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Osallisuutta osuuskunnista on Euroopan sosiaalirahaston ja sosiaali- ja 

terveysministeriön rahoittama hanke. 
 

Kannen kuvassa Kiipulan Kiip-IT-osuuskunta

Kiipula

Kysy lisätietoa osuuskuntatoiminnasta oman paikkakuntasi hankeneuvojalta. 

 

Hankkeen yhteyshenkilöt ja kuntakumppanit:

Hankepäällikkö Mikko Metsänen, Kiipulan ammattiopisto

050 5943 202, mikko.metsanen@kiipula.fi

Maarit Kumpulainen, maarit.kumpulainen@kiipula.fi, 040 9052 880

Kiipulan ammattiopisto ja Forssan kaupunki

Tuija Pasanen, tuija.pasanen@mtkl.fi, 046 9237 141

Mielenterveyden keskusliitto ja Oulun kaupunki

Siina Vättö, siina.vatto@aspa.fi, 040 6311 128

Aspa-säätiö ja Ylöjärven kunta

Sanni Hyvärinen, sanni.hyvarinen@aspa.fi, 040 8483 595

Aspa-säätiö ja Kotkan kaupunki

Pauli Leinonen, pauli.leinonen@vamlas.fi, 044 7345 845

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö ja Vantaan kaupunki

Sari Pohjola, sari.pohjola@vamlas.fi, 044 3144 019

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö ja Vantaan kaupunki

Jokaisella on osaamista

– tehdään työpaikka yhdessä!

Työllistyminen osuuskunnassa



Mikä on osuuskunta?

• Osuuskunta on yritys, jota sen jäsenet yhdessä omistavat ja hallitsevat.
• Osuuskunnan tavoitteena on, että jäsenet hyötyvät sen tuottamista 
   palveluista tai se auttaa jäseniä työllistymään kokonaan tai  

   osa-aikaisesti.

• Osuuskunta voidaan perustaa melkein mille tahansa alalle.

Mikä on työosuuskunta?

• Työosuuskunnaksi kutsutaan yritystä, jonka tarkoitus on työllistää    
   jäseniään. Jäsenet ovat sekä osuuskunnan työntekijöitä että sen omis- 

   tajia.

• Työosuuskuntia on monilla eri aloilla puhtaanapitoalalta aina  
   erilaisten luovien alojen työntekijöiden muodostamiin osuuskuntiin.

• Yhdessä työosuuskunnassa voi olla monen eri alan osaajia, esimerkiksi  
   siivoajia, lähihoitajia ja rakennusalan työntekijöitä. Tällöin puhutaan  

   monialaosuuskunnasta.

Miten liittyä osuuskuntaan ja miten se toimii?

• Osuuskuntatoiminnasta kiinnostunut voi hakea joko olemassa olevaan  
   osuuskuntaan tai sopiva porukka voi perustaa uuden osuuskunnan.

• Työn määrä osuuskunnissa vaihtelee, työ alkaa useimmiten osa-aikai- 
   sesta tai satunnaisesta työstä ja lisääntyy vähitellen.

• Palkastaan työntekijä maksaa tietyn prosenttiosuuden osuuskunnalle   
   (n. 8–15 % osuuskunnasta riippuen). Kertyvillä varoilla katetaan  

   osuuskunnan yhteisiä menoja, esim. kirjanpito- ja markkinointikuluja.

Kenelle osuuskunnassa työskentely sopii?

• Osuuskuntatoiminta sopii kaikille, jotka haluavat työllistää itsensä  
   osittain tai kokonaan.

• Osuuskunnassa työskentely edellyttää aloitteellisuutta ja ideaa       
   omasta toiminnasta tai palvelusta, jota tuottaa asiakkaille.

• Sopii sellaisille henkilöille, jotka viihtyvät toisten kanssa, ovat jousta- 
   via ja haluavat oppia uusia asioita.

Osuuskunnassa: 

• pienetkin työtehtävät kannattaa ottaa vastaan, mikä kasvattaa osaamista
• voidaan yhdistää jäsenten erilainen osaaminen ja tarjota palveluita yhdessä
• tuetaan jäsenten työtä esimerkiksi yhteisen markkinoinnin avulla
• taloudellinen riski on alhainen, sillä jäsen vastaa aluksi vain maksamallaan  
   jäsenmaksulla

• Jos työskentely on osa-aikaista, selvitetään, voiko jäsen saada soviteltua 

   työttömyyspäivärahaa. Palkansaajan status pysyy, kun osuuskunnassa on 

   jäseniä vähintään 7 (omistajuusprosentti on alle 15 %).

• voi harjoitella yritystoimintaa ja saada tukea toisilta jäseniltä
• voi kokeilla yrittäjyyttä perustamatta varsinaista yritystä

Miten pääsen mukaan?

Osallisuutta osuuskunnista -hanke järjestää koulutuksia osuuskuntatoimin-

nasta hankepaikkakunnilla: Oulu, Ylöjärvi, Forssa, Kotka ja Vantaa. 

Tietoa koulutuksista löytyy Facebook-sivuiltamme:  

 www.facebook.com/osallisuutta.osuuskunnista

Hankkeen tavoite on kehittää paikkakunnille osuuskuntatoiminnan 

malli, joka tarjoaa työllistymismahdollisuuden pienten työtehtävien 

kautta. 

Lisätietoja hankkeesta:

Osallisuutta osuuskunnista -hanke:  

www.kiipula.fi/fi/kehittamishankkeet/tyoelamayhteistyo

Sivulta löytyy esim. Kokemuksia osuuskuntatyöstä -video. Voit katsoa videon 

myös skannaamalla koodin älypuhelimella: 

                                         


