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Yhdessä yrittämään! –seminaarissa jaettiin

tietoa ja
kokemuksia

V

altakunnallisen Yhdessä yrittämään! –hankkeen päätösseminaari pidettiin 10.10.2013 Helsingissä. Seminaarin tavoitteena oli esitellä hankkeen
toiminnan tuloksia ja kuulla kokemuksia osk-yrittäjyyden edistämisestä

suoraan yritysneuvojilta ja osk-hankkeissa mukana olevilta henkilöiltä. Seminaarin avasi ministeri Lauri Ihalainen, jonka mukaan ajassamme on tällä hetkellä
henkeä yhteisöllisen yrittämisen suuntaan. Ihalainen totesi, että keskuudessamme on itsensä työllistävien kasvava joukko, joka asettuu yrittäjyyden ja palkansaajuuden välimaastoon. Tätä joukkoa myös osk-yrittäjyyden malli kiinnostaa.
Ihalainen korosti, että Yhdessä yrittämään! –hanke on saanut aikaiseksi hyviä
ja lupaavia tuloksia ja käyttänyt erinomaisesti hyvien esimerkkien voimaa. Hän
toi esille, että aikaansaatuja hyviä tuloksia mm. yritysneuvojien osk-osaamisen
kasvamisen suhteen, tulee kannatella myös jatkossa.
Seminaarissa kuultiin myös kahta erinomaista paneelia – ensimmäisessä paneelissa
yritysneuvojat toivat esille ajatuksiaan osk-yrittäjyyden neuvonnasta. Paneelissa
tuli hyvin esille osk-yritysten valtava kirjo ja monimuotoisuus. Perustamishankkeita
oli yritysneuvojilla ollut laidasta laitaan ja osuuskuntia oli perustettu esimerkiksi
tohtorikoulutettaville, luovien alojen toimijoille, insinööreille, pelialan osaajille ja
oppilaitoksiin. Toisessa paneelissa osk-hankkeiden edustajat kertoivat omista kokemuksistaan ja lähtökohdistaan. Esille tuli osuuskuntamallin soveltuvuus nuorten
ja luovien alojen sekä hoivayrittäjyyden edistämisessä. Paneelissa kuultiin myös,
millaisia haasteita liittyy esimerkiksi tuulivoimaosuuskuntien perustamiseen.

Uutta yrittäjyyttä
osuustoiminnalla

Y

hdessä yrittämään! – Itä-Suomi -hankkeen

Palvelujen järjestäminen haja-asutusalu-

päätösseminaari pidettiin 24.9.2013 Kuo-

eilla on haasteellista, koska pitkät välimatkat

piossa. Päivän aikana tuotiin esille muun

nostavat kustannuksia. Kehityspolut Oy:n toi-

muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia maa-

mitusjohtaja Jari Ylinen on luonut tähän te-

seudulla. ”Luomu- ja lähiruoan kysyntä on kasva-

hokkaita ratkaisumalleja, joita on käytännössä

massa, mutta kysyntään ei täysin pystytä vastaa-

toteuttanut Osuuskunta Taloushaltia: tietylle

maan. Toisaalta luomua myydään tavanomaisesti

alueelle luodaan logistiikkaratkaisut lähiruoan

tuotettuna ruokana”, kertoi Luomuinstituutin joh-

toimittamiseksi ja näihin yhdistetään muita pal-

taja Pirjo Siiskonen. Ratkaisuksi hän esitti muun

veluja. ”Tavoitteena on muodostaa koko Suo-

muassa lyhyempiä jakeluketjuja, laatikkomyyntiä

meen lähipalveluosuuskuntien verkosto”, Ylinen

kuluttajille sekä sesonkiajattelua. Myös yrittäjien

kaavailee.

osuustoiminnallinen yhteistyö tuottaisi etuja: Suu-

Maaseudun uudet osuustoiminnalliset
liiketoimintamahdollisuudet kiinnostivat Kuopiossa

rena yksikkönä osuuskunta on jatkojalostajan sekä

Seminaarin esitykset:

markkinoijan kannalta varmempi toimittaja kuin

http://www.yhteistoiminta.fi/koulutuk-

yksittäiset tuottajat. Lisäksi voitaisiin saavuttaa

set/koulutuskalenteri?month=2013-09-

säästöjä esimerkiksi logistiikassa.

01&start=&end=&event=91
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Yhdessä yrittämään! -hankkeen yhteyshenkilö esittäytyy:

Toimitusjohtaja Ari Loukasmäki
Uusyrityskeskus Neuvoa-Antava, Seinäjoki

A

ri Loukasmäki on ollut
tekemisissä
kuntien

näkee, että mahdollisuus perus-

osuus-

kanssa

taa osuuskunta yksin voi tuoda

Jatkoneuvontaan lisää resursseja

jo

yritysmuodolle sen kaipaamaa

Loukasmäkeä harmittaa, että neuvontare-

vuodesta 1994 lähtien. Hän

uskottavuutta, jos yhä useam-

surssit eivät riitä yrittäjien jatkoneuvontaan.

arvioi neuvoneensa noin 50

pi vastuullinen omistaja-yrit-

Osuuskunnat menestyvät hänen mukaansa sa-

eri osuuskuntaa niiden elinkaaren eri vaiheissa. Vuodesta 2005 lähtien hän on toiminut
Uusyrityskeskus

Neuvoa-Antavan

toimitusjohtajana.
Seinäjoen seudulla etenkin
kulttuurialan osaajat ovat olleet
kiinnostuneita

osuuskuntayrittä-

jyydestä, mutta osuuskuntamuo-

Haastattelimme
Ari Loukasmäkeä
17.9.2013
ROIHU-hankkeen
järjestämässä
osuuskuntapäivässä
Seinäjoella.

täjä valitsee yritysmuodokseen

malla prosentilla, kuin muutkin perustettavat

osuuskunnan. Uusi laki ei kui-

yritykset ja niiden elinikä on samaa luokkaa

tenkaan poista osuuskuntien hyviä

muiden aloittavien yritysten kanssa. Hänen

puolia, vaan nykyistenkin osuuskunti-

mielestään yrittäjiä olisi hyödyllistä tukea vie-

en valttikortit – mahdollisuus perus-

lä pari kolme vuotta perustamisen jälkeenkin,

taa yritys ilman minimipääomaa sekä

jos vain resurssit antaisivat myöten.

liittymisen ja eroamisen helppous –
säilyvät myös uudessa laissa.

Yhdessä yrittämään! –hankkeen yhteyshenkilönä hänelle on ohjautunut osuuskunta-

Loukasmäki uskoo, että hän tu-

yrittäjyydestä kiinnostuneiden kyselyjä myös

leekin jatkossa suosittelemaan osuus-

muualta kuin omalta alueeltaan Etelä-Pohjan-

toimialoille. Esimerkkinä Loukasmäki mainit-

kuntaa yritysmuodoksi yhä useammalle uudelle

maalta. Vaikka hanke onkin jo loppumetreillä,

see eräät viimeaikaisen asiakkaansa, joiden

yrittäjälle. Yritysmuodon houkuttelevuutta voi

hän toivoo, että Yhdessä yrittämään! –hank-

toimialana oli moottoriurheiluun liittyvä kil-

lisätä sekin, että yrityksensä yksin perustava

keen luoma tietopankki (extranet) jäisi elä-

pailutoiminta.

osuuskuntayrittäjä on oikeutettu starttirahaan

mään. Samoin uutiskirjeitä ja yhteyshenkilöille

Ari Loukasmäki näkee yhteisöllisyyden

ja voi sitten starttirahakautensa jälkeen hel-

erikseen suunnattua tiedottamista hän on pitä-

olevan yksi osuuskuntayrittäjyyden voimava-

posti ottaa uusia yrityskumppaneita, jos on

nyt oman työnsä kannalta hyödyllisenä.

roista, mutta muistuttaa, että parhaat kaverit

huomannut, että liikeidea voisi kantaa myös

eivät välttämättä ole parhaita yrityskumppa-

tiimiyrityksenä.

toa voi soveltaa hyvin laajasti eri

neita. Parempaan lopputulokseen päästään,
jos kumppaneiksi löytyy saman alan osaajia,
jotka sitten vasta liiketoiminnan pyörittämisen
myötä hitsautuvat toimivaksi tiimiksi. Perustajien tulisi osata ajatella yhteistä yritystään

neuvojan nurkka

”hankintaosuuskuntana”, eli työkaluna yhtei-

Osuuskuntien verotukseen ehdotetaan muutoksia

seen markkinointiin, osaamisen yhdistämiseen

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon

ja hankintojen jakamiseen.

verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta (HE

Yhden hengen osuuskunta
on mahdollisuus
Vuoden 2014 alusta uudistuvaan osuuskuntala-

185/2013 vp).
Esitys on luettavissa: http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130185
Osuuskunnan voitonjakoon ehdotetut muutokset löytyvät kohdasta osuuskunnan voitonjako sivulta 31 alkaen.

kiin Loukasmäki suhtautuu toiveikkaasti. Hän

yhteistoiminta.fi
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YHDESSÄ YRITTÄMÄÄN! –HANKKEEN ARVIOINTI:

Tulokset erittäin hyviä!

T

yö- ja elinkeinoministeriö toteutti Yhdessä yrittämään! –hank-

asiakkaisiin, sillä 78 % vastanneista arvioi asiakkaiden kiinnostuksen osuus-

keesta arviointikyselyn syksyllä 2013 yhteistyössä Reaktor In-

kuntamuotoista yrittäjyyttä kohtaan kasvaneen hankkeen myötä.

novations Oy:n ja Deloitte Oy:n kanssa. Kyselyllä arvioitiin

Kaiken kaikkiaan hanketta voidaan kyselyn vastausten perusteella

hankkeen onnistumista ja vaikuttavuutta sekä kartoitettiin näkemyksiä

pitää onnistuneena ja todeta, että palveluille on ollut kysyntää ja palve-

hankkeen palveluiden jatkamisesta tulevaisuudessa. Kysely toteutettiin

luille on myös jatkossa tarvetta Suomen yrittäjyyskentässä. Yli 2/3 vas-

www-pohjaisella kyselylomakkeella ja kohderyhmänä olivat hankkeeseen

taajista piti hankkeen palvelujen jatkamista hankkeen päätyttyä tarpeel-

osallistuneet yritysneuvojat ja muut yhteistyökumppanit. Kyselyyn vasta-

lisena tai erittäin tarpeellisena. Tarpeellisimmiksi koettiin koulutukset/

si yhteensä 144 henkilöä ja vastausprosentti oli 24 %.

seminaarit, henkilökohtainen neuvonta ja osuuskuntayrittäjyyden asian-

Arvioinnin tulosten mukaan yritysneuvojien ja muiden yhteistyö-

tuntijapalvelut sekä yhteistoiminta.fi -sivusto. Kyselyn tulosten myötä

kumppanien osaaminen osuustoiminnallisessa yrittäjyydessä kasvoi hank-

yksi olennaisimmista teemoista onkin miettiä, miten hankkeen palvelut

keen ansiosta merkittävästi. Tätä kautta myös heidän aktiivisuutensa neu-

toteutetaan valtakunnallisesti ja osana Yritys-Suomen kokonaispalveluita

voa asiakkaita osuustoiminnalliseen yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä

hankkeen päätyttyä.

lisääntyi kyselyn perusteella varsin hyvin. Kyselyyn vastanneista 40 % arvioi osuuskunta-osaamisensa kasvaneen hankkeen ansiosta paljon tai todella

Lue tästä TEM:n uutiskirje, jossa on myös linkki sähköiseen julkaisuun

paljon. Vastaajista 82 % arvioi kertovansa aktiivisesti osuuskuntayrittäjyy-

arvioinnista:

den mahdollisuuksista asiakkaillensa. Lisäksi vastaajat kertoivat olleensa

https://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiset?89036_

mukana neuvomassa 140 perustamishankkeen käynnistämisessä viimeisen

m=112711&v_112711=234505

vuoden aikana. Hankkeella oli myös myönteinen vaikutus yritysneuvonnan

worldwide

ajantasa

Kyproksen osuustoiminnalliset
pankit selvisivät hyvin
Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n tutkimuskonferenssi pidettiin 12.–
15.6.2013 Nikosiassa, Kyproksella. Avauspuheenvuorossaan johtaja Constantinos Lyras (Authority for the Supervision of Cooperative Societies) kertoi, että Kyproksen osuustoiminnalliset pankit ovat selvinneet hyvin vuonna
2008 Yhdysvalloista liikkeelle lähteneen talouskriisin jälkimainingeissa.
Kyproksen osuustoimintaliike on historiansa aikana tottunut haastaviin taloudellisiin olosuhteisiin ja sopeutunut aina helposti. Kun talouskriisi puhkesi Yhdysvalloissa, liike reagoi nopeasti ja voimakkaasti:
vuonna 2008 perustettiin koordinoiva elin, jonka johtoroolin otti keskusosuuspankki. Osuuspankkien yhteensulautumista vauhditettiin: jäljelle

Yhdessä yrittämään! –hanke päättyy 31.12.2013.
Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan
osuuskuntayrittäjyyden eteenpäin vientiä osana
Yritys-Suomi –palvelua ja asian etenemisestä
informoidaan osana tätä kokonaisuutta.
Itä-Suomen ja Kainuun alueella toiminut Yhdessä
yrittämään! – Itä-Suomi -hanke päättyy 31.12.2013.
Hanketta on hallinnoinut Helsingin yliopiston
Ruralia-instituutti Mikkelissä.

Kiitämme lämpimästi kaikkia
yhteistyökumppaneita!

jäi 93 osuuspankkia, kun niitä vielä vuonna 2005 oli 347. Tämä tehtiin kokonaan ilman konttoreiden lopettamisia tai työntekijöiden irtisanomisia.
Näin osuustoiminnalliset pankit paransivat kilpailuasemiaan, vahvistivat pääomiaan sekä loivat tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia organisaatiorakenteita sekä luotettavan sisäisen kontrollisysteemin. Ne säilyttivät
terveen ja vahvan aseman luotonantosektorilla myös siksi, että ne eivät
investoineet korkeariskisiin ulkomaisiin rahoitusalan tuotteisiin, eivätkä
hankkineet kreikkalaisia velkakirjoja. Pankit toimivat maltillisesti, koska

Työ- ja elinkeinoministeriö edisti osuuskuntayrittäjyyttä
hankkeellaan ”Osuustoiminnallinen yrittäminen ja
yhteisötalous”. Hanke oli osa Manner-Suomen ESR –ohjelmaa
Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden
moottorina. Kehitystyötä tehtiin vuosina 2009–2013. Hanke
käytti markkinointinimeä ”Yhdessä yrittämään!” ja pääosan
sen palveluista tuotti Tampereen seudun osuustoimintakeskus.

osuustoiminnallisten yritysten tarkoituksena ei ole voittojen maksimointi.

Tampereen seudun
osuustoimintakeskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Pellavatehtaankatu 25
33101 Tampere

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

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

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

Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli

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

