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Syventävä koulutus osuuskuntayrittäjyydestä                            
Kuopiossa to – pe 8. – 9.11.2012  

 

Koulutuspaikka 

Hotelli Puijonsarvi, kokoustila Samuel, Minna Canthin katu 16, Kuopio 

 

Ohjelma 

 

 
Torstai 8.11. klo 9 - 16 
 
Aamukahvi klo 8.45 – 9.00 
 
 
Aamupäivä klo 9 – 12: 
 
 
Yhdessä yrittämään! — Itä-Suomi –hankkeen palvelut yritys- ja urapalveluneuvojille 

- extranet-materiaalipankki, koulutukset ja henkilökohtainen neuvonta 
 
Osuuskunta yritysmuotona (ydinkohdat) 

- vertailu muihin yritysmuotoihin riskien hallinnan näkökulmasta 
- milloin suositella asiakkaalle osuuskuntamuotoa 
- toimivaan osuuskuntaan liittyminen 

 
Osuuskunta liiketoimintamallina 

- osuuskunta yritysten verkostona (pienyritysten verkostoitumisen tukeminen) 
- osuuskunta vaihtoehtona sukupolvenvaihdoksessa 
- osuuskunta oppilaitoksissa (yrittäjyyskasvatuksen työkaluna) 

 
Osuuskunnan perustamisen ohjaus 

- osuuskuntalain pääpiirteet ja lain soveltaminen pienosuuskuntiin 
- perustamisessa käsiteltävät asiat ja esille tulevia kysymyksiä 
- osuuskunnan säännöt ja perustamiskirjat 
- sääntöjen laadinta ja olennaiset kohdat – yksityiskohtainen tarkastelu (sääntömalli ja sääntö-

ohjeistus annetaan osallistujille) 
 

 
Lounas klo 12 – 13 (omakustanteinen) 
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Iltapäivä klo 13 – 16:  
 
 
Osuuskunta yhteiskunnallisena yrityksenä 

- osuuskuntaesittely: Suomalainen HYVÄNTEKIJÄ Osuuskunta esittäytyy (klo 13 – 14) 
 
Kahvitauko klo 14 
  
Osuuskunta yhteiskunnallisena yrityksenä 

- lisää aiheesta                                                   
 
Osuuskunnalle mahdolliset avustukset ja rahoitus 

- starttiraha ja työllisyyspoliittinen avustus 
- muu rahoitus 

 
Osuuskunnan hallinto  

- päätöksenteko – osuuskunnan kokous ja hallitus 
- hallituksen vastuut ja velvollisuudet 
- hallituksen merkitys osuuskunnan toiminnan menestyksessä 

 

 
 
Perjantai 9.11. klo 9 -12 
 
Aamukahvi klo 8.45 – 9.00 
 
 
Osuuskunnan jäsen: yrittäjä vai palkansaaja? 

- osuuskunnan jäsenen statuksen määrittyminen; lainsäädäntö, eläkevakuutus TyEL vai YEL 
- työlainsäädäntö ja työnantajan direktio-oikeus; merkitys osuuskunnassa 
- työttömyysturva; mitä asiakkaan tulee huomioida – esimerkkejä ongelmallisista tilanteista 

 
Osuuskunnan säännöt – soveltava paritehtävä 

- käytännön neuvontatyössä esiin tulleiden kysymysten ratkominen parityöskentelynä 
- osuuskunnan säännöt ja osuuskuntalain soveltaminen 

 

 

 


