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Info Hämeenlinna
Osuuskuntatoiminnan motto:
“Yhteen kokoontuminen on aloittamista.
Yhdessä pysyminen on edistymistä.
Yhdessä työskenteleminen on menestystä”
(Positiivarit 10.6.2013)

Prosessi
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Infotilaisuus osuuskunnasta
Infotilaisuus valmennuksesta
Valmennusprosessi
Tutustumiskäynnit muihin osuuskuntiin
Vastuuhenkilön rooli merkittävä
Osuuskunnan sääntöjen luomisprosessi
Osuuskunnan perustaminen
Osuuskunta on yritys
Hallituksen, osuuskuntakokouksen merkitys
Kirjanpitäjän tärkeys
Yhteistyö verottajan, vakuuttajien, pankin, yrittäjien, te-toimiston, kunnan kanssa

Jäsenen hyöty
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jäsen pääsee mukaan työyhteisöön
Jäsen pääsee ylläpitämään osaamistaan
Osuuskunnassa voi harjoitella yrittäjyyttä aputoiminimellä
Osuuskunnan kautta saa normaalit etuudet: vakuutukset, työterveyshuollon, eläkemaksut, kirjanpidon…
Oppii monia uusia asioita yhdessä
Jäsen säilyttää työttömyysturvan, kun perustajajäseniä on vähintään seitsemän ja asia on sovittu tetoimiston kanssa
Osuuskunta myy ja markkinoi jäsentensä osaamista
Työtä voi tehdä omien voimavarojen puitteissa
Jäsen on työssä itse omistamassaan yrityksessä
Jäsen per ääni, tasapuolisuus
Osuuskunnan ”tulos” käytetään yleensä jäsenten hyvinvoinnin kehittämiseen

Kunnan hyöty
o
o
o
o
o
o

Kunta säästää sakkomaksuissa
Kuntalaisen sosiaalinen ja terveydellinen asema paranee
Kunta saa verotuloja
Kuntaan syntyy yritys
Osuuskunta voi toimia kunnan kanssa yhteistyössä
Osuuskunta voi olla jäsenelle työpajassa ja yrityksessä työllistymisen välimuoto

Kiipulasäätiö
Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus

Kiipulantie 507
14200 Turenki

PL 13
14201 Turenki

Puhelin (03) 685 21
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www.kiipula.fi
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Mitä edellyttää osuuskunnan jäseniltä
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Talkoohenkeä, yhteenhiileen puhaltamista
Vuorovaikutusta
Pitkäjännitteisyys
Pelisääntöjen hyväksyntä
Oman tekemisen tuotteistamista
Sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin
Joustavuutta ja toisten huomioimista
Halu toimia demokraattisesti
Yhteisöllisyyttä, pehmeitä arvoja
Osuusmaksun maksamista

Mitä kehitämme
o
o

Kuntapainotteista osuuskuntaa Forssan ja Heinolan seuduille, ESR-projekti: ”Jokainen on työn arvoinen”
1.8.2013-31.12.2014
Opetussuunnitelmaan liitettyä osuuskuntaosaamista datanomiopiskelijoille Kiipulassa, Opetushallituksen
projekti Keskuspuiston kanssa

Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus
Oman liikeidean miettiminen
•

Mikä on oma ydinosaamiseni ja taidot?

•

Mitä lisäarvoa voisin tuoda toimivalle osuuskunnalle?

•

Mitä tuotteita ja/tai palveluja tarjoaisin asiakkaille?

•

Ketkä olisivat potentiaalisia asiakkaitani?

•

Miten tarjoaisin tuotteita/palveluja?

•

Millaisen imagon haluaisin luoda itsestäni ja miten se sopii kyseiseen osuuskuntaan?

Yrittäjyystaidot
•

Yrittäjyyskurssin käyminen

•

Hinnoittelu- ja laskutuskäytännön ymmärtäminen

•

Omatoimisuuden merkityksen ymmärtäminen

•

Henkilöstöomisteisen yrityksen hallinnoinnin ymmärtäminen

Eduskunta käsittelee uutta osuuskuntalakia, minkä pitäisi tulla voimaan vuoden 2014 alusta
Mikko Metsänen
Projektipäällikkö
Kiipulan ammattiopisto
mikko.metsanen@kiipula.fi
050 5943 202

