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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

S anna Kankaanpää toimii yritysneuvojana 

kehittämisyhtiö Concordiassa Pietarsaares-

sa. Vuosien aikana hän on nähnyt kymmen-

kunta pienosuusosuuskunnan perustamisprosessia. 

Osuuskuntia on Pohjanmaalla syntynyt laajasti eri 

toimialoille: perustajina on ollut muun muassa kä-

sityöläisiä sekä hyvinvointi- ja terveydenhoitoalan 

ammattilaisia, kuten hierojia ja psykologeja. Vuo-

sittain Sannan neuvonnan kautta syntyy 1-2 uutta 

osuuskuntaa ja hän neuvoo osuuskuntia mielellään 

myös perustamisvaiheen jälkeen. 

”Suurin osa on naisten perustamia osuuskuntia. Osuuskunta-ajattelu on toiminut heille turvallise-

na väylänä perustaa oma yritys ja sitä kautta yrittämisen kynnys on ollut alhainen”. 

Kasvavaa kiinnostusta nuorten parissa
Sannan mielestä osuuskunta sopii lähes alalle kuin alalle, mutta parhaiten ehkä puhtaasti omaa 

osaamistaan ja kädentaitojaan myyville yrittäjille. Esimerkkinä hän mainitsee erilaiset suun-

nittelupalvelut. Projektiluonteisten palvelujen tuottamiseen osuuskunta soveltuu erinomaisesti 

silloin, kun jäsenet täydentävät toinen toistensa osaamista.  Sanna on huomannut kiinnostuksen 

kasvaneen myös nuorten keskuudessa:

”Yrittäjyys on hyvin vahvasti mukana ammattikorkeakoulun ruotsinkielisillä linjoilla ja muissakin 

oppilaitoksissa. Esimerkiksi valokuva-, video- ja elokuva-alan opiskelijat tekevät projektitöitä 

osuuskunnan kautta, ja mukana on myös graafisen alan ja muotoilun sekä musiikin opiskelijoita.”

Osuuskunta sosiaalisin ja yhteisöllisin yritysmuoto
Kokemus on antanut Sanna Kankaanpäälle hyvin näkemystä osuuskuntien perustamisneuvonnas-

ta. Oman haasteensa neuvontatyöhön tuo se, että perustajaryhmässä on mukana aina useita 

ihmisiä, joilla voi olla erilaiset tavoitteet osuuskunnan toiminnalle. ”Taloudellisen riskin jaka-

minen osuuskunnassa jäsenten kesken madaltaa yrittäjäksi lähtemisen kynnystä. Osuuskunnassa 

vaaditaan kuitenkin sitoutumista, sillä se on ehdottomasti kaikista sosiaalisin yritysmuoto. Hyvät 

kommunikaatio- ja yhteistyötaidot korostuvat osuuskunta-ajattelussa.”

Yhteyshenkilönä toimiminen
Yhdessä yrittämään! –hankkeen yhteyshenkilönä toimiminen on Sanna Kankaanpään mielestä ol-

lut mukavaa, sillä osana yhteyshenkilöverkostoa hän on saanut paljon informaatiota ja vastauksia 

kysymyksiinsä. Myös hankkeen järjestämät koulutukset ovat hänen mielestään olleet hyvin yritys-

neuvojan tarpeisiin räätälöityjä. 

Jos olet kiinnostunut toimimaan yhteyshenkilönämme omalla alueellasi, ota yhteyttä!

ulla.leppanen@osuustoimintakeskus.net tai 050 3950 112. 

Yhdessä yrittämään! -yhteyshenkilö 

Yritysneuvoja Sanna Kankaanpää 
Pietarsaaresta

info

Tulevat  
koulutukset:

	15.5.2013
 Osuuskuntayrittäjyys-videoinfo

	28.5.2013
 Yhteiskunnallisten yritysten  

superpäivä, Tampere

	12.6.2013
 Osuuskuntayrittäjyys-videoinfo

Huom. ennakkotietona: 

	24.9.2013 
 Yhdessä yrittämään! -Itä-Suomi 

-hankkeen loppuseminaari, Kuopio

	10.10.2013  
 Yhdessä yrittämään! -hankkeen 

loppuseminaari, Helsinki

Kaikista koulutustilaisuuksista tarkempaa 
tietoa löydät täältä. Lämpimästi 
tervetuloa mukaan! 

Yritysneu-
voja Sanna 
Kankaanpää 
on auttanut 
alkuun myös 
osuuskuntia.

http://www.yhteistoiminta.fi
mailto:ulla.leppanen@osuustoimintakeskus.net
http://www.yhteistoiminta.fi/koulutukset/koulutuskalenteri


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

Viime vuotta vietettiin kansainvälisenä YK:n julistamana osuustoiminnan 

vuotena. Vuoden aikana osuustoiminnallista yrittäjyyttä tuotiin maail-

manlaajuisesti esille – erityisenä painopisteenä viestinnässä olivat nuo-

ret. Myös Suomessa tapahtui paljon ja Suomen osuustoimintavuoden ta-

pahtumat onkin koottu raporttiin, jonka voi lukea tästä.  

Kansainvälinen osuustoimintaliitto on puolestaan julkaissut eräänlaisen 

julistuksen ”Blueprint for a co-operative decade”, jonka tavoitteena on 

tehdä osuuskunnista vuoteen 2020 mennessä vastuullisen yritystoiminnan 

edelläkävijöitä. Tavoitteena on, että osuuskunta olisi yhä useamman va-

linta ja siitä tulisi nopeimmin kasvava yritysmuoto maailmanlaajuisesti. 

Julistuksessa korostetaan viittä eri näkökulmaa osuustoimintaan liittyen. 

Nämä näkökulmat ovat: Osallisuus omistajuuden kautta, vastuullisuus ja 

ekologinen kestävyys, osuustoiminnan identiteetti arvoineen ja periaat-

teineen, juridiset toimintapuitteet ja pääoman saatavuus. Julistuksen 

voi lukea täältä.

neuvojan nurkka

Osuuskunta yritysten 
yhteistyömuotona kiinnostaa 
– pientuottajien osuuskunnat 
toimivia rakenteita
Pohjanmaan lammasosuuskunta on kelpo esi-
merkki pientuottajien toimivasta yhteisyri-
tyksestä. Lammasosuuskunnassa on jäseninä 
noin 70 lampuria eli lammastaloutta harjoit-
tavaa maatilaa ja sen toimialue kattaa lähes 
koko maan. Lammasosuuskunnan toimintaan 
kuuluvat teuraslampaiden välitys sopimusteu-
rastamoihin, lammasrehujen ja –kivennäisten 
kehittäminen, valmistuttaminen ja välittämi-
nen, kotimaisen karitsanlihan markkinointi ja 
myös jäsenten suoramyynnin tukeminen. 

Lammasosuuskunta neuvottelee hinnat so-
pimusteurastamoiden kanssa – tavoitteena 
on läpi vuoden saatava parempi hintataso. 

Viimeisen kahden vuoden aikana sopimus-
hinnat ovatkin nousseet osuuskunnan hal-
lituksen puheenjohtaja Mikaela Ingon mu-
kaan noin 24 % ja jäsenten karitsanlihasta 
saama kilohinta on aina yli keskihintatason. 
Lampurille merkittävää on myös esimer-
kiksi se, että osuuskunta on neuvotellut 
maksuttomat teuraskuljetukset alle 450 km 
kuljetuksiin sopimusteurastamoille. Lue li-
sää lammasosuuskunnan toiminnasta www. 
pohjanmaanlammasosuuskunta.fi.  

Lisätietoa oppaasta

ProAgria on julkaissut oppaan viljelijä-

renkaiden muodostamiseen. Yhdessä yrit-

tämään! –hanke on tuottanut oppaaseen 

tekstiä osk-muotoisen yhteistyön käynnistä-

misestä. Opas löytyy täältä.

worldwide

Kansainvälinen osuustoimintaliitto (ICA): 

Osuustoiminnan kehittämisen  
vuosikymmen alkanut

Uusi osuuskuntalaki  
hyväksytty eduskunnassa
Eduskunta hyväksyi 23.4.2013 täysistunnon toisessa käsittelyssä 

uuden osuuskuntalain. Lain tultua eduskunnassa hyväksytyksi laki 

toimitetaan tasavallan presidentille lain vahvistusta varten. Laki 

vahvistettaneen ennen eduskunnan kesälomaa.

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiaisen mukaan laki tulee voimaan 

alun perin suunnitellusta aikataulusta poiketen vasta 1.1.2014. 

Lain voimaantulon siirtyminen johtuu Patentti- ja rekisterihalli-

tuksen uuden kaupparekisterijärjestelmän käyttöönoton aikatau-

lusta. (Lähde: Viikko-Pellervo 24.4.2013).

Pohjanmaan lammasosuuskunnan halli-
tuksen puheenjohtaja Mikaela Ingo ja 
Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen 
osuuskuntaneuvoja Mirja Taipale osallis-
tuivat Parasta Pirkanmaalta –hankkeen 
pientuottajille järjestämään osuuskunta-
päivään Tampereella 30.4.2013.  
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