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Pirkanmaalla aktiivista pienosuustoimintaa 
 

Osuustoiminnallinen pienyrittäjyys on vahvassa kasvussa - selviää Tampereen seudun osuustoimin-

takeskuksen tekemästä selvityksestä. Akateemiset ja erityisesti naiset kokevat pienosuuskunnan 

houkuttelevaksi yritysmuodoksi. Myös nuoret ovat erityisen kiinnostuneita osuuskuntayrittäjyydestä. 

 

Neuvontapalvelulle kysyntää 

Osuuskuntayrittäjyyteen perehtynyttä neuvontapalvelua kysytään yhä enenevässä määrin. Viime vuonna 

asiakasmäärä Tampereen seudun osuustoimintakeskuksessa nousi 35 % ja myös uusia pienosuuskuntia 

perustettiin ennätystahtiin, peräti 25 osuuskuntaa Pirkanmaalla aloitti toimintansa. Osuustoiminnallinen yrittä-

jyys kiinnostaa erityisesti nuoria, 75 % neuvontaa hakevista on alle 44-vuotiaita.  

 

- Yhteistoiminta minimoi perinteiseen yrittäjyyteen liittyvä riskejä ja tämä alentaa kynnystä lähteä ke-

hittämään ideoita liiketoiminnaksi, toteaa Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen toiminnanjoh-

taja Niina Immonen.  

 

Uusia uria 

Osuuskunnat toimivat kasvualustana uusille yrityksille – ”hautomoina” toimineista osuuskunnista on keski-

määrin lähtenyt kolme uutta yritystä uusille urille jokaisesta. Pienosuuskunnat ovat myös valmiita tarjoamaan 

työskentelykanavia uusille työntekijöille – jopa 68 % haluaa uusia jäseniä tai työntekijöitä. Pirkanmaalta löy-

tyy noin 160 aktiivisesti toimivaa pienosuuskuntaa (pois lukien mm. vesi-, verkko- ja tieosuuskunnat), joiden 

työllistävä vaikutus on noin 800 henkilötyövuotta. Palkkoja maksettiin vuonna 2011 lähes 3000 henkilölle. 

Pienosuuskuntien yhteenlaskettu liikevaihto Pirkanmaalla oli viime vuonna noin 40 miljoonaa euroa. 

 

Tredea Oy:n toimitusjohtaja Päivi Myllykangas sanoo, että osuustoiminnan kasvu kertoo vahvasta trendistä, 

ei hetken ilmiöstä: 

- Yrittäjyys on yhä useamman valinta ja yritysideat syntyvät esim. harrastusten tai elämäntavan innoit-
tamina. Yrityspalveluiden tulee kehittyä ja tarjota mahdollisuuksia ja valmiuksia tarttua yritysaihioihin 
ja tukea yritystoimintaa. Yritysten syntyminen, kehittyminen ja kansainvälistyminen on alueen elineh-
to. 

 

Akateemisten ja naisten yritysmuoto 

Yli puolella osuuskuntien jäsenistä on akateeminen loppututkinto ja 68 %:ssa pienosuuskunnista yli puolet 

jäsenistä on naisia. Maahanmuuttajia on mukana noin joka viidennessä pienosuuskunnassa. Usean pie-

nosuuskunnan tuottamat tuotteet ja palvelut liittyvät luoviin aloihin ja kulttuuriin.  

 

Pirkanmaalla alkavan osuuskuntayrittäjän neuvontapalveluita on saatavissa Pirkanmaan ELY-keskuksen 

yhteydessä toimivasta yrittäjyyden maailmasta. Tredea Oy:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa 

palvelua tuottaa Tampereen seudun osuustoimintakeskus.  Tampereen seudun osuustoimintakeskus toteutti 

kesän 2012 aikana puhelinhaastattelututkimuksen pirkanmaalaisille pienosuuskunnille selvittääkseen osuus-

kuntien toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä. 

 

Lisätietoja:  

Toimitusjohtaja Päivi Myllykangas, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy,  

040 7436 417 

 

Toiminnanjohtaja Niina Immonen, Tampereen seudun osuustoimintakeskus,  

050 3950 111 

 

Tutustu uuteen pirkanmaalaisia osuuskuntia esittelevään case -esitteeseen osoitteessa 

www.osuustoimintakeskus.net. Lisätietoa aiheesta myös www.yhteistoiminta.fi  

http://www.osuustoimintakeskus.net/
http://www.yhteistoiminta.fi/

