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Rovaniemellä 5. – 6.4.2011 

 
Koulutuksen tavoite ja kohderyhmä: 
 
Kyseessä on syventävät osuuskuntayrittäjyys –koulutuspäivät, jotka on tarkoitettu yritysneuvojil-
le, urapalveluneuvojille, erilaisten työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistävien hankkeiden työntekijöil-
le sekä yrittäjyyskasvatuksesta vastaaville. Koulutukseen osallistujalta edellytetään perustiedot 
osuustoiminnasta (esim. osuuskuntayrittäjyys -koulutuspäivään osallistuminen tai muulla tavoin 
hankittua tietoa). 
 
Koulutuspäivien tavoitteena on antaa syventävää tietoa osuuskunnan perustamisprosessista ja 
siihen liittyvistä erityiskysymyksistä. Koulutuspäivien aikana perehdytään syventäviin ja erittäin 
käytännön läheisiin kysymyksiin, joita neuvonnassa voi tulla esille. Lisäksi tutustutaan käytän-
nössä toimiviin osuuskuntiin.  Käytännön kysymyksiin perehdytään case-harjoituksen avulla eli 
ryhmätyöskentelyyn osallistuminen on koulutuksen onnistumisen edellytyksenä. Tavoitteena 
on, että koulutuksen käynyt neuvoja ymmärtää osuuskuntaa yritysmuotona ja osaa soveltaa sen 
tarjoamia mahdollisuuksia käytännössä. Neuvoja saa myös valmiudet osuuskunnan perustamis-
ryhmän konsultointiin ja oppii vastaamaan erilaisiin perustamistilanteessa esille nouseviin kysy-
myksiin. 
 

Missä ja milloin? 

Syventävät osuuskuntayrittäjyys –koulutuspäivät järjestetään 5. -6.4.2011 Rovaniemellä Yhdessä 
yrittämään! –hankkeen toimesta yhteistyössä Lapin Ely-keskuksen kanssa.  Koulutuspaikkana toi-
mii Lapin Ely-keskus, Ruokasenkatu 2, Savotta-koulutustila. Kouluttajana toimii kehittämispääl-
likkö Kirsi Niskala, Tampereen seudun osuustoimintakeskuksesta.  
 
Koulutus on osallistujille maksutonta ja koulutuspäiviin sisältyy myös ohjelman mukainen kahvi-
tarjoilu. Lounas toisena koulutuspäivänä  on omakustanteinen. Lisäksi matkat ja majoituksen 
osallistujat maksavat itse.  
 
Miten varmistan koulutuspaikan? 

Ilmoittautumiset: Kirsi Niskalalle, kirsi.niskala@osuustoimintakeskus.net, 28.3.2011 mennes-

sä. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, maksimi osallistujamäärä on 30 hen-

kilöä. 

 

Tarvittavat tiedot: nimi, organisaatio, asema/titteli sekä yhteystiedot (sähköpostiosoite). 
Kerrothan myös erikoisruokavaliotoiveesi.  
 

 

Lämpimästi tervetuloa! 

Kirsi Niskala 

Yhdessä yrittämään! –hanke 
www.yhteistoiminta.fi  
p. 050 3950 112 

mailto:kirsi.niskala@osuustoimintakeskus.net
http://www.yhteistoiminta.fi/
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Ohjelma 5.4.2011 tiistai 
 
klo 12.00   
Yhdessä yrittämään! –hankkeen palvelut yritys- ja urapalveluneuvojille 

- neuvontatuki, materiaalit, extranet, koulutukset, seminaarit 
 

Osuuskunta yritysmuotona (ydinkohdat) 
- toimintamalli  

o vertailu muihin yritysmuotoihin riskien hallinnan näkökulmasta 
o milloin asiakkaan valinta osk?  
o osk:n haasteet ja mahdollisuudet  

 
Osuuskunnan perustamisen ohjaus  

- perustamisessa käsiteltävät asiat ja esille tulevia kysymyksiä 
- osuuskunnan säännöt ja perustamiskirjat 

o sääntöjen laadinta ja olennaiset kohdat  
(sääntömalli ja –ohjeistus sekä osuuskuntalaki annetaan osallistujille) 
 
 

klo 13.45 kahvitauko 
 
 
klo 14.00  
Osuuskunta Virtatiimi, Simo http://www.lapland.ws/virtatiimi/ 

- Osuuskunta Virtatiimi esittäytyy  - kotihoiva-, siivous-, rakentaminen ja toimistopalvelut 
- Virtatiimin esittämät kehittämishaasteet osallistujille (mm. osuuskunnan yhden toimialan or-

ganisoinnissa tapahtuneiden muutosten vaikutukset) 
- kysymykset osuuskunnalle 

 
klo 14.30  
 
Osuuskunnan toiminta käytännössä - ryhmätehtävän anto 

- Osuuskunta Virtatiimin esittämien kehittämishaasteiden työstäminen ryhmätyönä 
 
Ryhmätöiden purku  
 
 
klo 15.00  
 
Osuuskunnan perustamisen ohjaus  

- sääntöjen laadinta ja olennaiset kohdat – jatketaan tarvittaessa  
 
 
Päivä päättyy n. 15.30 – 15.45. 
 
 
 
 
 

http://www.lapland.ws/virtatiimi/
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Ohjelma keskiviikko 6.4.2011 
 
klo 9.00 – 9.15 aamukahvit 
 
klo 9.15  
Osuuskunnan säännöt ja perustaminen – kertaus lyhyesti 
 
Osuuskunnan perustamisen ohjaus - ryhmätehtävä 

- Käytännön neuvontatyössä osuuskunnan perustamisessa esiin tulleiden kysymysten ja 
sääntökohtien ratkominen. Tehtävä sisältää käytännönläheisiä kysymyksiä, joita neuvonta-
prosessissa ja sääntöjen laadinnassa tulee esille. Tehtävä opettaa erottamaan olennaisia 
asioita epäolennaisista ja antamaan selkeitä vastauksia joskus vaikeiltakin kuulostaviin ky-
symyksiin soveltamalla osuuskuntalakia ja muuta yritysneuvojalla jo olevaa tietoa. 

 
klo 12.00 lounastauko (omakustanteinen) 
 
klo 13.00 
Ryhmätöiden purku  
 
 
klo 14.00 kahvitauko  
 
 
klo 14.15  
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 sekä käytännön esimerkkejä ongelmalli-

sista tilanteista 
 
Osuuskunnalle mahdolliset avustukset ja rahoitus 

- starttiraha ja työllisyyspoliittinen avustus  
- muu rahoitus  

 
klo 15.00 
Osuuskunta liiketoimintamallina:  
 
Osuuskunta yritysten verkostona 

- miten tukea alueiden pienyritysten verkostoitumista, mol.fi palvelun kehittäminen  
 

Osuuskunta sukupolvenvaihdos tilanteissa 
- henkilökunnan omistama osuuskunta toiminnan jatkajana  

 
Osuuskunta oppilaitoksissa – opiskelijoista yrittäjiksi polun vahvistaminen 

- yhteistyö oppilaitosten ja eri neuvontapalveluiden välillä 
 
Osuuskunta yhteiskunnallisena yrityksenä  

- yhteiskunnallinen yrittäjyys ja osuuskunta soveltamismallina 
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päivä päättyy n. 15.45  


