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Vuoden 2011 pienosuuskunta
› Osallistu kilpailuun!

Uusien mahdollisuuksien osuuskunta.



Vuoden 2011 pienosuuskunta -kilpailu
Valtakunnallisen kilpailun tavoitteena  on nostaa esiin ja jakaa tunnustusta osuuskuntamuotoi-

selle pienyrittäjyydelle. Kilpailussa on kahdeksan eri sarjaa, joista jokaisesta palkitaan voittaja. 

Näiden joukosta valitaan myös Vuoden 2011 pienosuuskunta. 

Kilpailusarjat
1. Luovat alat
2. Hoiva- ja hyvinvointiala
3.  Yritysten välinen verkostoituminen (mikroyritykset)
4. Työvoimanvuokraus (laskutuspalvelut)
5. Sukupolvenvaihdostilanteet (EBO)
6. Yrityskasvatus ja oppilaitossovellukset
7. Muut innovatiiviset osuuskuntamuotoiset liikeideat

Kilpailun arviointikriteerit
1.  Liiketoiminnan vaikuttavuus. Miten osuuskunnan talou-

delliset tavoitteet on saavutettu eli miten hyvin se työllistää 
jäseniään? Mittareina liikevaihto ja maksetut palkat.

2.  Yhteisöllisyyden toteutuminen. Miten yhteisöllisyys toteu-
tuu ja miten se ilmenee osuuskunnan käytännön toiminnassa?

3.  Yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Miten osuuskunnan 
toiminta vaikuttaa alueellisesti tai valtakunnallisesti esimer-
kiksi hyvinvointiin, palvelun saatavuuteen, laatuun tms.? Onko 
toiminnalla laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita?

4.  Tavoitteiden toteutuminen. Miten toiminta on vastannut 
jäsenten asettamiin tavoitteisiin?

5.  Osuuskunnan toimintatapa. Miten toiminta on organisoitu 
käytännössä? Onko osuuskunnassa luotu uusia toimintamal-
leja esimerkiksi taloushallinnon järjestämiseen tai osallistu-
misen tukemiseen? 

6.  Arvopohja. Millainen on osuuskunnan arvopohja ja miten 
se toteutuu käytännössä? Miksi yritysmuodoksi on valittu 
osuuskunta?

7.  Innovatiivinen näkökulma. Mikä on osuuskunnan toiminnan 
innovatiivinen näkökulma?

8.  Tulevaisuuden suunnitelmat. Mitkä ovat tulevaisuuden 
suunnitelmat sekä näkymät viiden vuoden kuluessa?

Osallistu kilpailuun lähettämällä vapaamuotoinen hakemus
Hakemukset toimitetaan alueittain 31.3.2011 mennessä kilpailun 
yhteyshenkilöille, joiden yhteystiedot löydät kilpailun verkkosi-
vuilta. Hakemuksen kokonaispituus saa olla enintään 10 sivua. 
Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

1.  Osuuskunnan nimi, Y-tunnus, perustamisvuosi, 
 yhteystiedot sekä jäsenmäärä
2. Osuuskunnan säännöt
3. Kilpailusarja
4. Osuuskunnan liikeidea
5.  Vastaukset kilpailun arviointikriteereihin 
6. Lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot
7.  Liitteenä voi olla osuuskunnan palveluiden esitteitä, 
 toimintakertomuksia, laatukäsikirja, sisäisiä sääntöjä yms. 

Palkinnot ja kunniamaininnat
Voittajat julkistetaan lokakuun ensimmäisellä viikolla pk-
yritysviikkojen seminaarissa. Vuoden osuuskunnasta tehdään 
artikkeli S-ryhmän Yhteishyvä-lehteen sekä OT-lehteen.  Lisäksi 
eri kilpailuluokkien voittajat sekä mahdolliset kunniamaininnan 
saaneet esitellään yhteishyva.fi ja yhteistoiminta.fi sivustoilla 
sekä syksyn 2011 ja vuoden 2012 aikana Yhteishyvässä ja OT-
lehdessä.

Lisätietoja
Projektijohtaja Niina Immonen
Yhdessä yrittämään! –hanke 
Tampereen seudun osuustoimintakeskus
niina.immonen@osuustoimintakeskus.net
puh. 050 3950 111

Tarkemmat osallistumisohjeet:  
www.yhteistoiminta.fi/fin/taustaa/vuodenpienosuuskunta2011 

Osallistu ja voita!
www.yhteistoiminta.fi


