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ICA:n globaali tutkimuskonferenssi 
Suomeen
ICA:n eli Kansainvälisen Osuustoimintaliiton tutkimuskonferenssi 
pidetään 24.-27.8.2011. Itse konferenssi pidetään Mikkelissä ja lau-
antaina suunnataan excursiolle tutustumaan Pirkanmaalaisiin pien-
osuuskuntiin. 

Yhdessä yrittämään! –hanke järjestää konferenssissa oman workshoppinsa, jonka 
teema on ”Innovative co-operative solutions”. Workshopin ajankohta on torstaina 
25.8.2011 kello 13.30-18.00. Workshoppiin kutsutaan mukaan yritys- ja urapalve-
luneuvojat sekä kaikki, joita osuustoiminnallisen yrittäjyyden sovellusmallit kiin-
nostavat. 

Tavoitteena on esitellä kansainvälisiä toimintakonsepteja, joissa osuuskuntaa on 
menestyksekkäästi käytetty ja sovellettu. Workshopissa voidaan esitellä myös hy-
viä suomalaisia innovatiivisia osuustoiminnan sovellutuksia. Yhdessä yrittämään! 
–hankkeen workshoppiin voi osallistua muusta konferenssista erillään ja se on suo-
malaisille osallistujille maksuton. Workshopissa on tulkkaus. 

Lisätietoja löytyy konferenssin kotisivuilta osoitteesta:  
www.helsinki.fi/ruralia/ica2011  

Ilmoittautuminen sivulla:  
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/27257/lomake.html 

Tervetuloa mukaan!

worldwide
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YK:n julistama kansainvälinen osuustoiminnan vuosi 2012
Ulkoministeriö on nimittämässä Suomeen virallisen toimikunnan suunnittelemaan 
tulevaa YK:n julistamaa osuustoiminnan vuotta 2012. YK on julkistanut vuoden 
logon ja yhteisiä sloganeita suunnitellaan sekä kansainvälisesti että kansallisesti. 
Osuustoiminnan vuoteen mukaan Suomessa lähtee suurin osa osuustoiminnallisista 
yrityksistä ja vuoden aikana tulee olemaan erilaisia aiheeseen liittyviä tapahtumia. 

Tutustu seuraaviin sivuihin:
YK:n omat sivut osuustoiminnan vuodelle:  http://social.un.org/coopsyear  
Kansainvälisen osuustoimintaliiton (ICA) sivut: http://www.2012.coop
Suomen sivusto: http://www.osuustoiminta.coop/2012
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Tulevat koulutukset

 Osuuskuntayrittäjyyskoulutus
 13.04.2011, Varkaus
 Osuuskuntayrittäjyys-koulutus TE-toimiston asiakasneuvojille, Koulutusjakso: Yrittäjäksi yksin tai yhdessä  
 27.-29.4.2011, Jyväskylä, Salmia 
 ICA-konferenssin Innovative co-operative solutions -workshop 
 25.8.2011 klo 13.30-18.00, Mikkeli
 Konferenssin tutustumismatka Tampereen seudun osuuskuntiin  
 27.8.2011

ajantasa

neuvojan nurkka

Yrittäjän eläkelaki uudistui  
vuoden 2011 alussa
 
Aiemmin osuuskunnan jäsenellä ei ole ollut velvoi-
tetta ottaa YEL-vakuutusta muussa kuin säännöissä 
määritellyssä ääniporrastus –tilanteessa, jossa jäse-
nen omistusosuus on ylittänyt 50 % osuuden. Uuden 
lakimuutoksen myötä täytyy osuuskunnan jäsenen 
ottaa yrittäjäeläke, jos osuuskunnan jäsenen omis-
tusosuus on yli 30 % ja hän toimii johtavassa ase-
massa (esim. hallituksen jäsen, toimitusjohtaja) 
sekä työskentelee osuuskunnassa. Yrittäjäeläkeva-
kuuttamisen velvoite voi tulla siis myös edelleen 
sellaisessa tilanteessa, jossa osuuskunnassa on ää-
nivaltaa on porrastettu.

Esimerkkinä seuraava tilanne: osuuskunnassa on 
kolme jäsentä, Tytti Tavallinen 5 ääntä, Marko 
Mallikas 1 ääni ja Matti Meikäläinen 1 ääni. Heidän 
omistus- ja äänivaltaprosentit jakautuvat  71,4 %, 
14,3 % ja 14,3 %. Tällöin Tytti Tavalliselle syntyy 
työvoimaviranomaisten tarkoittama yrittäjästatus 
ja myös velvoite ottaa yrittäjäeläke. Huom. ääni-
porrastuksessa jäsenen äänimäärä suhteessa toi-
seen jäseneen voi olla enintään kymmenkertainen 
ja ääniporrastuksesta on oltava tarkat sääntömää-
räykset.

Yhdessä yrittämään! –hanke 
mukana Better future for social 
economy -verkostossa

Yhdessä yrittämään! –hankkeen edustaja on osallistu-
nut BFSE-verkoston toimintaan.  

Verkostossa toiminta keskittyy neljään  
osa-alueeseen:

• sosiaalisen lisäarvon mittaamiseen  
(social added value)

• sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin ja 
julkisen ja yksityisen välisiin kumppanuuksiin

• sosiaaliseen franchise -malliin sekä
• rahoitusinstrumentteihin.

Verkosto on tuottamassa sosiaalisen lisäarvon mit-
taamiseen työkalua ja myös muissa teemoissa asioi-
ta kehitellään monipuolisesti. Pyrimme tiedottamaan 
verkoston aikaansaamisista www-sivuillamme ja uu-
tiskirjeissä. Verkoston www-sivut löytyvät osoitteesta 
http://www.socialeconomy.pl. Jos sinua kiinnostaa jo-
kin tietty osa-alue verkoston toiminnassa, ota yhteyttä 
Niina Immoseen. Kerromme mielellämme lisätietoja ja 
kontakteja asian edistämiseksi. 


