
OSUUSKUNNASSA
ON YRITTÄMISEN VAPAUTTA



• Kiinnostaako sinua tiimiyrittäjyys? 
• Haluatko toimia yhteistyössä muiden kanssa? 
• Etsitkö turvallista yrittämisen vaihtoehtoa? 
• Arvostatko demokratiaa? 
• Kuulostaako ihmiskasvoinen markkinatalous mahdollisuudelta? 
• Tiedätkö osuustoiminnallisen yrittäjyyden olevan yhä useamman yrittäjäksi   
 ryhtyvän harkittu valinta?

TERVETULOA YRITTÄMÄÄN YHDESSÄ

Ennen oli ennen…

Osuuskunta on Suomessa yli satavuotias yritysmuoto. Perinteinen osuustoiminnallinen yrittäjyys 
näkyy ja kuuluu suomalaisen arkipäivässä tuttujen osuustoiminnallisten yritysten kautta, esimer-
kiksi S-Ryhmän ja Osuuspankin. Suomi on maailman osuustoiminnallisin maa – suomalaisissa 
osuuskunnissa jäsenyyksiä on jo yli kuusi miljoonaa. Tämä on selvä osoitus osuustoiminnallisen 
yrittäjyyden menestyksestä.

Ja nyt on nyt…

Nykypäivän osuuskunta on myös moderni pienyrittäjyyden muoto, jonka suosio on koko ajan 
lisääntymässä. Perinteinen yritysmuoto on karistanut pölyt harteiltaan ja näyttäytyy uusille yrittä-
jäehdokkaille raikkaana yhteisyrittäjyyden tuulahduksena, jossa pyritään toteuttamaan jäsenen 
tavoitteet. 

Osuuskunta on varteenotettava vaihtoehto yrittämisen poluille, koska

• se tarjoaa mahdollisuuden yrittäjyyteen liittyvän taloudellisen riskin minimoimiseen 
• se on yritysmuoto, jossa ihminen on arvokkaampi kuin pyrkimys mahdollisimman   
 suureen pääoman tuottoon
• se tarjoaa loistavat mahdollisuudet hyötyä erilaisista yhteistyön hedelmistä

Kuulostaako hyvältä? Niin meistäkin. Lähde siis kanssamme 
tutustumaan  osuuskunnan perustamispolkuun. 

OSUUS-

KUNTA



Osuuskuntaa ei kannata perustaa ilman toimivaa ja tarkoin 
harkittua liikeideaa. Budjetit, markkinointi ja rahoitus tulee 
myös suunnitella. Osuuskunnan jäsenten tulee muodostaa 
samaan hiileen puhaltava, yhteistyökykyinen ryhmä. Yhtei-
set toimintatavat ja pelisäännöt auttavat ongelmatilanteissa, 

PERUSTAMISPOLUN KULMAKIVET
OSUUSKUNTALAISSA
•  Lähtökohtana jäsenten edut ja tavoitteet
•  Lakisääteistä pääomavaatimusta ei ole
•  Vastuu rajoittuu sijoittamaasi 
   pääomapanokseen
•  Ääni per jäsen -periaate
•  Vähintään kolme jäsentä

KANTAAKO IDEA?
ONKO HINNOITTELU KUNNOSSA?

PETE EI OLEKAAN SITOUTUNUT, APUA!

OLIKO KAIKKI 
SITTENKÄÄN MIETITTY?

Osuuskunnan liiketoimintasuunnitelman 
terävöityminen –  tuotteistaminen

Liikeidea?

Keitä kumppaneiksi?

Mitä osaatte?

Kuka siitä maksaa?

Onko ryhmä koossa?

Perustaminen – Jee!

Pyörät pyörimään – 
Hihat heilumaan

Ryhmäytymistä
tapahtuu

Pete perustaa oman 
toiminimen

Yhteistyö – Asiat ja 
tehtävät alkavat sujua

joten niille kannattaa uhrata muutama ajatus. Ryhmäyty-
misprosessi ei ole koskaan kivutonta, mutta lopussa kiitos 
seisoo. Parhaimmillaan osuuskunta muodostaa samaan 
suuntaan katsovien ammattilaisten raudanlujan yhteistyö-
verkoston, jossa kaveria ei jätetä.

Osuuskunnan perustamispolulta tarttui mukaan seuraavaa:

PERUSTAMISPOLKU



Osuuskunta sopii kaikenlaiseen yrittäjyyteen, mutta erityisen suosittua se on:

akateemisena yritysmuotona •
luovien ihmisten parissa mm. kulttuuri- ja käsityöaloilla •
naisten joukossa •
asiantuntijapalveluiden myymisessä •
yritysten välisessä verkostoitumisessa •
myös hautomona muihin yritysmuotoihin •

Heräsikö kiinnostus? Ota yhteyttä ja varaa maksuton konsultointi

Tampereen seudun osuustoimintakeskus on osuustoiminnallisen yrittäjyyden paras asiantuntija. 
Olemme olemassa juuri sinua ja tiimiäsi varten. Ottakaa siis yhteyttä ja varatkaa aika maksutto-
maan konsultointiin. Näin voimme yhdessä kartoittaa teille parhaan yrittämisen tavan ja keskustel-
la liikeideastanne. Jos olet yksin, niin muista, että monet jo toiminnassa olevat osuuskunnat ottavat 
uusia jäseniä. Yhteystietoja ja liittymisvinkkejä saat meiltä. Olemme apuna koko perustamispolun 
alusta loppuun! 

•  •  •      www.osuustoimintakeskus.net      •  •  •   

Lisätietoja osuuskuntien perustamisesta, 
toimintaperiaatteista ja osuuskuntiin 
liittymisestä saat:

Mirja Taipale
osuuskuntaneuvoja

Tampereen Seudun 
osuustoimintakeskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Pellavatehtaankatu 25, PL 297, 
33101 Tampere
p. 050 3955 226

www.osuustoimintakeskus.net

ASIANTUNTEVAA PALVELUA SINUN AVUKSESI


