa. Silloin ne eivät toimi osuustoiminnan alkuperäisen ajatuksen mukaisesti.
Miten osuuskunnan strategiatyökalut sitten poikkeaisivat valtavirtatyökaluista? Esimerkkinä eroista voidaan mainita vaikkapa se, että perinteinen strategiatyö alkaa toimintaympäristö-, markkina- ja kilpailija-analyyseilla. Niiden avulla pyritään löytämään uutta kasvua, parempaa katetta
ja näiden kautta suurempia voittoja.
Osuuskunnissa tämä on pääosin tarpeetonta. Osuuskunnat tekevät ai-

Oiskivaosuuskunta
pyörittää
parhaillaan
useita
projekteja.

noastaan sitä mitä jäsenet haluavat
niiden tekevän.
Osuuskunnan strategiatyön aloittavan analyysiosan keskiössä pitää olla jäsen. Toisin sanoen osuuskunnissa
valtavirran tunnetut ja käytössä olevat
analyysit voidaan korvata kattavalla ja
syvällisellä jäsentarveanalyysillä, joka
tehdään osallistamalla jäsenet ja hallinto mahdollisimman laajasti.
Suomessa, kuten muissakin kehittyneissä maissa, osuuskunnat kuuluvat yhteiskunnan vanhimpien yritysten joukkoon. Monella suomalaisella menestyvällä osuuskunnalla on
täsmälleen sama toiminnan tarkoitus kuin se oli niiden perustamishetkellä. Nykytrendin muuttaessa sijoittajaomisteiden yritysmallin strategiat
dynaamisiksi, jopa vuosittain muuttuviksi, osuuskuntien strategian tulisi
olla ytimen osalta hyvinkin staattinen
ja pitkäikäinen.
Tähän liittyy myös osuustoimintaideaan erottamattomasti yhdistyvä ylisukupolvisuuden ajatus. Toiminnan
tarkoitus muuttuu käytännössä vain
silloin, jos jäsenten tarve radikaalisti
muuttuu.
Esimerkit osoittavat, että osuuskunnan strategiatyön tulisi aina lähteä liikkeelle niin sanotusti jäsenyhteisöstrategiasta ja edetä kohti liiketoimintastrategiaa. Näin varmistetaan
se, että osuuskunnan toiminta vastaa
jäsentarvetta, eli osuuskunnalle jäsenistön asettamaa tehtävää.
Lopuksi, on tärkeää muistaa, että
todellinen kilpailuetu ei synny strategiamalleista tai -rakenteista, vaan tekijöiden niihin tuottamasta sisällöstä. Näin ollen osuuskunnan menestysstrategia syntyy jäsentä kuullen
osuustoiminnan ideaa kunnioittavilla strategiaopeilla ja –työkaluilla.

Kuva: Oiskiva

ANU PUUSA toimii aineettoman
pääoman johtamisen professorina
Itä-Suomen yliopistossa. ANTTI VARIS
on PKO:n talousjohtaja, joka työstää
osuustoiminta-aiheista väitöskirjaansa
Puusan tutkimusryhmässä.

O

ulun
ammattikorkeakoulu
(OAMK) on seurannut monia
muita korkeakouluja ja myös siellä on jo muutaman vuoden voinut suorittaa
opintojaan yrittäjyysakatemian, Terwa-akatemian kautta. Yksi tiimiyrityksistä on vuonna 2017 perutettu yhdeksän liiketalouden
tradenomin osuuskunta Oiskiva, joka tarjoaa muun muassa kotisivupalveluita ja tapahtumatuotantoa.
Yrittäjämäistä opiskelua
Kuten usein muissakin tiimiyrittämistä oppimisen välineenä käyttävissä korkeakouluissa,
myös Terwa-akatemiassa ensimmäinen vuosi on kaikille opiskelijoille yhteisiä perusopintoja. Osuuskunta perustetaan opiskelujen toisena vuotena, jos suuntautumiseksi valitsee
Terwa-akatemian.
Alussa opiskelijat pystyivät valitsemaan
yhtiömuodon itse, mutta nykyään se on rajoitettu osuuskuntaan.
”Terwa-akatemia ja osuustoiminta ei ole
vielä kovin hyvin tiedossa edes OAMK:n sisällä. Uskon kuitenkin vahvasti siihen, että kun Terwan kautta syntyy uusia liiketoimintoja, sen tunnettavuus paranee - myös
alueen yritysten keskuudessa, ” pohtii Oiskivan hallituksen jäsen Jani Pylväs.

Yhdessä yrittäminen haastavaa
Osuuskunnan jäsenenä olemisessa haastavinta on ollut yhteisen tuotteen ja palvelun
löytäminen ja sen eteen työskentely.
”Osuuskunnan jäsenillä on täysin erilaiset mielenkiinnon kohteet. Siksi meillä on
nyt käynnissä muutama eri projekti, joita vedetään pienemmillä kokoonpanoilla eteenpäin. Tähän tarkoitukseen osuuskunta sopii
mainiosti,” Pylväs pohtii.
”Toiminta on saanut aivan uudenlaisen
sysäyksen ja jokainen voi viedä omia kiinnostuksen kohteita omalla tavallaan eteenpäin, tiimin tukemana.”
Oiskivan suurimmat projektit ovat itse
kehitetty palvelu kotisivupalvelin (www.kotisivupalvelin.fi) ja yksi jäsen on mukana järjestämässä Huipulle yritysseminaaria (www.
huipulle.events). Näissä kummassakin odotukset ovat todella korkealla.
”Hyvä oppi on ollut, että täytyy osata olla aktiivinen ja verkostoitua. Kukaan ei tule
hakemaan koululta mihinkään yhteistyöhön
tai kumppanuuksiin. Osuuskunnan kautta
olemme päässeet neuvottelemaan lukuisten
yritysten ja yrittäjien kanssa. Henkilökohtaisesti lukema minulla ensimmäisen vuoden
aikana on 50+ yrityskäyntiä.”
Lue lisää: www.oiskiva.fi
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Kulttuuriosuuskunnan
johtaminen on ihmisten
johtamista

”Partuunassa
suuret linjat
kuten toimintasuunnitelmat
tehdään yhdessä. Jokaiselta
jäseneltä kysytään, mitä he
aikovat tehdä
seuraavan vuoden aikana ja
mitä he toivovat
osuuskunnalta”,
toimitusjohtaja
Helena Saarikoski kuvaa.

Kulttuuriosuuskunta Terässä jokaiselle projektille nimetään
Teksti: HANNA MOILANEN
Kuvat: HEIDI RISTO/Ilme,
AURA SAARIKOSKI /Partuuna

vastuuhenkilö. Partuuna panostaa tehokkaisiin sähköpostikokouksiin
ja pitää huolta jäsenistään, jos työttömyys pitkittyy. Ilmeen tuore
toiminnanjohtaja kehittää yhteisötaiteen malleja.

K

angasalla
vaikuttavan
Kulttuuriosuuskunta Terän hallitus kokoontuu
noin 6-7 kertaa vuodessa päättämään
työkohteista, toteutettavista projekteista ja niiden budjeteista. Osuuskunnan 18 jäsenestä kolme on mukana hallitustyöskentelyssä.
Näytelmä- ja tapahtumatuotantoja sekä valo- ja ääniteknisiä palveluja tarjoavassa osuuskunnassa jokaiselle projektille nimetään vastuuhenkilö, joka toimii linkkinä hallituksen ja
projektin välillä.
”Yhteishenkilö pitää hallituksen
tietoisena, missä mennään ja miten
pysytään aikataulussa ja budjetissa”,
hallituksen puheenjohtaja Mika Eerola sanoo.
Tärkeä osa Terän hallituksen puheenjohtajan roolia on neuvottelu asiakkaiden kanssa. Näin syntyi esimerkiksi yhteistyösopimus Kangasala-talon kanssa narikan ja elokuvatoiminnan pyörittämisestä sekä valo- ja äänitekniikasta. Yhteistyösopimus tuo
noin 30-35 prosenttia osuuskunnan
liikevaihdosta.
Numerot ratkaisevat
Luovan alan tasavertaisten ammattilaisten johtaminen ei ole aina helppoa. Hallituksessa ei ole kaikkien toimialojen edustajia, joten hallituksen
täytyy voida luottaa jäsenten asiantuntemukseen.
”Taide ja kulttuuri herättävät voimakkaita intohimoja ja tunteita. En
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voi sanoa, ettei yhteentörmäyksiä olisi
ollut”, Eerola sanoo.
Terässä asiat pyritään käsittelemään asioina. Viime kädessä numerot
ratkaisevat, mihin projekteihin osuuskunta lähtee mukaan.
”Aina ei ole mahdollista tehdä taidetta taiteen ehdoilla, niin kivaa kuin
se olisikin. Jos projektille ei saada kasaan rahoitusta esimerkiksi pääsylipputuloista tai apurahoista, se ei toteudu.”
Slack-alusta helpottaa
suunnittelua
Oululaisessa Kulttuuriosuuskunta Ilmeessä hyödynnetään internetissä toimivaa Slack-alustaa yhteisessä ideoinnissa ja osuuskunnan sisäisessä keskustelussa. Erillisen alustan etu sähköpostiin verrattuna on se, että keskustelut
pysyvät järjestyksessä ja ovat helpommin löydettävissä myöhemminkin.
”Keskustelemme muun muassa
apurahojen hakemisesta ja suunnittelemme markkinointia”, Ilmeen hallituksen puheenjohtaja Timo Harju sanoo.
Ilmeen kolmehenkinen hallitus
koostuu puheenjohtajasta, sihteeristä
ja rahastonhoitajasta. Puheenjohtajan
vastuulla on huolehtia tilattujen töiden tasapuolisesta jakamisesta jäsenten kesken.
Ilme halutaan pitää sen kokoisena,
että osuuskuntaa on mahdollista johtaa henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta. Se tarkoittaa käytännössä,

että nyt 24 jäsenen osuuskuntaan voidaan ottaa vielä 2-3 hyvää, aktiivisesti
toimivaa tyyppiä.
Toiminnanjohtaja virittää
verkostoja
Uutena avauksena Ilmeeseen on palkattu osa-aikainen toiminnanjohtaja,
joka luotsaa samalla yhteisötaiteen tuotantokeskusmallia kehittävää hanketta.
Toiminnanjohtajan työaika on 55 tuntia kuukaudessa kahden vuoden ajan.
”Hankkeen ideana on yhteistyöverkostojen virittäminen taidekentällä.
Se on työtä, joka muutenkin kuuluisi Ilmeen toiminnanjohtajalle”, Harju perustelee.
Suurin osa Ilmeen toiminnasta koostuu verovapaista taidehankkeista, joita tehdään yhteistyössä julkisen sektorin sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Keskeinen
osa toiminnanjohtajan työtä on osallistua verkostopalavereihin ja edustaa
niissä osuuskuntaa.
”Toiminnanjohtajan on tarkoitus
olla läsnä hallituksen kokouksissa ja
pitää tilannekatsaus. Sitten voimme
miettiä yhdessä, miten edetään.”
Helsingin Kirjamessut on Kulttuuriosuuskunta
Partuunan yhteinen vuosittainen ponnistus.
Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Otso Kratz
esittelee Partuunan kustantamia kirjoja.

Sähköpostikokoukset ovat
tehokkaita
Kulttuuriosuuskunta Partuunan toimitusjohtaja Helena Saarikoski hoitaa osuuskunnan päivittäiset, juokse-

Kulttuuriosuuskunta
Ilme tarjoaa
monitaiteellisia
ja osallistavia työpajoja.
Ilmeelle tärkeää
on hyvinvointia
tuottavan taiteen kehittäminen esimerkiksi
sosiaalialan palveluyksiköissä.

Sanataiteilija
Timo Harjun
mukaan Kulttuuriosuuskunta
Ilmettä johdetaan silppuisen
freelancearjen
välissä sen
verran kuin
ehditään.

vat asiat. Kun vastaan tulee tarve tehdä isompia päätöksiä tai linjata osuuskunnan toimintaa, hän pyytää Partuunan hallituksen puheenjohtajaa Otso
Kratzia kutsumaan hallituksen koolle.
Esimerkiksi kun Partuunassa nousi esiin tarve vaihtaa työterveyspalvelujen tuottajaa, hallitus ratkaisi asian.
Hallitus myös hyväksyy jäsenten valmistelemat projektit ennen kuin niihin lähdetään hakemaan ulkopuolista rahoitusta.
Partuunan hallituksessa on 5 jäsentä. Sähköpostikokoukset ovat vakiintuneet käteväksi ja joustavaksi työskentelytavaksi.
Käytännössä puheenjohtaja avaa
kokouksen lähettämällä viestin käsiteltävistä asioista. Hallituksen jäsenet
vastaavat viestiin ja ilmaisevat oman
kantansa. Lopuksi puheenjohtaja tekee yhteenvedon keskustelusta, muotoilee päätökset ja julistaa kokouksen
päättyneeksi. Keskustelu lisätään pöytäkirjan liitteeksi.
”Yleensä hallituksen kokous kestää
noin 2 vuorokautta. Ihmiset vastaavat
nopeasti viesteihin”, Saarikoski sanoo.
Johtaja mahdollistaa
työskentelyn
Kulttuurialan osuuskunnille on tyypillistä, että jäsenillä on omaa vahvaa
asiantuntemusta ja välillä myös voimakkaita taiteellisia intohimoja. Suomen Akatemian tutkimushankkeita johtanut Saarikoski näkee kulttuuriosuuskunnan johtamisen hyvin samanlaisena.
”Kyse on asiantuntijaorganisaation
johtamisesta. Työn sisältöä ei voi johtaa, vaan kyse on hyvän työskentelyn
mahdollistamisesta”, Saarikoski pohtii.

Partuunan projekteihin työllistetään ensisijaisesti omia jäseniä. Lisäksi Partuunassa on kehitetty oma reaktiivimalli vastineeksi valtakunnalliselle työttömien aktiivimallille.
”Jos Partuunan jäsentä uhkaa päivärahan aleneminen, työllistämme
hänet osuuskunnan töihin osa-aikaisesti. Meillä on hyvin vähän irtorahaa,
mutta aina on tekemistä, josta voidaan kehittää tuottavaa työtä.”

GALLUP
Mitä kulttuurialan osuuskunnan
johtamisessa kannattaa muistaa?
� ”Itsenäisten asiantuntijoiden työtä ei
voi johtaa. Kyse on enemmän hyvien
työskentelyolosuhteiden luomisesta.
Perinteiseen palkkatyöläismentaliteettiin kuuluu herraviha ja ajatus siitä, että
työtäni riistetään. Se ei sovi osuuskuntaan, jossa jokaisen täytyy olla oman itsensä ja oman työnsä johtaja.”
Helena Saarikoski, toimitusjohtaja,
Kulttuuriosuuskunta Partuuna
� ”Kannattaa etsiä hyvä tilitoimisto,
joka ymmärtää taidealan erityispiirteitä. Hallituksen kokouksia kannattaa pitää riittävän usein, jotta työskentely on rauhallista ja asiat eivät kasaudu liiaksi. On myös hyvä olla armollinen itselleen. Pienet askeleet riittävät
ja kaikkea ei vain ehdi tehdä.”
Timo Harju,
hallituksen puheenjohtaja,
Kulttuuriosuuskunta Ilme
� ”Kannattaa luoda mahdollisimman
selkeät toimintamallit heti alussa. Se
vähentää yhteentörmäyksiä. Esimerkiksi yhteisprojekteissa on hyvä luoda
toimiva työkalu työajan seurantaan.
Apua osuuskunnan perustamiseen saa
Uusyrityskeskuksesta tai vastaavasta
neuvontapalvelusta.”
Mika Eerola, hallituksen
puheenjohtaja,
Kulttuuriosuuskunta Terä
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FFD etsii vapaaehtoisia
mukaan liikunnalliseen haasteeseen
etiopialaisen metsäosuuskunnan hyväksi
Kehitysyhteistyöjärjestö Food and Forest Development (FFD) sekä
suomalainen vapaaehtoisorganisaatio Kapua aloittavat vuonna 2019
yhteistyökampanjan, jolla tuetaan etiopialaisten metsäosuuskuntien
jäseniä seikkailun ja urheilun välityksellä.

K

ampanjan
tarkoituksena on kiinnittää huomiota
etiopialaisten pienmetsänomistajien toimeentuloon ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.
“Viljelijät tarvitsevat riittävän toimeentulon kamppaillakseen ilmasFFD:n ja Kapuan tonmuutosta vastaan - metsänhoito
yhteistyökampan- tarjoaa avaimet sekä toimeentuloon
jalla tuettavan
että ilmastokestävyyteen”, FFD:n ohZembabajelmajohtaja Tiina Huvio kertoo.
osuuskuntaliiton
Kampanjan tuotto käytetään Zemtaimitarha
baba-osuuskuntaliiton kanssa toteuAmharan alueella tettavaan FFD:n metsähankkeeseen
Etiopiassa.
Amharan alueella Etiopiassa. Hank-
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Tapahtumakalenteri
1.-2.2.2019
19.2.2019
20.2.2019
11.3.2019
10.4.2019
7.6.2019

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät,
Laukaa
Osuustoimintakeskus Pellervon hallituksen
kokous, Bryssel
Osuustoiminta-lehti 1/2019 ilmestyy
Pellervon valtuuskunnan kokous, Helsinki
Pellervon Päivä 2019, Helsinki
Pellervon hallituksen kokous, Helsinki

PI-johtamiskoulun vuoden 2018–2019 koulutuksia
13.-14.12.2018 PI-veropäivät, Hotel Flamingo, Vantaa
30.-31.1.2019 HLJ-Akatemia, Hotel Presidentti, Helsinki

keessa pyritään pienmetsänomistajien
köyhyyden vähentämiseen erityisesti osuuskuntien hallinnon ja palveluiden parantamisen kautta. Keskeisinä
keinoina ovat muun muassa palvelutuotannon kehittäminen, tuotannon
monipuolistaminen sekä osuuskunnan markkinoinnin tehostaminen.
Lisäksi pyritään tukemaan jäsenten
kouluttautumista kestävässä metsänhoidossa sekä hunajan, puupaalujen
ja puuhiilen arvoketjuissa.
FFD etsii kehitysyhteistyöstä ja liikunnallisista haasteista kiinnostuneita vapaaehtoisia mukaan kerää-

mään varoja FFD:n metsähankkeelle Etiopiaan. Hanke käsittää 20 hengen suuruisen Kapua-tiimin, joka
kootaan FFD:n neljästä jäsenjärjestöstä (Osuustoimintakeskus Pellervo, MTK, SLC ja ProAgria Keskusten
Liitto). Vapaaehtoiset matkustavat
Etiopiaan kymmenen päivän ajaksi marraskuussa 2019 osallistumaan
kymmenen kilometrin Great Ethiopian Run -juoksuun Addis Abebassa
ja tutustuvat FFD:n työhön Etiopiassa, jota keräysvaroilla tuetaan.
Kapua on toiminut vuodesta 2006
maailman
oikeudenmukaisuuden
edistämiseksi. Yli 200 vapaaehtoista on kerännyt lähes miljoona euroa
maailman köyhimpien maiden hyväksi, ja kapuajat ovat matkanneet
kolmessatoista maassa tutustumassa
varoilla toteutettaviin hankkeisiin.

Kuva: FFD

Teksti:
EELIS HEMBERG

Piirros: Kari Inkinen

palvelusivut

uutiset

Vapaaehtoiset keräävät vuoden 2019
aikana varoja Etiopian pienmetsänomistajille ja osallistuvat tiedotuskampanjaan tuomalla kampanjan teemoja esille Suomessa. Jokaisen Kapua-tiimiläisen henkilökohtaisena tavoitteena on kerätä 5 000 euroa (50
senttiä jokaista juostua metriä kohden), ja koko Kapua-tiimin yhteisenä
tavoitteena on kerätä 100 000 euroa.
FFD etsii kiinnostuneita vapaaehtoisia osallistumaan kampanjan tiimiin. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan
osoitteessa: www.ffd.fi/kapua

PI-johtamiskoulu järjestää seuraavat valmennukset, jos kiinnostuneita löytyy:
Business Communication in English -valmennus (n. 5 x 2 pv)
Kiinnostuksen ja tarpeen voit ilmoittaa asiakaspalvelu@johtamiskoulu.fi

- Joulu ilman kinkkua
on kuin pukki ilman partaa.
Hyvää joulua!

Tilinpäätöstiedote 2018

Kylvä tänä jouluna
tulevaisuuden siemen!

Atria Oyj
13.2.2019
HKScan Oyj
6.2.2019
Metsä Group Oy
7.2.2019
OP Yrityspankki Oyj 5.2.2019

PTT:n julkaisut ja hankkeet
löydät seuraavasta osoitteesta www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet.html

Muista läheistäsi tänä jouluna
FFD:n aineettomalla joululahjalla
Ilmoita meille osuuskuntasi
tapahtumista!
Sinikka Huotari
sinikka.huotari@pellervo.fi

FFD:n työllä vahvistetaan kehitysmaiden maanviljelijöiden ja metsäntuottajien elinkeinoja tukemalla koulutusta,
järjestäytymistä ja markkinoille pääsyä. Voit osallistua FFD:n joulukeräykseen ostamalla aineettoman lahjan
verkkokaupassa (www.holvi.com/shop/ffd-aineetonlahja) tai tekemällä tilisiirron:
Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development, FI31 5541 2820 0224 41 (Osuuspankki / OKOYFIHH), viestikenttään 1003
Keräyslupa: RA/2017/857, 21.8.2017-1.1.2019, koko Suomi (Ahvenanmaata lukuunottamatta)

Maalta maalle.
Metsästä metsään.

Food and Forest
Development Finland

www.ffd.fi
holvi.com/shop/ffd-aineetonlahja
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taloushallinto

Taloushallinnon ammattilaisilta
eivät työt lopu

V
MERJA HILTUNEN
Kirjoittaja on
kauppatieteiden maisteri,
tilitoimistoyrittäjä ja
Idekoop-asiantuntijaosuuskunnan jäsen.

iime syksystä lähtien ovat kirjanpitäjät ja
erityisesti palkanlaskijat joutuneet normaalitöiden lisäksi ottamaan käyttöön
useita viranomaisten hankkeita.
Vuosi siten OmaVeroon siirtyi yritysten tuloverotus. Uusi järjestelmä tuotti ja tuottaa edelleen
kohtuuttoman paljon ylimääräistä työtä, koska
tietojen näkyminen ja hakeminen, sekä saldojen
täsmäyttäminen kirjanpitoon on huomattavasti
aiempaa vaikeampaa. Verottaja on ottanut käyttöön myös uuden, oudon käytännön. Arvonlisävero-, tulovero- ja muita veronpalautuksia käytetään jopa myöhemmin erääntyvien verojen kuittaamiseen.
Loppukeväällä sitten tilitoimistoissa urakoitiin
GDPR-dokumentit ja -prosessit kuntoon. Usein
tehtiin asiakkaidenkin puolesta dokumentit valmiiksi. Rahanpesulain mukaiset vaatimukset tuovat myös lisätöitä tilitoimistoille. Tullikin siirsi näppärästi arvonlisäverolaskennan yritysten ja
osuuskuntien hoidettavaksi ja sitä myötä kirjanpitäjille tehtäväksi.
Alkusyksystä ryhdyttiinkin sitten valmistautumaan Tulorekisterin käyttöönottoon. Ensimmäisenä toimenpiteenä eläkevakuutusyhtiöt ja verottaja
suosittelivat suomi.fi-valtuutusten tekemistä. Ongelmana oli vain se, että Väestörekisterikeskuksen
järjestelmä ei ollut läheskään valmis ottamaan vastaan satojatuhansia uusia valtuutuspyyntöjä. Edelleenkään sivustot eivät ole kovin käyttäjäystävällisiä ja valmiit, joten valtuutuksien tekeminen on
vielä monilla pahasti kesken.
Kirjanpitäjät ja palkanlaskijat ovat taitavia ottamaan nopeastikin uusia menetelmiä ja ohjelmistoja käyttöön, mutta on ikävää, että nyt vasta testataan järjestelmiä ja parannetaan niitä sitä mukaan
kun tulee ongelmatilanteita eteen. On jopa esitetty,
että työt tehtäisiin ”talkoina”. Tämä ei kuitenkaan
ole mahdollista, varsinkaan pienissä tilitoimistois-
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Riskin ottoa,
hallitusti
Piirtänyt: Aija Karjalainen
Kirjoittanut:
Mauno-Markus Karjalainen
Verraton apu minulle oli
muista osuuskuntalaisista. He antoivat
apuaan ja palautetta
pyyteettömästi. Parissa
vuodessa minulla alkoi
olla riittävästi materiaalia koossa omaa
albumia varten, josta
olin haaveillut. Lehden
kanssa sopimusta
tehdessämme olimme
jo varautuneet siihen.

sa. Eikä kukaan voi olettaa, että työt tehtäisiin ilmaiseksi. Kyllä työnantajat nämäkin koekaniinityöt joutuvat maksamaan.
Palkkaohjelmiston päivityksiäkin odotellaan
vielä monessa osuuskunnassa ja tilitoimistossa. Ennen vuoden 2019 ensimmäistä päivää pitää palkanlaskijoiden koodata tulorekisterin 110 uutta tulolajia palkkaohjelmiin sekä muuttaa työntekijöiden
ammattinimikkeet Tilastokeskuksen ammattinimikkeistön mukaisiksi. Palkanlaskijat eivät siis pitkiä joululomia tänä vuonna vietä.
Kaiken kukkuraksi verottaja siirsi OmaVeroon
myös henkilöverotuksen. Järjestelmä kaatui heti 12.11. avauduttuaan ja valtuutusten kanssa taistellaan tämänkin järjestelmän kanssa. Ylipäätään
kaikkien tahojen (verottaja, väestörekisterikeskus
jne) palvelunumerot ja chatpalvelu ovat pahasti
ruuhkautuneet, eli jonottamiseen kuluu myös ihan
turhaan työaikaa. Sivut ovat vieläpä vähän väliä
”error-” tai ”päivitystilassa”.
Muun muassa verottaja ja eläkevakuutusyhtiöt
ovat julkisuudessa vuoron perään hehkuttaneet,
miten byrokratia vähenee Tulorekisterin ja OmaVeron myötä. Kukaan ei ole kertonut, kuinka paljon ongelmia ja lisätyötä tästä kaikesta koituu. Tilannetta eivät helpota sirpaleisen tiedotuksen, olemattoman koulutuksen sekä keskeneräisten järjestelmien tuomat lisäkustannukset. Voi vain haaveilla siitä päivästä, jolloin kirjanpitäjät ja palkanlaskijat automaation lisääntyessä ryhtyvät konsulteiksi.
Digitalisaation myötä kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden aika tulee yhä enemmän kulumaan uusien
viranomaishankkeiden ja monimutkaisten ja toimimattomien järjestelmien kanssa tuskaillessa.
Kenen intresseissä on toteuttaa kaikki nämä
hankkeet yhtä aikaa ja näin tiukalla aikataululla? Ja
onko koskaan edes mietitty, miten kirjanpitäjät ja
tunnolliset palkanlaskijat jaksavat ja ehtivät tehdä
kaikki muutokset oman työnsä ohessa?

Kotikuntamme
oli muutamassa
vuosikymmenessä
kasvanut
kaupungiksi. Vielä
1940-luvulla se
oli vain pikkukylä.
Paikallislehden
sarjakuvaa
varten istuin
usein kirjastossa
tutkimassa
kaupunkimme
historiaa.

APUA!!!

Niinpä paikallislehden ja
kotiseutuyhdistyksen
lisäksi hanketta tukivat
muutamat yritykset. Myös
kaupunki oli periaatteessa
kiinnostunut, mutta oli jo
tukemassa "vakavasti
tehtävää" valokuvakirjaa.
Eikä mitään nuorten
hassuttelua!

Julkaisun kustannukset
ja erityisesti markkinointi
askarruttivat. Näin jopa
painajaisunia, ettei
albumi menisi kaupaksi
ja yrityksemme ajautuisi
tappiokierteeseen...
Hyvä henki repeilisi
silloin kohtalokkaasti.
Otimme hankkeelle
vuoden aikalisän.

Silti julkaisun
juoni oli pitkään
kateissa. Uutta
materiaalia siihen
piti tehdä
melkoisesti.
Eivätkä kaikki
lehdessä julkaistut
tarinat soveltuneet
nuorten tarinoihin.

Kiinnostaisiko teitä osallistua
nuorille suunnattuun paikalliseen
sarjakuvajulkaisuun?

HEI, TÄMÄ ON
MINULLE JO KOLMAS
ALBUMI!

Keksimme kerätä
yhteistyökumppaneita, jotka
sitoutuivat
ostamaan
käyttöönsä kukin
tietyn määrän
albumeita.
Ne saivat
logonsa ja yhden
mainoksensa
mukaan julkaisuun.

Albumin ilmestyminen
hyvissä ajoin joulun alla
pelasti hankkeen
kannattavuuden. Se
soveltui hyvin joululahjaksi.
Vanhemmat ostivat nuorille
sitä, mitä paikallislehti
mainosti ja monet jakoivat.
Tapaus toi meille runsaasti
mainetta. - Hyvässä ja
pahassa.
JATKUU...
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Rauhallista Joulua ja
Menestyksellistä
Uutta Vuotta 2019
Osuustoimintakeskus Pellervo
Pellervo-Media Oy
Osuustoiminta-lehti

Kiitämme asiakkaitamme ja
yhteistyökumppaneitamme
sekä
toivotamme tunnelmallista joulunaikaa
ja menestystä vuodelle 2019!
JOHTAMISKOULU

Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät

1.-2.2.2019 LAUKAA, Peurunka

Rauhallista Joulua ja
Menestystä Vuodelle 2019
Rauhaisaa Joulua ja
Yhteistoiminnallista
Vuotta 2019!
Osuustoimintaopinnot:

www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/opinnot
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Hyvää joulua ja onnea
vuodelle 2019!

Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry järjestää yhdeksättä kertaa
haja-alueen vesihuollon toimijat yhteen kokoavat
Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät.
Valtakunnallisten vesiosuuskuntapäivien yhteydessä
vietämme myös Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n
10-vuotisjuhlia.

https://svosk.fi/vesiosuuskuntapaivat/vesiosuuskuntapaivat-2019

Logon korkeudet
tässä 10 ja 20 mm
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terveydeksi

Järkeilyn alku –
tunteet järjestykseen
”Muutoksen salaisuus on keskittää
kaikki voimasi, mutta ei vanhan vastustamiseen, vaan uuden rakentamiseen.” -Sokrates

tunteita, jota nykypsykologia on haluton myöntämään, saati tutkimaan.
Traagisten tapahtumien taustalla voi
olla sattumien ketju, jonka osatekijät
saattavat vaikuttaa irrallisilta tai vääienosuuskuntatapaaminen
rinkäsityksiltä.
SFV-talolla Helsingissä oli
Aina voi kuitenkin vaikuttaa myönenerginen tapahtuma; johteisesti; olla kiinnostunut, kuunnella,
tamis- ja talousaiheiden ohella kesmyötäelää.
kusteltiin myös TRADEKA
jaksamisteemasta.
Elokuvassa Hannah -uhri kehottaa
Oli miellyttävää tavata uudistajahenkanavoimaan omia tuntoja runoihin:
kisiä yrittäjiä, jotka edustavat dynaa”Tulos voi olla ällistyttävä… ja pelotmisia bisnesideoita ja uudistavia vitava. Mutta pääset aina halvemmalla
sioita.
kuin terapeutilla.”
G-18 -salin seinällä on juhlava siKirjoittaminen yleensä onkin erinANTTI SUVANTO
taatti: Herran pelko on viisauden alku.
omainen kanava sisimpien tuntojen
Kirjoittaja on
verbalisointiin.
Se pakottaa
Tärkeä muistutus jatkuu: Hyvä ymKuvan teokset
ovat Tradekanlyhyeen
taidekokoelmasta.
psykologi ja
ilmaukseen ja runot muototarkkuumärrys kaikille, jotka sitä noudattavat.
psykoterapeutti.
teen. Se on hyvää stressinhoitoakin.
(Ps. 111, 10). Psalmin alkuosa ilmaiHän kirjoittaa
Ei tarvitse kynäillä vaikutelmien
see psykologiankin tunnistaman ilmi- Mikä on luonnollista?
lehteemme
syistä
ja taustoista – mikä ehkä onön,
tunteiden
ensisijaisuuden.
Kolmetoista
syytä
(13
Reasons
Why,
työterveyteen
Järkeily ja ymmärtäminen ovat 2007) on Jay Asherin romaanista teh- kin enempi terapian tehtävää –, mutta
liittyvistä
mahdollistakin vasta tunnemyrskyn ty Netflix-televisiosarja. Ystävänsä it- kirjoitelman itse täytyy ilmentää kykiinnostavista
asetuttua – olipa nuo emootiot sitten semurhasta toipuva lukiolaispoika saa seistä tunnetta. Ilman ohjausta on vaikysymyksistä.
mitä tahansa. Tai kuten kirjailija Ja- C-kasetteja liittyen onnettomaan pro- kea tulkita syvempiä tuntojaan, mutta tärkeintä on tietysti itse kirjoitusne Austen sanoi: ”Jokaisen tunteen ai- sessiin, ja tragediakulku hahmottuu.
lahduksen pitäisi sopeutua yhteen teon
Sarja sai hyvän vastaanoton. Kiu- prosessi.
järkevyyden kanssa ja kaiken voiman- saamisteeman ja prosessiin kytkeyAsherin kirjaan paneutumista voi
tarkoitettua tu- jatyvien
epätoivottavien
asioiden
henkilöiden kuvaus
koskettaa, suositella;
Osuuskunta Tradekaponnistuksen
on modernivastata
omistajaosuuskunta
inhimillisemmän
markkinatalouden
edelläkävijä.
Toimintamme
lähtölosta.”
hieman kuin Valkoinen raivo -eloku- estäminen on tarpeellinen aihepiiri.
kohta on merkityksellinen omistajuus, jota toteutamme monella tavalla. Me omistamme ja kehitämme yrityksiä, luomme uutta
Mietiskely, asioiden tuumailu ja ihva Suomessa.
tukemalla innovaatioiden
ja työpaikkojen
syntymistä Suomeen,
sijoitamme
janegatiivisia
turvaamme sekä
maltamme
myös odottaa
Kaaoksesta
voimavaroihin
missuhteiden
henkinen
tutkiskelu,
Ihmismielessä
on myös
omistustemme Tunteen
kehittymistä.
Teemme
hyvää
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tiin.
Jäsenyys Tradekassa on merkityksellistä. Olet mukana vaikuttamassa suomalaiseen yhteiskuntaan ja talouselämään.
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ajoittainen sekasorto on ominaisuusen voi laittaa.” -Arlo Guthrie
Kuva: OT-lehden arkisto

P

desta koituva hinta.
Tätä vasten aika kevyillä eväillä
monilla työpaikoilla koulutetaan tunteiden hallintaan tai vuorovaikutukseen. Tunteiden, järjen ja toiminnan
balanssi on vaikea tavoittaa pinnallisin evästyksin. Erityisesti näin näyttää käyvän julkishallinnossa. Monien
työpaikkakoulutusten anti ei juuri ylitä vanhaa sanontaa: ”Ei köyhältä konstit lopu – ellei ole illalla leipää, menee
syömättä maaten.”
Hyvästä konsultoinnista luonnollisesti kannattaa maksaa reilusti. Huonosta ei mitään ja ajan hukkaaminen
joutavuuksiin on epäviisasta – onhan
aika yhä arvokkaammaksi käyvä tuotannontekijä.

ITIKKA

OlIs Se VaAn
AiKa KyPsÄÄ,
JoS Ei OlIs
KoTiMaIsTa
LiHaA.

Omistajuus tekee hyvää
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ItIkKa OsUuSkUnTa Ja LiHaKuNtA KiItTäVäT LäMpImäStI
TuOtTaJiAaN Ja YhTeIsTyöKuMpPaNeItAaN KuLuNeEsTa
VuOdEsTa Ja ToIvOtTaVaT MeNeStYsTä VuOdElLe 2019.

Talvi-iat

ON TEHTY

JAETTAVIKSI

Tässä on Valio Keisarinna®. Sen kiteinen karamellisuus
aiheutti Leenalle äkillisen halun tanssia. Pekka vastusteli
hetken, olihan hän juuri uppoutunut syvälliseen
ja runsaaseen keskusteluun Valio Alppi Kreivi®
vuoristojuuston kanssa.
Mutta tuolla he nyt kuitenkin ovat, tanssimassa.
Valio Keisarinna® ja Valio Alppi Kreivi® joutavat hyvin
odottelemaan – ovathan ne jo tähänkin mennessä
kypsyneet monta kuukautta.

