yHDEssä

Uutiskirje 3/2012

YRITTÄMÄÄN!

Yritykset yhdessä

– yhteistyö tuottamaan -esite ilmestynyt

T

yö-

ja

Osuuskuntayrittäjyys
– uusia liiketoiminta-

malleja -seminaari
13.11.2012

elinkeinoministeriön

Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous –hanke

on toteuttanut yhteistyössä Itä-Suomen
alueen Yhdessä yrittämään! –hankkeen
kanssa esitteen, joka kertoo yritysten
välisestä osuuskuntamuotoisesta yhteistyöstä. Esitteelle on ollut jo pidempään
kysyntää ja nyt tuotettu esite onkin
valtakunnallisessa mittakaavassa ensimmäinen laatuaan.

tumisen tavan osuuskunta tarjoaa yrityksille ja mitä osuuskuntamuotoinen
verkosto voi yrityksille antaa. Esitteessä korostetaan myös omistussuhteiden
merkitystä yhteistyön organisoimisessa.
Esite avaa osuuskuntamuotoisen yhteistyön juridiset peruslähtökohdat ja sen
näkökulmana on tuottavuuden kasvattaminen.

lous –hankkeen (Yhdessä yrittämään!)

ja ilmoittautuminen avattu. Seminaarissa on
kolme pääteemaa: nuoret ja osuustoiminta,
social franchising –malli sekä osuuskunnat
hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Lisäksi
kuulemme työelämän ja yrittäjyyden muutostrendeistä. Seminaari on osa YK:n nimeämän
osuustoimintavuoden tapahtumia Suomessa.
Seminaariin mahtuu 150 osallistujaa ja se järjestetään Ravintola Palacen konferenssisalissa
(Eteläranta 10, Helsinki). Lue lisää ja ilmoit-

Esitteessä neljä yritysten perustamaa osuuskuntaa kertoo toiminnastaan. Yhteistyöstään
hammaslääkäriyritysten

minnallinen yrittäminen ja yhteisöta-

13.11.2012 seminaarin ohjelma on julkaistu

Esitteestä selviää, millaisen verkostoi-

kertovat

T

yö- ja elinkeinoministeriön Osuustoi-

perustama

taudu osoitteessa:
http://www.yhteistoiminta.fi/uutiset/
uutisarkisto/?issue=80.

Hämeen Hammashoito osuuskunta, mikroyrittäjien perustama HUB Helsinki Osuuskunta, Nuu-

worldwide

tajärven lasikylän lasialan yritysten perustama
Nuutajärven Galleria Osuuskunta sekä ICT-alan
yritysten perustama Osuuskunta Valomo.
Esite on ladattavissa sähköisesti osoitteesta:
http://www.yhteistoiminta.fi/materiaalipankki/getfile.php?file=519.

Rio + 20

Y

K:n kestävän kehityksen huippukokous (Rio+20) järjestettiin Brasiliassa Rio
de Janeirossa viime kesäkuussa. Rio+20
konferenssin teemoina käsiteltiin vihreää taloutta ja kestävän kehityksen kansainvälisen
hallinnon tehostamista. Konferenssi tuotti loppuasiakirjan ”The future we want”, joka pitää
sisällään myös osuustoiminnallisen yrittäjyyden
näkökulmia. Lue loppuasiakirja tästä linkistä:
http://www.yhteistoiminta.fi/uutiset/
uutisarkisto/?issue=81.

ajantasa

Pirkanmaalla aktiivista pienosuustoimintaa

Syventävät koulutukset

T

ampereen seudun osuustoimintakeskus on selvittänyt pirkanmaalaisten pienosuuskuntien
toimintaa. Pirkanmaalaiset pienosuuskunnat maksoivat palkkoja viime vuonna noin 3 000
henkilölle ja kokoaikaiseksi muutettuna määrä tarkoittaa noin viittä työntekijää/osuuskunta. Pienosuuskuntien yhteenlaskettu liikevaihto Pirkanmaalla oli viime vuonna noin 40 miljoonaa euroa. Pienosuuskunnat ovat valmiita tarjoamaan työskentelykanavia uusille työntekijöille
– jopa 68 % haluaa uusia jäseniä tai työntekijöitä. Merkittävää on myös se, että puolet pienosuuskunnista toimii kasvualustana uusille yrityksille – näistä ”hautomoina” toimineista osuuskunnista
on keskimäärin lähtenyt kolme uutta yritystä jokaisesta.
Pirkanmaalta löytyy noin 160 aktiivisesti toimivaa pienosuuskuntaa (poislukien mm. vesi-, verkkoja tieosuuskunnat). Keskimääräinen liikevaihto/osuuskunta oli viime vuonna noin 240 000 euroa.
Pienosuuskunnat edistävät hyvin naisyrittäjyyttä, sillä 68 %:ssa pienosuuskunnista yli puolet jäsenistä on naisia. Maahanmuuttajia on mukana noin joka viidennessä pienosuuskunnassa.
Pienosuuskunnista noin joka kolmas kertoo edustavansa ”elämäntapayrittäjyyttä”. Yhteiskunnallisiksi yrityksiksi koki itsensä 10 % pienosuuskunnista. Näiden vastaajien joukossa korostui erityisesti arvopohjainen yrittäjyys. Pienosuuskunnat ovat myös kasvuorientoituneita, sillä joka kolmas
koki olevansa kasvuhaluinen. Mielenkiintoista on se, että 35 % pienosuuskunnista Pirkanmaalla on
akateemisia yrityksiä eli yli puolella jäsenistä on akateeminen loppututkinto. Pienosuuskunnat
näyttävät siis edelleenkin houkuttelevat yrittäjiksi niitä, jotka haluavat minimoida yrittäjyyteen
liittyviä riskejä yhteistoiminnan avulla – kuten akateemisesti koulutetut tai naiset.

neuvojan nurkka
OSUUSKUNNAN JÄSENELLE TYEL VAI YEL?
Meillä on kolmen henkilöjäsenen osuuskunta. Mikä eläkevakuutus meidän on otettava?
Aina vuoden 2010 loppuun asti vastaus olisi ollut yksinkertainen: osuuskuntaan työsuhteessa oleva jäsen kuului aina TyEL-vakuutuksen piiriin. Yrittäjän eläkelaki kuitenkin
muuttui vuoden 2011 alusta alkaen siten, että nyt pienessä kolmen hengen osuuskunnassa saattaa myös YEL-vakuuttaminen tulla kyseeseen.
Osuuskunnan henkilöjäsenen tulee ottaa YEL-vakuutus, kun:
1. Hän työskentelee osuuskunnassa
2. Hän on osuuskunnassaan johtavassa asemassa, esim. hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja tai muuten tosiasiallisesti yrittäjäasemassa, vaikka hänellä ei yhteisössä
määräämisvallan osalta olisikaan enemmistöasemaa
3. Hänen omistus- ja äänivaltansa on yli 30 % tai yhdessä perheenjäsenten kanssa yli 50 %.
Jos kaikki edellä mainitut kolme ehtoa täyttyvät, tulee jäsenen ottaa YEL-vakuutus. Mikäli taas yksikin edellä mainituista ehdoista jää täyttymättä, jäsen vakuutetaan TyEL:n
mukaisesti. Käytännössä YEL-vakuuttaminen saattaa koskea vain kolmen henkilöjäsenen
osuuskuntia ja niitä hyvin harvoja osuuskuntia, joissa omistus- ja äänivallan jakautumisessa on poikettu jäsen per ääni –periaatteesta.
Neuvojan tulisi aina ohjata asiakas ottamaan yhteyttä omaan vakuutusyhtiöönsä, jonka
tehtäviin kuuluu neuvoa, mikä on oikea tapa vakuuttaa osuuskunnassa työskentelevät
jäsenet.

Tampereen seudun
osuustoimintakeskus
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Pellavatehtaankatu 25
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Niina Immonen
projektijohtaja
050 395 0111
niina.immonen@osuustoimintakeskus.net

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

osuuskuntayrittäjyydestä:
 Oulu 16.10.2012
 Jyväskylä 25.–26.10.2012
 Joensuu 25.–26.10.2012
 Kuopio 8.–9.11.2012
 Turku 20.–21.11.2012
 Tampere 14.12. 2012

Seminaarit:
 Yhteiskunnallinen yritys yritys-		
neuvonnassa, Oulu 17.10.2012
 Osuuskuntayrittäjyys – uusia
liiketoimintamalleja, Helsinki 		
13.11.2012
Koulutusten ja seminaarien ohjelmat ja
ilmoittautuminen:
http://www.yhteistoiminta.fi/
koulutukset/koulutuskalenteri

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

info
Työ- ja elinkeinoministeriö edistää
osuuskuntayrittäjyyttä hankkeellaan
”Osuustoiminnallinen yrittäminen ja
yhteisötalous”. Hanke on osa MannerSuomen 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.
Lisätietoa www.yhteistoiminta.fi.

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

Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti
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Tytti Klén
projektipäällikkö
050 576 2881
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