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KOULUTUSTA OSUUSKUNTAYRITTÄJYYDESTÄ
OULUSSA KESKIVIIKKONA 2.5.2012
Koulutuksen kohderyhmä:
Koulutus on suunnattu yritysneuvojille ja urapalveluneuvojille sekä erilaisten työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistävien hankkeiden vastuuhenkilöille. Koulutukseen ovat tervetulleita yritysneuvojat,
jotka työskentelevät uusyrityskeskuksissa, alueellisissa kehitysyhtiöissä, erilaisissa kehityshankkeissa, ELY-keskuksissa ja TE-toimistoissa sekä ProAgrian yrityspalveluissa. Myös yrittäjyyskasvatuksen parissa työskentelevät ovat tervetulleita.
Koulutuksen tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää osuustoiminnallisia liiketoimintamalleja ja tunnistaa ne
tilanteet, jolloin osuuskunta on asiakkaalle sopiva yritysmuoto. Myös toimivaan osuuskuntaan
liittyminen tuodaan esille perustamisen vaihtoehtona. Koulutuksen tarkempi ohjelma on seuraavalla sivulla.
Missä ja milloin?
Aika: ke 2.5.2012 klo 9:00 – 16:00
Paikka: BusinessOulu, neuvotteluhuone Pegasus, 3.krs., Elektroniikkatie 3, 90590 Oulu
Kouluttaja: Ulla Leppänen, Tampereen seudun osuustoimintakeskus/Yhdessä yrittämään! -hanke
Koulutus on osallistujille maksuton. Ohjelmaan merkitty lounas on omakustanteinen.
Ilmoittautuminen
Ulla Leppänen: ulla.leppanen@osuustoimintakeskus.net tiistaihin 24.4. mennessä.
Ilmoitathan seuraavat tiedot:
nimi, organisaatio, asema/titteli sekä yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero).
Lämpimästi tervetuloa!
Ulla Leppänen
Yhdessä yrittämään! –hanke
www.yhteistoiminta.fi
puh. 050 3950 112

Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden moottorina –ohjelma
− Yhdessä yrittämään –hanke
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Koulutuksen ke 2.5.2012 ohjelma
Klo 09:00 Aurinkoiset aamukahvit
Yhdessä yrittämään! –hankkeen palvelut yritys- ja urapalveluneuvojille
- extranet-materiaalipankki, koulutukset ja henkilökohtainen neuvonta
Osuuskunta yritysmuotona (ydinkohdat)
- esimerkkejä toimivista osuuskunnista eri toimialoilla
- vertailu muihin yritysmuotoihin riskien hallinnan näkökulmasta
- milloin suositella asiakkaalle osuuskuntamuotoa
- toimivaan osuuskuntaan liittyminen
Klo 11:00 – 12:00 Lounas (omakustanteinen)
Osuuskunta liiketoimintamallina:
- osuuskunta yritysten verkostona (pienyritysten verkostoitumisen tukeminen)
- osuuskunta vaihtoehtona sukupolvenvaihdoksessa
- osuuskunta oppilaitoksessa (yrittäjyyskasvatuksen työkaluna)
- osuuskunta yhteiskunnallisena yrityksenä
Osuuskunnan hallinto
- päätöksenteko; osuuskunnan kokous ja hallitus
- hallituksen vastuut ja velvollisuudet
- hallituksen merkitys osuuskunnan toiminnan menestyksessä
Klo 14:00 Iltapäivän piristävä kahvitauko
Osuuskunnan jäsen: yrittäjä vai palkansaaja?
- osuuskunnan jäsenen statuksen määrittyminen; lainsäädäntö, eläkevakuutus TyEL vai YEL
- työlainsäädäntö ja työantajan direktio-oikeus; merkitys osuuskunnassa
- työttömyysturva; mitä asiakkaan tulee huomioida – esimerkkejä ongelmallisista tilanteista
Osuuskunnalle mahdolliset avustukset ja rahoitus
- starttiraha ja työllisyyspoliittinen avustus
- muu rahoitus
Koulutuspäivä päättyy klo 16
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