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”Olemme läsnä kaikkialla, missä on osuuskauppoja. Osuustoiminta
on rakentanut Suomea sielläkin, missä muut eivät”, toteaa S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula.
Asiakaspalvelua tapahtuu myös kumipyörillä.
”Määrittelen logistiikan ja kuljetuksen olevan pelkästään palvelua”, sanoo
Kilon Osuus-Auton toimitusjohtaja
Ari Savisalo.
Antoisia lukuhetkiä! Alkaen sivulta 16.
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JOHDON JA HALLINNON AMMATTILEHTI

Toimiva liikenne
infrastruktuuri
on keskeistä myös
digitalisoituvassa
taloudessa.

Tässä numerossa syväluotaus
palvelusektoriin!
alveluja tuottavat Suomessa
sekä yksityiset yritykset että
julkisyhteisöt. Yritykset tuottavat palveluja joko kuluttajille tai toisille yrityksille.
”Osuuskunnat ovat olleet palvelujen tuottajia ja ylijäämien synnyttäjiä koko historiansa aikana”, muistuttaa tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen Pellervon taloustutkimuksesta.
Palvelua tarjotaan asiakkaille kaupan tai pankin tiskillä ja mobiilissa. Sryhmään kuuluvassa S-Pankissa yhdistyvät ne kaikki.
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eemamme on osuustoiminnan kyky toimia
jäsenistönsä talouden ja elinkeinon tukena
kaikkialla Suomessa. Liikumme Ahvenanmaalta Lappiin, Sievistä Ilomantsiin ja Helsingistä Brysseliin. Palvelut kulkevat maan alla piuhoissa,
johdoissa ja putkissa, tien päällä autoissa, polttoainekaupan mittarikentillä, tehtaiden tuotantolinjoilla, kauppojen, ravintoloiden ja hotellien logistiikassa, konttoreiden asiakaskohtaamisissa ja henkilöstöomisteisten osuuskuntien tekevissä käsissä. Mikään osuustoimintayritys ei voi yksin varmistaa yhteisön moninaisia palvelutarpeita, mutta yhdessä eri
osuustoimintayritykset eri toimialoilla ja eri palvelukonsepteilla voivat tehdä paljon.
Osuustoiminnan tapoihin ei kuulu valikoida
kannattavimpia alueita ja asiakasryhmiä ja jättää
muu. Pitää myös pystyä toimimaan ohuilla markkinoilla. Palvelut pystytään tuomaan sinne, missä ihmiset ovat ja missä he palveluja tarvitsevat. Tämä
merkitsee toimimista myös väestöltään ja varallisuustasoltaan niukemmilla alueilla, myös sosiaaliset
kysymykset huomioiden.
Kuinka harvaan asutun maan palvelut voidaan toteuttaa käytännössä, kun tappiollista toimintaa ei saa
sietää ja kannattavuutta pitää olla? Se ei ole aina yksinkertaista, kun pitää sopeutua kysynnän muutoksiin ja taloudellisiin realiteetteihin. Tarvitaan hyvää
strategista kykyä ja johtamistaitoa, johon osuustoimintajohtajat kouliintuvat työssään ja opinnoissaan.
Saattaa tulla vastaan tilanne, että palvelua ei voida enää ylläpitää. Alueen väestömäärä, palvelussa liikkuva raha ja jäsenten kulutuskäyttäytymisen
muutos voivat johtaa siihen, että palvelutasoa joudutaan alentamaan. Siitä voi tulla huonoa henkeä,
mutta tilanne täytyy jaksaa selittää jäsenille ja löytää
korvaavat palvelukanavat.
Pienuus ei ole yritystoiminnassa useinkaan valttia. Suuri yritys tai yritysryhmä voi ulottaa toiminnot ympäri maata. Suuren yrityksen hankinta, logistiikka ja tuotanto antavat usein sellaisia etuja, että sillä voidaan hoitaa palvelutarpeita laajalti: osuus-

pankki on vahvempi osana yritysryhmäänsä, alueellinen LähiTapiola osana LähiTapiola-ryhmää, alueosuuskauppa osana S-ryhmää. Sama pätee myös
elintarviketeollisuuden toimintoihin.
Ilman riittävän kokoista osuustoiminnallista
meijeri- ja lihateollisuutta vähintään Lapissa ja ItäSuomessa olisi palveluvaje. Metsäliiton puunhankinnan ulottuminen ympäri maan tuo kilpailun.
Usein ajatellaan, että osuustoimintayritykset ovat
(liian) suuria. Palvelukyvyn kehittämisen ja globalisaation aikana ne voisivat olla vieläkin suurempia.
Uusia osuuskuntia perustetaan täyttämään pienempiä markkinarakoja. Monet niistä toimivat alueilla, joilla rahaa ei ole jaossa runsain mitoin. On
löydettävä kysyntä ja pohdittava tarjonta. Kun se
onnistuu, ihmiset saavat palvelunsa ja alueen työllisyys ja elinvoima paranevat. Jälleen ympäristön lukutaito ja johtamistaito ovat avainasemassa.
Jäsenomisteisuus sopii hyvin infrastruktuuripalveluihin, jotka ovat usein ns. luonnollisia monopoleja. Silloin vaikkapa vesiosuuskuntien, televiestintäosuuskuntien ja sähköosuuskuntien johtamisessa korostuu todella voimakkaasti mission mukainen toiminta: tuotetaan vilpittömästi aitoa etua jäsenille.
Ilman että yhteiskunnan poliittinen rakenne ymmärtää luoda oikeita edellytyksiä yrityksille, ne eivät
useinkaan voi tehtävästään suoriutua. Usein esimerkiksi infrastruktuurin rakentaminen on yhteistyötä
julkisen ja yksityisen välillä. Elintarvikeketjun raamit luodaan EU:n yhteisillä päätöksillä. Osa asioista voidaan ratkaista Helsingissä, mutta osa on kiinni siitä, miten EU:n pääkaupungissa Brysselissä ajatellaan.
Jos kukaan muu ei ole kiinnostunut palveluiden
tarjoamisesta, osuustoimintayritys voi siinä onnistua. Jos jokin muu yritys tuo myös palvelun, osuustoimintayritys tuo tarpeellisen kilpailun. Kummassakin tapauksessa osuustoimintayrityksen johtamisen tulee onnistua yhtä aikaa jäsenen etua palvellen
ja yrityksen toimintakyky varmistaen.
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