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 Osuustoiminnan tunnettuus on kasvanut reippaasti 10 vuodessa

 Osuustoimintaa erittäin huonosti tai ei lainkaan tuntee nyt joka

neljäs, vielä 10 vuotta sitten näin sanoi puolet väestöstä.

 Osuustoiminnan tunnettuus kasvaa iän ja koulutuksen mukana.

Yhteenveto – tunnettuus ja suhtautuminen
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Tuntee hyvin

2007

10%

Tuntee hyvin

2017

30%

 Entistä useampi tietää myös että osuuskunnissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni (50%->57%)

 Osuustoimintaa edes vähän tuntevat ovat pääasiassa saaneet tietoa koulutuksen kautta (joka kolmas), mediasta (vajaa

kolmannes) ja yrityksiltä/osuuskunnilta (joka neljäs). Mitä aktiivisempi osuuskunnan jäsen, sitä monipuolisemmin on tietoa

saanut.

 Tunnettuuden kasvu on johtanut myös siihen, että osuustoimintaan suhtaudutaan positiivisemmin kuin 10 vuotta 

sitten. Myönteisesti osuustoimintaan suhtautuu 60 % (2007:47%) väestöstä, kielteisesti vain 3 prosenttia.

 Suhtautuminen muuttuu positiivisemmaksi sen mukaan, mitä vanhempi ja aktiivisempi jäsen on.

 Myönteisimmin osuustoimintaa kohtaan suhtaudutaan pääkaupunkiseudulla. Vielä kymmenen vuotta sitten Etelä-

Suomessa oltiin lääneistä kriittisintä.

 Joka neljäs on sitä mieltä että osuustoiminnallisen yritystoiminnan taustalla olevat periaatteet 

eroavat muusta yritystoiminnasta, määrä on sama kuin 10 vuotta sitten. Ihmisten joiden mielestä 

eroa ei ole määrä on kuitenkin kasvanut huomattavasti (7%->29%).

 Yleisimmin maininnat siitä miten osuustoiminta eroaa muusta yritystoiminnasta liittyivät siihen

ettei pyritä voiton maksimointiin tai että osakkaat ovat samanarvoisia (jäsen/ääni –periaate).
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 Valtaosa tunnistaa S-ryhmän (77%) ja OP Ryhmän (54%) osuustoiminnallisiksi yrityksiksi

 Joka neljäs myös Valion ja LähiTapiolan mutta harva (alle 5%) HKScanin, Atrian tai Arlan.

 Osuustoimintayritysten tunnistaminen paranee koulutuksen ja jäsenaktiivisuuden kasvaessa.

 Osuustoiminnallisiin yrityksiin suomalaisten mielestä parhaiten sopivat ominaisuudet “Suomalainen omistus”, “Paikallisuus” ja 

“Etujen tuottaminen asiakkaille”. Osakeyhtiöihin “Kansainvälisyys”, “Voiton maksimointi” ja “Hyvät sijoitusmahdollisuudet”

 Iällä, koulutuksella ja jäsenaktiivisuudella on suuri merkitys mielipiteeseen.

 Noin joka viides suomalainen on kiinnostunut yrityksen perustamisesta - yhdessä jonkun muun kanssa yhtä usein kuin yksin.

 Nuorempia kiinnostaa yrityksen perustaminen yhdessä jonkun muun kanssa muita useammin.

 Yritysmuodoista Toiminimi on suosituin jos perustaisi yrityksen (51%). Osakeyhtiön perustaminen kiinnostaa joka kolmatta 

ja osuuskunnan joka kymmenettä.

 Osuuskunnan perustaminen kiinnostaa erityisesti koska se vähentää yrittämisen riskejä, siinä on pienemmän

pääomantarve ja myös yhdessä tekemisen ansiosta.

 Osuuskuntayrittämistä pidetään ennen kaikkea liiketoimintana ja yhdessä yrittäminen sopii nykyaikaan. Valtaosa myös 

ajattelee, että osuuskunnat madaltavat kynnystä yritystoimintaan

 Nuoret miehet ovat hieman muita kriittisempiä osuuskuntayrittämiseen liittyvien väittämien suhteen.
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Yhteenveto – Osuustoiminnallinen yritysmuoto ja yrittäjyys
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 90 % suomalaisista on jonkin osuustoimintayrityksen jäsen – vuonna 2007 84%. 

 Jäsentalouksia (kotitalouksia joissa joku perheenjäsen on jäsenenä osuustoimintayrityksessä) on arviolta 94%

 5% väestöstä ei ole minkään osuustoimintayrityksen jäsen eikä myöskään harkitse liittymistä.

 Kiinnostus osuustoimintayrityksen jäseneksi liittymiseen on suurinta pankeilla ja vakuutusyhtiöillä – joka kymmenes voisi 

ajatella liittymistä. Myös infraosuuskuntiiin liittymiseen (vesi-sähkö-laajakaista) kiinnostusta on kymmenellä prosentilla.

 Suomalaiset ovat jäsenenä keskimäärin 1,7 osuustoimintayrityksessä (viljelijät 3,7:ssä)

 Osuustoimintayritysten jäseniä on eniten Uudellamaalla (1,9 milj.), jäsenyyksiä per henkilö eniten Kanta-Hämeessä (2,0).

 Yli puolet Metsä Groupin, osuuskaupan ja osuuspankin jäsenistä kokevat hyötyvänsä jäsenyydestään vähintäänkin melko 

paljon

 Noin joka kymmenes osuuskunnan jäsen kokee ettei juurikaan hyödy jäsenyydestä

 Osuustoimintayrityksen jäsenyys koetaan nyt useammin hyödylliseksi kuin 10 vuotta aiemmin

 Jäsenyydestä saadut hyödyt koetaan pääosin pysyneen ennallaan tai kasvaneen. Vuonna 2007 hyötyjen koettiin kasvaneen

selvästi useammin

 Jäsentärkeys – OP:n ja Metsä Groupin jäsenet pitävät jäsenyyttään kaikista tärkeimpinä

 Hyvin harva osuuskunnan jäsen kokee ettei jäsenyys ole ollenkaan tärkeä (4-5%) – noin joka viides ei pidä jäsenyyttä kovin 

tärkeänä ja lähes neljä viidestä pitää jäsenyyttä tärkeänä
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Yhteenveto – Jäsenyys
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Yhteenveto – Jäsenyyden tärkeys ja hyöty
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Yhteenveto - Jäsenaktiivisuus

 95% väestöstä on osuustoimintayritysten palveluiden 

piirissä

 66 % väestöstä on aktiivijäseniä 

 - puolet käyttävät pääasiassa jonkin 

osuustoimintayrityksen palvelua, joka kahdeksas on 

töissä osuuskunnassa tai on osallistunut jollain tavalla 

osuuskuntavaaleihin ja pari prosenttia toimii tai on 

toiminut osuuskunnan hallinnossa, kuten 

edustajistossa.

 Aktiivijäsenille on tärkeää että osuustoimintayritykset

noudattavat osuustoiminnalle ominaisia periaatteita –

palvelujen ulkopuolella oleville se ei ole niin tärkeää.

8



Jäsenaktiivisuus – koko väestö
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 Keskeisin peruste osuustoimintayrityksen jäsenyyteen keskimäärin ovat: kilpailukykyiset hinnat ja osuuskunnan maksamat 

bonukset ja muut palautukset. 

 Seuraavaksi keskeisimmät, selvästi kolmen tärkeimmän perusteen jälkeen ovat osuuskunnan toimipaikkojen sopiva 

sijainti, tuottaja- / jäsenpalvelut sekä se että osuuskunta turvaa tuotteiden/palveluiden saantia paikkakunnalla.

 Keskeisimmät perusteet vaihtelivat jonkin verran osuuskunnittain:
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Yhteenveto – jäsenyyden perusteet
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 Suurin osa väestöstä pitää tärkeänä että yritykset ja yhteisöt noudattavat osuustoimintayrityksille tunnusomaisia arvoja

 Osuustoiminnan periaatteista tärkeimmäksi nousi jäsenien yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet
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Yhteenveto – Arvot ja periaatteet

Yritysten ja yhteisöjen noudattamat arvot (koko väestö)

 Aktiivijäsenille periaatteiden noudattaminen 

on tärkeämpää ja vielä selvemmin 

periaatteet ovat tärkeämpiä jäsenille kuin ei 

jäsenille.
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 Keskimäärin osuuskunnissa koetaan toteutuvan hyvin vapaa liittyminen, jäsenten tasa-arvo ja hyötyminen sitä mukaan kuin 

käyttää osuuskunnan palveluita.

 Iso osa väestöstä ei osannut sanoa toteutuuko yrityksissä joissa he ovat jäsenenä yhteistyö muiden osuuskuntien kanssa, 

koulutuksen tarjoaminen sekä se että voiko ulkopuoliset tahot vaikuttaa osuuskunnan toimintaan.
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Yhteenveto – Periaatteiden toteutuminen
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Tutkimuksen toteutus
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Osuustoimintatutkimuksen toteutus – koko väestö

Vastaajamäärä  N= 3067

Kohderyhmä  18-74-vuotiaat väestöä edustavasti (pl. Ahvenanmaa)

Tiedonkeräys

 2.-12.6.2017

 Gallup Forum

 Kantar TNS Forum on internet-avusteinen vastaajapaneeli, joka muodostuu noin 

40.000 suomalaisesta jäsenestä, jotka edustavat Suomen 18-74-vuotiasta 

väestöä. Vastaajat vastaavat tutkimuslomakkeisiin internetin kautta omalla 

tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. 

 Tiedonkeräys ja -käsittely toteutetaan SFS-ISO 20252 -standardia noudattaen

Aineiston käsittely
 Painotus alueittain, talouden koon, sosioekonomisen aseman sekä iän ja sukupuolen 

mukaan

Tutkimus toteutettiin kesäkuussa 2017 ja tarkoituksena oli selvittää mm. suomalaisten suhtautumista osuustoimintaa 

kohtaan, mikä on muuttunut 10 vuodessa, jäsenyyksiä ja jäsenmääriä sekä miten osuustoiminnalliset arvot ja 

periaatteet puhuttelevat ja miten ne toteutuvat.
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Tutkimusaineisto
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