
osuuskunta 

Vapaus, tekemisen ilo ja into. Omien ideoiden toteuttaminen ja itsensä haastaminen.

Pohditko yrittäjäksi ryhtymistä? Osuuskunta voi olla unelmiesi mahdollistaja!   Monta yritystä yhdessä



Joustava malli yrittäjälle
Osuuskuntien suosio on kasvussa ja yhä useampi 
yrittäjäksi ryhtyvä valitsee yritysmuodokseen osuus-
kunnan. Joustavuus tekee siitä mielenkiintoisen. 

Osuuskunta tarjoaa verkostomaisen liiketoiminta-
mallin, jonka keskiössä ovat jäsenten yritykselleen 
asettamat tavoitteet ja toimet niiden saavuttami-
seksi. Uuden osuuskuntalain ansiosta osuuskunta 
tarjoaa entistä monipuolisemman ja käyttökelpoi-
semman vaihtoehdon yrittäjäksi ryhtyvälle.

Osuuskunnan voi perustaa nyt myös yksin, ja tar-
vittaessa yrittäjä voi helposti kasvattaa yritystään 
uusilla kumppaneilla. Uusi laki toi mukanaan lähes 
rajattomat mahdollisuudet osuuskunnan oman pää-
oman keräämiselle sekä jäseniltä että ulkopuolisilta 
omistajilta. Osuuskunta edustaa kuitenkin edelleen 
demokraattista yrittäjyyttä, jonka perusarvoja ovat 
yhdessä tekeminen ja osallisuus. 

osuuskunta osakeyhtiö toiminimi

Minimipääoma Ei, vaihtuva pääoma
osuudet ja osakkeet

2 500 €
osakkeet

Ei

Pääoman
rekisteröinti

Osuuspääomaa ei rekiste-
röidä (osakepääoma kyllä)

Uudet osakkeet on
rekisteröitävä

Ei

Rajoitettu
taloudellinen 
vastuu

Kyllä Kyllä Ei

Yrittäjätulon
maksaminen

Pääsääntöisesti palkka Pääsääntöisesti palkka Yksityisotot

Eläkejärjestelmä Yrittäjällä YEL,
työsuhteessa TyEL

Yrittäjällä YEL,
työsuhteessa TyEL

YEL

Yrityksen verotus Yhteisövero Yhteisövero Henkilöverotus

Jäsenen/osakkaan 
verotus

Palkka ansiotulona
+ erilajisten osuuksien 
korko

Palkka ansiotulona
+ osinko

Ansiotulo ja
osa pääomatulona

Hallitus Olettama 1-5 Olettama 1-5 Ei

toiminnantarkastus Lain olettama, mutta
sääntömääräyksellä
velvoite voidaan poistaa

Ei (paitsi as.oy) Ei

tilintarkastus Tilintarkastuslain tai
sääntöjen mukaan

Tilintarkastuslain tai
yhtiöjärjestyksen mukaan

Ei

Osuuskunta mahdollistaa uusien työnantajayri-
tysten syntymisen sekä antaa avaimia mikro- ja 
pk-yritysten kansainvälistymiseen ja kasvuun. 
Yhteistyö on varmasti edullisin keino tuottavuuden 
kasvattamiseen jokaisessa yrityksessä. 

Osuuskunta tulee myös jatkossa olemaan entistä 
houkuttelevampi yritysmuoto niille, jotka hakevat 
joustavaa yritysmuotoa erilaisiin elämäntilanteisiin 
ja muuntuviin liiketoimintatarpeisiin. Lisäksi se 
luo oivan mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen 
pienellä riskillä.

osuuskunnan, osakeyhtiön ja toiminimen vertailu

Yksin ja yhdessä.
Isosti tai pienesti.
Mikä sopii sinulle?



Helposti alkuun
Osuuskunnan perustaminen yhden hengen yrityk-
seksi on yksinkertaista, sillä osuuskuntalain mi-
nisääntömääräyksiä on vain kolme. Lisäksi yhden 
hengen osuuskunta toimii kuten osakeyhtiökin, 
mutta osuuskuntaa perustettaessa ei tarvita 
minimipääomaa. Yhden hengen osuuskunta on siis 
toimintavalmis tuossa tuokiossa.

taipuu vaativallekin
Vaihtoehtoisesti osuuskunta voidaan muodostaa 
myös useiden henkilöiden tai yritysten yhteistä 
liiketoimintaa varten. Sääntömääräyksillä pystytään 
tarvittaessa luomaan moniulotteisiakin toiminnan 
rakenteita. Tällöin osuuskunnan perustamisprosessi 
on pidempi - mutta mahdollisuudet rajattomat!

Osuuskuntaa perustettaessa keskiössä on liiketoi-
minnan suunnittelu. Ilman toimivaa ja tarkkaan har-
kittua liikeideaa ei osuuskuntaa kannata perustaa. 

Monijäsenisessä osuuskunnassa oman haasteensa 
tuovat jäsenten liikeideoiden yhteensovittaminen 
sekä osuuskunnan liiketoiminnan kirkastaminen 
kokonaisuutena. Kun jäsenet ovat päässeet yhteis-
ymmärrykseen, voi osuuskunnasta kuitenkin löytyä 
luonteva väylä oman yrityksen liiketoiminnan 
parantamiseen.

osuuskunnan kulmakivet
•	Päätarkoitus jäsenen elinkeinon tai 

talouden tukeminen harjoittamalla 
kannattavaa liiketoimintaa

•	Jäsen voi olla henkilö, yritys tai muu yhteisö
•	Toiminnan tarkoituksesta voidaan myös 

määrätä toisin, esim. yhteiskunnallinen 
tavoite tai voiton tuottaminen

•	Perustuu demokratiaan, pääsääntönä 
jäsen/ääni -periaate 

•	Ääniporrastus-mahdollisuus on 
rajoitettuna olemassa

•	Jäsenyyttä ei voi myydä tai luovuttaa
•	Jäsen voidaan erottaa ja jäsen voi erota
•	Taloudellinen vastuu on rajoitettu 

sijoitettuun pääomapanokseen 
(samoin kuten osakeyhtiössä)

•	Ei lakisääteistä minimipääoma- 
vaatimusta

Ei mitään rakettitiedettä. 
Nimet paperiin ja onnea 
uudelle yrittäjälle!



Yksityishenkilöiden perustamat osuuskunnat 
Yksityishenkilöiden perustamassa osuuskunnassa 
jäsen toimii palkansaajan asemassa. Tällöin osuus-
kunta tarjoaa loistavan tavan yhdistää yrittäjän ja 
palkansaajan roolien parhaat puolet. Tällä hetkellä 
ajankohtaisia aloja ovat mm. luovat alat sekä asian-
tuntija- ja hyvinvointialat. 

Yritysjäsenille palveluita tuottavat osuuskunnat 
Yksinyrittämisen sijaan monella alalla kannatta-
vuus ja kilpailukyky voivat löytyä kumppaneiden 
verkostosta. Tällaiset osuuskunnat ovat yritysten 
perustamia ja tuottavat yhteistyössä tarvitsemi-
aan palveluita. Palveluihin voi sisältyä esimerkiksi 
yhteisiä toimitiloja, markkinoinnin kustannussääs-
töjä, yhteisiä hankintoja, henkilöstöratkaisuja tai 
osaamisen jakamista - vain mielikuvitus on rajana!

Yrittäjyyskasvatusmallit ja yrittäjyyden alustat 
Osuuskuntien suosio oppilaitosten konkreettisena 
yrittäjyyden oppimisympäristönä lisääntyy jatku-
vasti. Myös osuuskuntien sovellutuksia erilaisiin 
avoimen innovaatioympäristön malleihin kehite-
tään koko ajan.

Mikä voisi olla sinun
osuuskuntamallisi?

Lähde rakentamaan
unelmiesi työpaikkaa
osuuskunnan muo-
dossa, yksin tai yhdessä!
Tutustu tarkemmin
osuuskunnan mahdollisuuksiin:
osuustoimintakeskus.net / tredea.fi.

in
foHaluatko tietää lisää? 

Alkavalle osuuskuntayrittäjälle maksutonta neuvontapalvelua 
Tampereen kaupunkiseudulle tarjoaa Tampereen kaupunkiseudun 
elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy. Ota rohkeasti yhteyttä!

Mirja Taipale, yritysneuvoja
+358 50 3955 226 
mirja.taipale@tredea.fi		

Osuuskunnan erilaisia käyttötapoja on yhtä paljon 
kuin sen jäseniäkin. Voit olla osuuskunnassa niin 
kuluttajan, tuottajan, palvelujen käyttäjän kuin 
vaikkapa työntekijänkin roolissa.

Osuuskunnat tuottavat palveluita vesihuollosta 
päiväkoteihin, tuulivoimasta joukkorahoitusalus-
toihin, tekniikasta luovuuteen: Alalle kuin alalle, 
tarpeeseen kuin tarpeeseen! Tee oma liiketoiminta-
mallisi ja hyödynnä kaikki osuuskunnan tarjoamat 
mahdollisuudet!

osuuskunta muokkautuu 
juuri sinun tarpeisiisi


