yhDessÄ

YRITTÄMÄÄN!

Uutiskirje 3/2010

www.yhteistoiminta.fi sivuston
extranet palvelu on avautunut

Yhdessä yrittämään! –hanke on julkaissut
www-sivujensa yhteyteen yritys- ja urapalveluneuvojille suunnatun extranet–palvelun. Palvelu
on tarkoitettu osuuskuntiin liittyvän neuvonnan
tueksi. Pankista löytyy monipuolista materiaalia ja valmiita lomakkeita neuvontatyön tueksi.

helpottamaan käsiteltyjen asioiden mieleen palauttamista myöhemmin. Tulosteilla varmistetaan, että asiakas saa nekin tiedonjyvät, jotka ehkä palvelutilanteessa olivat vaikeita omaksua. Materiaali tukee asiakkaan osallistumista palveluun, sillä aineiston
seuraaminen usein herättää asiakkaissa tarkentavia kysymyksiä
ja täsmennyksiä. Koska aineisto on tarkoitettu käytettäväksi
neuvontatyön tukena, käyttäjätunnusta ja salasanaa ei anneta
asiakkaalle.

Materiaali on luokiteltu aihealueittain ja tiedostoluettelo avau-

Materiaalin tekijänoikeus on Yhdessä yrittämään! ˆhankkeella

tuu otsikkoa napsauttamalla. Asiakirjan nimeä klikkaamalla voit

(Työ- ja elinkeinoministeriö, Tampereen seudun osuustoiminta-

halutessasi tallentaa tiedostot myös omalle koneellesi tulevaa

keskus).

käyttöä ajatellen. Suosittelemme kuitenkin, että haet extranetista aina tuoreimman tiedoston käyttöösi, sillä useat materiaaleista päivittyvät jatkuvasti.

Vinkit ja kehitysehdotukset
Otamme mielellämme vastaan vinkkejä tarpeellisista materiaaleista ja jo olemassa olevien materiaalien kehittämisehdotuksia.

Aineiston käyttö

Laita vinkit osoitteeseen niina.immonen@osuustoimintakeskus.net

Extranet-aineistot on tehty neuvontatilanteiden tueksi. Kaikkia

tai extranetin palautekanavan kautta.

tietopankin materiaaleja voi ja on tärkeä tulostaa asiakkalle

www.yhteistoiminta.fi

Extranetin tiedostopankki rakentuu kolmesta osasta:
1.	Tietopankki sisältää materiaaleja osuuskunnan perustamiseen ja osuuskuntien neuvontaan liittyen. Tietopankki jakautuu tällä hetkellä 14 osaan ja jokaisen osan alta löytyy kyseiseen aihepiiriin liittyviä materiaaleja. Tietopankin aihepiirit ovat:
a. Perustietoa osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä
b. Osuuskunta ja työttömyysturva
c. Osuuskuntaan liittyminen
d. Osuuskunnan perustaminen
e. Osuuskunnan perustamisasiakirjat
f. Osuuskuntalaki
g. Osuuskunnan toiminnan suunnittelu
h. Osuuskunnan toiminnan käynnistäminen
i.

Hallitustyöskentely osuuskunnassa

j.

Työsuhdeasiat osuuskunnassa
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k. Osuuskunnan avustukset
l.

Osuuskunnan verotus

m. Osuuskunnan purkaminen
n. Osuuskunta ja tiimin toiminta
2.	Markkinointipankki sisältää materiaaleja osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä viestimiseen ja asian markkinoimiseen esimerkiksi luentojen avulla. Täältä löydät PowerPointesityksiä sekä esitteitä asiakkaalle tulostettavaksi.
3.	Yrittäjyyskasvatus ja osuuskunta sisältää materiaalia oppilaitososuuskuntiin ja niiden
soveltamiseen liittyen. Tämä osio on vielä eniten kehityksen alla, koska se tulee linkittymään YVI Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö -kehittämishankkeeseen
(www.yvi.fi).
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