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Yhdessä yrittämään! –kampanja jatkuu!

Y hdessä yrittämään! –kampanja käynnistyi 19.11.2010 
radioissa. Ensimmäiset kaksi viikkoa yhdessä yrittä-
misen maailmaa nostettiin esiin Radio Novassa, Radio 

Rockilla, Radio Aallolla ja Groove FM:llä. Kampanja jatkuu 
24.1.-4.2.2011 välisen ajan ja kuuluu Iskelmän ja Voicen lisäk-
si NRJ:llä, Radio Rockilla, SuomiPOP:lla, Radio Deillä, Rondo 
FM:llä sekä kaikilla paikallisilla kanavilla. Kampanjassa kuul-
laan kolme erilaista radiospottia sekä haastatteluja, joita ovat 
antaneet mm. ministeri Sinnemäki ja muusikko Jarkko Marti-
kainen (Osuuskunta Lilith). 

Kampanjan tavoitteena on aktivoida yrittäjyyttä, lisätä yh-
teistoiminnan hyödyntämistä yritystoiminnan (erityisesti mik-
royritysten ja yksinyrittäjien) resurssina ja osuuskunnan käyt-
töä yhteistoiminnallisena, matalamman riskin yritysmuotona. 
Kampanja haastaa ajattelemaan, voisiko yrittäminen olla hel-
pompaa, jos vastuu jakautuisikin useammille hartioille eikä 
kaikkea tarvitsisi tehdä yksin.

worldwide

Yli neljäsataa eurooppalaisen yhteisötalou-
den tutkijaa luovutti lokakuussa Brysselis-
sä Euroopan komissiolle allekirjoittamansa 
avoimen kirjeen Sanoista tekoihin: Yhteisö-
talouden yritysten tukeminen ketään syrji-
mättömän, kestävän ja vauraan Euroopan 
saavuttamiseksi. 

Tapahtuma kokosi paikalle niin Euroopan 
parlamentin jäseniä yli poliittisten ryhmäja-
kojen kuin myös osuustoiminnallisten yritys-

ten ja yhteisötalouden organisaatioiden sekä 
tiedotusvälineiden edustajia. 

Kirjelmä luovutettiin komissaareille, jotka 
tukivat aloitetta ja korostivat puheenvuo-
roissaan, että yhteisötalous on parhaillaan 
tärkeä asia EU:n monilla asialistoilla. Tilai-
suuden puheenjohtaja, MEP Patrizia Toia, 
valmistelee yhteisötalouden edistämiseen 
kuuluvia asioita ja raportoi niistä Euroopan 
parlamentille. Parlamentti hyväksyi aiemmin 

lähes yksimielisesti Toian tekemän aloitteen 
osuus- ja yhteisötaloudesta. Parlamentti ke-
hottaa muun muassa edistämään uusien ta-
loudellisten ja sosiaalisten mallien kokeilua 
sekä yhteisötalouden tutkimusta ja koulutus-
ta. Myös osuustoiminnan ja yhteisötalouden 
asemaa työmarkkinoilla halutaan vahvistaa. 

Lisätietoa: www.euricse.eu/node/559

Euroopan parlamentti haluaa edistää osuustoimintaan 
ja yhteisötalouteen perustuvia liikeideoita
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Uusien mahdollisuuksien osuuskunta 
– 16 menestystarinaa –esite nyt saatavissa!
Yhdessä yrittämään! –hanke on tuottanut mielenkiintoisen esitteen, jossa esitellään 16 eri-
laista osuuskuntaa eri puolilta Suomea. Esitteessä pyritään antamaan vastauksia siihen, miksi 
juuri osuustoiminnallinen yhteisyrittäjyys on ollut näille yrittäjille se toimivin ratkaisu. Esi-
merkkejä on mm. luovilta aloilta, hoiva-, matkailu- ja ravitsemusalalta. Esitettä on toimitettu 
marraskuun 2010 aikana yritys- ja urapalveluneuvojien käyttöön ja esitteitä voi tilata maksut-
ta lisää Yhdessä yrittämään! –hankkeelta.          

Myös Yhdessä yrittämään! –esitettä on uudistettu ja siitä on otettu uusintapainos hieman pie-
nempi kokoisena. Tätäkin esitettä voi tilata tarpeen mukaan jaettavaksi asiakkaille. 
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Yritys- ja urapalveluneuvojien koulutukset osuustoiminnalliseen yrittäjyyteen 
liittyen ovat lähteneet hyvin liikkeelle. Seuraavat koulutukset ovat:

 Osuuskuntayrittäjyyskoulutus, to 20.01.2011, Kuopio  

   Osuustoiminnallisen yrittäjyyden koulutus,to 03.02.2011, Jyväskylä
 Koulutus järjestetään yhdessä Suomen Uusyrityskeskukset Ry:n kanssa.

ajantasa

neuvojan nurkka

Kaikissa osuuskunnissa, joissa jäsen toimii työsuh-
teessa osuuskuntaan, on tärkeää huolehtia työn-
antajan direktio-oikeuden toteutumisesta. Tämä 
tarkoittaa työnantajan johto- ja valvontavastuuta. 
Työaikaseurantaa tulisi pitää ja palkkojen perus-
teena olevat työtuntilistat tulisi hyväksyttää hal-
lituksen tai TJ:n kautta. Sopimukset asiakkaan 
kanssa tulisi aina tehdä osuuskunnan toiminimen-
kirjoitusoikeuden omaava/omaavat henkilöt, ei 
jäsen suoraan. 

Erityisesti ns. laskutuspalveluja tarjoavat osuus-
kunnat ovat viime aikoina joutuneet pohtimaan 
direktio-oikeuden toteutumista palvelussaan, sillä 
muutama tapaus, joissa työttömyyskassa on kiel-
täytynyt maksamasta soviteltua päivärahaa, on 
perustunut juuri väitteeseen direktio-oikeuden 
puuttumisesta. On todennäköistä, että tulemme 
näkemään myös oikeustapauksia, jotka voivat an-
taa suuntaviivoja asian tulkinnalle. Osuuskunnan 
työntekijä- sekä hallituksen jäseniä tulee joka ta-
pauksessa neuvoa sellaisiin toimintatapoihin, jois-
sa direktio-oikeus pystytään osoittamaan toteen. 

Vuoden 
pienosuuskunta 
2011 -kilpailu 
Yhdessä yrittämään! –hanke järjestää Suomen ensimmäisen pien-
osuuskunnille suunnatun kilpailun, jonka tavoitteena on nostaa esille 
erilaisia osuustoiminnallisen yrittäjyyden sovellutuksia ja lisätä pien-
osuuskuntien tunnettuutta omilla alueillaan sekä valtakunnallisesti. 

Kilpailussa on seuraavat kilpailuluokat:
1. luovat alat
2. hoiva- ja hyvinvointiala
3.  yritysten välinen verkostoituminen (mikroyritysten yhteistyömalli)
4. työvoimanvuokraus, laskutuspalvelut
5. sukupolvenvaihdostilanteet (EBO)
6. yrityskasvatus, oppilaitossovellukset
7. muut innovatiiviset osuuskuntamuotoiset liikeideat

Kilpailun hakemukset toimitetaan alueittain kilpailun yhteyshenkilöil-
le. Kilpailu on valtakunnallinen ja siinä palkitaan jokaisesta kilpai-
luluokasta voittaja sekä näiden joukosta valittava vuoden 2011 pie-
nosuuskunta. Lisäksi kilpailussa voidaan myöntää kunniamainintoja. 

Vuoden 2011 pienosuuskunta ja eri sarjojen voittajat julkaistaan vi-
rallisesti pk-yritysviikkojen aikana lokakuun ensimmäisellä viikolla 
järjestettävässä seminaarissa. 

Koko kilpailun voittajasta tehdään artikkeli S-ryhmän Yhteishyvä-
lehteen sekä OT-lehteen. Eri kilpailuluokkien voittajat sekä mahdol-
liset kunniamaininnan saaneet esitellään sekä www.yhteishyva.fi että 
www.yhteistoiminta.fi sivustoilla. Lisäksi syksyn 2011 ja vuoden 2012 
aikana esitellään Yhteishyvässä eri kilpailusarjojen voittajia. Myös OT-
lehti voi tehdä juttuja kilpailusarjojen voittajista ja kunniamaininnan 
saaneista. 

Lisätietoja kilpailusta sekä osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta:  
www.yhteistoiminta.fi/fin/taustaa/vuodenpienosuuskunta2011


