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SYVENTÄVÄ KOULUTUS OSUUSKUNTAYRITTÄJYYDESTÄ 
TURUSSA TI 20.11. – KE 21.11.2012 
 
Koulutuksen kohderyhmä: 
 
Koulutus on suunnattu yritysneuvojille ja urapalveluneuvojille sekä erilaisten työllisyyttä ja yrit-
täjyyttä edistävien hankkeiden vastuuhenkilöille, jotka tekevät yritysten perustamisneuvontaa. 
Koulutus soveltuu esimerkiksi uusyrityskeskusten, alueellisten kehitysyhtiöiden, TE-toimistojen, 
ELY-keskusten ja ProAgrioiden yritysneuvojille. Koulutukseen osallistujalta edellytetään perus-
tiedot pienosuustoiminnasta (esim. aikaisempi osallistuminen osuuskuntayrittäjyys -
koulutuspäivään tai muulla tavoin hankitut tiedot).  
 
Koulutuksen tavoite: 
 
Koulutuspäivillä syvennetään osaamista osuuskunnan perustamisprosessista ja siihen liittyvistä 
erityiskysymyksistä. Tavoitteena on, että koulutuksen käynyt neuvoja ymmärtää osuuskuntaa 
yritysmuotona ja osaa soveltaa sen tarjoamia mahdollisuuksia käytännössä. Neuvoja saa myös 
valmiudet osuuskunnan perustamisryhmän konsultointiin ja oppii vastaamaan erilaisiin perusta-
mistilanteessa esiin nouseviin kysymyksiin. Toisena koulutuspäivänä osallistujat pääsevät sovel-
tamaan oppimaansa käytäntöön pienryhmissä ratkottavien case-harjoitusten avulla.  

Missä ja milloin? 

 

Aika: tiistai 20.11. klo 12-16 ja keskiviikko 21.11. klo 9-16 
Paikka: Turun ammatti-instituutti, aikuiskoulutus, auditorio, Lemminkäisenkatu 14-18 C, Turku. 
Kouluttaja: Ulla Leppänen, Yhdessä yrittämään! –hanke/Tampereen seudun osuustoimintakeskus 
 
Koulutus järjestetään yhteistyössä Yrityspalvelukeskus Potkurin kanssa.  
 
Koulutus on osallistujille maksuton, sisältäen myös ohjelman mukaisen kahvitarjoilun. Ohjel-
maan merkitty lounas on omakustanteinen.  
 
Ilmoittautuminen 

 

Ulla Leppänen: ulla.leppanen@osuustoimintakeskus.net, perjantaihin 2.11. mennessä.  

 

Ilmoitathan seuraavat tiedot: nimi, organisaatio, asema/titteli sekä yhteystiedot (sähköpos-
tiosoite ja puhelinnumero). Jos aiot osallistua vain tiistai-iltapäivän osuuteen, mainitsethan 
siitä ilmoittautumisesi yhteydessä.  
 

Lämpimästi tervetuloa! 

Ulla Leppänen 

Yhdessä yrittämään! –hanke 
www.yhteistoiminta.fi  
puh. 050 3950 112 
 

mailto:ulla.leppanen@osuustoimintakeskus.net
http://www.yhteistoiminta.fi/
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Tiistai 20.11.2012 (soveltuu yritysneuvojien lisäksi myös työvoimaneuvojille tms.) 
 
Klo 12:00  
 
Yhdessä yrittämään! –hankkeen palvelut yritys- ja urapalveluneuvojille 

- extranet-materiaalipankki, koulutukset ja henkilökohtainen neuvonta 
 

Osuuskunta yritysmuotona (ydinkohdat) 
- vertailu muihin yritysmuotoihin riskien hallinnan näkökulmasta 
- milloin suositella asiakkaalle osuuskuntamuotoa 
- toimivaan osuuskuntaan liittyminen 

 
Osuuskunta liiketoimintamallina: 

- osuuskunta yritysten verkostona (pienyritysten verkostoitumisen tukeminen) 
- osuuskunta vaihtoehtona sukupolvenvaihdoksessa 
- osuuskunta oppilaitoksessa (yrittäjyyskasvatuksen työkaluna)  
- osuuskunta yhteiskunnallisena yrityksenä 

 
Klo 14:00 Iltapäivän piristävä kahvitauko 
 
Osuuskunnan jäsen: yrittäjä vai palkansaaja? 

- osuuskunnan jäsenen statuksen määrittyminen eri lakien mukaan 
- työlainsäädäntö ja työantajan direktio-oikeus; merkitys osuuskunnassa 
- työttömyysturva; mitä asiakkaan tulee huomioida – esimerkkejä ongelmallisista tilanteista 

 
Osuuskunnalle mahdolliset avustukset 

- starttiraha ja työllisyyspoliittinen avustus  
- muu rahoitus 

 
Koulutuspäivä päättyy noin klo 16 
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Ke 21.11.2012  (syventävä osuus, soveltuu perustamisneuvontaa tekeville yritysneuvojille) 
 
Klo 09:00 Aurinkoiset aamukahvit 
 
Osuuskunnan perustamisen ohjaus  

- perustamisessa käsiteltävät asiat ja esille tulevia kysymyksiä 
- osuuskunnan säännöt ja perustamiskirjat 
- sääntöjen laadinta ja olennaiset kohdat (sääntömalli ja –ohjeistus annetaan osallistujille) 
- osuuskuntalain suunniteltu uudistus 2013 – miten muutokset vaikuttavat? 

 
Klo 11:00 Lounas (omakustanteinen) 
 
Klo 12:00  
 
Osuuskunnan säännöt – soveltava paritehtävä 
 

- Käytännön neuvontatyössä esiin tulleiden kysymysten ratkominen parityöskentelynä. 
- Osuuskunnan säännöt ja osuuskuntalain soveltaminen 

 
Klo 13:30 Iltapäivän piristävä kahvitauko 
 
Osuuskunnan hallinto – soveltavat paritehtävät 

- päätöksenteko; osuuskunnan kokous ja hallitus 
- hallituksen vastuut ja velvollisuudet (työnantajajana toimiminen jne.) 

 
Klo 15:00 Yhteenveto koulutuspäivien annista, keskustelua ja palaute 
 
Koulutuspäivä päättyy noin klo 16.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Työ- ja elinkeinoministeriö on edistänyt osuuskuntayrittäjyyttä hankkeellaan "Osuustoiminnallinen 
yrittäminen ja yhteisötalous". Hanke on osa Manner-Suomen ESR –ohjelmaa Yrittäjyys työvoiman 
käyttötapana ja työmarkkinoiden moottorina. Kehitystyötä on tehty vuodesta 2009 lähtien. Hanke 
käyttää markkinointinimeä ”Yhdessä yrittämään!” ja pääosan sen palveluista tuottaa Tampereen 
seudun osuustoimintakeskus.  


