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Syventävä osuuskuntayrittäjyyskoulutus                            
Kajaanissa ti - ke 15. – 16.10.2013 
 
Osallistujilta edellytetään aikaisempiin osuuskuntayrittäjyyskoulutuksiin osallistumista tai muuten 
hankittuja perustietoja osuuskuntayrittäjyydestä.  
 
Koulutus on maksuton ja se on tarkoitettu pääasiassa yritysneuvojille, TE-toimistoissa ja ELY-keskuksissa 
työskenteleville, yrittäjyyteen ja työllistymiseen liittyvien hankkeiden henkilöstölle sekä opettajille.  

Koulutuspaikka 
Yritys-Suomi Kainuu, Kajaanin toimipiste, Linnankatu 6, Kajaani  
 

Ohjelma 

 
Tiistai 15.10. klo 9 - 16 
 
Aamukahvi klo 8.45 
 
 
Aamupäivä klo 9 – 12: 
 
Yhdessä yrittämään! — Itä-Suomi –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 oppilaitoksissa (yrittäjyyskasvatuksen työkaluna) 

 
Osuuskunnan perustamisen ohjaus 

- osuuskunnan säännöt ja perustamiskirjat  
- sääntöjen laadinta ja olennaiset kohdat – yksityiskohtainen tarkastelu (sääntömalli ja sääntö-

ohjeistus annetaan osallistujille) 
 

 
Lounas klo 12 – 13 (omakustanteinen) 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                    
               Yhdessä yrittämään! — Itä-Suomi  
               on ylimaakunnallinen hanke, jota  
               rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto 
               ja Itä-Suomen ELY-keskukset 
              
                                                        
          
                                                           

 
Yhdessä yrittämään! — Itä-Suomi                  
Helsingin yliopisto               
Ruralia-instituutti                
Lönnrotinkatu 7 
50100  MIKKELI                                                                                                            
p. 050 576 2881  
                                                                                                                             
 
 
 

www.yhteistoiminta.fi 
 

 
 
Iltapäivä klo 13 – 16:  
 
Osuuskuntaesittely klo 13 – 14: Eurojopi Osuuskunta, Sotkamo (monialainen työosuuskunta) 

- toiminnanjohtaja Arja Keski-Liikala 
 

Kahvitauko klo 14 
                                                     
Osuuskunnalle mahdolliset avustukset ja rahoitus 
 
Osuuskunnan hallinto  

- päätöksenteko – osuuskunnan kokous ja hallitus 
- hallituksen vastuut ja velvollisuudet 
- hallituksen merkitys osuuskunnan toiminnan menestyksessä 

 

 
 
Keskiviikko 16.10. klo 9 -12 
 
Aamukahvi klo 8.45 – 9.00 
 
 
Osuuskunnan jäsen: yrittäjä vai palkansaaja? 

- osuuskunnan jäsenen statuksen määrittyminen; lainsäädäntö, eläkevakuutus TyEL vai YEL 
- työlainsäädäntö ja työnantajan direktio-oikeus; merkitys osuuskunnassa (esim. laskutuspalvelu-

osuuskunnat) 
- työttömyysturva; mitä asiakkaan tulee huomioida – esimerkkejä ongelmallisista tilanteista 

 
Osuuskunnan säännöt – soveltavia tehtäviä 

- osuuskunnan sääntöihin liittyvien kysymysten ratkominen parityöskentelynä 
- ryhmätöiden läpikäynti yhdessä 

 

Ilmoittautuminen:  

kahvitusten vuoksi mielellään viimeistään perjantaina 11.10.2013 tytti.klen@helsinki.fi tai 050 576 2881 
 
Tervetuloa!  
 
Tytti Klén  
projektipäällikkö, kouluttaja 
Yhdessä yrittämään! – Itä-Suomi –hanke 
tytti.klen@helsinki.fi, p. 050 576 2881 
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