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www.yhteistoiminta.fi-verkkosivut on julkaistu!

Y

hdessä yrittämään! –hanke on julkaissut www-sivut

Ilmoittaudu yhteyshenkilölistalle

osoitteeseen www.yhteistoiminta.fi. Sivujen pääviesti

Sivuille päivitetään listaa yritys- ja urapalveluneuvojista, jotka

kiteytyy kehotukseen ”Yhdessä yrittämään!”.

ovat ilmoittautuneet osuustoiminnallisen yrittäjyyden yhteys-

Sivujen tarkoitus on herättää kiinnostus yhteistoiminnallista

henkilöiksi sekä asiakkaisiin nähden että hankkeemme suun-

yrittäjyyttä kohtaa. Sivuilta löytyvät mm. hankkeen yhteistoi-

taan. Tämä lista on erittäin merkityksellinen, sillä se ohjaa

minnallista yrittäjyyttä kuvaavat pääviestit sekä kuvaus tämän

sivuilla käyvän asiakkaan yhteydenottoja, ja varmistaa, että

päivän osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä.

asiakas saa asiantuntevaa opastusta. Yhteyshenkilöiden tuke-

Mukana on myös tietoa yhteisötaloudesta ja yhteiskunnallises-

na toimii Yhdessä yrittämään! –hanke sekä www-sivuille kohta

ta yrittäjyydestä. Lisäksi sivuilta löytyy aina ajantasaisin tieto

aukeava extranet-palvelu. Yhteyshenkilöitä haetaan koko ajan

hankkeen järjestämistä koulutuksista sekä muista tapahtumis-

lisää. Yhteyshenkilöksi voit ilmoittautua vaikka heti osoittee-

ta. Jatkossa koulutuksiin myös ilmoittaudutaan sivujen kautta.

seen kirsi.niskala@osuustoimintakeskus.net.

Extranet-palvelu aukeaa noin kuukauden kuluessa , johon toimitamme salasanan seuraavassa uutiskirjeessä.

worldwide

Yhdessä yrittämään! herätti positiivista kiinnostusta Euroopan komissiossa

E

rikoissuunnittelija Pertti Linkola kävi 9.3.2010 tapaa-

dollisuuksia tunneta riittävästi, jotta sektorille saataisiin hyviä ima-

massa Euroopan komissiossa Apostolos Ioakimidesta (unit

goa nostavia yrityksiä.

ENTR/E/3), joka vastaa osuuskuntien sekä yhteisötalouden

Ioakimides oli erittäin kiinnostunut suomalaisen pienosuustoimin-

toiminnan kehittämisestä ja edistämisestä. Tapaamisessa tuli esille,

nan moderneista sovelluksista, kuten luovien alojen osuuskunnista

että komission tiedossa ei tällä hetkellä ole Yhdessä yrittämään!

sekä oppilaitososuuskunnista. Lisäksi häntä kiinnosti hankkeessa to-

–hanketta vastaavia projekteja, jotka pyrkisivät nostamaan tietoi-

teuttava yritys- ja urapalveluneuvojien koulutus.

suutta osuuskuntayrittämisestä. Ioakimides piti Suomen hanketta
erittäin mielenkiintoisena.

Apostolos

Ioakimides

on

lupautunut

puhujaksi

Yhdessä

yrittämään!-hankkeen syksyllä järjestettävään seminaariin. Huo-

Apostolos Ioakimides tunnistaa Yhdessä yrittämään! –hankkeen

mionarvoista on se, että OECD:kin on kansainvälisenä järjestönä

tavoin osuustoimintasektorin ongelmat. Hän koki, että isot vahvat

paneutunut osuustoimintaan – järjestön Trenton keskus on maan-

osuuskunnat ovat kuin mitä tahansa suuria yrityksiä, joissa alku-

tieteellisestikin vahvalla osuustoiminta-alueella. Myös OECD on

peräinen aatteellisuus katoaa. Toisaalta pienet osuuskunnat ovat

luvannut asiantuntemustaan Yhdessä yrittämään! –hankkeen järjes-

usein imagoltaan nukkavieruja eikä osuuskuntamuodon käyttömah-

tämiin seminaareihin.

www.yhteistoiminta.fi

ajantasa
Osuuskuntayrittäjyys-koulutukset on suunnattu yritys- ja urapalveluneuvojille sekä erilaisten yrittäjyyteen ja työllistymiseen tähtäävien hankkeiden henkilökunnalle. Koulutus antaa ajankohtaiskatsauksen
tämän päivän osuuskuntayrittäjyydestä tarjoten käytännön apuvälineitä omaan työhön.
 2 4.3.2010 Osuuskuntayrittäjyys-koulutus, Seinäjoki
 2 9.3.2010 Osuuskuntayrittäjyys-koulutus, Helsinki
 1 3.4.2010 Valtakunnallinen videoneuvottelukoulutus YritysSuomi-contact centerin henkilökunnalle,
Tampere (Pirkanmaan ELY-keskus)
 2 5.5.2010 Modernit yhteistoiminnalliset strategiat -seminaari, Tampere
Tulossa! (päivämäärät vahvitsetaan myöhemmin):
H
 uhti-toukokuu 2010 Osuuskuntayrittäjyys-koulutukset, Oulu ja Lahti
 Touko-kesäkuu 2010 Osuuskuntayrittäjyys-koulutukset, Tampere II

neuvojan nurkka

Työosuuskuntien verotus
Taloustaito-lehti on julkaissut viimeisimmässä numerossaan (3/2010) erittäin hyvän artikkelin työosuuskuntien verotukses-

Modernit yhteistoiminnalliset strategiat
-seminaari, Tampere
Aika: tiistai 25.5. klo 10.00–16.00
Paikka: Pirkanmaan ELY-keskuksen TE-sali, Kauppakatu 4
Yhdessä yrittämään! –hanke, Pirkanmaan ELY-keskus, Tredea Oy sekä Pirkanmaan Yrittäjät avaavat Pirkanmaan pk-yritysviikon seminaarilla Modernit
yhteistoiminnalliset strategiat. Seminaarissa käsitellään yhteistoiminnan
eri muotojen merkitystä yrityksille sekä yhteiskunnan ja yritysten vuorovaikutuksen etuja. Samalla annetaan käytännön vinkkejä siitä, miten uusia
yhteistoiminnan muotoja hyödynnetään, ja miten perinteinenkin yhteistoiminta saa uusia sovelluksia. Konkreettisena esimerkkinä yhteistoiminnasta
on osuustoiminnallinen yrittäjyys. Seminaari on tarkoitettu yritysten palvelu-, kehittämis- ja yhteistoimintaorganisaatioissa toimiville.

ta. Artikkelissa avataan työosuuskuntien
verotukseen liittyviä erityiskysymyksiä.
Tekstissä käydään läpi voitonjakamisen
keinot, kuten osuuspääoman korko ja ylijäämän palautus. Artikkelissa käsitellään
erityisesti verottajan tulkintaa siitä, että
työosuuskunnan jäsenelle jaettava ylijäämän palautus katsotaan palkkatuloksi.
Taloustaito-lehti on ottanut työosuuskuntien ja pienosuuskuntien verotuksen
erääksi teemaksi Yhdessä yrittämään!
–hankkeen aloitteesta. Toivomme myös,
että jatkossa saamme lukea lehdestä asiantuntevia artikkeleita pienosuuskuntien
verotukseen liittyen.

Katso tarkempi sisältö ja ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet
www.yhteistoiminta.fi
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