
Osallisuutta osuuskunnista- ESR-hanke

Jokaisella on osaamista

Tehdään työpaikka yhdessä!



Osallisuutta osuuskunnista –ESR-hanke

• Euroopan sosiaalirahaston ja Sosiaali- ja 

terveysministeriön rahoittama hanke.

– 1.5.2015-30.4.2018

• Hanketoimijat

– Kiipulasäätiö (hallinnointi)

– VAMLAS, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

– Aspa-säätiö

– MTKL, Mielenterveyden keskusliitto

• Kohderyhmä

– Työttömät, osatyökykyiset sekä pitkäaikaistyöttömät

– Vammaiset ja mielenterveyskuntoutujat

– Osatyökykyisten kanssa työskentelevät 
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Aspan koulutusmateriaalit

18.9.2015 / SH

http://www.oikeitatoita.fi/


Mielenterveyden keskusliiton voimavaravalmennus

18.9.2015 / SH

• Kesto 2 x 3 tuntia

• Unelmakartan tekeminen

• Kartan tarkastelu, 

voimavarojen löytäminen ja 

niiden tutkiminen

• Kesto 10 x 2 tuntia

• Keinoja itsetuntemuksen 

lisäämiseen sekä omien 

voimavarojen tunnistamiseen ja 

vahvistamiseen

• Mahdollisuus vertaistukeen ja 

kokemusten jakamiseen

• Tietoa erilaisista poluista kohti 

työelämää/opiskelua

Mahdollisuus muokata ja räätälöidä 

moduuleista erilaisia kokonaisuuksia.
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RATKAISU TYÖNTEKIJÄN, TYÖTEHTÄVIEN JA 

TYÖYHTEISÖN KOHTAAMISEEN

Muodostetaan uusia tehtäviä ja/tai 

muotoillaan työstä mielekkäämpää.



Hankkeen tavoitteet

• Luoda malli innovatiivisesta osuuskunnasta, sen perustamisesta, 

valmennus- ja koulutuskäytännöistä.

• Perustetaan osuuskuntia, jotka tuottavat jäsenilleen kuntoutumista, 

valmennusta ja työtä. 

• Rakennetaan toiminnan tueksi valmennuskokonaisuuksia 

asiakkaille, viranomaisille, järjestöille ja yrittäjille.

• Tehdään osuuskuntatoimintaa tunnetuksi ja rakennetaan yhteyksiä 

alueen yrittäjiin ja yrityksiin.
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Osuuskunnan tarkoitus

”Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai 

elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa 

siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan 

tarjoamia palveluita”

- Osuuskuntalaki 2014

”Osuuskunta on ihmiskeskeistä taloudellista toimintaa, jolla 

pyritään jäsenten yhteisen hyvän ja hyvinvoinnin 

turvaamiseen”

- Pellervo -seura

https://www.youtube.com/watch?v=A3Crn_7853Q
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Osuuskunta on yhdessä tekemistä!

• Jäsenten välinen demokratia

• Tasavertaisuus

• Osallisuus ja osallistuminen

• Yhteistyö ja yhteisöllisyys

• Taloudellinen kannattavuus



Yhdessä alus satamaan

• Osuuskunta tarjoaa turvallisen paikan onnistua, mokata 

ja oppia virheiden ja tekemisen kautta.

• Yhdistää erilaisen osaamisen, tiedot, taidot ja tavoitteet.

• Työtä oman ajan ja omien tavoitteiden mukaisesti.

• Tekeminen vahvistaa!

– Osaamista /tietotaitoa

– Terveys

– Sosiaalisuus

– Oman elämän hallinta
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Kuinka osa-aikainen työskentely vaikuttaa tuloihini?

Osuuskunnan jäsen on työsuhteessa osuuskuntaan. Työttömän työtulo sovitellaan 

työmarkkinatuen kanssa. Perussääntö on, että jokainen palkkana maksettu euro 

vähentää työmarkkinatukea 50senttiä. Suojaosa on 300 euroa kuukaudessa 

bruttotulosta.

Osuuskuntayrittäminen vaatii osaamista, entä jos sitä ei ole?

Osuuskuntavalmennuksessa ammattitaitoiset ja kokeneet valmentajat ovat mukana 

uuden osuuskunnan perustamistyössä. Työstä ja osuuskunnasta muodostuu itsesi 

näköinen. Tekemällä oppii ja apua on aina saatavilla. 

Onko osuuskunnan jäsen aina töissä? Mitä jos en jaksa?

Osuuskunnassa työskentely on joustavaa, työtä tehdään oman jaksamisen ja osaamisen 

pohjalta. 

Osuuskunnan perustaminen maksaa, mistä saan rahoitusta alun 

investointeihin?

Rekisteröintimaksu ja muut toiminnan aloittamisen kulut saadaan              

osuusmaksuista. Osuuskunnan on myös mahdollista                                                  

hakea erilaisia investointi -ja yritystukia.
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Osuuskunnassa olet jäsen et yrittäjä!

Silloin kun.. 

• Osuuskunnassa on vähintään 7 jäsentä

• Työ on osuuskunnan liiketoimintaan kuuluvaa 

• Osuuskunta vastaa työstä ja tekijöistä

• Noudatetaan työaikalakia ja alan työehtosopimusta

Työ, jonka jäsen hankkii itse ja vain laskuttaa osuuskunnan 

kautta voidaan tulkita jäsenen omaksi työksi = yrittäjä
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Osuuskuntien monet kasvot

• Monialaiset työosuuskunnat

– http://taidokkaat.fi/

– http://okomppu.fi/

• Erikoisalat: hoitajat, siivous, konsultointi ym.

– http://www.yrttivillitys.fi/

– http://www.doorwaygames.fi/

• Käsityöläis

– http://www.sigrid.fi/

– http://www.piippuaukio.fi/

• Opiskelijaosuuskunnat

– http://osuuskuntakiipit.fi/

– http://elosaosk.com/
7.9.2016

http://taidokkaat.fi/
http://www.yrttivillitys.fi/
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Osallisena osuuskunnassa,

osana yritteliästä yhteisöä!

• Yhteisöllisyys ja hyvinvointi

• Vaikuttaminen ja osallisuus

• Alueellinen/paikallinen kehittäminen

• Tulevaisuuden osuuskuntatoiminta

– Osuuskunta julkisten palveluiden tarjoajana

– Harvaan asuttujen alueiden palveluiden tarjoaminen

”Osuuskuntien määrä tulee lisääntymään, koska ne ovat 

pidempi kestoisia ja arvot painottavat ihmiskeskeisyyttä”

- Arie De Geus, hollantilainen organisaatiotutkija
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Lisää tietoa?

• http://pellervo.fi/

• http://perustajanopas.pellervo.fi/

• www.facebook.com/osallisuutta.osuuskunnista

• Uusi osuuskunta, tekijöiden liike

H.Moilanen, J.Peltokoski, J.Pirkkalainen & T.Toivanen

• Osuustoimintalehti, Pellervo julkaisu
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Jokaisella on osaamista, 

tehdään työpaikka yhdessä!
Osallisuutta osuuskunnista –ESR hanke

7.9.2016

www.facebook.com/osallisuutta.osuuskunnista

http://www.facebook.com/osallisuutta.osuuskunnista

