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1. Miten kaikki alkoi?

Mikko Metsänen, asiantuntija, Kiipulasäätiö

Usko unelmiin ja unelmien toteuttamiseen ovat olleet elämäni ja työni johtoajatuksia. Aiemmat pienet aloituskokeilut osuuskuntatoimintojen kehittämisen
saralla Akaan Verkko- ja Jokainen on työn arvoinen -hankkeissa kannustivat
laajempaan unelmaan, valtakunnalliseen hankkeeseen. Kun Raija Mansikkamäki Aspa-säätiöstä otti yhteyttä ja pyysi Kiipulaa hakemaan uutta ESRrahoitteista osuuskuntahanketta sosiaali- ja terveysministeriöltä, olimme
valmiita lähtemään uuteen unelmaan mukaan. Itse uskoin osuuskuntatoiminnan uuteen nousuun. Olen aina kulkenut intuition varassa, usein se on osunut kohdalleen. En tiennyt joulukuussa 2014, mitä toteutuu vuonna 2018. Nyt
tiedän ja näen.
Tämä tarina on tosi. Unelmat ovat toteutuneet. Olemme saaneet tuloksia.
Osallisuus on toteutunut. Ihmiset ovat luoneet työtä ja osuuskuntia. Haasteita
on voitettu. Uusia haasteita tulee, ne on tarkoitettu selvitettäviksi. Osuuskuntatoiminta on levinnyt jatkuvasti, uusia ja uusia silmuja syttyy eri puolella
Suomea erilaisten ihmisten keskuudessa. Nyt on aika saada jokaisen osaaminen käyttöön. Osuustoiminta on yksi vaihtoehto.

2. Johdanto, Osallisuutta osuuskunnista toteuttamaan
unelmia.
Kirsi Ek, projektipäällikkö, Kiipulasäätiö

Unelmista käytännön toimintaan. Osuustoiminta on yhdessä yrittämistä. Voisiko osuuskunta olla osatyökykyisille mahdollisuus työllistyä? Olisiko osuuskunnassa työskentely sellainen mahdollisuus, jossa osatyökykyiset voisivat
tehdä työtä omien voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaan? Millainen ympäristö osuuskunta on kuntoutumisen kannalta? Näihin kysymyksiin pureuduttiin Osallisuutta osuuskunnista hankkeessa vuosien 2015-2018 aikana.
Tämä julkaisu toimii Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen loppuraporttina, jossa kuvataan, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita osatyökykyisten
osuuskuntatoiminnassa on hankkeen kokemuksen perusteella. Julkaisun ensimmäisessä osiossa kuvataan osuuskuntatoimintaa yleisesti sekä Ylöjärven
osahankkeen kautta koko Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen toimintaa
ja tuloksia. Julkaisun toinen osio sisältää hankkeen kohderyhmän tarinoita
sekä osatoteuttajien kommenttipuheenvuoroja osuuskunnan soveltuvuudesta
työllistymisen ja osallisuuden lisäämiseen.
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Osallisuutta osuuskunnista oli Euroopan sosiaalirahaston ja sosiaali- ja
terveysministeriön rahoittama, toimintalinja 5. hanke, jonka toiminta-aika oli
1.5.2015–30.4.2018. Hanketta hallinnoi Kiipulasäätiö, osatoteuttajina toimivat
Aspa-säätiö, Mielenterveyden keskusliitto sekä Vammaisten lasten ja nuorten
tukisäätiö. Hankkeen tavoitteena oli kehittää esteetön osuuskuntatoiminnan
malli, joka huomioi osatyökykyisten ihmisten erityistarpeet ja tarjoaa jäsenilleen kuntoutumista ja työtä. Hankkeessa tuettiin osatyökykyisten ihmisten
työelämäosallisuutta valmentamalla osallistujia perustamaan työosuuskunta
ja käynnistämään toiminta. Hankkeen tuloksena syntyi hankkeen toimintapaikkakunnille neljä osuuskuntaa: Ylöjärvelle Osuuskunta Taidokkaat, Kotkaan Team Kukouri osuuskunta, Ouluun Osuuskunta Tulikipuna ja Forssaan
Yrttivillitys osuuskunta.
On ollut kunnia luotsata viimeinen vuosi upeita tuloksia tuottanutta hanketta.
Onhan osuuskuntiin jäseniksi lähteneistä asiakkaista noin 70 % onnistunut
työllistämään itseään osa- tai kokoaikaisesti osuuskunnissa, ja lähes kaikki
toiminnassa mukana olleet ovat kokeneet osallisuuden lisääntyneen elämässään. Näihin tuloksiin on päästy pitkälti hankkeen alkua ja nousukiitoa johtaneen hankkeen isän, Mikko Metsäsen johdolla. Kunnia hienosta työstä kuuluu Mikolle. Kiitos kun olen saanut jatkaa tällä osatyökykyisten työllistymistä
ja osallisuutta tukevalla polulla.
Kiitokset kuuluvat myös kaikille osatoteuttajille, erityisesti hanketyöntekijöille,
jotka sinnikkäästi ajoivat hyväksi kokemaamme asiaa eteenpäin hankkeen
toimintapaikkakunnilla ja auttoivat toiminnallaan osuuskuntia selviytymään
haasteista.
Kiitokset myös kaikille yhteistyökumppaneille, jotka ovat mahdollistaneet
toimintamme ja tukeneet meitä, osallistuneet toimintaamme sekä tarjonneet
tukea hankkeelle ja hankkeen aikana perustetuille osuuskunnille.
Erityiskiitos Osuustoimintakeskus Pellervo Ry:lle ja Osuustoiminnan kehittäjät Coop Finland Ry:lle asiantuntemuksen jakamisesta ja yhteistyöstä asiamme juurruttamisessa ja jakamisessa.
Kiitos kuuluu myös sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Euroopan sosiaalirahastolle, jotka rahoittamalla hankettamme mahdollistivat uudenlaisen
toiminnan toteuttamisen osallisuuden ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.
Ja viimeisenä, muttei todellakaan vähäisimpänä, suurimmat kiitokset kuuluvat osuuskuntien jäsenille ennakkoluulottomasta ja rohkeasta toiminnasta
osatyökykyisten osallisuuden ja työelämän kehittämiseksi.
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Kuva: Miika Kurki

3. Mihin tarpeeseen hanke luotiin?

Kirsi Ek, projektipäällikkö, Kiipulasäätiö

Heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille: vammaisille,
mielenterveyskuntoutujille, osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille, kaivataan osallisuuden ja työllistymisen lisäämiseksi uudenlaisia keinoja ja reittejä
työelämään. Sen lisäksi, että monille osatyökykyisille on vaikeaa päästä ns.
normityöelämään, niin vaikeaa on myös pysyä siellä normityöelämän ehdoilla. Työ on tärkein yksittäinen osallisuutta ja hyvinvointia tuottava tekijä
ihmisten elämässä sosiaalisten suhteiden ohella. Pienimuotoinenkin työ lisää
hyvinvointia ja vähentää yksilötason palveluiden tarvetta.
Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä oli hankkeen alkaessa v. 2015 noin 340 000 henkilöä, joista
pitkäaikaistyöttömiä oli 104 000. Hankkeen loppupuolella vuoden 2017 lopussa työttömien työnhakijoiden määrä oli noin 271 000 henkilöä, joista pitkäaikaistyöttömiä oli noin 91 000. Työllisyystilanne valtakunnan tasolla hankkeen
aikana siis kohentui mukavasti. Osatyökykyisiä työnhakijoita on TE-toimistossa vuositasolla yhteensä noin 90 000, joista työttömiä on noin 68 000. Tämän
ryhmän työllistyminen muihin työnhakijoihin nähden on heikompaa. Korkean
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työttömyyden aikana osatyökykyiset ja vammaiset ovat erityisen heikossa
työmarkkina-asemassa. (Työllisyyskatsaukset 4/2015 ja 12/2017.)
Isola, Kaartinen, Leemann, Lääperi, Schneider, Valtari ja Keto-Tokoi (2017,
3–5) sanovat, että osallisuus on kuulumista sellaiseen kokonaisuuteen, jossa
pystyy liittymään erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin ja elämän merkityksellisyyttä
lisääviin vuorovaikutussuhteisiin. Osallisuus on heidän mukaansa vaikuttamista oman elämän kulkuun, mahdollisuuksiin, toimintoihin, palveluihin ja
joihinkin yhteisiin asioihin. Osallisuus ilmenee päätösvaltana omassa elämässä, vaikuttamismahdollisuutena ja vastavuoroisina sosiaalisina suhteina.
Osallisuus on muuttuva kokonaisuus, jotain mitä tapahtuu ihmisten välillä,
katseissa, liikkeissä, kosketuksessa ja puheessa. Osallisuus on toimijuuden
vahvistamista, mukaan ottamista, vaikuttamista ja demokratiaa. (Isola ym.
2017, 3–5.)
Osuuskunta, jossa valmennus ja henkilölle räätälöity työ kietoutuvat toisiinsa,
on innovatiivinen malli, jossa osallisuus lisääntyy demokraattisen yhdessä
tekemisen ja työllistymisen kautta. Tämä näkökulma oli vahvasti esillä hankkeessa ja siihen lähdettiin hakemaan uudenlaista toimintamallia. Osallisuutta
osuuskunnista -hankkeen aikana halusimme testata tämän mallin toimivuutta
ja selvittää, olisiko osuuskunnassa työskentely sellainen mahdollisuus, jossa
osatyökykyiset voisivat tehdä työtä omien voimavarojen ja mahdollisuuksien
mukaan.

4. Mikä ihmeen osuuskunta?

Kirsi Ek, projektipäällikkö, Kiipulasäätiö

Suomi on maailman vahvin osuustoimintamaa. Väestöstä 84 prosenttia
ilmoittaa olevansa jonkin osuuskunnan jäsen. Onko taskussasi S-ryhmän
vihreä jäsenkortti, jolla keräät bonuksia ostoksistasi? Vai talletatko rahasi
kenties Osuuspankkiin? Ovatko vakuutuksesi Pohjantähdessä tai LähiTapiolassa? Osuuskuntia on monenlaisia. Kuluttajaosuuskunnan (esimerkiksi
osuuskauppa) jäseniä ovat osuuskaupan asiakkaat, palveluosuuskunnan
(esimerkiksi osuuspankki tai keskinäinen vakuutusyhtiö) jäseniä ovat osuuskunnan palveluiden käyttäjät. Osallisuutta osuuskunnista hankkeen aikana
oli tarkoitus perustaa työosuuskuntia. Työosuuskunnan tarkoituksena on
työllistää jäseniään. Sen päätavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan tulos käytetään osuuskunnan kehittämiseen ja yhteiseen hyvään tai jaetaan jäsenten
kesken.
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Osuustoimintakeskus Pellervo kuvailee internetsivuillaan osuuskuntaa
seuraavasti: Osuuskunta on monille eri toimialoille soveltuva yritysmuoto.
Osuuskunta on yritys, jonka sen jäsenet omistavat. Osuuskunnan jäsen
maksaa osuuskuntaan liittyessään osuusmaksun. Osuusmaksuista koostuu
osuuskunnan liiketoiminnan edellyttämä oma pääoma. Osuuskunta on joustava yritysmuoto, jonka perustaminen on mahdollista pienelläkin sijoituksella,
sillä laki ei määrittele minimipääomaa. (Pellervo 2018.)
Osuuskunnan päätöksenteon erityinen piirre on demokratia. Osuuskunnan
asioista päättävät sen jäsenet eli omistajat tasa-arvoisesti jäsen ja ääni -periaatteella. He myös päättävät osuuskunnan toiminnasta käyttämällä päätösvaltaa osuuskunnan hallinnossa. Suurimmissa osuuskunnissa voi olla osuuskuntakokouksen sijaan edustajisto. Osuuskunnan jäsenillä ei ole yleensä
ehdotonta velvollisuutta käyttää oman osuuskunnan palveluita tai tuotteita.
Jäsenten sitoutuminen omaan osuuskuntaan kuuluu kuitenkin osuustoiminnan ideaan. Kuten muillakin yrityksillä, myös osuuskunnalla on aina oltava
edellytykset kannattavaan toimintaan. (Pellervo 2018.)
Kirjassaan Osuustoiminnan idea Troberg (2014, 11) toteaa osuuskunnan tarkoittavan sitä, että tietyn samankaltaisen tarpeen omaavat ihmiset tai yritykset yhdistävät voimansa hankkiakseen paremman aseman markkinoilla. Hän
kuitenkin korostaa, että osuuskunta on liiketaloudellisten tavoitteidensa lisäksi jäsentensä hyvinvointia tavoitteleva yhteisö. Osuuskunnissa toteutetaan
myös yhteisöllisiä ja sosiaalisia tavoitteita sekä jäsenten hyvinvointiin liittyviä
tavoitteita, kuten turvallisuutta ja osallisuutta. Yhteisyrittäjiksi ryhtyneet ovat
kokeneet hyvän yhteistoiminnan synnyttämisen tärkeäksi motivoivaksi tekijäksi. Nämä ovat tavoitteita, jollaisia puhtaasti liiketaloudellisella yritystoiminnalla ei välttämättä ole. (Troberg 2014, 11–15.)

Osuuskunta on
• monelle toimialalle soveltuva yritysmuoto, jonka jäsenet
omistavat.
• liiketaloudellisten tavoitteiden lisäksi jäsenten hyvinvointia
tavoitteleva yhteisö.
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4.1 Osuuskunnan perustaminen
Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen tavoitteena oli perustaa osuuskuntia,
joiden kautta osatyökykyiset voivat työllistyä osa- tai kokoaikaisesti. Tavoitteena oli perustaa ns. työosuuskuntia, joissa osuuskunta toimii työnantajana ja jäsenet työntekijöinä. Osuuskunnan perustamisen tueksi hankkeessa
järjestettiin valmennusta, ja hanketyöntekijät Oulussa, Kotkassa, Ylöjärvellä,
Forssassa ja Vantaalla tukivat hankkeen asiakkaita osuuskuntien perustamisessa sekä toiminnan alkuun saattamisessa.
Uusi osuuskuntalaki (OKL) on tullut voimaan 1.1.2014. Yrittäjät.fi-sivuston
Yrittäjän abc -oppaan mukaan sillä mm. helpotetaan osuuskunnan perustamista ja hallintoa sekä edistetään jäsen- ja sijoittajarahoituksen hankintaa.
Näillä muutoksilla tähdätään osuuskuntien toimintaedellytysten parantamiseen. Pellervon Osuuskunnan perustamisoppaassa Lehto ja Holopainen
(2017) toteavat, että yrityksen perustaminen vaatii pitkäjänteistä ja perusteellista suunnittelua idean ja innostuksen lisäksi. Kuten muukin yritystoiminta,
myös osuuskunnan perustaminen lähtee liikkeelle yhteisen toiminta-ajatuksen kirkastamisesta. On selkeästi määriteltävä se, mitä tarkoitusta varten
osuuskunta on olemassa ja mitä sillä pyritään saamaan aikaan. Sen tuottamille palveluille tai tavaroille on löydyttävä kysyntää. Toiminnan edellytyksenä
on myös aina kannattavuus, eli osuuskunnan tulojen on vähintäänkin katettava menot.
Pellervon perustajan oppaassa Lehto ja Holopainen (2017) toteavat myös,
että osuuskunnan perustaminen on kohtuullisen yksinkertaista. Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi henkilö, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö. Perustajat liittyvät samalla osuuskunnan jäseneksi. Osuuskunta
perustetaan täyttämällä lain mukainen perustamisasiakirja, joka päivätään ja
sen allekirjoittavat perustajajäsenet. Perustamisasiakirjassa mainitaan mm.
osuusmaksun suuruus, perustajajäsenet, heidän merkitsemät osuudet sekä
hallituksen jäsenet. Perustamisasiakirjan liitteeksi laaditaan osuuskunnan
säännöt ja määritellään tilikausi. Osuusmaksun suuruudesta päätettäessä
kannattaa huomioida rahantarve toiminnasta ja toiminnan laajuudesta lähtien. Vaikka lähtökohtaisesti osuuskunnan voi perustaa pienelläkin rahallisella
panostuksella, kun minimipääomavaatimusta ei laissa ole, niin rahantarve on
aina tapauskohtainen.
Osuuskunnan sääntöjen laatimiseen kannattaa käyttää aikaa. On helpompi
laatia kerralla hyvät säännöt kuin muuttaa niitä jatkuvasti. Osuuskuntalain
(3 luku 3§) mukaan säännöissä on mainittava aina osuuskunnan toiminimi,
osuuskunnan kotipaikkana oleva Suomen kunta ja osuuskunnan toimiala.
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Pellervon perustajan oppaassa Lehto ja Holopainen (2017) korostavat, että
säännöillä voidaan räätälöidä osuuskunta parhaiten palvelemaan osuuskunnan ja sen jäsenten tarpeita. He muistuttavat, että minimivaatimukset täyttävät säännöt eivät useimmiten ole riittävät. Keskeisimmät sääntöihin otettavat, osuuskuntalain olettamasäännöksistä poikkeavat määräykset koskevat
ylijäämän jakoa, osuuskunnan palveluiden tarjoamista myös muille kuin
jäsenille sekä osuuskunnan edustamista. Lehto ja Holopainen muistuttavat
kuitenkin, että kannattaa välttää myös osuuskunnan toimintaa liian yksityiskohtaisesti säänteleviä määräyksiä, koska ne saattavat johtaa usein toistuviin
sääntömuutostarpeisiin. Koska säännöt on räätälöity kullekin osuuskunnalle
ja niiden määräykset sitovuudeltaan lakia vastaavat, sääntöihin kirjataan
osuuskunnan toiminnan sekä osuuskunnan ja sen jäsenten aseman kannalta
keskeiset määräykset, joiden perustana on osuuskuntalaki.
Patentti- ja rekisterihallitus (2018) tarjoaa osuuskunnan perustamispakettia,
joka sisältää tarvittavat lomakkeet ja mallipohjat osuuskunnan perustamiseksi. Perustamispaketti ja tietoja rekisteröinnistä löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta.
(www.prh.fi )
4.2 Osuuskunta työnantajana
Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen aikana perustettiin ns. työosuuskuntia,
joiden tarkoituksena on työllistää jäseniään. Osuuskunta toimii silloin työnantajana jäsenilleen. Osuuskunta tarjoaa työtä, palveluja tai tuotteita asiakkaille, joita voivat olla osuuskunnan jäsenten lisäksi esimerkiksi kunnat, yritykset
ja kotitaloudet. Osuuskunnan jäsenet toimivat työntekijöinä. Osuuskunta
laskuttaa asiakkaita työstä, palvelusta tai tuotteesta ja maksaa työntekijälle
eli osuuskunnan jäsenelle palkan tehdystä työstä kunkin työehtosopimuslain
mukaisesti. Tämän toimintamallin mukaisesti osuuskunnan jäsen on työsuhteessa osuuskuntaan, joka toimii työnantajana.
Mikäli osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä, jää jokaisen jäsenen
omistajaosuus alle 15 %:n, joka on määritelty yksityisyrittäjyyden rajaksi. Kun
tämän lisäksi osuuskunta täyttää työnantajan velvollisuudet ja toimii työnantajana jäsenilleen, säilyy jäsenen oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan.
Työttömyysturvan säilyminen on hankkeen kokemusten mukaan monille
osuuskuntatoimintaan mukaan tuleville työttömille tärkeää, sillä osuuskunnassa tehty työ on ainakin aluksi osa-aikaista tai satunnaista. Osa-aikatyö voi
johtaa pysyvämpään työsuhteeseen muualla tai työn määrän lisääntymiseen
osuuskunnassa. Muiden sosiaalietuuksien kanssa voi tulla vastaan kannus-
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tinloukkuja. Osuuskuntaan liittyessä on syytä tarkistaa etuuksien maksajilta
heidän kantansa osuuskunnan jäsenyyteen.
Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen toiminnan kannalta on ollut oleellista, että osuuskunta toimii työnantajana. Hankkeen alussa on käyty useita keskusteluita TE-toimen kanssa ja luotu yhteistä näkemystä asiasta.
Osatyökykyisten osuuskunnassa on ehdottoman tärkeää, että jäsenillä on
mahdollisuus soviteltuun työttömyyspäivärahaan, eläkkeeseen tai muuhun vastaavaan perustoimeentulon takaavaan etuuteen. Kun jäsentä ei ole
määritelty yrittäjäksi, on hän voinut kokeilla rauhassa siipiään osaamisen ja
voimavarojen mukaisesti ilman toimeentulon menetyksen pelkoa. Hankkeen
järjestämässä toiminnassa tästä asiasta on puhuttu jatkuvasti niin mukaan
lähteneiden asiakkaiden kuin viranomaistenkin kanssa. Asiakkaita on ohjattu
ennen osuuskuntaan liittymistä selvittämään viranomaisten kanssa asiaa,
jotta ei tule yllätyksiä toimeentulon suhteen.

Osuuskunnassa jäsen on palkansaaja, ei yrittäjä, kun
•
•
•
•

Osuuskunnassa on vähintään 7 jäsentä
Työ on osuuskunnan liiketoimintaan kuuluvaa
Osuuskunta vastaa työstä ja tekijöistä
Noudatetaan työaikalakia ja alan työehtosopimusta
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5. Mitä hankkeessa tavoiteltiin?

Kirsi Ek, projektipäällikkö, Kiipulasäätiö

Valtakunnallisen Osallisuutta osuuskunnista ESR-hankkeen aikana on pyritty lisäämään osuuskuntatietoisuutta valtakunnallisesti. Tavoitteena on ollut
tukea osatyökykyisten työllistymistä ja kuntoutumista luomalla innovatiivinen
malli osuuskunnasta, sen perustamisesta sekä valmennus- ja koulutuskäytännöistä. Osuuskunta, jossa valmennus ja henkilölle räätälöity työ kietoutuvat toisiinsa, on uudenlainen malli lisätä henkilön osallisuutta demokraattisen
yhdessä tekemisen ja työllistymisen kautta. Yhdessä kuntakumppaneiden
kanssa Osallisuutta osuuskunnista -hankkeessa lähdettiin pilotoimaan
osuuskuntatoimintaa osatyökykyisten osallisuuden ja työllistymisen väylänä.
Hankkeen aikana pyrittiin selvittämään:
• Voisiko osuuskunta olla osatyökykyisille mahdollisuus työllistyä?
• Olisiko osuuskunnassa työskentely sellainen mahdollisuus, jossa
osatyökykyiset voisivat tehdä työtä omien voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaan?
• Osuuskunta on yhdessä yrittämistä. Millainen ympäristö tämä on
kuntoutumisen kannalta?

Hankkeen varsinainen toiminta on keskittynyt viidelle paikkakunnalle. Hankkeen toimintaa on hoitanut kuntakumppaneiden kanssa Oulussa Mielenterveyden keskusliitto, Ylöjärvellä ja Kotkassa Aspa-säätiö, Forssassa Kiipulasäätiö ja Vantaalla Vammaisten lasten ja nuorten säätiö. Hankkeen varsinaisten
toimintapaikkakuntien lisäksi osuuskuntamallista on oltu kiinnostuneita mm.
Harjavallassa, Heinolassa, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Lahdessa,
Tampereella, Turussa, Kemijärvellä ja Seinäjoella. Hankkeen tavoitteena
oli järjestää infoja osuuskuntatietoisuuden lisäämiseksi ja kohderyhmien
tavoittamiseksi kaikilla edellä mainituilla paikkakunnilla sekä muilla asiasta
kiinnostuneilla paikkakunnilla valtakunnallisesti. Kohderyhmille, osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille, on ollut
tavoitteena järjestää osuuskuntavalmennuksia ja yksilöohjausta kaikilla yllä
mainituilla paikkakunnilla.
Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen toiminnan tavoitteena on ollut tarjota
kohderyhmille matalan kynnyksen ohjaus- ja valmennuspalveluja. Ohjauksen
kautta on ollut tavoitteena tukea osuuskuntien perustamista ja yksilöllisiä
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vahvuuksia ja tavoitteita osallisuuden ja työllisyyden parantamiseksi. Hankkeen aikaista valmennusta ja ohjausta on pyritty järjestämään hanketyöntekijän ja osuuskuntavalmentajan yhteistyönä kullakin toimintapaikkakunnalla.
Osuuskuntavalmennusten aikana on tavoitteena käydä läpi osuuskunnan perustamista, siinä toimimista, oman osaamisen tuotteistamista, markkinointia,
myymistä ja osuuskunnan taloushallintoa. Valmennusten kestoksi on suunniteltu 8–10 päivää, ja sen lisäksi osuuskuntia perustamaan lähteneille pyritään tarjoamaan useita päiviä lisävalmennusta ja tukea hanketyöntekijöiltä.
Kuntakumppaneille on tarjottu infoja ja lyhytvalmennuksia (2-3 päivää),
joiden kautta on voinut lisätä tietoutta osuuskunnista. Tietoisuuden lisääntymisen tavoitteena on helpottaa asiakkaiden ohjaamista osuuskuntatoiminnan
pariin. Pääasialliset yhteistyötahot kunnissa ovat olleet kuntakumppanuuden
myötä sosiaalitoimen ja työllisyyden hoidon toimijat. Harjavallassa kumppanina on ollut Kehitysvammaisten palvelusäätiön KVPS Tukena ry ja Lahdessa
mukana on ollut myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Osatyökykyisille tie
työelämään Ote-kärkihanke. Kuntien lisäksi osuuskuntainfoihin on tavoitteena kutsua mukaan TE-toimen toimijat, järjestöjen ja yritysten edustajat sekä
yksityishenkilöt, joita osuustoiminta on kiinnostanut.
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut perustaa osuuskuntia osatyökykyisille hankkeen toimintapaikkakunnilla. Osatyökykyisten osuuskuntien keskeiseksi tavoitteeksi on hankkeen aikana määritelty palvelujen tuottaminen siten
kuin sen jäsenten osaaminen ja voimavarat sallivat. Hankkeen toiminnassa
on ollut tavoitteena nostaa esille osuuskuntien jäsenten osaamista. Jokaisella on osaamista, ja siitä on tarkoitus tehdä työtä hankkeen aikana. Tavoitteena on ollut luoda osuuskuntaympäristöjä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia
yhteistoiminnalliseen sosiaaliseen kuntoutumiseen, tekemiseen ja yrittämiseen ja sen kautta työllistymiseen osa- tai kokoaikaisesti.
Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen tavoitteena on ollut osuuskuntavalmennusten sisällön luominen ja muokkaaminen toimivaksi kokonaisuudeksi,
jonka avulla osatyökykyisetkin pääsevät hyvin alkuun osuuskunnan perustamisessa. Valmennusten yhteydessä on tavoitteena luoda ja muokata helppolukuista materiaalia osuuskunnan perustamisesta, tuotteistamisesta, markkinoinnista ja osuuskunnan taloushallinnosta. Osa materiaalista on tarkoitus
muokata selkokieliseksi kokonaisuudeksi ja lisätä mukaan luenta saavutettavuuden parantamiseksi. Hankkeen aikana on tavoitteena tuottaa myös
selkokielinen osuuskunta-esite, lyhyt viittomakielinen osuuskuntainfo-video
kuulovammaisille sekä saavutettavuuskartoitus työosuuskunta-sivustolle.
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Seuraavassa luvussa perehdytään tarkemmin hankkeen toimintaan. Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen perehdytään Ylöjärven osahankkeen toiminnan kautta. Kaikilla hankkeen toimintapaikkakunnilla toiminta on ollut hyvin
samankaltaista, yhteistyötahojen vaihdellessa paikkakunnittain. Kuten Ylöjärven tarinasta voimme lukea, korostuu ohjauksellisuus kautta linjan. Esille
nostetaan myös toiminnan haasteita.

Kuva: Ville von Martens

6. Mitä Ylöjärven osahankkeessa tehtiin?
Siina Vättö, hanketyöntekijä, Aspa-säätiö

Vaikka Ylöjärven kokoisessa kaupungissa on satoja osatyökykyisiä työttömiä
henkilöitä, ei kohderyhmän tavoittaminen ollut yksinkertaista. Uutta asiaa on
pitänyt ”myydä”. Hidasteena osallistujien saamiselle ovat kannustinloukut ja
ihmisten huoli siitä, miten käy toimeentulon, jos lähtee valmennusjaksolle
tai alkaa ansaita osa-aikaisesti osuuskunnassa. Huoli on aiheellinen, koska
ihmisten talous saattaa mennä sekaisin, jos etuuden maksatus katkaistaan
selvityksen ajaksi.
Viime aikoina eri puolilla Suomea on TE-toimisto saattanut virheellisesti tulkita osuuskunnassa työntekijänä olevan henkilön yrittäjäksi, jolloin henkilö on
jäänyt ilman palkansaajan työttömyysturvaa. Nämä julkisuudessakin olleet
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tapaukset ovat saaneet työttömät olemaan varuillaan osuuskuntaan liittymisen suhteen. Hankkeessa on työskennelty sen eteen, että osuuskuntatietämys lisääntyisi TE-toimistoissa.
Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen toimintamalli valmennuksineen kuitenkin koettiin Ylöjärvellä houkuttelevaksi uudenlaiseksi avaukseksi osatyökykyisten osallisuuden ja työllistymisen tukemisessa. Asiakasohjausta
hankkeeseen tekivät kaupungin mielenterveyspalvelut, aikuissosiaalityö,
vammaispalvelut, työllisyyspalvelut, TE-toimisto, TYP ja seurakunnan diakoniatyö. Eniten osallistujia ohjautui hankkeeseen mielenterveyspalveluiden
asiakasohjauksena.
6.1 Mukaan hankkeen toimintaan
Kaikille kiinnostuneille henkilöille hanketyöntekijä järjesti henkilökohtaisen
haastatteluajan tai pikemminkin keskusteluajan. Siinä kartoitettiin puolin ja
toisin, olisiko osuuskunnassa toimiminen henkilön tavoitteille ja elämäntilanteelle sopiva ratkaisu. Kaikilla henkilöillä ei ollut vielä tässä vaiheessa ajatusta omista tavoitteista, mutta se ei ollut este valmennukseen osallistumiselle.
Valmennuksiin osallistumiseen riitti kiinnostus itsensä työllistämiseen osuuskunnassa. Ajatus oli, että valmennuksen aikana voi päättää, haluaako lähteä
mukaan osuuskuntaan ja työskentelemään oman työllistymisen eteen siellä.
Päihdeongelma rajattiin tulevaan osuuskuntaryhmään sopimattomaksi asiaksi. Noin 75 % kiinnostuneista haastatelluista halusi vielä haastattelun jälkeen
osallistua osuuskuntainfoon ja osuuskuntavalmennukseen.
Ennen osuuskuntavalmennusta hanke järjesti kiinnostuneille osuuskuntainfon. Infossa kerrottiin mikä on osuuskunta, millainen mahdollisuus se voi olla
työllistyä ja keille se sopii. Infon tavoitteena oli jakaa tietoa ja rohkaista osallistumaan valmennukseen.
Infossa kerrottiin myös, että valmennusjakso ei vaikuta osallistujan työttömyysturvaan, eläkkeeseen tai muihin sosiaalietuuksiin. TE-toimiston kanssa
oli etukäteen sovittu, millainen on hyvä menettelytapa, miten asiakkaiden
tukiasiat käsitellään siten, että TE-toimiston ei tarvitse lähettää selvityspyyntöä ja katkaista tukea selvityksen ajaksi. Tämä oli olennaista, jotta asiakkaan
uskalsivat osallistua osuuskuntavalmennukseen.
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6.2 Osallistujien lähtötilanne
Osuuskuntavalmennuksiin tai suoraan osuuskuntaan lähteneillä ihmisillä
oli taustallaan osatyökykyisyys, pitkäaikaistyöttömyys tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleminen. Osatyökykyisillä henkilöillä oli jokin sairaus tai vamma,
jonka seurauksena he olivat joutuneet syrjään työelämästä. Suurin osa osallistujista oli mielenterveyskuntoutujia. Seuraavaksi eniten oli tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiviä. Työttömyysajat olivat useimmiten pitkiä tai henkilö ei
ole edes ollut työelämässä sairautensa tai vaikean vammansa vuoksi. Lähtötilanteessa osallistujista noin kolmannes oli työkyvyttömyyseläkkeellä, noin
kolmasosa määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä ja noin kolmasosa sai
työmarkkinatukea.
Osallistujat ovat kertoneet haastattelussa syyksi lähteä mukaan hankkeeseen mm. seuraavia asioita:
• Toivoin mielekästä työtä ja elämäniloa.
• Halusin lisää sisältöä elämään ja uuden mahdollisuuden päästä
pysähtyneestä tilanteesta eteenpäin.
• Koin osuuskunnan toiminnan merkittävänä yksilön ja yhteisön
kannalta.
• Yrittäminen yksin on pelottavaa. Osuuskunnassa en ole yksin.
• Vajaakuntoisuuden takia kokoaikatyö on mahdotonta. Osuuskunnassa saattaisi olla mahdollisuus työllistyä omien voimavarojen mukaan.
6.3 Osuuskuntavalmennus
Hanke järjesti osuuskunnasta kiinnostuneille osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille osallistujille kaksi osuuskuntavalmennusta. Valmennukset järjestettiin Ylöjärvellä. Tilojen suhteen tehtiin yhteistyötä Tredun ja terveyskeskuksen kanssa. Ensimmäinen valmennusryhmä käynnistyi enteellisesti Unelman
päivänä 2.12.2015 ja toinen valmennus oli syksyllä 2016.
Osuuskuntavalmennuksen tavoitteena oli antaa osallistujille
		
• tarvittava perustieto osuuskunnan perustamiseen ja osuuskunnassa
toimimiseen
• kokemusta tiimityöskentelystä
• vastauksia ”polttaviin” kysymyksiin ja
• motivaatiota ja rohkeutta toiminnan aloittamiseen.
Osuuskuntavalmennuksen tavoitteena oli valmentaa osallistujia osuuskunnan perustamiseen liittyvissä asioissa. Osuuskuntavalmennuksen sisältö oli
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jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joissa saatiin perustietoa osuuskunnasta,
markkinoinnista ja taloushallinnosta. Valmennusta järjestettiin yksi päivä viikossa ja sen kesto kaikkiaan kahdeksasta kymmeneen päivään. Valmennuksen yhteydessä osallistujilla oli mahdollisuus saada myös yksilöohjausta.
Ensimmäistä osuuskunta-kokonaisuutta käsiteltiin kahdesta kolmeen päivää riippuen ryhmän tarpeista. Ensimmäisessä osiossa käsiteltiin seuraavat
asiat: osuuskunta yhteistoiminnan ja yrittäjyyden muotona – edut ja haasteet,
osuuskunta yritysmuotona, osuuskunnan perustamistoimet, osuuskunnan
hallinto ja käytännön järjestelyt, osuuskunnan liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma sekä tiimityön perusteet. Ensimmäisen osion yhteydessä käytiin myös
tutustumassa toimiviin osuuskuntiin ja ideoitiin oman osuuskunnan mahdollista nimeä.
Valmennuksen toisessa osiossa käsiteltiin markkinointia kahdesta kolmeen
päivää. Käsiteltävät asiat olivat: markkinoinnin perusteet ja kilpailukeinot,
markkinoiden kartoitus ja osuuskunnan mahdollisuudet kohdepaikkakunnalla, asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot, mainonta ja sosiaalisen median
hyödyntäminen, henkilökohtainen myyntityö osuuskunnan voimavarana sekä
markkinointi tiimeissä. Tämän valmennusosion yhteydessä tehtiin kartoitusta
mahdollisista töistä, joita voisi osuuskunnassa tehdä ja pohdittiin asiakkaita,
jotka palveluita ja tuotteita voisi ostaa.

Kuva: Miika Kurki
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Valmennuksen kolmannessa osiossa käsiteltiin taloushallinnon asioita kolme
päivää. Taloushallinto oli kokonaisuuksista haastavin, ja siihen käytettiin reilusti aikaa. Tähän osioon järjestettiin myös myöhemmin lisävalmennuspäiviä.
Taloushallinnon osiossa käsiteltäviä asioita olivat: osuuskunnan talousasioiden hoitaminen, budjetointi ja kustannuslaskenta, hinnoittelu, taloushallinnon
palveluiden ulkoistaminen, osuuskunnan ja jäsenten verotus sekä tiimimäinen talousasioiden hoitaminen. Kolmannen osion yhteydessä harjoiteltiin
hinnoittelemaan omaa työtä.
Valmennusta toteutettiin keskustelevalla vuorovaikutteisella tyylillä. Valmennuksen aikana tehtiin paljon käytännön harjoituksia ja ryhmätöitä, joiden
tarkoituksena oli saada oman osuuskunnan perustaminen alulle. Valmennusten aikana oli mahdollisuus myös henkilökohtaiseen ohjaukseen. Osallistujat
antoivat osuuskuntavalmennuksesta hyvän palautteen. Valmentajan asiantuntemus (asteikolla 1 = huono… 5 = erinomainen) arvioitiin 4,8, valmennuksen aikana tehdyt tutustumiskäynnit toimiviin osuuskuntiin 4,7 ja kokonaisarvio valmennuksesta 4,4.
Ylöjärvellä ensimmäiseen osuuskuntavalmennukseen osallistuneet ihmiset
perustivat Osuuskunta Taidokkaat maaliskuussa 2016. Toisen osuuskuntavalmennusryhmän valmennukseen Kiipulan kouluttajan rinnalla osallistui
Taidokkaat-osuuskunnan jäseniä ns. kokemusasiantuntijoina. Toisesta valmennusryhmästä liittyi osuuskuntaan uusia jäseniä.

Osuuskuntavalmennus
1. osio Osuuskunta yhteistoiminnan ja yrittäjyyden muotona
2. osio Osuuskunnan markkinoinnin perusteet ja myyminen
3. osio Osuuskunnan taloudenhallinta, budjetointi ja hinnoittelu

6.4 Ryhmä ja yksilövalmennus
Osuuskuntavalmennuksen rinnalla kulki sekä ryhmä- että yksilövalmennus.
Ryhmävalmennuksen tarkoituksena oli ryhmäytyä tulevaa osuuskunnan
perustamista varten. Ryhmävalmennuksessa ideoitiin yhdessä tulevaisuutta
osuuskunnassa ja pohdittiin yhdessä osuuskuntavalmennuksessa opittuja
asioita. Ryhmävalmennuksessa myös sparrailtiin omia vahvuuksia, unelmia,
kiinnostuksen kohteita ja mahdollisuuksia.
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Ryhmävalmennusprosessi aloitettiin hanketyöntekijän ohjaamalla Unelmakeidas-kurssilla (Mielenterveyden keskusliiton, MTKL:n tuote). Sen tarkoitus
oli rohkaista unelmoimaan, kirkastaa omat unelmat ja auttaa kulkemaan
niitä kohti. Osallistujat pitivät tästä lempeästä ryhmäprosessin aloituksesta ja
kokivat ryhmävalmennuksen hyödylliseksi osuuskunnan tulevaisuutta ajatellen. Osallistujilta kysyttäessä, mikä ryhmävalmennuksessa oli koko prosessia
tukevaa ja mistä oli hyötyä, saatiin seuraavia vastauksia:
• Oppia tuntemaan uusia ihmisiä. Vuorovaikutustaidot.
• Ryhmäytymistä tukevaa. Tiedottamisasioita on voitu käydä läpi 		
ryhmävalmennuksessa. On käsitelty erilaisia päätettäviä asioita.
• Asiat on käyty läpi johdonmukaisesti ja kiinnostavasti. Ryhmän henki
on ollut rento ja jäsenet ovat olleet hyvin kiinnostuneita kurssin sisällöstä. Opettajan rentous ja positiivisuus on tarttunut ryhmään.
• Erilaisista lähtökohdista tulevien henkilöiden kanssa työskentely, 		
rohkeat, erilaiset mielipiteet.
• Tutustuttu toisiimme paremmin. Ideamylly on rikas.
• Ryhmäläisten eri mielipiteet ja näkemykset on saaneet tulla esille. 		
Uusia ideoita tullut ryhmävalmennusjaksolta.
• Löytynyt yhteiset sävelet.
Toisen osuuskuntavalmennusryhmän ryhmävalmennus oli tutustumista jo
perustettuun osuuskuntaan, sen toimintaan ja jäseniin. Jokaiselle toisen
ryhmän osuuskuntavalmennuksessa olleelle ja valmennusvaiheessa kiinnostuksensa osuuskuntaan liittymiseen ilmaisseelle, nimettiin Taidokkaista oma
mentori. Mentorin tehtävä oli olla uuden tulokkaan tukena, kun tämä liittyy
osuuskuntaan. Joidenkin mentorointiparien kohdalla mentorointi toimi hyvin.
Joitain mentoreita olisi pitänyt pystyä tukemaan paremmin tehtävässään
mentorina, jotta mentoroitava olisi hyötynyt enemmän mentoristaan.
Jokaiselle valmennukseen osallistuneelle ja osuuskuntaan liittyneelle jäsenelle hanketyöntekijä järjesti henkilökohtaista myös ohjausta. Keskiössä oli
oma osaaminen ja kiinnostuksen kohteet, ja miten sen voisi jalostaa myytäväksi palvelutuotteeksi. Henkilöstä ja tilanteesta riippuen henkilökohtaisessa
ohjauksessa käsiteltiin myös kokonaiselämäntilanteeseen liittyviä asioita ja
etsittiin hankaliin asioihin apua ja ratkaisuja.
Oman palvelun aloittaminen vaati hanketyöntekijän tukea, samoin kuin
työssä vastaantulevat pienet tai suuremmat kysymykset. Hanketyöntekijä
sai kuulla myös monista iloisista onnistumisista, joita työtehtävissä ja niihin
valmistavassa prosessissa oli tullut vastaan. Myös vapaaehtoistyön käynnistäminen vaati vähän tukea hanketyöntekijältä.
20

Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen toimesta järjestettiin myös lisävalmennuspäiviä ja tutustumiskäyntejä. Valmennusryhmälle on hankittu ulkopuolisena palveluna yhden päivän myyntikoulutus ja valmennusprosessi markkinointiin. Perustetussa Taidokkaat-osuuskunnassa on useita kotityöpalveluja
tuottavia jäseniä. Heille on hankittu Palveluja kotiin -koulutus. Hankkeen
puolesta on tullut koulutus hinnoitteluun ja hallitukselle valmennus strategian
tekemiseen. Valmennusryhmä on päässyt yritysvierailuille toisiin osuuskuntiin
myös osuuskuntavalmennuksen jälkeen ja Pellervon järjestämiin Pienosuuskuntafoorumeihin. Lisäksi osa jäsenistä on omaehtoisesti osallistunut esim.
Työturvallisuuskortti-koulutukseen ja käyneet erilaisissa lyhyissä koulutustilaisuuksissa.
6.5 Osuuskunnan perustamisen kynnyksellä
Ylöjärvellä Taidokkaat-osuuskuntaa lähdettiin perustamaan ajatuksella, että
sen tavoitteena on tarjota jäsenilleen kuntoutumista, työtä ja hyvinvointia.
Muita lähtökohtia olivat jäsenten tasa-arvoisen yhteistyön mahdollistaminen,
osuuskunnan luominen turvalliseksi paikaksi, jossa on mahdollisuus onnistua, mokata ja oppia virheiden ja tekemisen kautta. Osuuskunnasta pyrittiin
luomaan turvallinen alusta kokeilla yrittämistä ja yhdistää erilaiset osaamiset,
tiedot, taidot ja tavoitteet. Taidokkaat-osuuskunnassa voi tehdä työtä oman
ajan ja omien tavoitteiden mukaisesti, omien voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaan.
Taidokkaat laativat sisäiset eettiset säännöt, joiden tarkoitus oli mahdollistaa
sellainen työyhteisö, jossa ihmisillä on hyvä olla. Aika monilla oli taustallaan
huonoja kokemuksia työyhteisöistä, jotka eivät ole olleet hyvinvointia tulevia
ja sitä haluttiin välttää kaikin tavoin. Eettiset pelisäännöt ovat pysyneet muuttumattomina koko osuuskunnan toiminnan ajan.
Taidokkaiden eettiset säännöt ovat:
• Pyrkimys sopuun kaikessa toiminnassa
• Perusmaalaisjärjen käyttö
• Avoimuus: kaikki mielipiteet ovat sallittuja
• Jokaiselle annetaan puheenvuoro – ja myös kuunnellaan, mitä toi		
sella sanottavana
• Tyhmää kysymystä ei olekaan
• Hyvään yhteistyöhön kuuluu työkaverin tukeminen ja kannustaminen
• Joustavuus: esim. huomioidaan toisia positiivisella tavalla vaikkapa
ns. huonona päivänä tai jaetaan työtehtäviä tarpeen mukaan milloin
mahdollista
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• Huumori
• Jokaisen työpanos on tärkeä: kateus ei kuulu toimintaan
• Keskeistä on vaitiolovelvollisuus, rehellisyys, luotettavuus eli pide		
tään kiinni sopimuksista.
Perustajajäsenet päättivät, että Taidokkaista tulee monialaosuuskunta, jossa
jokainen jäsen saa toteuttaa omia mielenkiinnon kohteitaan ja tehdä työtä
omien mahdollisuuksiensa rajoissa. Osuuskunnan toimialaksi on merkitty
kaikki laillinen liiketoiminta. Päätettiin myös, että Taidokkaat on aatteellisesti,
kulttuurisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton – ja suvaitsevainen
jäsentensä erilaisuudelle. Paikallisuus haluttiin nostaa reilusti esille. Osatyökykyisyyttä ei erityisesti nosteta eikä sillä ratsasteta, mutta sitä ei myöskään
salata. Taidokkaat on ylpeästi ylöjärveläinen osuuskunta, joka pyrkii työllistämään myös osatyökykyisiä ihmisiä.

Taidokkaat on monialaosuuskunta, jossa
• jokainen jäsen saa toteuttaa omia mielenkiinnon kohteitaan.
• jokainen jäsen saa tehdä töitä omien voimavarojen mukaan.

6.5.1 Osuuskunnan kehittämisen vaativuus
Uuden yrityksen kehittämisessä on valtavasti työtä ja paljon asioita käsiteltäväksi, järjestettäväksi ja pohdittavaksi. Tämä on ollut iso haaste osatyökykyisten osuuskunnalle, jossa jäsenien voimavarat ovat keskivertoyrittäjän
voimavaroja paljon pienemmät. Tehtäviä on pyritty jakamaan jäsenien kesken. Jakamista on yritetty tehdä niin, että jokainen saisi vastuulleen sellaisia
tehtäviä, joissa hän pystyy hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Osalle jäsenistä kehittäminen on ollut liian suuri haaste. Osa
on kertonut väsyneensä jatkuvaan uusien asioiden virtaan – kun yhden asian
saa valmiiksi, on odottamassa jo kaksi uutta. Osaa jäsenistä kehittäminen on
kiinnostanut hyvinkin paljon ja voimavaroja siihen on löytynyt.
Isosta haasteesta huolimatta paljon on jo tehty. Esimerkkejä kehitetyistä
asioista on paljon. Taidokkaille on luotu esim. visio–missio–arvot-strategia
sekä eettiset pelisäännöt ja jäsensopimus, joka sisältää osuuskunnan sisäiset säännöt. Palvelut on määritelty ja toiminnan laadun varmistamiseksi on
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laadittu laatukäsikirja sekä ohjeet asiakkaan luona toimimiseen ja omavalvontaan. Osuuskunnan sisälle on luotu tiimit ja tiimeille vastuualueet.
Tiimien vastuulla on mm. tiedottaminen, markkinointi ja hallinnolliset asiat,
kuten työsopimukset, työajanseuranta, henkilöstöilmoitukset, palkka-asiat,
kirjanpito, sähköposti jne. Osuuskunnan sisällä on sovittu myös työvälineistä,
asiakaspalautteen ja reklamaatioiden käsittelystä, menettelytavoista vaaraja uhkatilanteissa. Osuuskunnan jäsenille on hankittu vakuutukset ja työterveys sekä laadittu päihdeohjelma. Yhdessä on sovittu myös vapaaehtoistyön
tekemisestä ja vapaa-ajalla yhdessä olosta sekä Taidokkaiden toimimisesta
yhteiskunnallisena yrityksenä.
6.5.2 Markkinointi – kehittämisen haasteista suurin
Suurelle osalle osuuskunnan jäsenistä, myös Taidokkaiden jäsenistä, oman
työn markkinoinnin välttämättömyyden ymmärtäminen ja markkinoinnin opettelu on ollut ehkä haasteista suurin. Hankkeen toiminnan aikana on menty
eteenpäin, mutta henkilökohtainen muutos työelämän ulkopuolelta tulevasta
henkilöstä omaa työtään markkinoivaksi osuuskuntayrittäjäksi on hidas. Se
voi vaatia jopa identiteetin muutoksen. Osalla Taidokkaiden jäsenistä tämä
muutos on käynnistynyt, osalla se on jo pitkällä.
Osuuskunnan jäsenistä osan kohdalla markkinoinnin hidas käynnistyminen
johtuu tietojen ja taitojen puutteesta. Sitä on helpotettu hankkimalla lisävalmennusta markkinointiin. Osan kohdalla se on voimavarakysymys, johon
ei ole helppoa ratkaisua. Voimavarojen hiipuessa prosessin hitaus on vain
hyväksyttävä. Osan kohdalla kyse on siitä, että henkilö ei vain ole yrittäjätyyppiä. Matalan kynnyksen osuuskuntavalmennus on johtanut siihen, että
joukossa on myös niitä, joille yrittäjyys ei ole realistinen vaihtoehto.
Näyttää siltä, että kaikista osuuskunnan jäsenistä ei koskaan tule osuuskuntayrittäjiä sanan varsinaisessa merkityksessä. Isolle osalle ihmisistä mistä
tahansa kohderyhmästä yrittäjämäinen työnteko on vaikeaa tai mahdotonta.
Ei kaikista ole yrittäjiksi. Siksi ei ole yllätys, että osatyökykyisten osuuskunnan työntekijöille yrittäjämäinen ote omaan tekemiseen ja markkinointiin on
samalla tavalla suuri haaste. Koska Taidokkaat on osatyökykyisten osuuskunta ja heiltä löytyy suvaitsevuutta, on linjattu, että myös tällaiset jäsenet
ovat arvokkaita osuuskunnalle. He voivat osallistua osuuskunnan toimintaan,
kehittämiseen ja vapaaehtoistyöhön, vaikka eivät olisikaan valmiita panostamaan oman työn markkinoinnin opetteluun.
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6.6 Osuuskunta Taidokkaat nousukiidossa Osallisuutta osuuskunnista
-hankkeen päättyessä
Ylöjärvelle perustettu Osuuskunta Taidokkaat on kasvanut 13 perustajajäsenen osuuskunnasta 25 eri alaa edustavan jäsenen monialaosuuskunnaksi. Uusia jäseniä rekrytoidaan maltillisesti lisää. Taidokkaat on paikallinen
osuuskunta, joka tuottaa monipuolisia palveluita kotitalouksille, yrityksille ja
yhteisöille. Vuonna 2017 osuuskunnalla oli asiakkaita jo yli 150. Esimerkkeinä Taidokkaiden palveluista mainittakoon kotityöpalvelut, henkilöstövuokraus
ja it-tuki.
Taidokkaiden tavoitteena on taata asiakkailleen laadukkaita palveluita, työllistää paikallisia osaajia ja tuottaa yhteisöllistä hyvinvointia. Taidokkaat tekevät
myös vapaaehtoistyötä vanhusten parissa. Osuuskunta on saanut yhteiskunnallisen yrityksen statuksen. Taidokkaat on myös Ylöjärven Yrittäjien jäsen.
Jo ensimmäisenä lyhyenä tilikautenaan osuuskunta teki mukavasti liikevaihtoa ja voittoakin. Voitto sijoitettiin yhteiskunnallisen yrityksen periaatteiden
mukaisesti tuottamaan yhteiskunnallista hyvää. Talous on hyvällä mallilla.
Taidokkaita johtaa viiden hengen hallitus, joka kokoontuu säännöllisesti. Hallituksen tukena on yrityskummi. Tiimejä Taidokkailla on kolme, joilla kullakin
on tiiminvetäjä-esimies. Tiiminvetäjille on alkamassa työnohjaus heidän uuden roolinsa tueksi. Taidokkaiden jäsenet kokevat tärkeäksi, että saa kuulua
rehelliseen, ahkeraan ja luovaan porukkaan, jossa on valtavasti iloa ja hyvää
huumoria. Kehittäminen on vaativaa ja tuo paineita, eikä ristiriitatilanteilta
voi välttyä tässäkään työyhteisössä. Ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan
mahdollisimman pian keskustelemalla asianosaisten kanssa. Tässä työyhteisössä kaikki tunteet ja mielipiteet ovat sallittuja, sillä Taidokkaat on sitoutunut
avoimeen asioiden käsittelyyn ja samalla myös sopuun pyrkimiseen kaikessa
toiminnassa. Tästä on osuuskunnassa monesti puhuttu yhdessä: avoin ja
luottamuksellinen ilmapiiri tukee jäsenten henkistä hyvinvointia.
Kehittyvässä yrityksessä on paljon asioita, jotka tulevat vastaan ensimmäistä
kertaa, ja taas täytyy luoda tyhjästä uusi käytäntö. Turnausväsymys vaivaa
aika ajoin. Samaan aikaan on havaittavissa, että pitkäjänteinen työ alkaa
tuottaa tulosta mm. hyvänä asiakaspalautteena ja uusina asiakkaina. Se
kannustaa Taidokkaita sillä pitkällä tiellä, jolle he ovat lähteneet.
Taidokkaiden toimintaan voi tutustua heidän nettisivuillaan
www.taidokkaat.fi ja Facebookissa Osuuskunta Taidokkaat:
https://www.facebook.com/taidokkaat/
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6.7 Tukiverkoston merkitys
Osatyökykyisten osuuskunnassa voimavarat ovat välillä vähissä suuren
tehtävämäärän alla. Tämän vuoksi on tärkeää, että osuuskunnan jäsenillä
on hyvä tukiverkosto, jonka puoleen voi kääntyä haastavissa tilanteissa. Jo
Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen aikana luotiin verkostoja toimintapaikkakunnille. Verkostotoiminnan tavoitteena on tuottaa molemmille osapuolille
hyötyä yhteistyöstä. Hankkeen aikaiset verkostot ovat luvanneet tukea perustettujen osuuskuntien toimintaa edelleen hankkeen päätyttyä. Ylöjärvelläkin Taidokkailla on tukenaan hyvä verkosto.
6.7.1 Tukea Ylöjärven kaupungilta
Hanke toimi yhteistyössä Ylöjärven kaupungin terveys- ja sosiaalityön kanssa. Jotta osatyökykyisten ihmisten osuuskunta on voinut käynnistyä, se on
tarvinnut hankkeen valmennuksen lisäksi tukea myös kaupungilta. Koska
kyseessä on kaupungin hanke, osuuskuntaa on alkuvaiheessa tuettu kaupungin avustuksella. Avustussumma oli 1500 euroa. Kaupunki sai avustusta
vastaan ns. Taidokkaiden Klubi -asiakkuuden. Se tarkoittaa, että kaupungin
työntekijät ovat voineet saada kotitalouksina alennusta Taidokkaiden tarjoamista palveluista. Osuuskunnan tarjoamia töitä on markkinoitu kaupungin
työntekijöille, näin heillä on ollut mahdollisuus yksityistalouksina hankkia
palveluita osuuskunnalta. Pääsääntöisesti osuuskunta markkinoi itse palveluitaan, mutta myös kunnan työntekijät voivat olla jossain kohtaan apuna
vinkkaamassa osuuskunnan tarjoamista palveluista.
Avustuksen ja markkinoinnin lisäksi kaupungin työntekijät ovat ohjanneet
asiakkaitaan osuuskuntatoiminnan pariin, Taidokkaat on saanut uusia jäseniä
ja toiminta on laajentunut. Edellä mainittujen tukitoimien lisäksi kaupunki on
myös hankkinut mahdollisuuksien mukaan joitain palveluita osuuskunnalta.
Kyse on ollut hankintalain puitteissa sallituista hankinnoista. Esimerkkinä
kaupungin ostamista palveluista voidaan mainita IT-opastus sosiaalitoimiston
asiakkaille ja Senioripysäkki ryhmiä ikäihmisten yksinäisyyden ongelmaan.
Kaupunki on myös tarjonnut osuuskunnan käyttöön kokoustiloja.
Osuuskunnan alussa saama avustus oli kaupungin mittakaavassa pieni, mutta osuuskunnalle ratkaisevan tärkeä. Avustuksella osuuskunta sai maksettua
pakolliset käynnistämiskustannukset, jotta toiminta voitiin käynnistää. Lisäksi
avustuksella saatiin hankittua välttämättömiä työvälineitä. Osuuskunta on
jäsenten omistama yritys. Tämän osatyökykyisten ihmisten osuuskunnan
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jäsenet ovat keskimäärin pienituloisia, eikä heillä ole itsellään mahdollisuutta
sijoittaa alkupääomaa, jolla toiminta voidaan käynnistää. Kaupungin antama
avustus helpotti huomattavasti toiminnan käynnistämistä.
Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahden mukaan Ylöjärvi hyötyy siitä,
että kaikki kuntalaiset voivat voimaantua ja saada elinvoimaa. Tiedetään, että
työllistyminen lisää hyvinvointia. Tällä osuuskuntamallilla pystytään lisäämään osatyökykyisten kuntalaisten hyvinvointia. Se tuo kuntaan elinvoimaa
ja hyvinvointia. Santalahti pitää myös Taidokkaiden tekemää vapaaehtoistyötä tärkeänä hyvinvoinnin lisääjänä.
6.7.2 Tukea Ylöjärven seurakunnalta
Osuuskunta Taidokkaat on saanut myös seurakunnalta monenlaista tukea.
Seurakunta osti Taidokkaiden Klubi –asiakkuuden, siten myös seurakunnan
työntekijät saavat kotitalouksina alennusta Taidokkaiden palveluista. Seurakunta on mahdollisuuksien mukaan hankkinut seurakuntalaisille hyödyllisiä
palveluita Taidokkaiden tuottamana. Tällaisia palveluita ovat olleet Senioripysäkki-ryhmä ja IT-opastuskurssit ikäihmisille digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Seurakunta on tarjonnut Taidokkaille mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön,
tiloja sekä hyödyllistä ja kehittävää vuoropuhelua. Vapaaehtoistyön merkitys
kuntoutumiselle voi olla hyvinkin suuri, auttaminen tukee auttajaa, koska se
on tärkeä todiste selviytymisestä. On erittäin voimaannuttavaa huomata voivansa itse auttaa jotakuta toista sen sijaan, että on itse autettavana.
6.7.3 Tukea Pirkanmaan Yrityskummit ry:ltä
Pirkanmaan Yrityskummit ry on antanut Taidokkaiden käyttöön yrityskummin.
Kaikki yrittäjät kokevat aika ajoin tarvetta mielipiteiden vaihtoon ulkopuolisen
kokeneen ja luotettavan asiantuntijan kanssa. Yrityskummin toiminnan periaatteita ovat luottamuksellisuus ja yhteistyöhalu.
Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen henkilöverkosto. Yrityskummit tarjoavat
osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti Suomessa toimivien yrittäjävetoisten mikro- ja pienyritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.
Yrityskummilta saa käyttöön hänen kokemuksensa ja asiantuntemuksensa.
Hän tarjoaa ohjausta ja tukea päätöksentekoon. Päätöksenteko ja toteuttami-
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nen jää kuitenkin osuuskunnan vastuulle. Yrityskummi kulkee rinnalla avaamassa kysymyksiä ja tarjoamassa tukea ja virikkeitä.
Taidokkailla ei ole yrittäjyyskokemusta ja työkokemuskin uudelta omalta palvelualalta on monilla hyvin vähäistä, siksi tuen tarve korostuu. Yrityskummilla
on pitkä työura ja monipuolinen näkemys yrityksen johtamisesta. Kokemuksensa ansiosta yrityskummilta on hyvä kysellä, ja hän saattaa tuoda näkyviin
vaihtoehtoja, joita osuuskunnan johto ei ole ehkä havainnut. Yrityskummi on
vapaaehtoinen eikä saa korvausta antamastaan lahjasta. Taidokkaiden yrityskummi on ekonomi Jorma Kuoppala. Taidokkaiden hallitus opettelee nyt,
miten he voisivat paremmin hyödyntää yrityskummin osaamista ja tukea.
6.7.4 Hankkeen jälkeinen tuki osuuskunnalle
Nuoren osuuskunnan tuen tarve on kahtalainen. Ensinnäkin tarvitsee tukea
osuuskunta aloittavana yrityksenä. Lisäksi, koska kyseessä on osatyökykyisten ihmisten yhdessä perustama yritys, korostuu myös yksittäisten henkilöiden tuen tarve. Ylöjärvellä hankkeen pilottina perustetun osuuskunnan
jäsenillä ei kahta jäsentä lukuun ottamatta ollut kokemusta yrittäjyydestä.
Monialaosuuskunta on mahdollisuus erilaisille osaajille, mutta yrityksenä
haasteellinen kehitettävä. Osuuskunnan hallitus saa tukea osuuskunnan kehittämiseen kaupungin yrityspalveluilta, Pirkanmaan yrityskummit ry:n yrityskummilta, osuustoiminnan palvelu- ja yhteistyöjärjestö Pellervolta ja Suomen
yrittäjien asiantuntijoilta. Osuuskunnan vetovastuullisilla on lisäksi tukenaan
työnohjaus.

Kuva: Joona Manninen
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Oman haasteensa tuovat jäsenien erilainen ja erikokoinen tuen tarve. Koska
osuuskunta ei tässä vaiheessa pysty maksamaan palkkaa johtamisesta, on
mahdotonta saada ammatillista apua osuuskunnan sisältä. Näihin tarpeisiin
on nuorella Osuuskunta Taidokkailla mahdollisuus saada tukea tukiryhmältä,
joka jatkaa toimintaansa uudella kokoonpanolla hankkeen jälkeen. Tukiryhmän koolle kutsumisesta ottaa vastuun sosiaalityön nimeämä työntekijä.
Osuuskunnan jäsenet saavat tuoda työllistymistään ja työtään osuuskunnassa koskevia kysymyksiä käsiteltäväksi niihin kaupungin palveluihin (sosiaalityö, työllisyyspalvelut, mielenterveyspalvelut), joissa he muutenkin asioivat.
6.8 Haasteita ja selviytymistä tukevia tekijöitä
Osuuskuntatoiminta on yrittämistä ja siihen sisältyy aina haasteita. Ylöjärvellä osuuskunta Taidokkaiden jäseniltä kysyttiin, mitä vaikeuksia ja haasteita
he ovat kohdanneet oman osuuskuntataipaleensa alkuvaiheessa. Vastauksissa nostettiin esille seuraavia asioita:
• Suurin haaste: uskonpuute ja negatiivinen asenne itseä ja yhteiskuntaa kohtaan.
• Kotoa työelämään on pitkä ja vaikeakulkuinen matka.
• Iso kynnys tulla mukaan, koska on opeteltava uusia taitoja, päivi-		
tettävä itsensä, kommunikointi muuttunut. Tilalle on tulleet uudet 		
termit ja ammattitaitovaatimukset ovat muuttuneet. Päivitys alkaa 		
ensin sisäisesti ja lopulta muutos näkyy myös ulkoisen olemuksen
kohentumisena.
• Vaikea verkostoitua kun ei ole verkkoja (taidot, rohkeus yms.) eikä
verkostoja.
• Sairaslomat, sairaslomat ja sairaslomat. Hidastuttaa etenemistä.
• On joutunut uusien tehtävien vuoksi mukavuusalueensa ulkopuolelle. Se on välillä stressaavaa mutta samalla kasvattavaa.
• Osuuskunnan käynnistämisessä on todella paljon tehtäviä. Niitä on
meillä jaettu jäsenien kesken.
• Markkinointi ja hinnoittelu on vaikeaa.
• Toimintamallit on luotava alusta asti itse.
• Yhteiskunnan ja yhteisön negatiivisesta asenteesta johtuvat rakenteelliset ongelmat ja tiedon puute. Onneksi Suomen hallituksen kärkihanke on osatyökykyisten työllistymisen parantaminen.
Osatyökykyisten kohdalla yrittämisen haasteellisuutta lisää sairaslomien runsaus. Ilman varsinaisia sairaslomiakin monien osuuskunnan jäsenten kohdal28

la haasteellisuutta lisäsi voimavarojen niukkuus. Yrittämisessä ensimmäiset
toimintavuodet ovat työntäyteisiä, koska kehitettäviä asioita on paljon. Tässä
tulee helposti ristiriita jäsenien voimavarojen kanssa. Osatyökykyiset ovat
saattaneet olla pitkiäkin aikoja pois työelämästä, ja vie aikaa päästä takaisin
työelämän rytmiin ja vaatimuksiin.
Osuuskuntayrittäminen vaatii uusien asioiden opettelua, joka edellyttää mukavuusalueelta poistumista. Osatyökykyisillä on monesti jo ennestään haasteita terveyden, talouden ja kokonaiselämäntilanteen kanssa. Tätä taustaa
vasten on ymmärrettävää, että lähteminen pois omalta mukavuusalueelta ja
sitkeä ponnistelu tavoitteen eteen ei ole yksinkertaista ja helppoa.
Onneksi haasteet on tehty selvitettäviksi ja vaikeudet voitettaviksi. Ylöjärvelläkin hanketyöntekijän ja tukiverkoston avustuksella suurimmat haasteet
selätettiin ja asioihin löydettiin ratkaisuja yhdessä. Hämmästyttävää on ollut
huomata, miten paljon hankkeen osallistujista on löytynyt piilossa olevia voimavaroja ja tahdonvoimaa. Vertaistuki on ollut avainroolissa, kun on opeteltu
uusia asioita. Monet osallistujat ovat saaneet jopa kipinän uuden oppimiseen.
Kun osuuskunta Taidokkaiden jäseniltä kysyttiin, mikä on auttanut vaikeuksissa eteenpäin:
• Aloitusvaiheessa käyty valmennusjakso oli hyödyllinen.
• Koulutukset, mm. taloushallinto-, markkinointi- ja some-koulutus, 		
ovat auttaneet.
• Yrityskummin tuki on tärkeää.
• Hanketyöntekijän meille järjestämä henkilökohtainen valmennus, 		
jatkuva kannustus ja tsemppaus on ollut erittäin merkittävää.
Vastauksissa keskeiseksi nousi osallisuus ja yhteisöllinen toiminta. Erityisen
tärkeäksi tekijäksi koettiin yhdessä oleminen, yhdessä töiden tekeminen ja
niissä onnistuminen. Myös toisten kannustus, etenkin muiden tuki myös aroille ja ujoille henkilöille lisäsi osallisuuden kokemusta. Yhteinen pohdinta ja
ideointi oli tärkeää. Yhteisöllinen toiminta lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta
ja loi hyvää ryhmähenkeä, mikä tuo elinvoimaa ja hyvinvointia yksilöille.
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7. Millaisia tuloksia saatiin?

Kirsi Ek, projektipäällikkö, Kiipulasäätiö ja Siina Vättö, hanketyöntekijä, Aspa-säätiö

Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen tavoitteena on ollut luoda kuntoutumista ja työllistymistä tukeva osuuskuntamalli heikoimmassa työmarkkinaasemassa oleville henkilöille. Vammaisille, mielenterveyskuntoutujille,
osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille kaivattiin uudenlaisia reittejä osallisuuden ja työllistymisen tukemiseen.
Hankkeen aikana pyrittiin selvittämään:
• Voisiko osuuskunta olla osatyökykyisille mahdollisuus työllistyä?
• Olisiko osuuskunnassa työskentely sellainen mahdollisuus, jossa 		
osatyökykyiset voisivat tehdä työtä omien voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaan?
• Osuuskunta on yhdessä yrittämistä. Millainen ympäristö tämä on 		
kuntoutumisen kannalta?
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Osallisuutta osuuskunnista -hanke on järjestänyt infoja tietoisuuden lisäämiseksi ja kohderyhmien tavoittamiseksi valtakunnallisesti useilla paikkakunnilla. Infoja on järjestetty hankkeen toiminnan aikana useita kymmeniä.
Osuuskuntainfoihin ovat asiantuntijuuttaan puheenvuoroissa tarjonneet myös
Osuustoimintakeskus Pellervo sekä Osuustoiminnan kehittäjät Coop Finland,
jotka toimivat valtakunnallisesti osuuskunta-asioiden parissa. Etenkin hankkeen toimintapaikkakunnilla on ohjaus osuuskuntatoimintaan lisääntynyt, ja
osuuskunta nostetaan yhdeksi yrittämisen vaihtoehdoksi muiden rinnalle.
Uskomme hankkeen infojen lisänneen kuntatyöntekijöiden tietoisuutta asiasta ja täten myös ohjausosaamista osuustoiminnan osalta.
Laajempaa osuuskuntavalmennusta on järjestetty hankkeen aikana 12 paikkakunnalla. Valmennuksen tavoitteena on ollut tarjota matalan kynnyksen
mahdollisuus perustaa osuuskunta ja työllistyä pieniin työtehtäviin omien
voimavarojen mukaan yhdessä yrittämisen kautta. Ohjauksen ja valmennuksen tuloksena on syntynyt työosuuskuntia, esimerkkinä toimineen Ylöjärven
Taidokkaiden lisäksi hankkeen muillekin toimintapaikkakunnille: Ouluun
Tulikipuna, Kotkaan Team Kukouri ja Forssaan Yrttivillitys. Työosuuskunnissa
jäsenille on tarjoutunut työtehtävien kautta mahdollisuuksia työllistymispolulla
etenemiseen osa- tai kokoaikaisten työtehtävien kautta omien voimavarojen
mukaan.
Hankkeen päättyessä huhtikuussa 2018 kaikkien perustettujen osuuskuntien
toiminta on vakaalla pohjalla ja tukiverkostot kunnossa. Hankkeen yksi tavoite on saavutettu, osuuskuntia osatyökykyisille on syntynyt ja niiden toiminta
on vakiintunut pysyväksi.
Infojen ja valmennusten myötä hankkeen aikana on syntynyt runsaasti
osuuskuntaosaamista tukevaa materiaalia. Materiaalin kehittämisessä on
pyritty huomioimaan saavutettavuus. Esimerkiksi Osuustoimintakeskus
Pellervon osuuskuntaesite on selkosuomennettu, viittomakielisille on tehty
lyhyt esittelyvideo osuuskunnasta ja osuuskuntavalmennuksen materiaali on
selkosuomennettu ja luettu äänitiedostoihin. Selkokielisen materiaalin pohjana on Harjavallan kehitysvammaisille suunnatussa valmennuksessa syntynyt
materiaali.
KVPS Tukena Oy on antanut kullanarvoisia vinkkejä selkokieliseen materiaaliin, ja Osuustoimintakeskus Pellervo on antanut asiantuntemuksensa asiasisällön työstämiseen. Selkokieliseen materiaaliin on tilattu kuvitus Kaarisilta
ry:ltä, kehitysvammaisten taide- ja toimintakeskukselta. Hankkeen toimintaan
mukaan lähteneiden kokemuksista on koottu video Onnistumisia osuuskunnissa.
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Hankkeen aikana kehitetty materiaali on valtakunnallisesti kaikkien käytössä, ja osatoimijat ovat valmiita korvausta vastaan järjestämään valmennusta
ja konsultointia hankkeen jälkeenkin. Hankkeen aikana tuotettu materiaali
löytyy Osallisuutta osuuskunnista nettisivulta osoitteesta: https://sites.google.
com/gafe.kiipula.fi/osallisuuttaosuuskunnista.
7.1 Tuloksia työllistymisestä
Työllistyminen hankkeen aikana perustetuissa osuuskunnissa oli kaikilla hankkeen toimintapaikkakunnilla hyvin samansuuntaista. Lähes 70 %
hankkeen toimintaan mukaan lähteneistä työllistyi osa- tai kokoaikaisesti
palkkatyöhön. Lisäksi tehtiin vapaaehtoistyötä ja talkootyötä osuuskunnan
toiminnan edistämiseksi. Myös esimerkkipaikkakuntamme Ylöjärven Taidokkaat-osuuskunta on tuottanut hankkeen tavoitteen mukaista työllistymistä
jäsenilleen.
Ylöjärven tulokset työllistymisen osalta ovat huikeat:
• 72 % jäsenistä on saanut osa-aikatyöstä palkkaa Taidokkailta.
Luvussa on mukana henkilöitä, jotka ovat sittemmin työllistyneet 		
osuuskunnan ulkopuolelle kokopäiväisesti, mutta ovat edelleen
osuuskunnassa jäseninä ja tekevät satunnaisesti töitä osuuskunnal
le.
• 32 % jäsenistä on työllistynyt kokopäiväisesti. Tämä luku vaihtelee
kuukausittain, kun määräaikaisia työsuhteita alkaa ja päättyy. Suurin
osa on työllistynyt osuuskunnan ulkopuolelle, mutta myös osuuskunnan henkilöstövuokraustoiminnan kautta osuuskunnan palkkalistoille.
• Taidokkaissa kaikki pitkäaikaistyöttömät ovat työllistyneet osa- tai 		
kokoaikaisesti, lukuun ottamatta heitä, jotka ovat olleet pitkillä sairas
lomilla. Taidokkaissa työllistyneissä työntekijöissä on myös paljon 		
eläkkeellä ja kuntoutustuella olevia henkilöitä.
• Loput osallistujat ovat olleet toiminnassa mukana mm. tekemässä 		
vapaaehtoistyötä, osa vielä kehittämässä omaa tuotettaan, 			
jotkut äitiyslomalla tai sairaslomalla.
7.2 Tuloksia osallisuudesta
Työllistyminen on vain osa tuloksista, joita Osallisuutta osuuskunnista -hankkeessa saatiin. Osallisuuteen liittyvät tulokset nousivat hyvin merkittävään
osaan kaikilla hankkeen toimintapaikkakunnilla. Osallistujat raportoivat mm.
toiveikkuuden, rohkeuden, itsensä arvostamisen ja ilon lisääntymistä sekä
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elämänlaadun paranemista. Kuuluminen ryhmään ja vaikutusmahdollisuus
toimintaan lisäsivät osallisuuden tunnetta ja hyvinvointia.
Suurin osa hankkeen toimintaa osallistuneista sai myös uusia ystäviä ja
mielekästä sisältöä elämäänsä. Esimerkki paikkakuntamme Ylöjärven osallistujilta kysyttiin, ovatko he saaneet osatyökykyisten osuuskunnalta, mitä ovat
hakeneet. Kyselyyn vastanneista jokaisella odotukset olivat ylittyneet. Heiltä
kysyttiin myös, mitä he ovat kokeneet osuuskuntatoiminnan tuoneen omaan
elämäänsä.
Vastauksissa nousevat voimakkaasti esille elämänlaatuun ja hyvinvointiin
vaikuttavat tekijät:
• Saa kuulua vastuuntuntoiseen, rehelliseen, ahkeraan ja luovaan 		
porukkaan, jossa on valtavasti iloa ja hyvää huumoria
• Elämään toiveikkuutta, tavoitteellisuutta, yhdenvertaisuutta ja elä-		
mänlaadun lisääntymistä
• Taloudellinen hyvinvointi lisääntynyt
• Rohkeus lisääntynyt
• Arvostus itseä kohtaan lisääntynyt
• Liikun helpommin ihmisten keskuudessa
• Käyn harvemmin terapiassa
• Lääkitystä vähennetty
• Paljon tietoa yrittäjyydestä
• Pääsee kotoa muiden ihmisten pariin.
Taidokkaiden jäsenille tehdyn kyselyn mukaan osuuskunnassa toimiminen
on tuonut elämään toiveikkuutta, tavoitteellisuutta, yhdenvertaisuutta ja elämänlaadun parantumista. Myös rohkeus, sosiaaliset taidot ja arvostus itseä
kohtaan on lisääntynyt.
Työllistymisen myötä taloudellinen hyvinvointi on lisääntynyt. Jotkut ovat
kokeneet terveydentilansa kohentuneen, mistä kertoo esimerkiksi lääkityksen
vähentäminen ja harvennetut terapiakäynnit. Hyvät kokemukset ovat kasvattaneet rohkeutta tarttua töihin, kohdata uusia ihmisiä ja luottaa itseensä.
7.3 Millaisiin haasteisiin törmättiin?
Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen käynnistyessä 2015 huomattiin hyvin pian, että osuuskunta oli melko tuntematon yritysmuoto toimintapaikkakuntien virkailijoiden keskuudessa. Hankkeessa on tehty hartiavoimin töitä
osuuskuntatietouden lisäämiseksi. Erilaisia infoja on järjestetty ympäri Suomea hankkeen aikana useita kymmeniä ellei jopa satoja, jos mukaan luetaan
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kaikki tapaamiset, joissa hankkeen osuuskunta-ajatuksesta puhuttiin. Osuuskunnan mahdollisuuksista osatyökykyisten työllistämisen väylänä on puhuttu
paljon, ja nyt kolmen vuoden toiminnan jälkeen on kiinnostus tähän vaihtoehtoon herännyt hankkeen hyvien tulosten myötä.
Toisena haasteena hankkeessa on selvitelty TE-toimen kanssa osuuskuntaan jäseneksi lähtevän statusta. Tavoitteena on ollut päästä yhteiseen ymmärrykseen osatyökyisten mahdollisuudesta soviteltuun työttömyyspäivärahaan osuuskunnassa tehdyn työn ohella. On käyty lukuisia keskusteluja siitä,
onko osuuskunnan jäsen yrittäjä vai ei. Hankkeen lopulla tässäkin asiassa
aletaan olla valtakunnallisesti samoilla linjoilla.
Osuuskunnan jäsen ei ole yrittäjä, jos
•
•
•

Omistajuusosuus jää alle 15% (min. 7 jäsentä)
Osuuskunta toimii työnantajana
Jäsen toimii työntekijänä.

Varsinaisessa osuuskuntatoiminnassa osatyökykyisten kanssa suurimmiksi
haasteiksi ovat osoittautuneet markkinointi ja johtaminen. Hankkeen aikana on voitu järjestää runsaasti tukea molempiin asioihin. Hankkeen aikana
perustettujen osuuskuntien jäsenille on järjestetty lisävalmennusta näiden
asioiden tiimoilta. Osatyökykyisillä voimavarat saattavat olla rajalliset, sairauslomia on paljon ja toiminnassa mukana oleminen on osa-aikaista. Tämä
tuo haasteita sekä markkinointiin että johtamiseen, joita tulisi aloittavassa
yrityksessä, osuuskunnassa hoitaa jatkuvasti.
Näihin haasteisiin on pureuduttu hankkeen aikana hanketyöntekijöidenkin
kanssa, ja hankkeen jälkeen tukea näihin ja muihinkin asioihin saadaan kaikilla paikkakunnilla tukiverkostolta.
7.4 Miten tuloksiin päästiin?
Hankkeen kaikilla toimintapaikkakunnilla on annettu vahvaa ohjausta ja
tukea osuuskuntia perustamaan lähteneille. Hankkeen järjestämät infot
ja valmennukset ovat olleet avainasemassa osaamisen kerryttämisessä.
Valmennuksen aikana on luotu selkeä kuva siitä, millaista on toimia osuuskunnassa, kuinka se perustetaan ja kuinka osuuskunnan asioita hoidetaan.
Hanketyöntekijöiden läsnäolo paikkakunnilla on taannut matalan kynnyksen
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ohjauksen koko osuuskunnan käynnistämisprosessin ajan. Kaikkein eniten
on kuitenkin ollut merkitystä jokaisen mukaan lähteneen henkilön motivaatiolla sekä halulla työllistyä ja olla osallisena uudenlaisessa toiminnassa. Suurimmat onnistumiseen vaikuttavat tekijät tulevat perustettujen osuuskuntien
sisäisestä toiminnasta.
Ylöjärven osahankkeen aikana perustettu Osuuskunta Taidokkaat tuottaa 1,5
vuotta perustamisensa jälkeen edelleen hyvinvointia jäsenilleen, asiakkaille
ja ympäröivälle yhteisölle tekemällä vapaaehtoistyötä. Markkinointia, tuota
osuuskunnan haastetta, opetellaan edelleen hiljalleen. Taidokkaat on saanut
yhteiskunnallisen yrityksen statuksen.
Yrityksen slogan kuuluu: ”Tahdomme tehdä hyvää ja hynää.” Taidokkaiden
osuuskunnassa voidaan hyvin ja talous on kunnossa. Mikä on johtanut Taidokkaat tähän tilanteeseen?
Taidokkaat kokosivat yhteen oman näkemyksensä siitä, miksi osuuskunta on
ollut heille mahdollisuus kuntoutumiseen ja työllistymiseen
• Yhteisöllisyys. Omalla porukalla sanomme ”Yhressä mennään ja 		
porukalla tehrään.” Se tarkoittaa meille, että autamme toisiamme,
kannustamme toisiamme ja meillä on hyvä yhteishenki.
• Osuuskunnan rakentaminen on vaatinut työtä ja yhteen hiileen pu		
haltamista.
Kehittämisessä ovat jäsenet saaneet käyttää omia vahvuuksiaan ja osaamistaan. Se on kasvattanut itseluottamusta. Jokaisen panosta on tarvittu.
• Meillä on tavoitteena antaa kaikille mahdollisuus tulla kuulluksi ja 		
tyhmiä kysymyksiä ei ole.
• Yksi meidän arvoista on tasavertaisuus. Olemme tulleet nähdyiksi ja
kuulluiksi.
• Avoimuus, positiivinen kannustaminen, huumori ja toisten kunnioittaminen on meillä kaiken tekemisen perusta. Tällainen ympäristö on
turvallinen ylittää mukavuuskynnystä.
• Ei ”leikitä” vaan tehdään oikeita asioita! Oikeita asioita ovat: Kehitetään osuuskuntaa ja toimintatapoja, päätetään itse asioista, opetellaan markkinointia ja asiakaspalvelua, kouluttaudutaan, tehdään työtä, jolla on merkitys.
• Oikeiden ja itselle merkityksellisten asioiden tekeminen vahvistaa:
Osaamista, terveyttä, sosiaalisuutta, oman elämän hallintaa, itsetun
toa.
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• Vaikka hankkeessa järjestettiin osallistujille ohjaus- ja valmennuspalvelua, osuuskunta ei ole jäsenilleen palvelu. Tärkeää on, että toimin
ta lähtee osallistujista ja heidän tarpeistaan. Osallisuudesta kasvaa
toivo ja halu yrittää.
Yläjärven osuuskunta Taidokkaiden jäsenet kokivat osuuskunnan toiminnassa parhaiksi asioiksi mm. sen, että saa mokata ilman, että toiset syyllistävät
tai vinoilevat ilkeästi ja jokaisen vahvuudet on ollut käytössä ja jokainen on
ollut vuorollaan oman asiansa asiantuntija. Osallistuneet kertovat sosiaalisten taitojen sekä sukulais- ja ystävyyssuhteiden parantuneen ja lisääntyneen.
He kertovat, että hyvät kokemukset ovat myös kasvattaneet rohkeutta tarttua
töihin ja kohdata uusia ihmisiä sekä luottamusta siihen, että selviää haasteista.
Osuuskunta Taidokkaiden hallitukselta kysyttiin marraskuussa 2017, mikä
on onnistunutta heidän johtamassaan osuuskunnassa. Hallituksen näkemys
oli, että yhdessä tehdyt markkinointiponnistelut ovat tuottaneet onnistumisen
kokemusta. Taidokkaiden yhteisö on avoin ja kannustava. Saadut työtehtävät ovat valaneet jäseniin itseluottamusta. Ja lopultakin yrityksenä on päästy eteenpäin suhteellisen pienessä ajassa. Haastavinta on epävarmuuden
sieto, jota koetellaan mm. jatkuvilla sairaslomilla.

Kuva: Joona Manninen
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Osatyökykyisten osuuskuntatoiminnan haasteet
• Mikä osuuskunta on? Yritysmuotona tuntematon.
• Jäseneksi lähtevän status, yrittäjä vai ei?
• Osatyökykyisten voimavarat on rajalliset, sairauslomia,
osa-aikaisuutta.
• Oman työn osaamisen markkinointi, asiakkaiden hankinta
• Osuuskunnan johtaminen, hallitustyö, tiimityö
Tukiverkon merkitys on suuri, apua haastaviin tilanteisiin.

8. Mihin johtopäätökseen päädyimme?

Kirsi Ek, projektipäällikkö, Kiipulasäätiö ja Siina Vättö, hanketyöntekijä, Aspa- säätiö

Osallisuutta osuuskunnissa -hankkeen infojen, valmennusten ja selkeän materiaalin seurauksena syntyneissä osuuskunnissa on saavutettu hankkeen
tavoitteen mukaisesti sekä työllistymistä että kuntoutumista.
Osuuskunnissa on nähty, että pienimuotoinenkin työ on lisännyt hyvinvointia
ja vähentänyt yksilötason palveluiden tarvetta. Hankkeen toiminta on osoittanut, että osuuskunta voi olla osatyökykyiselle mahdollisuus työllistyä osa- tai
kokoaikaisesti omien voimavarojen mukaan. Työn ja osuuskunnan kaikkia
osallistavan toiminnan myötä osallisuuden on koettu lisääntyneen sekä tuottaneen hyvinvointia ja sosiaalisuuden lisääntymistä osuuskunnan jäsenille.
Osuuskunta on antoisa ympäristö kuntoutumiselle, kun osuuskunnan eettiset
säännöt ovat kunnossa ja osuuskunnassa hyväksytään jäsenten erilaisuus ja
voimavarojen mukainen toimintaan osallistuminen.
Osuuskunta on yhdessä yrittämistä ja mahdollisuus osatyökykyisten osallisuuden ja työllistymisen edistämiseen. Osuuskunta tarjoaa hyvän alustan
onnistua. Oma osuuskunta tarjoaa täyttä osallisuutta. Osallisuudesta seuraa
verkostoitumista ja siitä mahdollisuus työllistymiseen. Toimiminen osuuskunnassa edistää osallisuutta työelämässä ja yhteiskunnassa sekä oman tahdon
kuulumista ja toteutumista itseä koskevissa asioissa. Osuuskunnassa jokai-
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nen saa tasa-arvoisesti vaikuttaa ja olla jäsenenä yhteisössä, jossa ihmisten
väliset suhteet perustuvat keskinäiseen luottamukseen ja tasavertaisuuteen.
Osuuskunta antaa mahdollisuuden itsensä työllistämiseen oman osaamisen,
mielenkiinnon ja voimavarojen mukaan.
Osallisuutta osuuskunnista hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, terveysja sosiaalijohtaja Anne Santalahti on seurannut tarkasti hankkeen etenemistä
Ylöjärvellä ja valtakunnallisesti. Hänen näkemys on, että tällä yhteisöllisellä
toimintamallilla luodaan hyvinvointia. Muita hyötyjä ovat osatyökykyisten
mahdollisuus työllistyä ja kuntalaisille tarjotut uudet lähipalvelut. Samaa
kertovat Osuuskunnan Taidokkaiden jäsenet. Osuuskunnan mahdollistama
yhteisöllisyys merkitsee heille yhdessä olemista, toisten kannustamista,
tukea aroille ja ujoille henkilöille, yhteistä ideointia, töiden tekemistä ja niissä
onnistumista. Tässä osuuskunnassa yhteenkuuluvuuden tunne on voimakas.
Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen aikana saatujen kokemusten perusteella voidaan yhteenvetona todeta, että:
• Yhteisöllinen osuuskunta on osatyökykyisille todellinen mahdollisuus
osallisuuteen, kuntoutumiseen ja työhön.
• Yhteisöllisyys on kokemusten mukaan se merkityksellinen asia, joka
mahdollistaa kuntoutumisen ja sitä kautta työllistymisen. On tärkeää
luoda alusta asti sellainen osuuskunta ja työyhteisö,
joka on hyvä yhteisö. Hyvässä yhteisössä on mm. selkeät pelisään
nöt, se on tasa-arvoinen, siellä on luottamusta ihmisten välillä ja
jäsenet antavat tukea toisilleen. Yhteisöllisyyttä tukevan ryhmän
koko kannattaa pitää rajallisena, jotta yhteisö toimii ja tukee jäseniä.
• Pelkästään osatyökykyisistä ihmisistä muodostuva osuuskunta on
liian haavoittuvainen toimimaan ilman vahvaa ammatillista tukea.
Se on myös raskas johdettava osuuskunnan vetovastuullisille. Vaih
toehtoina on, että osatyökykyisten osuuskunta saa ammatillista tu		
kea tai jäseninä on lisäksi riittävästi työkykyisiä henkilöitä, joilla on
valmius ottaa vastuuta osuuskunnan asioista.
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9. Millaisia ovat osatyökykyisten omat tarinat?
Osallisuutta osuuskunnista -hankkeeseen osallistui yhteensä 446 asiakasta,
joista osuuskuntiin jäseniksi lähti noin neljäsosa. Hankkeen aikana koettiin
niin hyviä kuin huonojakin hetkiä. Pääosa kokemuksista oli kuitenkin positiivisia. Hankkeeseen osallistuneet kertovat kokemuksistaan Onnistumisia
osuuskunnissa –vidolla, joka löytyy YouTubesta https://www.youtube.com/
watch?v=HJN5zGzQugg. Tämän luvun tarinoista voimme lukea Ylöjärven ja
Kotkan osuuskuntien jäsenten kokemuksista.
9.1 Jasminin tarina
Olen Jasmin Adamsson, 23-vuotias nuori nainen ja kärsinyt koulukiusaamisesta lähes koko kouluikäni ajan. Sairastan parantumatonta spastista parapeesia ja olen ollut nyt kahden vuoden ajan määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä.
Minulla on myös todettu ahdistuneisuushäiriö sekä masennusta. Olen hakenut useana vuonna opiskelemaan, mutta ei ole onnistunut. Tekemisen sekä
rahan puute ovat hankaloittaneet elämää ja tuntunut, että elämältä on puuttunut suunta ja tarkoitus. Tanssin ja ratsastuksen mukanaan tuomat sosiaaliset
suhteet ovat olleet elintärkeitä muiden sosiaalisten piirien puuttumisen vuoksi.
Vuosi sitten terveyskeskuksen psykiatrinen sairaanhoitaja kertoi minulle Osallisuutta Osuuskunnista -hankkeesta ja mahdollisuudesta työllistyä
osuuskunnan kautta. Otin yhteyttä hanketyöntekijään ja pääsin mukaan elokuussa alkaneeseen, hankkeen järjestämään osuuskuntavalmennukseen.
Valmennuksen alkaessa minulle ei ollut vielä selvää, millaista työtä voisin
osuuskunnan kautta tehdä. Ajatus koulukiusaamisen ehkäisytyöstä sekä
koulukiusattujen tukiryhmistä kypsyivät pikkuhiljaa valmennuksen aikana ja
valmennuksen päätyttyä palaset alkoivat loksahdella paikoilleen. Valmennuksen jälkeen, loppuvuodesta, alettiin suunnitella osuuskunnan perustamista,
jossa olin mukana 11 muun henkilön kanssa. Osuuskunnan perustamiskokous pidettiin tammikuussa.
”Se tunne on uskomaton, kun siihen pisteeseen pääsee!”
Alku on lähtenyt liikkeelle hitaasti mutta varmasti. Olen tänä vuonna perustetun osuuskunta Team Kukouri osk:in hallituksen jäsen ja osallistun aktiivisesti yrityksen pyörittämiseen liittyvien asioiden hoitamiseen. Ideani ja haluni
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auttaa on otettu hyvin vastaan. Kymenlaakson alueella koulukiusaamiseen
liittyville palveluille on selkeää tarvetta. Vaikka kykyäni työllistyä on epäilty
mm. työvoimatoimiston ja Kelan virkailijoiden toimesta, olen alkanut uskoa
itseeni ja mahdollisuuksiini. Työmotivaatiota riittää, sillä tämä on juuri sitä työtä, jota pystyn ja haluan tehdä.
Elämänasenteeni on nyt aiempaa positiivisempi ja itsetunto on kohentunut.
Tulevaisuus näyttää toiveikkaalta ja fiilikset ovat odottavat. En kadu mitään.
Toteuttakaa unelmat ja kuunnelkaa itseänne. Unelmien toteuttaminen on
pitkä prosessi, siihen täytyy aktiivisesti pyrkiä. Mutta se tunne on uskomaton,
kun siihen pisteeseen pääsee! Go for it!
9.2 Raijan tarina
Olen Raija Viinikka, 62, vanhustyön ammattilainen ja ryhmänohjaaja. Lähdin mukaan, koska olin jäänyt työkyvyttömyyseläkkeelle. Ystäväni kertoi
osuuskuntahankkeesta ja innosti mukaan. Koska kyseessä oli hanke, luotimme hanketyöntekijän osaamiseen, ja kun terveyteni salli osallistumisen
osuuskuntavalmennukseen, niin lähdimme luottavaisesti mukaan. Henkilökohtaisissa keskusteluissa hanketyöntekijän kanssa minulle alkoi selvitä
oma tehtäväni osuuskunnassa, ja niin innostuin kannattamaan osuuskunnan
perustamista. Nyt olen Taidokkaiden hallituksen jäsen.
Tavoitteeni on koko ajan ollut tehdä vielä jotain hyödyllistä ihmisten autta-

Kuva:Miika Kurki
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mistyötä. Tavoitteeni on ollut myös vahvistaa osatyökykyisten mahdollisuutta
osallistua ja tehdä omien voimavarojen ja taitojen rajoissa töitä, jotka palkitsevat työntekijöitä ja palvelujen saajia. Osuuskuntamme tavoitteena on tehdä
yhteiskunnallisesti merkittävää työtä Ylöjärvellä.
Olen itse saanut tehdä osuuskunnassa työtä, jolla on merkitystä. Olen ohjannut Senioripysäkki-ryhmiä, joiden tavoite on ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja
masennusta. Ryhmäläisille on järjestetty ennakkohaastattelu ennen ryhmän
alkua. Haastattelut ovat olleet erittäin merkityksellisiä ikäihmisille. Ryhmien
palautteet ovat vahvistaneet käsitystäni ryhmien tarpeellisuudesta tämän
päivän yksinäisille senioreille.
Ylöjärven kaupunki ja seurakunta ovat ostaneet Senioripysäkki-ryhmiä kaupungin ikäihmisille. Toivon että voin jatkaa Senioripysäkki-ryhmien ohjaamista omalla paikkakunnalla ja että löytyy uusia kuntia, jotka ovat kiinnostuneita
palvelustamme. Olen kokenut erittäin suurta iloa tarjota palvelua. Osuuskunnassa olen itse saanut kokea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Oman työn markkinointi on ollut itselleni niin kuin monelle muulle osuuskunnan jäsenelle melkoinen haaste. Toisia tsemppaamalla olemme onnistuneet
tehtävässämme. Olemme myös saaneet koulutusta asiasta.
Minusta on tärkeää, että Taidokkaat voivat työllistää työttömiä ja osatyökykyisiä. Palvelumme tuottavat hyvinvointia ikäihmisille, kaikille palvelujen ostajille
ja myös jäsenistöllemme. Osuuskuntayrittäminen vaatii paljon työtä, mutta
hyvällä yhteistyöllä ja innostuksella ja toisten tsemppaamisella mennään
eteenpäin. Osuuskunta mahdollistaa työhönsijoittumista ja on hyvä taustatuki. Osuuskunnassa et ole kuitenkaan aivan yksin.
9.3 Anssin tarina
Olen Anssi Ahoniemi, 34, koulutukseltani merkonomi. Sain auto-onnettomuudessa vaikean otsalohkoon kohdistuvan aivovamman. Sänkypotilaasta
ja täysin huollettavasta ihmisestä olen kuntoutunut omat asiani hoitavaksi
osuuskunnan toimijaksi. En häpeä itseäni. Olen ylpeä siitä, että olen se mikä
olen. Tapahtunut on tapahtunutta.
Lähdin osuuskuntahankkeeseen mukaan siksi, että olisi jotakin tekemistä
eikä tarvitsisi vain kotona katsella seiniä. Kun osuuskuntamme perustettiin,
niin olin enimmäkseen hiljaa ja tarkkailin muiden tekemistä. Tässä yhteisössä olen saanut rohkeutta ja sanavalmiutta. Osuuskunta on antanut minulle

41

mahdollisuuden näyttää osaamisiani. Olen huomannut, että pystyn tekemään erilaisia asioita enkä vain istumaan ja olemaan hiljaa. Osuuskunnassa
teen mitä pystyn, mihin kykenen ja mihin on valmiuksia. Osuuskunnassa voi
kokeilla myös uusia asioita. Uusia asioita, joita on ehkä vieroksunut – joita ei
ole ehkä tullut mieleenkään, että osaisi tätäkin.
Vapaaehtoistyö Taidokkaissa on minun juttuni. Vapaaehtoistyö antaa minulle
tietynlaista yhteenkuuluvuutta. Vapaaehtoistyö vaatii sitä, että pystyy asettumaan toisen ihmisen asemaan, ymmärtämään mitä hän kokee ja miten voisin auttaa häntä. Työntekijöillä on usein kiire ja minun tehtävänä on kohdata
vanhus.
Myös osuuskunnassa olen saanut kokea yhteenkuuluvuutta. Olemme kaikki
yhdenvertaisia. Osuuskunnasta olen saanut paljon uusia ystäviä. Osuuskunta on ikään kuin perhe. Me olemme samassa veneessä, vaikka kaikki
olemme eri airossa kiinni. Olemme hitsautuneet niin hyvin toisiimme, että
vapaallakin tulee mieleen, että olisipa kaveri tässä ja heittäisi hyvän jutun ja
toisi iloa. Ilman Taidokkaita elämäni olisi paljon tylsempää.
Osuuskunnan kokonaisvaltaisuuden käsittely on ollut haasteellista. Päänuppini ei pysty käsittelemään ihan kaikkea. Kaikki kuitenkin sujuu, kun muistan
rajoitteeni. Yksin en selviäisi, mutta yhdessä haasteista on selvitty.
Tulevaisuudelta toivon, että osuuskuntamme tulee tunnetummaksi ja menestyy. Ollaan löydetty hyvä ryhmä, joka haluaa onnistua, tehdä työtä yhdessä ja
olla suvaitsevaisia toisiaan kohtaan.
9.4 Sinin tarina
Olen Sini Havasalo, 40, ammatiltani asiakaspalvelija ja Taidokkaat-osuuskunnan puheenjohtaja. Lähdin hankkeeseen ja osuuskuntaan mukaan ensinnäkin siksi, että näin tämän mahdollisuudeksi päästä markkinoimaan ja
tekemään teemakakkuja, jotka ovat ”se mun juttu”. Toinen syy oli, että halusin työllistää itseni ja päästä työelämän syrjään kiinni. Ajattelin, että tämä
on kevyt tapa kokeilla yrittäjyyttä. Tässä pääsisi haistelemaan ja makustelemaan, että josko joskus laittaisi oman firman pystyyn. Se on ollut haaveeni.
Osuuskunnassa pääsee kokeilemaan yrittäjyyttä, pääsee jyvälle vaatimuksista mitä yrittäjän täytyy ottaa huomioon ja tehdä. Jonkin verran minulla oli jo
etukäteen tietämystä.
Alun perin ehdotus puheenjohtajuudesta tuli hanketyöntekijältä. Selvitin TEtoimistosta, että voin olla puheenjohtaja ilman että se vaikuttaa tukiin. Harkittuani asiaa ajattelin, että minulla on annettavaa Taidokkaille.
Muutamia epätoivon hetkiäkin on ollut. Kun ei ole kokemusta yritysjohtami42

sesta ja tulee koko ajan uusia asioita. Ihmisten johtaminen on haasteellista,
kun siitä ei ole kokemusta. Yritän aina luovia sellaisen ratkaisun, joka on kaikille tasapuolinen. Tasapuolisuus on haasteellista toteuttaa, koska jäsenien
tarpeet ovat erilaisia. Haasteellista on myös kun pitää hallita monia asioita,
esimerkiksi viranomaisasioita ja monialaosuuskunnassa monien eri alojen
asioita.
Osuuskunta antaa minulle myös positiivisia haasteita. Osuuskunta antaa
vaihtelevuutta ja oman itseni haastamista. Tykkään haasteista ja siitä että
saa selvitellä asioita. Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä, neuvotella ja ratkoa ongelmia. Olen saanut tuntea itseni tärkeäksi ja tarpeelliseksi.
Hommani osuuskunnassa ei ole ollut yhdentekevää. Kehittämisponnistelut
eivät ole olleet turhia. Aluksi oli pelottavaa olla puheenjohtaja, mutta nyt olen
huomannut, että selvittämällä ja tekemällä pärjää. Se on tuonut mielihyvää,
että pystyy haastamaan itsensä, kehittyy ja onnistuu siinä. Haluan kehittyä.
Osuuskunnassa olen saanut kehittää itseäni.
Olen saanut osuuskunnassa myös uusia ystäviä, jotka ovat saman henkisiä
ja liikkeellä samoilla tavoitteilla. Kaikki me tavoittelemme osuuskunnan menestymistä.
Puheenjohtajuuden ohella olen ollut työssä osuuskunnan ulkopuolella. Tavoittelen kuitenkin työllistymistä kokoaikaisesti osuuskunnassa. Mikäs sen
mukavampaa kuin olla oman itsensä pomo. Minusta olisi mukavaa, että olisi
työ, jossa on vaikuttamisen mahdollisuuksia työn sisältöön. Toivoisin, että
vuoden kuluttua tavoitteeni työllistyä osuuskunnassa on lähempänä kuin tällä
hetkellä.
9.5 Hannun tarina
Olen Hannu Rahkola, 56, työtön työnhakija ja osa-aikainen työntekijä Osuuskunta Taidokkaissa. Toimin osuuskunnassa hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana, hoidan myös laskutuksen, pankkiasiat ja yhteistyön kirjanpitäjän
kanssa. Olen tehnyt osuuskunnassa myös rakennusalan töitä ja kiinteistön
hoitoa.
Lähdin mukaan aluksi mielenkiinnosta ja kokeilumielessä jos työllistyminen
onnistuisi tätä kautta. Olen saanut kivoja kavereita ja selkeän fokuksen elämään lisää: kaikkea toivoa ei ole menetetty. Suurempia vastoinkäymisiä en
ole osuuskunnassa kohdannut. Vuosi sitten kun osuuskuntamme sai virallisen alkupotkun, mieleen tuli nuoruusvuosien parhaan kaverin sanat grillijonossa: ”Ei oo rahaa, ei oo ruokaa, mutta ei ole nälkäkään.” Tilanne nyt yli 40
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vuoden jälkeen on kääntynyt ympäri. Rahaa on, on ruokaakin, mutta nälkä
pysyy. Nyt on kehittymisen nälkä.
Tällä hetkellä tavoittelen kokoaikaista työtä. Viiden vuoden kuluttua näen
itseni menestyvän Osuuskunta Taidokkaiden palkkalistoilla kuukausipalkalla. Taidokkaiden olemassaolo on tärkeää, koska omalla kohdalla se antaa
selkeän päämäärän olla mukana ja mahdollisesti kehittämässä uutta alkavaa
yritystä.
Osuuskuntayrittämisestä kiinnostuneille haluaisin sanoa, että mieti tarkkaan
jo sanaa osuuskunta. Se tarkoittaa yritysmuotoa, ei yhdistysmuotoa. Tutki itseäsi hyvin tarkkaan, millaisen panoksen pystyt antamaan ja ole hyvin kriittinen itsesi suhteen. Erään Lapin poppamiehen sanoin, tyyppi luulee olevansa
kymppi, mutta on vain 7,5. Älä elättele suuria toiveita. Sana menestys tulee
ennen työtä vain sanakirjassa.
9.6 Raimon ja Jorin tarina
Olemme Raimo Markus, 43 ja Jori Honkanen, 35 IT-asiantuntijat/Team
Kukouri Osuuskunnasta. Teemme osuuskunnassa esimerkiksi it-koulutusta
ja tukea yksityisille ja yrityksille sekä laitekorjauksia. Kaikki hommat tehdään
mitä asiakkaat tarvitsevat, jos vain osaamme ja pystymme. Pystymme vuorottelemaan töitä, koska molemmilla on samanlaista osaamista ja jos toiselle tulee este, niin toinen tuuraa. Markkinoimme aktiivisesti palveluitamme
netissä ja lehdissä. Raimo toimii hallinto- ja talouskoordinaattorina osuuskunnassa. Kumpikaan ei ole tällä hetkellä mukana osuuskunnan hallituksessa,
mutta molemmat toimivat aktiivisesti osuuskunnassa. Asiakkaita on tullut
koko ajan lisää ja joitakin vakiasiakkaitakin olemme saaneet.
Lähdimme mukaan osuuskuntatoimintaan, koska halusimme löytää töitä
sekä kokeilla tällaista tapaa etsiä ja tehdä töitä. Jori kokee, että terveydellisistä syistä kokopäivätyö olisi liian raskasta. Osuuskunnassa pystyy itse
säätelemään omia töitään, varsinkin kun on toinen joka tarvittaessa tuuraa
tilanteen niin vaatiessa. Osuuskunnan tavoite on jäsenten työllistäminen heidän omien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Osuuskunta on perustettu v. 2017
ja näin alkuvaiheessa tuloja voisi tulla tasaisemmin; välillä saa tehdä paljon
töitä ja välillä on hiljaisempaa. Osuuskunta pitäisi saada pyörimään entistä
paremmin ja sen toimintaa pitää hioa vielä sujuvammaksi, jotta pikkuhiljaa
hallinnolliset asiat rutinoituisivat.
Olemme saaneet paljon uusia kavereita. Yhteiset tavoitteet luovat yhteisölli44

syyttä. Olemme saaneet myös paljon tietoa yritystoiminnan vaatimuksista ja
mahdollisuuksista. Osuuskunta on hyvä vaihtoehto kokeilla yrittäjyyttä varsinkin jos oman yrityksen perustaminen arveluttaa. Osuuskunnassa toimiminen ei vaadi välttämättä isoa alkupanostusta ja se on paljon riskittömämpää.
Ei tarvitse tehdä kaikkea itse kun on porukkaa ympärillä. Jos osuuskunnan
kautta löytyy riittävästi töitä, niin ei ole tarvetta miettiä mitään muuta vaihtoehtoa työllistymiselle. Kun saa itse päättää työajat melko vapaasti, se helpottaa myös perhe-elämää.
Koko osuuskuntajuttu on ollut meille opettelua. Joitain epäselvyyksiä on ollut,
joita on jouduttu selvittämään. Kaikki on kuitenkin ollut ratkottavissa. Työturvallisuus on yksin asiakkaan kanssa työskennellessä tärkeää, johon pitää
kiinnittää huomiota. Myynnissä on edelleen petrattavaa ja jotkut hallinnolliset
asiat ovat olleet mutkikkaita. Odotukset olivat, että töitä olisi heti alusta asti
enemmän. Yllätyksenä tuli, että sen eteen täytyy tehdä töitä, jotta saisi töitä.
Osuuskuntamme on osoitus siitä, että tämä toimii. Monialaosuuskuntakin on
mahdollinen. Tämä tuo työtä ja tuloja. Jos on oikeasti halu tehdä töitä, osuuskunta voi olla hyvä vaihtoehto. Toimintaan pääsee melko helposti sisään ja
on parempi vaihtoehto kuin yksityisyrittäjyys. Yhdessä tekeminen antaa mielekkyyttä ja yhteenkuuluvuudentunnetta, mutta edellyttää omaa aktiivisuutta.
Osuuskunta antaa myös mahdollisuuksia esimerkiksi kokeilla liikeideaa tai
tehdä pieniä projekteja.
Uskomme, että vuoden kuluttua olemme yhä osuuskunnassa mukana. Haasteet on hyväksyttävä ja vain yritettävä enemmän. Osuuskuntamme on silloin
jo toivottavasti tunnetumpi ja käytetympi sekä lisää jäseniä on liittynyt osuuskuntaan.

Kuva: Mark Piekkala
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10. Näkökulmia osuuskuntatoimintaan.

Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen osatoteuttajat

Tässä julkaisun viimeisessä luvussa voi lukea puheenvuoroja osuuskuntatoiminnan merkityksestä osatyökykyisten ja vammaisten osallisuuden ja
työllistymisen näkökulmasta. Kirjoittajina toimivat Osallisuutta osuuskunnista
-hankkeessa mukana olleiden organisaatioiden edustajat.
Ensimmäisenä puheenvuoron saa Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen
koordinaattorin Kiipulasäätiön kehitysjohtaja Petteri Ora, joka pohtii osuuskuntatoiminta Kiipulan näkökulmasta. Toisena puheenvuorona Aspa-säätiön
kehittämispäällikkö Päivi Huuskonen nostaa esille tukiverkoston merkitystä. Kolmannessa puheenvuorossa Karoliina Ahonen, kehittämispäällikkö
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöltä pohtii osuuskuntaa vammaisten
työllistymisen mahdollisuutena. Neljännessä puheenvuorossa KVPS Tukena
Oy:n kehittämispäällikkö Minna Hyvärinen pohtii osuuskunnan mahdollisuuksia ja kannustinloukkuja kehitysvammaisten näkökulmasta. Viides puheenvuoro nostaa esille hankkeessa tehdyn selvityksen havaintoja. Selvityksen
työllistävän osuuskunnan ja kunnan välisistä omistus- ja rahoitussuhteista
sekä julkisista hankinnoista on laatinut Idecoop osuuskunnan toimitusjohtaja
Jarmo Hänninen. Viimeisenä puheenvuoron saa Osallisuutta osuuskunnista
hankkeelle asiantuntevan tukensa antanut Osuustoimintakeskus Pellervon
toimitusjohtaja Sami Karhu, joka kiteyttää koko hankkeen tarkoituksen ja
tulokset mainiosti yhteen otsikolla Kasvu on monta senttiä.
10.1 Osuuskunta tuli taloon.
Petteri Ora, kehitysjohtaja, Kiipulasäätiö
Kiipulassa 2010-luku on ollut osuuskuntien aikaa. Akaan Verkko -projektissa
(2010–2012) ikään kuin sivutuotteena Kiipulaan omaksuttu työskentelytapa
on osoittautunut varsin oivalliseksi menetelmäksi niin osatyökykyisten työllistymisen tukemisessa kuin erityisopiskelijoiden opinnoissa.
Osuuskunnilla on Suomessa vankka asema, vaikka arjessa sitä ei aina muisteta. Moni asioi tänäänkin Osuuspankissa, käy osuuskaupassa ja valmistautuu kevään korvilla kesämökin tieosuuskunnan kokoukseen. Suomessa on
lähes 5000 osuuskuntaa, ja niitä perustetaan muutama sata lisää vuosittain.
Yli satavuotiaan suomalaisen osuuskuntatyön menestystarina perustuu
osuuskuntayrittämisen joustavuuteen ja moniulotteisuuteen. Kiipulan tuella
työllistymisen edistämiseksi perustetut osuuskunnat ovat työosuuskuntia. Ne
tarjoavat jäsenilleen mahdollisuuden työn tekemiseen. Samalla periaatteella
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toimivat myös pedagogiset osuuskunnat oppilaitoksessa. Opiskelijat oppivat
aitoja asiakastöitä tehden.
Osallisuutta osuuskunnista -projekti on ollut merkittävä monessa mielessä.
Tärkein tulos sen toiminnasta on, että monet osuuskuntiin eri kunnissa liittyneet työttömät ovat löytäneet töitä itselleen. Tämä on todistanut sen, että
osuuskunta on toimiva menetelmä työllistymisen tukemisessa nykyisillä
kireillä ja pirstaleisilla työmarkkinoilla.
Kiipulalaista osuuskuntatyötä voisi kutsua myös kuntouttavaksi osuuskuntatoiminnaksi. Osuuskunta itsessään tarjoaa sen, mihin virallisen palvelujärjestelmän eri palvelut eivät usein pääse. Osuuskunta on sosiaalinen yhteisö,
jolla on tavoite. Yhdessä toimien jäsenet sparraavat toisiaan. Osuuskuntaa
onkin kutsuttu ainoaksi demokraattiseksi yritysmuodoksi.
Kuntouttavan ja osallistavan aspektin ohella osuuskunta antaa mahdollisuuden ammatilliseen oppimiseen. Jäsenet työskentelevät usein yhdessä ja
silloin opitaan toisilta. Osuuskunta tekee työtä avoimilla markkinoilla, joten
oman osaamisen on oltava hyvää tasoa. Tämä kannustaa opiskelemaan,
koska opiskelun hyöty on nähtävissä välittömästi.
Osuuskunta on myös aina oikea yritys. Sen tarkoitus on tuottaa jäsenilleen
työkeikkojen kautta toimeentuloa. Osuuskunta on erinomainen väline yksittäisten osaamisten yhteen kokoamiseksi ja työn markkinoimiseksi. Kaiken
perustana on jäsenistön osaaminen. Liiketoimintasuunnitelma kannattelee
toimintaa, jota valittu hallitus linjaa.
Kiipulan työllistymistä tukeva osuuskuntamalli on samaan aikaan yritys ja
työllistymispalvelu. Kuten muualla tässä julkaisussa kerrotaan, osuuskunnissa vaihtuvuus on positiivisessa muodossa suurta. Ihmiset työllistyvät pysyvämmin ja jättävät osuuskunnan. Uusia ihmisiä tulee. Toiminnan vakauden
turvaamiseksi osatyökykyisille suunnattu osuuskuntamalli tarvitsee ulkopuolisen vetäjän.
Maria-Kaisa Aulan työllisyyskokeiluja arvioiva raportti julkaistiin syksyllä
2016. Aula viittaa monessa kohdin Kiipulan osuuskuntamalliin ja esittää
osuuskuntatoiminnan työllisyyttä tukevien mahdollisuuksien parempaa huomioon ottamista jatkossa. Tällä polulla Kiipula on työtä tehnyt ja jatkaa sitä
Osuuskuntaprojektin päätyttyäkin.
Menestyksellisen kehittämistyön takana on ollut valtava määrä ihmisiä. Yhteisesti kiitos kaikille projektin toimijoille ja kumppaneille. Erityinen kiitos tie47

tysti niille ihmisille, jotka ovat osuuskuntiin liittyneet ja tehneet niistä toimivia
yrityksiä.
Osuuskuntiin eri kunnissa liittyneet työttömät ovat löytäneet
töitä itselleen. Tämä on todistanut sen, että osuuskunta on
toimiva menetelmä työllistymisen tukemisessa nykyisillä
kireillä ja pirstaleisilla työmarkkinoilla.
-Petteri Ora-

10.2 Vaihtoehtona osuuskunta.
Päivi Huuskonen, kehittämispäällikkö, Aspa-säätiö
Aspa-säätiö on monien muiden toimijoiden tavoin viimeisen kymmenen
vuoden aikana toteuttanut vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien työllistymistä edistäviä hankkeita. Tavoitteena on ollut toisaalta vahvistaa
osatyökykyisten ihmisten työelämävalmiuksia ja toisaalta lisätä työnantajayritysten ja -yhteisöjen valmiuksia ottaa vastaan osatyökykyisiä työntekijöitä.
Osatyökykyisten ihmisten palkkatyöhön pääsemisen haasteet ja mahdollisuudet ovat nousseet julkiseen keskusteluun ja parantuneet. Kuitenkin käytännössä monet erityistä tukea tarvitsevat nuoret ohjautuvat edelleen ammattiin valmistuttuaan työelämän sijasta eläkkeelle. Vammaisten ihmisten heikko
työmarkkina-asema tuottaa myös köyhyyttä ja sitä kautta rajoittaa ihmisten
mahdollisuuksia osallistua ja tehdä valintoja. Osatyökykyisillä ihmisillä olisi
kuitenkin motivaatiota ja potentiaalia palkkatyöhön, jos työelämä olisi joustavampaa.
Edellä mainituista haasteista kumpusi Aspa-säätiön intressi lähteä osatoteuttajaksi Osallisuutta osuuskunnista -hankkeeseen. Hankkeen valmisteluvaiheessa meitä ohjasi näkemys, että osuuskunta voisi mahdollistaa osallistujille palkkatyön omien voimavarojen mukaan, omaa osaamista hyödyntäen
sekä kokemuksen työyhteisöön kuulumisesta. Osahankkeemme tavoitteena
oli synnyttää pilottipaikkakunnille Kotkaan ja Ylöjärvelle osatyökykyisten
ihmisten monialaosuuskunnat ja niiden tarvitsemat kuntien ja paikallisten toimijoiden (järjestöt, oppilaitokset, seurakunnat jne.) muodostamat tukirakenteet. Tiedostimme hakuvaiheessa, että osuuskunnat todennäköisesti tulevat
tarvitsemaan tavallista enemmän ja pidempään tukea esimerkiksi hallinnon,
talouden ja työnvälityksen organisoinnissa.
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Osahankkeemme kiinnittyi pilottipaikkakunnilla aikuissosiaalityöhön sekä
vammais- ja mielenterveyspalveluihin. Suurin osa osallistujista ohjautui hankkeen valmennuksiin näiden tahojen kautta. Vastaavat viranomaiset olivat
hankevalmistelussa mukana alusta lähtien ja sekä kehittämiseen että asiakasohjaukseen liittyvä yhteistyö oli tiivistä koko hankkeen ajan. Hankkeen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta pidän erityisen tärkeänä kuntakumppaneiden sitoutuneisuutta ja motivaatiota yhteistyöhön hankkeen kanssa.
Molemmille pilottipaikkakunnille perustettiin myös hankkeen alkuvaiheessa
tukiryhmät, joihin kutsuttiin kuntakumppaneiden lisäksi muun muassa paikallisia vammais- ja mielenterveysjärjestöjä, työllisyys-, työvoimahallinnon ja yrityspalvelut, oppilaitoksia, seurakuntia jne. Tukiryhmät sparrasivat perusteilla
olevia osuuskuntia ja niiden kautta löytyi osuuskunnille myös työtilaisuuksia.
Tukirakenteen vakiinnuttaminen osoittautui kuitenkin osoittautunut odotettua
vaikeammaksi. Kuntien mahdollisuuksia tarjota tukea osuuskunnille rajoittaa
muun muassa kilpailulainsäädäntö. Yleishyödyllisille toimijoille vastuullisen
roolin ottamiselle osuuskunnassa on ongelmallista siksi, että osuuskunta on
yritys.
Tukiryhmät kuitenkin pitivät tärkeänä osuuskuntien toimintaedellytysten turvaamisen myös hankkeen päätyttyä ja yhteistyöstä on sovittu muun muassa
tiedotukseen, viestintään, ohjaukseen ja neuvontaan liittyen.

Osatyökykyisillä ihmisillä olisi motivaatiota ja potentiaalia
palkkatyöhön, jos työelämä olisi joustavampaa.
-Päivi Huuskonen-

10.3 Osuuskunta vammaisen nuoren työllistymisen vaihtoehtona.
Karoliina Ahonen, kehittämispäällikkö, Vammaisten lasten ja 		
nuorten tukisäätiö
Mistä sinä haaveilit nuorena? Koulutuksesta ja ammatin hankkimisesta, työstä, perheestä, omasta kodista? Matkustelusta, harrastuksista, uusien asioiden oppimisesta?
Ehkä kaikki ei toteutunut, mutta sinulla oli lupa haaveilla niistä. Vammaiset
nuoret jäävät yhteiskunnassamme usein marginaaliin – unelmienkin suhteen.
He unelmoivat kuitenkin aivan samoista asioista kuin kaikki muutkin.
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Kaikki nuoret ovat haavoittuvassa asemassa siirtymävaiheissa eri koulutusasteiden ja työelämän välillä. Usein ajatellaan, että vammaiset nuoret tarvitsevat näihin vaiheisiin erityistä tukea, mutta on hyvä muistaa, että vammaiset
nuoret ovat heterogeeninen ryhmä. Vammainen nuori ei suinkaan ole automaattisesti osatyökykyinen nuori. Usein nuorella olisi valmiuksia työskennellä
eri tavoin muokatuissa työympäristöissä ja työn tekemisen tavoissa, mutta
olemassa olevat rakenteemme eivät taivu tähän. Nuori joustaa, järjestelmä
ei.
Työelämä muuttuu onneksi vauhdilla. Tulevaisuudessa syntyy erilaisia tapoja
tarjota omaa osaamista ja taitoja perinteisen kokoaikaisen työsuhteen lisäksi.
Jo nyt kehitellään yrittämiseen, freelancer-muotoihin ja vuokratyömalleihin
uusia tapoja verkostoitua ja rakentaa omaa osaamista vastaavia kokonaisuuksia. Työelämän murros on mahdollisuus niille ihmisille, jotka eivät ikinä
aikanaan päässeet mukaan valtavirran työelämään.
Yksi selkeästi kasvava työntekemisen malli on yrittäjyys eri muodoissa.
Suomessa on tällä hetkellä toiveita vammaisten ihmisten yrittäjyyden vahvistamiseksi, ja tästä on hiljattain julkaistu toimeenpanosuunnitelmakin. Valtioneuvoston teettämässä selvityksessä alkuvuodesta 2017, todetaan, että
yrittäjyys tarjoaa uramahdollisuuksia niille ihmisille, jotka muuten kohtaavat
erilaisia esteitä työllistymisessään. Yrittäjyys tarjoaa etuja myös vammaisille
nuorille: mahdollisuuden joustaviin ja yksilöllisiin työjärjestelyihin, mahdollisuuden kontrolloida työn tekemisen tapoja, aikoja ja paikkoja sekä mahdollisuuden vahvistaa omaa autonomiaa ja itsemääräämisoikeutta.
Toisaalta yrittäjyys voi olla nuorelle myös pelottava asia, jos siihen on ryhdyttävä täysin itsenäisesti ja yksin. Usein erilaiset tukimuodot voisivat olla
tarpeen yrittäjyydenkin vahvistamisessa. Välillä vanha innovaatio on parempi
kuin nippu uusia. Osuuskunta on tällainen vanha innovaatio.
Osuuskunnassa yhdistyvät yrittämisen hyvät puolet ja tuki. Osuuskunnat
tarjoavat tukea käytännössä ja konkreettisissa yritystoiminnan pyörittämiseen
liittyvissä asioissa, mutta myös vertaistukea, tsemppiä ja työyhteisön, johon
liittyä. Sitä hämmästyttävämpää onkin, miten huonosti toimintamalli tunnetaan vammaisten nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien keskuudessa.
Kehitysvammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Vamlas, teetti Osallisuutta
osuuskunnasta -hankkeessa selvityksen vammaisjärjestöjen työllisyystoimijoiden näkemyksistä ja kokemuksista osuuskuntatoiminnasta ja yllättyi.
Aktiivisesti vammaisten ihmisten työllistymistä ja muiden ihmisoikeuksien toteutumista ajavat tahot eivät juurikaan tunteneet osuuskuntatoimintaa, vaikka
se olisi erittäin hyvä työllistymisen muoto juuri vammaisille nuorille.
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Näyttääkin siltä, että meidän on lisättävä tietoisuutta osuuskunnista työllistymisen muotona. Tietoa on tarjottava monipuolisesti ja eri tavoin, sillä se voi
olla samalla tavalla saavuttamatonta ja esteellistä kuin työelämä itsessäänkin. Kaikkien asiasta kiinnostuneiden ihmisten saadessa tietoa ja opastusta
heille sopivalla tavalla, kasvaa myös osuuskuntatoiminnan houkuttelevuus
vammaisten nuorten kohdalla. Samalla tulevat todeksi yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet.
Esteetön ja saavutettava tieto ei tarkoita pelkästään esimerkiksi tekstitettyjä
videoita osuuskuntatoiminnasta. Se tarkoittaa myös asenteellista esteettömyyttä. Kun työllisyyspalveluissa ja oppilaitoksissa, vammaisjärjestöistä
puhumattakaan, urasuunnitelmia tekevään nuoreen suhtaudutaan osaajana,
taitajana ja yrittäjänä – ei osatyökykyisenä – syntyy myös osuuskuntia. Toimivista osuuskunnista syntyy kannustustarinoita. Kannustustarinoista syntyy
lisää työelämässä mukana olevia vammaisia nuoria.
Osuuskunnassa yhdistyvät yrittämisen hyvät puolet ja tuki.
Aktiivisesti vammaisten ihmisten työllistymistä ajavat tahot
eivät juuri tunne osuuskuntatoimintaa, vaikka se olisi erittäin
hyvä työllistymisen muoto juuri vammaisille.
-Karoliina Ahonen-

10.4 Yhdenvertainen oikeus työhön – osuuskunta työllistymisen vaihtoehtona.
Minna Hyvärinen, kehittämispäällikkö, KVPS Tukena Oy
KVPS Tukena Oy (myöhemmin Tukena) tarjoaa monipuolisia palveluita kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille ympäri Suomen. Tukena on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kokonaan omistama kotimainen
yhteiskunnallinen yritys, jonka liiketoiminnan tuotosta suuri osa käytetään
asiakkaiden hyvän elämän edistämiseen, palvelujen ja yrityksen toiminnan
kehittämiseen. Tukena osallistui Osallisuutta osuuskunnista-hankkeeseen
2016 – 2018.
Taustalla oli havaintomme siitä, että perinteinen työhönvalmennuskeskuksissa tapahtuva työtoiminta ei aina vastaa asiakkaiden toiveisiin ja palvelutarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Kehitysvammaiset ja erityistä tukea
tarvitsevat henkilöt hankkivat aiempaa useammin itselleen ammatin ja haluavat myös työskennellä koulutustaan vastaavassa tehtävässä. Halusimme
kehittää toimintaamme vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin.
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Haluamme palveluillamme edistää asiakkaidemme osallisuutta yhteiskunnassa ja tukea asiakkaidemme täyden kansalaisuuden toteutumista. Täyteen
kansalaisuuteen sisältyy mahdollisuus antaa panoksensa yhteiskunnalle ja
tehdä työtä. Koska työllistyminen avoimille työmarkkinoille on osoittautunut
asiakkaillemme monin paikoin haasteelliseksi, eikä yksityisyrittäjänä toimiminenkaan ole kovin monelle asiakkaistamme realistinen vaihtoehto, lähdimme
pohtimaan muita ratkaisuja työllistymiseen. Totesimme, että työn tekeminen
osuuskunnan kautta voisi olla asiakkaillemme toimiva vaihtoehto työllistää
itsensä.
Osallisuutta osuuskunnista -hankkeessa halusimme selvittää, voisiko kehitysvammaisten työtoimintaa toteuttaa osuuskuntamuotoisesti ja lisätä valmiuksiamme osuuskuntatoiminnan aloittamiseen. Osuuskuntaa ei hankkeen
aikana perustettu, eikä se ollut tavoitteenakaan. Osallisuutta osuuskunnista
-hankkeessa Tukenan Harjavallan työhönvalmennuskeskuksen työntekijöille
ja asiakkaille järjestettiin osuuskuntavalmennusta, toteutettiin RATKO-työpaja
sekä järjestettiin infotilaisuuksia osuuskuntatoiminnasta. Osuuskuntavalmennuksen pohjana oli malli, jossa työhönvalmennuskeskuksen asiakkaat muodostavat osuuskunnan ja tekevät työtä osuuskunnan kautta. Tässä mallissa
asiakkaiden tarvitsema tuki ja ohjaus, niin työn tekemiseen, kuin osuuskunnassa toimimiseen tulee Tukenan tuottamana ja kunnan maksamana sosiaalipalveluna – työhönvalmennuksena. Asiakkaita ohjaavat työntekijät ovat
tässä mallissa työsuhteessa Tukenaan. Asiakkaat laskuttavat tekemänsä
työn osuuskunnan kautta ja saavat palkan osuuskunnalta.
Miten osuuskunta sitten soveltuu kehitysvammaisten työtoiminnan toteuttamiseen? Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että
hyvin, kun riittävästä tuesta työn tekemiseen ja osuuskunnassa toimimiseen
huolehditaan. Erityisen hyvin osuuskunta sopii toiminnan alustaksi silloin,
kun ansiot muodostuvat tuotteiden tai palveluiden myynnistä ja kun toiminta ei edellytä suuria investointeja materiaaleihin tai laitteisiin. Perinteisistä
työhönvalmennuskeskusten töistä alihankintatyöt soveltuvat erinomaisesti
osuuskunnan kautta tehtäväksi, samoin kuin esimerkiksi siivous- tai pihatyöt.
Myös niin sanottu avotyö, eli palvelua hankkivan työnantajan työpaikalla
tehtävä työ soveltuu osuuskunnan kautta tehtäväksi. Silloin, kun tavoitteena
on vain yksittäisen henkilön avotyösuhteen muuttaminen palkkatyösuhteeksi,
eikä työtä tarjoavalla yrityksellä ole valmiuksia tai halua palkata työntekijää
suoraan, osuuskunnan ohella toimiva vaihtoehto voisi olla työn tarjoaminen
esimerkiksi Suora työ -palvelun kautta.
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Osuuskuntavalmennuksen aikana vahvistui ajatus siitä, että
asiakkailla on paljon osaamista ja koulutusta, jota ei ole osattu
tai kyetty täysin hyödyntämään.
-Minna HyvärinenOsuuskuntavalmennuksen aikana vahvistui ajatus siitä, että asiakkailla on
paljon sellaista osaamista ja koulutusta, jota ei nykyisessä toiminnassa ole
osattu tai kyetty täysin hyödyntämään. Valmennuksen aikana asiakkaat
voimaantuivat pohtimaan asioita koulutustaan vastaavasta ammattiroolista
käsin. Asiakkailla on myös halua ja kykyä vaikuttaa oman työpäivänsä sisältöön ja valmiuksia nykyistä haastavampiin työtehtäviin.
Pohdittaessa keskeisiä hyötyjä mahdollisen osuuskunnan perustamisessa
asiakkaan näkivät kaikkein tärkeimpänä sen, että osuuskunnassa asioita tehdään yhdessä ja oman työpäivän sisältöön on mahdollista vaikuttaa. Ilman
osuuskuntaakin asiakkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia työtoiminnan toteuttamisessa on mahdollista lisätä, mutta osuuskunnassa yhdessä toimiminen on keskeistä ja erottamaton osa yritys- ja toimintamallia.
Tällä hetkellä käydään jonkin verran keskustelua työosuusrahasta, sen
tasosta ja oikeellisuudesta. Työosuusraha ei ole korvaus työsuorituksesta,
vaan kannustin osallistumiseen, mutta sen taso koetaan liian pieneksi työpanokseen nähden. Osuuskunta tarjoaa tähän keskusteluun ratkaisun tekemällä rahaliikenteen työn tekijän ja maksajan välillä läpinäkyväksi. Osuuskunnan
avulla työstä saatava korvaus tulee palkkana työn tehneelle henkilölle – ei
tulona sosiaalipalvelua tarjoavalle yritykselle, joka taas maksaa työosuusrahan työn tehneelle asiakkaalle, kuten nykyisin. Tämä voi olla osuuskunnalle
myös myyntivaltti, kun yritykset voivat osoittaa yhteiskuntavastuutaan hankkimalla palveluita ja työsuorituksia kehitysvammaisia tai vajaakuntoisia henkilöitä työllistävältä osuuskunnalta. Myös palveluiden myyminen kotitalouksille
helpottuu, sillä osuuskunnan myymistä palveluista on mahdollista saada
kotitalousvähennys.
Joitakin haasteita työtoiminnan toteuttamiseen osuuskunnan kautta myös sisältyy. Yksi riskeistä on, että asiakkaiden katsotaan kykenevän työllistämään
itsensä osuuskunnan kautta, jolloin he voivat menettää oikeuden työhönvalmennuksen palveluihin. Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella
työhönvalmentajan tuki niin osuuskunnassa toimimiseen kuin työn tekemiseen on kuitenkin onnistumisen edellytys. Osuuskunnan säännöillä voidaan
varmistaa osuuskunnan jäsenille riittävä tuki osuuskunnassa toimimiseen ja
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työn tekemiseen, jos säännöissä osuuskunnan jäsenyyden ehtona on maksusitoumus työhönvalmennuksen palveluihin.
Toinen riskeistä liittyy taloudellisiin kannustinloukkuihin. Silloin kun osuuskunnan jäseneksi tulevat henkilöt ovat työkyvyttömyyseläkkeellä, kuten kehitysvammaiset henkilöt usein ovat, ei osuuskunnan jäsenyydellä ole vaikutusta
henkilön perustoimeentuloon. Kuitenkin työosuusraha voi luoda kannustinloukun, sillä työosuusraha on veroton etuus saajalleen. Työosuusrahalla
– toisin kuin palkalla - ei ole vaikutusta asiakkaan muihin sosiaalietuuksiin.
Jo melko pieni säännöllinen tulo osuuskunnasta voi aiheuttaa sen, että asiakkaan saamat sosiaalietuudet, kuten asumistuki, pienenevät. Jos työlle ei
lasketa muuta kuin rahallinen arvo, ei työn tekeminen osuuskunnan kautta
välttämättä aina ole kannattavaa. Kuitenkin olemme hankkeessa nähneet,
että työllä on asiakkaillemme paljon rahallista korvausta suurempi merkitys
– työntekijänä toimiminen mahdollistaa ammattiroolin kehittymisen eri tavalla
kuin sosiaalipalveluiden asiakkuus.
Myös työmatkojen kulut voivat aiheuttaa eräänlaisen kannustinloukun. Kun
työtoiminta järjestetään erityishuoltona, matkat työtoimintaan ovat osallistuvalle maksuttomia ja palvelunjärjestäjän tulee ne järjestää. Sen sijaan osuuskunnan kautta työtä tehtäessä jokaisen tulee huolehtia itse työhön liittyvistä
matkoista. Jos työmatkat järjestetään vammaispalvelulain nojalla kuljetuspalveluna, niistä voidaan periä maksu. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että
erityisesti osuuskunnan aloittaessa toimintaansa toiminta voi olla hyvin pienimuotoista. Myös asiakkaiden voimavaroista johtuen ei useinkaan ole edes
tavoitteena, että työskentely osuuskunnan kautta olisi kokoaikaista. Tällöin
työstä saatavat tulot jäävät pieneksi ja työmatkojen aiheuttamat kulut voivat
nousta kohtuuttoman suuriksi ja jopa esteeksi työn tekemiseen osuuskunnan
kautta.
Osuuskuntatoiminnan aloittaminen vaatii rohkeutta niin työhönvalmennusta
tarjoavilta toimijoilta, asiakkailta kuin heidän läheisiltään. Osuuskunta on yritys ja yritystoiminnalla tulee lähtökohtaisesti olla onnistumisen edellytykset.
Pelkästään nykyistä toimintaa ja sen tulovirtaa arvioimalla ei osuuskunnan
toiminnan aloittaminen ei välttämättä näyttäydy kannattavana, eivätkä erityisesti toiminnan alkuvaiheessa asiakkaiden saamat tulot välttämättä juurikaan
nouse.
Kuitenkin asiakkaiden osaamista täysipainoisesti hyödyntämällä on varmasti
löydettävissä monia tuotteita ja palveluita, joita osuuskunnan kautta voidaan
laadukkaasti tuottaa. Yksittäiselle osuuskuntaan mukaan tulevalle henkilölle
yrittämisen riskit ovat osuuskunnan kautta toimittaessa hyvin pienet ja toi54

saalta osuuskunta tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaisten roolien ottamiseen,
oman osaamisen hyödyntämiseen, omaan työhön vaikuttamiseen ja myös
lisäansioihin.
Nykyisin vallitseva tilanne, jossa kehitysvammaiset ihmiset pääsääntöisesti ovat palkkatyön ja työsuhteisen työelämän ulkopuolella on vastoin YK:n
vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaa julistusta. On tärkeää, että kehitysvammaisten ihmisten työhön kiinnitetään vastaava huomioita, kuin mitä kehitysvammaisten ihmisen asumista koskevaan palvelujärjestelmään on 2010
-luvulla tehty. Täysivaltainen kansalaisuus edellyttää, että käytössä on riittävä
määrä resursseja. Tavanomaisin keino resurssien ja oman rahan hankkimiseksi on työ ja siitä saatava tulo. Suuri osa kehitysvammaisista ihmisistä
kykenisi työhön, jos heille annettaisiin siihen mahdollisuus.
Osuustoiminnan aloittaminen vaatii rohkeutta niin työhönvalmennusta tarjoavilta toimijoilta, asiakkailta kuin heidän läheisiltään. Asiakkaiden osaamista täysipainoisesti hyödyntämällä on
varmasti löydettävissä monia tuotteita ja palveluita, joita
osuuskunnan kautta voidaan tuottaa.
-Minna Hyvärinen-

10.5 Työllistävän osuuskunnan ja kunnan väliset omistus- ja rahoitus		
suhteet ja julkiset hankinnat.
Jarmo Hänninen, toimitusjohtaja, Idekoop osuuskunta
10.5.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus
Selvitystehtävässä ensimmäisessä osassa lähdettiin liikkeelle oletuksesta,
että työllistämistarkoituksessa perustettavalla osuuskunnalla on tarve varmistaa toiminnan käynnistyminen ja sen sujuva eteneminen riittävällä omalla
pääomalla ja/tai vieraalla pääomalla, etenkin käyttöpääoman riittävän tason
saavuttamiseksi. Toinen oletus oli, että kunnalla on intressi yhtäältä tukea ja
toisaalta ohjata sekä valvoa sille keskeisen työllistämisintressin toteutumista.
Toisessa osassa selvitystä selvitettiin, miten kunta voi ostaa osuuskunnan
tuottamia palveluja, ja mitä on otettava huomioon hankintalain kannalta.
Lisäksi pohdittiin, miten työllistämistarkoitus voitaisiin huomioida kuntien hankintastrategioissa ja -ohjeissa.
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10.5.2 Rahoitukseen löydettävä ratkaisuja
Työosuuskuntien jäsenten mahdollisuus sijoittaa itse merkittävästi osuuskuntaan on yleensä olematon. Myös kunnan osallistuminen osuuskunnan rahoittamiseen on lähes täysin rajattua, koska uusi kuntalaki käytännössä estää
julkisen pääomarahoituksen ja takauksien antamisen markkinoilla toimiville,
kuntakonserniin kuulumattomille yrityksille.
Osuuskuntien osalta tulee yritystukilainsäädännössä varmistaa, että yritysmuoto ei rajoita oikeutta tukiin. Yhteiskunnassa tulisi käydä laajempi keskustelu siitä, voisiko työllistämisperuste antaa mahdollisuuden julkiseen tukeen
eri toimijoille työhön integroinnissa ja osallistamisessa. Tämä tarkoittaisi niin
suoria tukia kuin pääomarahoitusta sekä takauksia. Kunnat voisivat pohtia
myös osuuskuntamalleja, joissa kunta tai useammat kunnat ovat merkittävässä omistus- ja/tai ohjausroolissa, mutta joiden toiminnassa hyödynnettäisiin työosuuskunnan toimintaperiaatteita.
10.5.3 Julkisten hankintojen periaatteet strategioihin ja ohjeisiin
Tyypilliset osuuskuntien toteutettavaksi soveltuvat julkiset palveluhankinnat
todennäköisesti alittavat hankintalaissa mainitut kansalliset kynnysarvot.
Kynnysarvot alittavissakin hankinnoissa on lähtökohtaisesti noudatettava
useita hankintalain periaatteita, kuten mm. tasapuolisuutta. Erityinen paino
tulee tällöin kunnan omille hankintaohjeille ja -säännöille. Huolellisesti harkittu pienhankintaohje on osuuskuntien kuin muidenkin pienyritysten etu.
Varmin tapa kohdistaa hankinta työllistävälle osuuskunnalle ja saada kohtuullisen pitkäjänteinen työllistämisvaikutus on varattu hankinta, jota soveltaen
voidaan rajoittaa tarjouskilpailuun osallistumisen työkeskuksille tai vastaaville
toimittajille, joiden päätarkoituksena on vammaisten tai muita heikommassa
asemassa olevien henkilöiden sopeuttaminen yhteiskuntaan ja työelämään.
Tällöin vähintään 30 %:n osuuskunnan työntekijöistä on oltava vammaisia tai
muita heikommassa asemassa olevia työntekijöitä.

Huolellisesti harkittu pienhankintaohje on osuuskuntien
ja muidenkin pienyritysten etu. Työllisyyttä tukevat
hankinnat lähtevät kuntastrategiasta.
-Jarmo Hänninen-
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Muita osuuskuntien toimintamahdollisuuksia tukevia julkisiin hankintoihin
liittyviä seikkoja ovat sosiaalisten näkökohtien (mm. osallisuus) ja erilaisten
merkkien (esim. Yhteiskunnallisen yrityksen merkki) käyttö valintakriteereinä. Samoin hankintojen jakaminen osiin parantaa yleensäkin pienyritysten
osallistumista kilpailutuksiin. Kaiken kaikkiaan, niin kuntien kuin osuuskuntien
tulee hankkia tässä suhteessa osaamista julkisista hankinnoista, ja käydä
vuoropuhelua. Työllisyyttä tukevat hankinnat lähtevät kuntastrategiasta.
10.6 Kasvu on monta senttiä.
Sami Karhu, toimitusjohtaja, Osuustoimintakeskus Pellervo
Talous on kaikkien ihmisten asia. Osuustoiminnan hengessä jokainen ihminen on tärkeä ja kutsutaan mukaan työhön ja toimintaan. Osuustoiminta ei
näe taloutta kaikkien kamppailuna toisiaan vastaan vaan yhteistoimintana
yhteisiin päämääriin yhteisin pelisäännöin.
Osuuskunta on yritys. Sen tehtävä on hyödyttää jäseniään menestymään
elämässään. Oma-aloitteista ahkeruutta, osallistavaa ihmisyyttä ja kaiken
kohtuutta ruokkivat organisaatiorakenne, arvopohja ja periaatteet liittävät
ihmisiä yhteen rakentamaan yhdessä omaa elämäänsä.
Osallisuutta osuuskunnasta -hanke on kaikilla osuustoiminta- ja inhimillisyysmittareilla kenties upein hanke, jossa olen saanut olla mukana yli 20 vuotta
osuustoiminnan parissa työskennellessäni. Hanke on ollut tuloksellinen jo tähän asti. Sen tulokset tulevat näkymään 2020-luvulla. Hanke on luonut uutta
tavoitetilaa eri toimijoille ja sidosryhmille.
Osuustoiminta on hieno keksintö, mutta vaativa toteuttaa. Se edellyttää
yksilö- ja yhteisötason oppimista ja kasvamista. Mutta onko mikään tärkeä ja
vaikuttava lopulta helppoa?
Hankkeessa esiintyi ikimuistoinen johtolause: osuuskunnan jäsenenä ja vielä
vaikkapa sen markkinointipäällikkönä ihmisen ryhti nousee monta senttiä!
Siitä se lähtee.
Osuustoiminta ei näe taloutta kaikkien kamppailuna
toisiaan vastaan vaan yhteistoimintana yhteisiin päämääriin
yhteisin pelisäännöin.
-Sami Karhu57
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Kaikilla on osaamista –
tehdään työpaikka yhdessä!
Kokemuksia osatyökykyisten ihmisten osuuskuntatoiminnasta
Julkaisu toimii Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen loppuraporttina, jossa
kuvataan, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita osatyökykyisten osuuskuntatoiminnassa on hankkeen kokemuksen perusteella. Julkaisun alkupuoliskolla
kuvataan osuuskuntatoimintaa yleisesti sekä Ylöjärven osahankkeen kautta
koko Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen toimintaa ja tuloksia. Julkaisun
loppu sisältää hankkeen kohderyhmän kertomuksia kokemuksista sekä osatoteuttajien kommenttipuheenvuoroja osuuskunnan soveltuvuudesta työllistymisen ja osallisuuden lisäämiseen.
Osallisuutta osuuskunnista oli Euroopan sosiaalirahaston ja sosiaali- ja
terveysministeriön rahoittama, toimintalinja 5. hanke, jonka toiminta-aika oli
1.5.2015–30.4.2018. Hanketta hallinnoi Kiipulasäätiö, osatoteuttajina toimivat
Aspa-säätiö, Mielenterveyden keskusliitto sekä Vammaisten lasten ja nuorten
tukisäätiö. Hankkeen tavoitteena oli kehittää esteetön osuuskuntatoiminnan
malli, joka huomioi osatyökykyisten ihmisten erityistarpeet ja tarjoaa jäsenilleen kuntoutumista ja työtä. Hankkeessa tuettiin osatyökykyisten ihmisten
työelämäosallisuutta valmentamalla osallistujia perustamaan työosuuskunta
ja käynnistämään toiminta.
Hankkeen tuloksena syntyi hankkeen toimintapaikkakunnille neljä osuuskuntaa: Ylöjärvelle Osuuskunta Taidokkaat, Kotkaan Team Kukouri osuuskunta,
Ouluun Osuuskunta Tulikipuna ja Forssaan Yrttivillitys osuuskunta. Osuuskuntiin jäseniksi lähteneistä noin 70% on työllistynyt osa-tai kokoaikaisesti ja
toiminnassa mukana oleminen on lisännyt osallisuutta ja elämänlaatua.
https://sites.google.com/gafe.kiipula.fi/osallisuuttaosuuskunnista

