
YHDEssä
YRITTÄMÄÄN!

YHDEssä
YRITTÄMÄÄN!

Työ- ja elinkeinoministeriö edistää 
osuuskuntayrittäjyyttä hankkeellaan 
”Osuustoiminnallinen yrittäminen ja 
yhteisötalous”. Hanke on osa Manner-
Suomen ESR –ohjelmaa Yrittäjyys 
työvoiman käyttötapana ja työmark-
kinoiden moottorina. Kehitystyötä on 
tehty vuodesta 2009 lähtien. Hanke 
käyttää markkinointinimeä ”Yhdessä 
yrittämään!” ja pääosan sen palve-
luista tuottaa Tampereen seudun 
osuustoimintakeskus. Lisätietoa 
www.yhteistoiminta.fi.  
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ajantasa

T uhansien järvien 

uusyrityskeskuk-

sen toimitusjohta-

ja Jouko Laitinen on parin-

kymmenen yritysneuvonnan 

parissa viettämänsä vuoden 

aikana konsultoinut lukuisia 

osuuskunnan perustamista 

suunnittelevia ryhmiä, jois-

ta kymmenkunta on lopulta 

päättänyt perustaa osuus-

kunnan. Pari viimeistä vuot-

ta hän on neuvonut yrittäjiä 

Jyväskylän yrityspalvelukes-

kus Luotsin yhteydessä. 

”Vuonna 2012 osuustoi-

minnallisesta yrittäjyydes-

tä kiinnostuneiden asiakkaiden määrä kasvoi 

selvästi. Etenkin nuoret ovat lähteneet ak-

tiivisesti liikkeelle. Mielenkiintoista on ollut 

esimerkiksi se, että yliopiston jatko-opiske-

lijat ovat olleet kiinnostuneita yhteisöllisestä 

tavasta yrittää ja kaupallistaa akateemista 

osaamistaan. Tohtorikoulu kun ei perinteises-

ti ole ollut se tyypillisin tie yrittäjäksi.” 

Laitinen pani merkille jo 2012 keväällä, että 

uusia osuustoiminnallisia liiketoimintamalle-

ja tultiin esittelemään aikaisempaa enem-

män. Ideat liittyivät mm. yhteisöviljelyyn ja 

lähiruoan tuottamiseen, mutta myös esimer-

kiksi pelialaan. Lisäksi Jyväskylässä asuvat 

kansainväliset opiskelijat ja maahanmuutta-

jat ovat kuulleet osuuskuntamuodosta ja ovat 

hakeneet uusyrityskeskuksesta lisätietoja.

Jouko Laitinen on toimi-

nut Yhdessä yrittämään! 

–hankkeen yhteyshenkilö-

nä Keski-Suomen alueella. 

Hän on huomannut, että 

näkyvyys yhteyshenkilönä 

www.yhteistoiminta.fi –si-

vustolla on tuonut heidän 

neuvontaansa uusia asiak-

kaita. Tietoisuus siitä, että 

osuuskuntien perustamis-

neuvontaa saa myös Luot-

sista, on levinnyt ennen 

kaikkea uusyrityskeskuk-

sen yhteistyökumppanien 

kautta. Esimerkiksi Keski-

Suomen liitto ja opiskeli-

jajärjestöt ovat osanneet 

ohjata yhteisöllisestä yrittäjyydestä kiinnos-

tuneet oikeaan paikkaan, kun tieto alueen 

omasta yhteyshenkilöstä on ollut netistä hel-

posti löydettävissä. 

”Yhteyshenkilönä toimiminen on myös laa-

jentanut sitä verkostoa, kenen kanssa voi 

itse keskustella mahdollisista osuustoimin-

nallisista liikeideoista. Saimme Yhdessä yrit-

tämään! –hankkeen järjestämän koulutuksen 

jälkeen omien yritysneuvojiemme kanssa 

montakin ahaa-elämystä siitä, mihin kaik-

keen osuuskuntamuoto voisi sopia.”

Haluaisitko toimia yhteyshenkilönämme 

omalla alueellasi? Ota yhteyttä Ulla Leppä-

seen: ulla.leppanen@osuustoimintakeskus.net 

tai puh. 050 3950 112. 

Yhdessä yrittämään! –
hankkeen yhteyshenkilö 
esittäytyy

info

Tulevat koulutukset:

	27.2.2013
 Yhteiskunnallisten yritysten  

superpäivä, Kemi
	27.-28.2.2013 
 Syventävä koulutus osuuskunta- 

yrittäjyydestä, Varkaus
	7.-8.3.2013
 Perus- ja syventävä koulutus  

osuuskuntayrittäjyydestä, Espoo
	10.-11.4.2013 
 Syventävä koulutus osuuskunta- 

yrittäjyydestä, Mikkeli
	18.-19.4.2013 
 Perus- ja syventävä koulutus  

osuuskuntayrittäjyydestä, Tampere

Lisäksi ”Osuuskuntayrittäjyys- 
videoinfot” kerran kuussa keskiviikkoisin 
(13.2., 13.3., 17.4., 15.5. ja 12.6.). 
Kaikista koulutustilaisuuksista tarkempaa 
tietoa löydät osoitteesta http://
www.yhteistoiminta.fi/koulutukset/
koulutuskalenteri. Lämpimästi tervetuloa 
oppimaan uutta osuuskuntayrittäjyydestä! 

Toimitusjohtaja Jouko Laitinen on 
huomannut kasvavaa kiinnostusta 
osuustoiminnallista yrittäjyyttä 
kohtaan.
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Tampereen seudun   
osuustoimintakeskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Pellavatehtaankatu 25
33101  Tampere

Työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyys- ja yrittäjyysosasto
PL 32
00023 Valtioneuvosto

Niina Immonen
projektijohtaja
050 395 0111
niina.immonen@osuustoimintakeskus.net

Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7 
50100  Mikkeli

Tytti Klén
projektipäällikkö
050 576 2881
tytti.klen@helsinki.fi

Natalia Härkin
ylitarkastaja
050 460 2359
natalia.harkin@tem.fi

Euroopan komissio on laatinut suunnitelman, jolla tuetaan yrittäjyyttä 

Euroopassa. Toimintasuunnitelmassa korostetaan koulutuksen merkitys-

tä, mutta puututaan myös yrittäjyyden esteisiin. Suunnitelmassa käydään 

läpi kuusi asiakokonaisuutta, joiden kautta yritysten toimintaympäristöä 

kehitetään. Suunnitelmassa nostetaan esille erityisesti ikääntyneiden, 

maahanmuuttajien, työttömien sekä naisten yrittäjyys.  

Uusien yritysten elinkaaren tukemisessa esille nostetaan erityisesti klus-

terit, yritysverkostot ja yritysten yhteenliittymät. Pk-yritysten kokoami-

nen ryhmiksi saattaa lisätä niiden kilpailukykyä ja jäsenmaiden tulisikin 

pohtia, miten pk-yritysryhmien tukemista voitaisiin edistää. 

Osuuskunta on yksi hyvä tapa organisoida yritysten yhteistyötä. Kannattaa 

muistaa Yhdessä yrittämään! –hankkeen tuottama esite ”Yritykset yhdessä  

– yhteistyö tuottamaan!”, kun asiasta kertoo potentiaalisille yrittäjille. 

Tutustu suunnitelmaan osoitteessa: http://eur-lex.europa.eu/LexUri-

Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:FI:PDF. 

neuvojan nurkka

Laskutuspalveluosuuskunnat

Työ- ja elinkeinoministeriön 1.1.2013 voimaan astunut 
ohje työttömyysturvan työvoimapoliittisista edellytyksistä 
(TEM/1446/00.11.03/2012) sisältää ohjeita liittyen laskutus-
palveluosuuskuntiin.  Ohjeen mukaan osuuskuntaa ei pidetä 
työnantajana, jos osuuskunta ainoastaan välittää tietoa työ-
tilaisuuksista tai huolehtii jäsentensä tekemään työhön liitty-
västä markkinoinnista, laskutuksesta ja kirjanpidosta, vaikka 
työttömyysetuuden hakija olisikin esittänyt työsopimuksen. 

Ohje vaikuttaa siihen, että laskutuspalveluosuuskunnan kautta 
työtään laskuttavan ei välttämättä tulkita olevan työsuhteessa 
vaan työllistyvän yrittäjänä tai omassa työssään. Jos henkilöä 
pidetään työttömyysturvalain perusteella yrittäjänä, sen ase-
man hän saa tästä ohjeesta riippumatta.  

Finanssivalvonta valmistelee parhaillaan STM:n vahvistetta-
vaksi ohjetta, joka koskee kassoissa tehtäviä tulkintoja asi-
asta. Tämä ohje tulee varmasti vielä selventämään asiaa. On 
mahdollista, että ohje siirtyy STM:n antamana kassoille jo 
lähitulevaisuudessa. 

Työllisyyspoliittista avustusta ei enää  
työttömien perustamille uusosuuskunnille

Työllisyyspoliittinen avustuksen (asetukset 1356/2002 ja 
1347/2002) saajana on voinut olla työttömien perustama 
(väh. ¾ työttömiä) uusosuuskunta. Uusosuuskunnat eivät ole 
hakeneet avustusta enää 2000-luvulla aktiivisesti. Vuonna 
2012 avustusta sai kolme uusosuuskuntaa yhteensä 15 810 
euroa (Lähde: TEM/ Toimialasihteeri Leena Lehtonen).

Vuoden 2013 alusta voimaan tullut valtioneuvoston asetus 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1073/2012, 14 luku) 
määrittelee avustuksen saajat uudelleen ja uusosuuskunta 
ei enää voi olla avustuksen saajana.
 
Edelleenkin osuuskunta voi yhteisönä hakea tukea sosiaalisen 
yrityksen toiminnan vakiinnuttamiseen tai sosiaalisen yrityksen 
perustamisen selvityshankkeeseen (asetuksen 14 luku 40§).

worldwide

Komissiolta YriTTäjYYs 2020 
-toimintasuunnitelma Euroopan  
yrittäjyyspotentiaalin hyödyntämiseksi
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