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TALOUS

Ville Eloranta HS

HENKILÖAUTOJA valmistavan yh-
dysvaltalaisen Tesla Motorsin
toimitusjohtaja Elon Musk ja
useat muut merkittävät yritys-
johtajat aikovat sijoittaa miljardi
dollaria (noin 910 miljoonaa

euroa) tekoälyn tutkimukseen.
Perjantaina julkistettu Open

AI -niminen voittoa tavoittelema-
ton hanke pyrkii uutistoimisto
Reutersin mukaan luomaan te-
koälyä, joka pikemminkin tukee
ihmisten osaamista kuin tekee
siitä tarpeetonta.
Hieman vastaavaa kehitystyö-

tä ovat edustaneet esimerkiksi
kasvojen automaattinen tunnis-
taminen ja kieliteknologian lu-
kuisat sovellukset, jotka ovat
auttaneet esimerkiksi monissa
sosiaalisen median palvelujen
kehittämisessä.

OPEN AI:N perustajat kertovat,
että tavoitteena on ratkaista suu-
rempia ongelmia. Heidän mu-
kaansa tekoälyä on välttämätön-
tä tutkia kunnolla ennen kuin se
pääsee ihmisälyn tasolle.
”Pyrkimyksenämme on edis-

tää digitaalista älyä tavalla, joka
todennäköisimmin hyödyttää
koko ihmiskuntaa eikä rajoitu
tarpeeseen saada taloudellista
voittoa”, hankkeen verkkosivuil-
la kerrotaan.

ELON MUSK on jo aiemmin va-
roittanut tekoälyn mahdollisista

vaaroista ja arvioinut niiden ole-
van ihmiskunnan ”olemassaolon
suurin uhka”.
Tekoälyhankkeen rahoittajia

ovat Muskin lisäksi muun muas-
sa Paypal-maksupalvelun yksi
perustaja Peter Thiel ja verkos-
toitumispalvelu Linkedinin pe-
rustajiin kuuluva Reid Hoffman,
pilvipalvelu Amazon Web Servi-
ces ja intialainen it-yritys Info-
sys.
Open AI:ta johtavat Musk ja si-

joittaja Sam Altman, joka on ra-
hoittanut muun muassa Reddit-,
Pinterest- ja Airbnb-palveluja.

Tekoälytutkimus saa yli 900 miljoonaa euroa

Elon Musk
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Tekoäly

Hanketta tukevat
muun muassa Teslan
toimitusjohtaja ja
Linkedinin perustaja.

Anni Lassila HS

R-KIOSKIN toimitusjohtaja Jo-
hannes Sangnes asettuu Haka-
niemen R-kioskin ovelle ja antaa
katseensa kiertää. Ensin rinnan
korkeudella ja sitten vähän kor-
keammalla.
”Haluan saada kuvan, miltä

liike näyttää sisään astuvan
asiakkaan näkökulmasta”, Sang-
nes kertoo.
Hänen työnantajansa on nor-

jalainen Reitan Gruppen, joka
osti R-kioskit keväällä 2012.
Sangnes on vetänyt Suomen lii-
ketoimia siitä asti.
”Olemme investoineet run-

saassa kolmessa vuodessa
R-kioskeihin 32 miljoonaa euroa
ja tehneet niistä kokonaan kaup-
piasvetoisia. On tärkeätä, että
vastuu on lähellä asiakasta, pää-
konttorin väki on aivan liian
kaukana asiakkaasta”, Sanges
sanoo.

SANGNESKIN on pitänyt niin sa-
notusti kätensä syvällä savessa.
Luotuaan silmäyksen liikkee-
seen hän tarttuu Fazerin tarjous-
suklaata sisältävään kärryyn ja
siirtää sen yhdessä kauppias
Erkki Lankisen kanssa liikkeen
takaosasta lähelle sisäänkäyntiä.
Sangnes on kiertänyt säännöl-

lisesti kaikissa Suomen 620
R-kioskissa, kehittänyt liikkeiden
asettelua ja ohjannut kauppiai-
den toimintaa.
”Yksi ensimmäisiä uudistuksia

oli se, että kaikkiin myyntihyllyi-
hin asennettiin pyörät. Se voi
tuntua pieneltä asialta, mutta
sen myötä myymälän järjestystä
on helppo muuttaa sesonkien
mukaan. Myös siivoaminen hel-
pottuu”, hän sanoo,
Kioskeista on tehty kahviloita,

joista saa pientä lämmintäkin
ruokaa.

VIIME vuosina R-kioskeista on al-
kanut muodostua myös epäviral-
lisia yhteispalvelupisteitä, joihin
on koottu muuten harvenevia
palveluita. Kioskista on tullut
VR:n ja lähiliikenteen lippu-
kauppa, passien noutopiste ja
täyden palvelun postipiste.
”Etenkin maaseudulla voim-

me olla ihmisille myös sosiaa-
lisesti hyvin tärkeä paikka”,
Sangnes sanoo.
Vuoden vaihteessa Sangnes

palaa Norjaan. Toimitusjohta-
jaksi tulee aiemmin R-kioskin
myyntijohtajana työskennellyt
Teemu Rissanen.
Rissasen mukaan on tarkoitus,

että kioskien valtakunnallinen
verkosto säilyy.

”Välipalat ja erilaiset palvelut
ovat kasvualue. Ärrältä saa jo
hodareita, ja 90 kioskissa on täy-
det postipalvelut”, Rissanen sa-
noo.
R-kioskien pitäjistä alettiin

tehdä franchising-kauppiaita jo
lähes 30 vuotta sitten. Reitanin
omistuksessa mallia on entises-
tään laajennettu ja selkeytetty.
Nyt kioskeista 600 on kauppiaan
vetämiä.
”Yrittäjäksi ryhtymisen kyn-

nys on meillä varsin matala.
Aloitusmaksu on 6 000 euroa.
Sen lisäksi pitää antaa keskimää-
rin noin 30 000 euron vakuus.”

EMOYRITYS vastaa tilojen vuok-
raamisesta ja myymälän kalus-
teista, tarjoaa tietojärjestelmät
ja taloushallinnon ja huolehtii
valikoimista ja markkinoinnista.

Kauppias vastaa kioskin toimin-
nasta, tuotteiden tilaamisesta ja
työntekijöiden palkkaamisesta.
Hän maksaa emolle myyntikat-
teeseen perustuvan franchising-
maksun.
Hakaniemen kioskia pitävä

Lankinen aloitti kauppiaana
vuosi sitten.
”Olen ollut 8–9 vuotta osa-ai-

kaisesti kioskeilla töissä raken-
nusalan töiden ohessa. Hyvin tä-
mä yrittäjyys on mennyt, vaikka
alkusatsaus oli aika iso”, Lanki-
nen sanoo.
Rissasen mukaan kioskit työl-

listävät yrittäjän lisäksi keski-
määrin 2–3 työntekijää ja yleen-
sä kannattavat hyvin. R-kioskien
liikevaihto on kasvanut tänä
vuonna puolitoista prosenttia,
vaikka muu vähittäiskauppa on
Suomessa supistunut.

R-kioskista tuli posti ja lippukauppa
Yrittäjävetoiset
R-kioskit
muistuttavat yhä
enemmän kahvilaa.

Johannes Sangnes (vas.) on vetänyt R-kioskeja runsaat kolme vuotta. Teemu Rissanen jatkaa toimitusjohtajana vuodenvaihteessa.
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Vähittäiskauppa: Kun palvelut harvenevat, kioskeista on alkanut muodostua epävirallisia yhteispalvelupisteitä

Fakta

Itämeren kioskijätti
A R-kioski on osa Reitan
Gruppenia, joka on norjalai-
nen kaupanalan perheyritys.
ANorjassa ja Latviassa
Reitan pyörittää kioskeja
Narvesen-nimellä ja Ruotsis-
sa Pressbyrån-merkillä.
ANorjassa, Ruotsissa ja
Tanskassa Reitanilla on
myös yhdysvaltalaista 7-
Elevenin brandia käyttäviä
kioskeja. R-kioskeja on Suo-
men lisäksi Virossa.
A Kioskien lisäksi Reitanilla
on Rema-ruokakauppaketju
ja huoltoasemaketju Uno X.


