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Jäsenten bonukset ylittivät 

700 miljoonaa euroa 

Talouden yleisestä epävarmuudesta huolimatta osuuskuntien maksamat bonukset ovat 

olleet viime vuosina jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2012 osuuskuntien bonukset kipusivat jo 

550 miljoonaan euroon, jossa kasvua on 30 miljoonaa euroa ja viisi prosenttia 

”Suurimpia bonusten maksajia ovat S-ryhmän osuuskaupat lähes 380 miljoonalla eurolla. 

Kun kaikki jäsenten saamat palautukset lasketaan yhteen, nousee osuuskauppojen 

maksama yhteissumma yli 420 miljoonaan”, kertoo Osuustoiminta-lehdessä 

tutkimuspäällikkö Pasi Saarnivaara TNS-Gallup Elintarviketieto Oy:stä. Hän kuuluu OT-

lehden analyytikkotiimiin ja vetää seitsemättä kertaa lehden tilastollista dokumenttiprojektia. 

OP-Pohjolan osuuspankit maksoivat asioinnista takaisin 1,4 miljoonalle jäsenelleen 163 

miljoonaa euroa. 

Keskinäisistä vakuuttajista paras asiakasomistajien palkitsija on LähiTapiola 95 miljoonan 

euron potilla. Keskinäiset yhtiöt maksoivat yhteensä bonuksia 150 miljoonaa, joka on lähes 

40 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pudotus selittyy pääosin Suomi-yhtiön 

ennätyssuurista eduista edellisvuosina. 

Yhteensä osuuskunnat ja keskinäiset yhtiöt maksoivat vuonna 2012 bonuksia ja etuja 705 

miljoonaa euroa, kun edellisvuonna summa oli 770 miljoonaa. 

 

Pienet maksavat  

parhaiten 

Osuuskauppojen parhaat jäsenten palkitsijat olivat viime vuonna Ympyrä, Ympäristö ja 

PeeÄssä. Näiden kolmen asiakasomistajat kuittasivat takaisinmaksua bonusten, 

ylijäämänpalautusten, maksutapaedun ja osuuspääoman koron muodossa yhteensä yli 270 

euroa jäsentä kohden. Suur-Seudun Osuuskauppa SSO jäi vain pari euroa kärkikolmikon 

taakse. Ympyrä ja Ympäristö olivat myös edellisenä vuonna parhaat palkitsijat, alkuvuodesta 

kaupat fuusioituivat ja jatkavat jäsenten palkitsemista yhdessä Kymen Seudun 

Osuuskauppana. 

Osuuspankkien parhaat bonusten maksajat ovat kaikki jäsenmäärältään keskivertoa 

pienempiä pankkeja. Parhaana palkitsijana jo toista vuotta peräkkäin on pieni alle 700 

jäsenen Nagu Andelsbank. Nauvossa jäsenet saivat keskimäärin 165 euroa takaisin 

pankkiasioinnistaan, kun kaikkien osuuspankkien mediaani oli noin 100 euroa. Toisena 



oleva Pukkilan Op oli sekin edellisvuoden kärkikaksikossa, Pukkilassa jäsenet keräsivät 

vuoden aikana 154 euroa bonusta per henkilö. 

 

Taantuma näkyy 

työllisyysluvuissa 

Merkittävien toimialojen kuten metsäteollisuuden, lihateollisuuden, vähittäiskaupan sekä 

pankki- ja vakuutustoiminnan työpaikat vähenivät Suomessa viime vuonna. Myös 

kuljetuksien ja viestinnän työpaikat ovat vähentyneet. Poikkeuksena oli meijeriteollisuus, 

jonka työllisyys vahvistui prosentin verran. Osuustoimintayrityksistä henkilöstöään 

kasvattivat lisäksi puhelinosuuskunnat (4 %) ja kotieläinjalostus (2,5 %), kun taas 

munapakkaamoilla henkilöstön määrä väheni (-10 %). ”Osuustoiminnallisessa yrittäjyydessä 

vuonna 2012 kehitys oli samansuuntaista kuin kansantaloudessa yleensä, mutta 

kokonaiskuva oli ot-palvelusektorilla positiivisempi. Kysyntä ja kustannusten hallinta 

vaikuttavat yritysmuodosta riippumatta”, kirjoittaa ekonomisti Yrjö Kotisalo OT-lehdessä. 

Heikkenevä työllisyyskehitys on silti heijastunut selvästi myös osuustoimintayritysten 

henkilöstölukuihin. 

Suurimmat työpaikkojen vähentäjät olivat Metsä Group, Atria ja HKScan, yhteensä -2000 

työntekijää. Todettakoon vertailun vuoksi, että Ruotsin metsäteollisuus on vuosina 2004–

2011 supistanut henkilöstöä 19 prosenttia, kun Suomessa henkilöstömäärä väheni 31 

prosenttia (PTT). 

Koko osuustoiminnan henkilöstömäärä pienosuustoiminta mukaan luettuna oli 107 500, josta 

S-ryhmä käsitti 40 prosenttia. 

Lisätietoja:  

Riku-Matti Akkanen, toimituspäällikkö (09) 4767 5500 riku-matti.akkanen@pellervo.fi 

Lue lisää Osuustoiminta-lehdestä! 

Lataa linkistä taulukko: 

1) Parhaat bonusten jakajat 2012 

http://www.osuustoiminta.coop/ot/ot5_13/parhaat_bonusten_jakajat_2012.pdf 
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