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S20395, Osallisuutta osuuskunnista 

Hankkeen nimi, S-
numero ja toteutusaika 

S20395, Osallisuutta osuuskunnista, 1.5.2015 – 30.4.2018 (hanke RR-tietopalvelussa ja 

Innokylässä) 

Rahoittaja ja toteutunut 
julkinen rahoitus 

Sosiaali- ja terveysministeriö, 1 118 774 € 

Toteuttajat 
Kiipulasäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, ASPA-säätiö ja Vammaisten lasten ja 

nuorten tukisäätiö VAMLAS 

Varsinaiset 
kohderyhmät 

Sosiaalitoimen ja TE-toimiston asiakkaat, joiden työllistyminen on haastavaa ja vaatii 

kuntoutuksellista työotetta; työkyvyttömyyseläkkeellä tai muutoin työvoiman ulkopuolella 

olevat, jotka haluavat ja kykenevät työhön 

Hankkeen tausta 
Osuuskunnat tarjoavat mahdollisuuden yhteistoiminnalliseen sosiaaliseen 

kuntoutumiseen, tekemiseen ja yrittämiseen ja toimivat myös palveluiden tuottajina. 

Tavoitteet  

Kehittää innovatiivinen osuuskuntatoiminnan malli; antaa osallistujille 

valmiudet osuuskuntien perustamiseen ja juurruttaa osuuskuntatoiminta 

osaksi kunnan palveluita ja 

Toimintatapa 

Kohderyhmää lähettävien tahojen kokoaminen hankepaikkakunnilla ja 

hankkeen idean esittely; infotilaisuudet viranomaisille, työpajoille ja 

järjestöille; kohderyhmien kokoaminen ja oman osuustoiminnan ideointi 

osuuskuntavalmennus ja osuuskuntahautomo; osuuskuntatoiminta, joka 

tarjoaa matalan kynnyksen ohjaus- ja valmennuspalvelua ja 

mahdollisuuden edetä työllistymispolulla työtehtävien kautta; osuuskuntien markkinointi 

ja työtilaisuuksien luominen muiden osuuskuntien ja pienyrittäjien yhteistyön avulla 

Tuotokset 

Julkaisut: Ek (Kiipula-säätiö, 2018), Raportti (Vamlas, 2018), Materiaalit ja  

mallit(sites.google.com); Videot (Youtube): Onnistumisia osuuskunnissa 

(31.10.2017), Osuuskunta yritysmuotona suomalaisella viittomakielellä 

(26.4.2018), Onnistumisten osuuskunta -seminaari, [TEKSTITETTY] Miksi 

osuuskunta?... (23.4.2018), [TEKSTITETTY] Osuuskunnan menestyksen 

lähtökohdat...  (8.5.2018), [TEKSTITETTY] Osuuskunnan säännöt ja ... 

(18.4.2018) 

Lupaavat osallisuuden 
käytännöt ja palaset 

Osuuskunta työllistää osatyökykyisiä -toimintamalli (innokyla.fi) 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20395
https://www.innokyla.fi/web/hanke2586726
https://drive.google.com/file/d/1x27cp8ryRoJztav4n4JHydVAk1ZjAgiI/view
https://drive.google.com/file/d/1GuDD8DO_xsbhqGnR_j3px5tFkss-zIbc/view
http://www.sites.google.com/gafe.kiipula.fi/osallisuuttaosuuskunnista
http://www.sites.google.com/gafe.kiipula.fi/osallisuuttaosuuskunnista
https://youtu.be/HJN5zGzQugg
https://youtu.be/HJN5zGzQugg
https://youtu.be/OCQQp82rGP0
https://youtu.be/OCQQp82rGP0
https://youtu.be/Fwx5GLcEHZs
https://youtu.be/XxOk3MLOqD0
https://youtu.be/XxOk3MLOqD0
https://www.youtube.com/watch?v=SxU6u-H8Qw4
https://www.youtube.com/watch?v=SxU6u-H8Qw4
https://youtu.be/ufire_buj-s
https://youtu.be/ufire_buj-s
https://www.innokyla.fi/web/malli7876310


   

 

 

 

Muut tulokset ja 
vaikutukset 

Osuuskuntavalmennusmalli ja kuvaukset innovatiivisesta  

osuuskunnasta, valmennuskäytännöistä ja osuuskunnan tarvitsemista  

tukimuodoista; osuuskunnat, jotka syntyivät valmennuksen seurauksena  

 (Taidokkaat osk, YrttiVillitys, Kukouri osk, Juliana osk, Osuuskunta  

Tulikipuna); osallistujien työllistymiset (lähes 70% hankkeeseen  

osallistuneista on työllistynyt osa- tai kokoaikaisesti); osallistujien  

osallisuuden kokemuksen, toiveikkuuden, rohkeuden ja itsearvostuksen  

sekä elämänlaadun ovat parantuminen; osuuskuntien tuottamat palvelut  

kunnille, yksityisille ihmisille ja kotitalouksille. 

Levittäminen ja 
juurrutus 

Osuuskunnat jatkavat toimintaansa hankkeen jälkeenkin. Hankkeen tulokset ovat 

toiminnallisesti ja rahoituksellisesti ankkuroitavissa kunnissa jo toimiviin 

palvelujärjestelmiin. Osuuskuntamalli soveltuu osaksi kuntouttavaa työtoimintaa tai sen 

voi järjestää työpajan osana. 

Erityishuomioita, 
kehittämistyön ongelmia 
ym. 

Osuuskunta on tuntematon yritysmuoto. Ongelmia tuotti myös TE-toimen käsitys siitä, 

onko osuuskunnan jäsen yrittäjä vai ei. Osuuskuntatoiminnan haasteita ovat erityisesti 

markkinointi ja johtaminen. 

 


