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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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Antti Talonen

”Parhaimmillaan
asiakasomistajuus vahvistaa
omistajuuden tunnetta ja
tunnesidettä keskinäiseen
yhtiöön.”

Osuuskunnat
itsestään selvä
alustatalouden
yritysmuoto s.50
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Kauppatieteiden tohtori
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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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siakasomisteisuus on suosittua vakuutusalalla. Keskinäisillä ja osuustoiminnallisilla vakuutusyrityksillä on maailmanlaajuisesti 990
miljoonaa asiakasomistajaa. Globaali markkinaosuus
on 27 prosenttia. Ne 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.
Keskinäisen vakuutustoiminnan historia menee
Pohjoismaissa keskiajalle ja viikinkien Islantiin, kylien yhteistoimintaan. Kansainvälisesti juuret menevät
legendaarista vakuutustarkastajaa August Ramsayta
mukaillen historian hämärän kauppakaravaaneihin ja
-purjehdukseen. Kysyin jossain vaiheessa Tampereen
yliopiston johtamiskorkeakoulun Antti Lönnqvistiltä,
että emme kai 900 vuoden käytännön jälkeen hätäile tämän keskinäisyyden kanssa. Oppineen vastaus kuului:
”no ette”. Nyt on aika. Akateemikoilla on kiinnostus,
mikä auttaa käytäntöä eteenpäin. Tarvitsemme kilpai-

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 antoivat pääjohtaja Erkki Moisander (Moderni keskinäisyys palaa juurilleen OT 6/17), Antti Talosen ensimmäinen keskinäisyyttä koskeva väitöskirjatyö sekä osuustoiminnallisten ja keskinäisten vakuuttajien
maailmanjärjestön toimitusjohtaja Shaun Tarbuckin kannustava vierailu Suomessa. Kiitos kaikille!
Jaamme numeron laajalti keskinäisyyden ja sidosryhmien pariin. Ajatus on, että tätä voisi hyödyntää
perehtymisessä ja kouluttautumisessa. Tekeminen on
ollut hienoa, tavata alan parhaita osaajia. Toivon, että perehdyt ja pyydät myös läheistäsi lukemaan, sillä
keskinäisyys koskettaa meitä kaikkia.

SAMI KARHU
toimitusjohtaja
Pellervo-Seura
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