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Osuuskuntia on monenlaisia. Niillä kaikilla on kuitenkin samat periaatteet ja ominaisuudet. Kansainvälinen osuuskuntien 
liitto (ICA) kuvailee osuuskuntaa ”itsenäiseksi henkilöyhteenliittymäksi, joka on yhdistynyt vapaaehtoisesti vastaamaan 
yhteisiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiinsa ja pyrkimyksiinsä yhteisomistuksessa ja demokraattisessa 
määräysvallassa olevan yrityksen kautta”.
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ICA on myös hyväksynyt seitsemän osuuskuntaperiaatetta, joiden avulla osuuskunnat toteuttavat arvojaan käytännössä. 
Ne ovat: 

1.Jäsenyys on vapaaehtoista ja avointa

Osuuskunnat ovat vapaaehtoisjärjestöjä. Ne ovat avoimia kaikille henkilöille, jotka voivat käyttää osuuskunnan palveluja 
ja ovat halukkaita kantamaan jäsenyyteen liittyvät velvollisuudet ilman sukupuoleen, yhteiskuntaan, rotuun, politiikkaan 
tai uskontoon perustuvaa syrjintää. 

2. Demokraattinen jäsenten valvonta

Osuuskunnat ovat jäsentensä valvomia demokraattisia organisaatioita, jotka osallistuvat aktiivisesti toimintalinjojensa 
määrittelyyn ja päätösten tekemiseen. Valittuina edustajina toimivat miehet ja naiset ovat tilivelvollisia jäsenyydestä. 
Osuuskunnissa jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus (yksi jäsen, yksi ääni). 

3. Jäsenten taloudellinen osallistuminen

Jäsenet osallistuvat tasapuolisesti osuuskuntansa pääomaan ja valvovat sitä demokraattisesti. Ainakin osa tästä pääomasta 
on yleensä osuuskunnan yhteistä omaisuutta. Jäsenet saavat yleensä rajoitetun korvauksen merkitystä pääomasta 
jäsenyyden edellytyksenä. Jäsenet jakavat ylijäämiä johonkin tai kaikkiin seuraavista tarkoituksista: osuuskunnan 
kehittäminen, mahdollisesti perustamalla varauksia, joista ainakin osa olisi jakamattomia; jäsenten hyötyminen suhteessa 
heidän osallistumiseensa osuuskuntaan; ja muiden jäsenyyden hyväksymien toimien tukeminen. 

4.Itsenäisyys ja riippumattomuus

Osuuskunnat ovat jäsentensä valvomia itsenäisiä ja omatoimisia organisaatioita. Jos ne tekevät sopimuksia muiden 
organisaatioiden kanssa, hallitukset mukaan lukien, tai hankkivat pääomaa ulkoisista lähteistä, ne tekevät sen ehdoilla, 
joilla varmistetaan niiden jäsenten demokraattinen valvonta ja säilytetään niiden yhteistyöautonomia. 

5. Koulutus ja tiedotus

Osuuskunnat tarjoavat koulutusta jäsenilleen, vaaleilla valituille edustajilleen, johtajilleen ja työntekijöilleen, jotta he 
voisivat osallistua tehokkaasti osuuskuntiensa kehittämiseen. Ne tiedottavat suurelle yleisölle – erityisesti nuorille ja 
mielipidejohtajille – osuuskuntien luonteesta ja hyödyistä. 

6.Osuuskuntien välinen yhteistyö

Osuuskunnat palvelevat jäseniään tehokkaimmin ja vahvistavat osuuskuntaliikettä toimimalla yhdessä paikallisten, 
kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten rakenteiden kautta. 

1 https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity
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7. Huoli yhteisöstä

Osuuskunnat edistävät yhteisöjensä kestävää kehitystä jäsentensä hyväksymien käytänteiden avulla. 

Osuuskunnan perusta on yksi ihmisryhmä, joka on kokoontunut yhteisen hankkeen tai ajatuksen ympärille. Tämä ryhmä 
omistaa yhdessä johdon ja päätöksentekoprosessit ja osallistuu niihin, mutta myös jakaa riskit ja vastuut. ”Yksi jäsen = yksi 
ääni” -periaatteen mukaisesti kullakin jäsenellä on yhtäläinen osuus ja mahdollisuus osallistua osuuskunnan johtamiseen. 

Ihmisten kokoaminen yhteisen hankkeen ympärille voi myös tehdä osuuskunnista osallistavampia kuin muista yrityksistä, 
esimerkiksi päästämällä jäseniksi sellaisia henkilöitä, joilla on rajalliset mahdollisuudet hyödyntää resursseja ja antaa heidän 
osallistua täysipainoisesti organisaatioon sekä jakaa kokemuksiaan, tietojaan ja luovuuttaan. Yrityksenä osuuskunnat 
tuottavat voittoa: ne investoidaan ainakin osittain itse järjestöön. Jälleen kerran jäsenet päättävät yhdessä siitä, miten 
investoinnit tehdään ja mihin tavoitteisiin pyritään. 

Osuuskunnan ensisijaisena tavoitteena ei pitäisi olla voittojen tuottaminen sen jäsenille vaan sen jäsenten – ja hyvin usein 
koko yhteisön tarpeiden tyydyttäminen. 

Perustajaryhmästä riippuen nämä tarpeet voivat olla erilaisia, esimerkiksi  työntekijöiden työllistymismahdollisuuksien 
laajentamiseksi, uusien tai edullisempien palvelujen tarjoamiseksi käyttäjille tai käyttäjien ja perheiden aktiivisen 
osallistumisen mahdollistamiseksi palvelujensa hallinnointiin. Koska osuuskuntien omistajat ovat jäseniä, jotka itse 
ovat osa yhteisöä (käyttäjinä, sukulaisina, työntekijöinä jne.) ja jotka vastaavat tämän yhteisön tarpeisiin, osuuskunnat 
edistävät yhteisön yleistä etua. 
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Huomattava osa kotihoitopalvelujen kysynnästä syntyy paikallistasolla sekä julkisten laitosten toteuttamien  ohjelmien 
että yksityisellä tasolla toteutettujen kysynnän yhdistämisprosessien tuloksena. Näihin vaatimuksiin voivat vastata 
työntekijäryhmät, jotka harjoittavat toimintaansa virallisesti tai epävirallisesti ja jotka päättävät ottaa ammatillisen 
harppauksen perustamalla työntekijäosuuskunnan tai sosiaalisen osuuskunnan, joka perustuu usein monisidos-
ryhmäisyyteen. 

Kotihoitotyöntekijäosuuskunnat ja sosiaaliset osuuskunnat tarjoavat merkittävää lisäarvoa monella tavalla: 

Osuuskunnan omistajuus ja motivaatio 

Jäsenyys on avoin palvelunkäyttäjille (ja heidän perheilleen), palveluntarjoajille (sekä virallisille että epävirallisille) ja/
tai muille sidosryhmille. Otetaan käyttöön interaktiivisia mekanismeja sen varmistamiseksi, että osuuskunnan prosessit 
ja palvelut vastaavat käyttäjien ja palveluntarjoajien tarpeita.  Palvelun käyttäjät tuntevat olevansa vaikutusvaltaisia ja 
jäsenet voivat paremmin osuuskunnan ansiosta. 

Hallinto ja osallistuminen 

Päätöksentekoprosesseihin osallistuvat palvelunkäyttäjät ja palveluntarjoajat ja/tai muut sidosryhmät. Sisäisillä säännöillä 
ja innovatiivisilla mekanismeilla varmistetaan tasapuoliseen hierarkiaan perustuvat osallistavat päätöksentekoprosessit. 

Osallistava järjestelmä voi itse asiassa vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja mahdollistaa ammattimaisen kokemuksen 
säilyttämisen osuuskunnassa seuraavien kolmen mekanismin avulla: 

• Konfliktien helpompi ratkaiseminen demokraattisten puitteiden ja paremman tiedonkul un ansiosta. Miellyttävämpi, 
turvallisempi ja tuottavampi työympäristö kannustaa henkilöst ön pysyvyyteen.;

• Työntekijöiden omistamien pääomaosuuksien vähäinen likviditeetti työntekijöi den omistusosuuden yhteydessä, 
koska pääomaosakkeet korvataan ainoastaan nii den nimellisarvoon;

• Työntekijöitä kannustetaan sekä psykologisesti että materiaalisesti omistautumaan yrityksell e enemmän. 
Psykologisesti osallistava järjestelmä luo vahvemman samaistumisen yrit ykseen työntekijöiden keskuudessa. 
Olennaista on, että lupaus suuremmista tuloista voitonjaon , työpaikkojen vakauden, työ- ja yksityiselämän 
paremman tasapainon ja/tai palvelusvuosiin liittyvien palkkamahdollisuuksien kautta kannustaa työntekijöitä 
omistautumaan yrityksen menestykselle.

Paikallinen kehittäminen 

Työntekijät ja sosiaaliset osuuskunnat luovat kestävää taloudellista toimintaa, joka edistää suoraan paikallista kehitystä. 
Koska osuuskuntia hallinnoivat paikalliset sidosryhmät, niillä on yleensä perusteellinen tietämys yhteisöstä ja sen tarpeista. 
Sidosryhmien väliset osuuskunnat luovat synergiaa eri toimijoiden – viranomaisten, palvelunkäyttäjien ja palveluntarjoajien 
– välille ja takaavat siten, että paikallisen yhteisön eri edut ja resurssit ovat edustettuina ja että yhteiskunnan tarpeisiin 
vastataan asianmukaisesti. Joillakin syrjäisillä alueilla osuuskunnat ovat ainoa palveluntarjoaja, koska viranomaiset ovat 
lopettaneet julkisen palvelun tarjoamisen. 

Taloudellinen kestävyys 

Henkilökohtaiset palvelut ovat haaste monille Euroopan yhteisöille. Hoitoalalla julkiset palvelut tarjoavat harvoin 
monenlaisten ja monipuolisten tarpeiden kattamiseen tarvittavaa laajaa palveluvalikoimaa. Osuuskuntamalli voi auttaa 
yhteisöä vastaamaan tarpeisiinsa ja huolenaiheisiinsa pitkällä ja toteuttamiskelpoisella tavalla esimerkiksi vähentämällä 
hoitokustannuksia (ostamalla tavaroita ja palveluja kollektiivisesti) tai antamalla perheiden luoda ja hallinnoida itse 
tarvitsemiaan palveluja (kotisairaanhoito, kollektiivinen lastenhoito jne.).  
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Tarjotun palvelun laatu 

Ratkaiseva näkökohta, joka on otettava huomioon, ovat palveluntarjonnan taustalla olevat prosessit. Osuuskunnissa ovat 
yleensä mukana eri sidosryhmiä, jotka osallistuvat palvelun suunnitteluun ja yrityksen johtamiseen. Niiden osallistuminen 
osuuskunnan toimintaan lisää näin ollen niiden mahdollisuuksia valvoa toiminnan ja tarjottujen palvelujen laatua. 

Sosiaalipalvelujen tarjonnassa osallistava tekijä ei riitä takaamaan palvelun laatua; muita kriteerejä olisi painotettava 
ja varmistettava: saatavuus (maantieteellisen kattavuuden osalta), jatkuvuus (ajan mittaan) ja kohtuuhintaisuus. 
Jatkuvuuden kriteeriä korostetaan harvoin, vaikka se on yleishyödyllisen palvelun peruspiirre. Osuuskuntarakenne, joka 
on jäsenpohjainen ja pitkäaikainen, takaa erityisen tehokkaasti yleishyödyllisten palvelujen jatkuvuuden. 

Työn laatu 

Osuuskunnat pyrkivät tarjoamaan työntekijöilleen pitkäaikaisia ja laadukkaita työpaikkoja. Osuuskunnat tarjoavat myös 
mahdollisuuden palkata työntekijöitä virallisesti, mikä antaa heille virallisen äänen alalla. Mahdollisuuksien luominen 
työntekijöille liittyä osuuskuntiin ja tehdä yhteistyötä niiden kanssa voisi olla yksi strategia pimeän työn torjumiseksi. 
Kotihoitopalvelutyöntekijät kärsivät usein huonoista työoloista. Sen lisäksi, että osuuskunnat tarjoavat vakituista ja 
säännöllistä työtä, ne tarjoavat koulutusmahdollisuuksia ja osuuskunnan työntekijöiden osalta uusia johtamistaitoja. 

Yhteistyöjärjestö voi myös tarjota kotihoitotyöntekijöille mahdollisuuksia parantaa työolojaan. Suuri osa koti- ja 
hoitopalveluista on riippumattomien ammattilaisten (esimerkiksi sairaanhoitajien, siivoojien ja hoitajien) tarjoamia, ja 
heidän on noudatettava tiukkoja työaikoja (yövuorot, lomanpitovaikeudet jne.) ja huonoja sosiaalietuuksia (heikot tai 
kalliit eläkeohjelmat, työttömyyskorvauksen puuttuminen jne.). Osuuskuntien tavoitteena on parantaa kotihoitotyön 
ammattilaisten työoloja, parantaa palvelujen koordinointia ja laajentaa työmahdollisuuksia. 

Eurofoundin vuonna 2019 julkaisema raportti Osuuskunnat ja sosiaaliset yritykset: Työ ja työllisyys valituissa maissa2

vahvistaa, että ”osuuskunnat ovat osoittaneet selviytymiskyvyn lisäksi kykynsä kukoistaa talouskriisin jälkeen” 
ja että ”kokopäiväisten ja pysyvien työpaikkojen luomista ja säilyttämistä on yleisesti pidetty selvästi parempana 
”vakiotyöllisyysmallina”, jota käytetään usein laadukkaiden työpaikkojen indikaattorina”. Raportissa todetaan myös, 
että ”tapaustutkimusorganisaatioiden työntekijät arvostivat työn laatua korkealle sekä absoluuttisesti että vastaaviin 
organisaatioihin verrattuna. He antoivat myös korkeat arvosanat sosiaaliselle ympäristölle, äänelle ja edustukselle 
työpaikalla, työn ja yksityiselämän tasapainolle sekä tehtäväharkinnalle. (…) Osaamisen kehittäminen ja työsuhdeturva 
olivat vahvoja, ja työntekijöille pyrittiin tarjoamaan merkittäviä uramahdollisuuksia organisaatioissa. (…) Monet 
työn laadun ulottuvuuksista olivat olennainen osa organisaation tavoitteita, joten ne asetettiin etusijalle työpaikan 
käytännöissä.” 

2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/cooperatives-and-social-enterprises-work-and-employment-in-selected-countries
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REDES (Verkostot) – osuuskunta, joka huolehtii työntekijöistään ja asiakkaistaan 

REDES on voittoa tavoittelematon sosiaalinen osuuskunta, joka tarjoaa hoitopalveluja yhdessä Madridin heikko-
osaisimmista kaupunginosista, Pan Benditossa. 
Sen perusti ryhmä naisia, jotka osallistuivat vanhustenhuoltohankkeeseen ja halusivat muuttaa toimintansa 
vapaaehtoisesta ammatilliseksi. He muodostivat osuuskunnan, jonka tehtävänä oli tarjota koulutusta, sosiaalityötä ja  
vanhusten liitännäispalveluja kahdelle naapurustoyhdistykselle. 

Se on nyt kasvanut työllistämään 49 henkilöä. Liiketoiminta on kasvanut tasaisesti, ja osuuskunnan liikevaihto on 
nyt yli miljoona euroa vuodessa. Eri ammattien kirjoon kuuluu psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, sosiaalipedagogeja, 
puheterapeutteja, vanhusten avustajia, fysioterapeutteja, uraneuvojia ja asianajajia. REDES tarjoaa hoitopalveluja 
tuhannelle henkilölle. Työn laatu on korkea, koska sen erittäin osallistava työskentelytapa nostaa moraalia ja varmistaa 
vakaan tiimin. Työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä, he voivat välittää mielipiteitään ja tehdä parannusehdotuksia. 

Spazio Aperto Servizi (Avoimien tilojen palvelut) – palveluita apua tarvitseville 

Spazio Aperto Servizi Milanossa on A-tyypin sosiaalinen osuuskunta, joka tarjoaa sosiaalipalveluja Italian lainsäädännön 
mukaisesti. Se järjestää virkistys- ja koulutustoimintaa 100 koulussa, edistää ja neuvoo trauman ja lasten hyväksikäytön 
uhreja. Se tarjoaa kotiapua vaikeuksissa oleville aikuisille ja toimii välittäjänä vanhempien ja lasten välisissä konflikteissa. 
Vammaisille se tarjoaa laitoshoitoa ja päivähoitoa, kesäleirejä, lomia ja vuorohoitoa. 

80 prosenttia työntekijöistä on naisia, ja suurin osa työskentelee osa-aikaisesti. Työympäristö suosii ihmissuhteita ja 
jakamista. Osuuskunta on panostanut paljon koulutukseen, sekä toiminnassa että johtamisessa. 

Jäsenten osallistuminen liiketoimintasuunnitelman määrittelyyn auttaa lisäämään heidän motivaatiotaan ja 
sitoutumistaan suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, vähentää poissaoloja, henkilöstön 
vaihtuvuutta ja uupumusta sekä parantaa osuuskunnan tarjoamien palvelujen laatua ja räätälöintiä.

Edunsaajat osallistuvat palvelun hallinnointiin jatkuvan vuoropuhelun avulla, jonka tavoitteena on: 

• tarjota yksilöllistä palvelua, joka vastaa edunsaajien todellisia tarpeita;

• parantaa palvelua;

• löytää uusia liiketoiminnan tarpeita;

• kehittää uusia toimintoja, jotka suunnitellaan yhdessä tuensaajien kanssa hei dän tarpeidensa mukaisesti ja 
toteutetaan heidän aktiivisella osallistumisellaan.
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Gastoudercoöperatie Nederland (Lastenhoitoalan osuuskunta) – lastenhoitajien vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen Alankomaissa

Coöperatieve Vereniging Gastouders Nederlands perustettiin vuonna 2018 ja  sen päätavoitteena on tarjota 
ammattilaispalveluja 0–13-vuotiaille lapsille.  Alankomaissa lastenhoito järjestetään yleensä lastenhoitotoimistojen 
kautta. Monet lastenhoitajat ovat nykyään itsenäisiä yrittäjiä. Heidän on kuitenkin jatkettava työtään 
lastenhoitotoimiston kautta ilman, että he voivat valvoa työnsä ammattimaisuutta ja tunnustamista. Osuuskunnan 
perusti ensin ryhmä lastenhoitajia, jotka halusivat organisoida toimintansa erikoistuakseen paremmin, tarjotakseen 
ammattimaisia palveluja ja ennen kaikkea tulla riippumattomiksi alan yrityksistä. He ohjaavat itseään itsenäisesti 
ilman, että heidän tarvitsee hakea hyväksyntää kansalliselta lastenhoitotoimistolta, joka toimii hallituksen puolesta 
välittäjänä vanhempien ja lastenhoitajien välillä. He päättävät yhdessä käytännöistä, koulutuksesta, työoloista 
ja maksujen suuruuksista. Osuuskunnat ovat myös tehokas väline, jonka avulla nämä työntekijät voivat valvoa 
työolojaan. Toisin kuin lastenhoitotoimistossa, lastenhoitaja saa maksun vanhemmilta täysimääräisesti. Jokainen 
hoitaja maksaa jäsenmaksun. Voitot sijoitetaan koulutukseen tai jaetaan takaisin hoitajille. Tällä tavoin jokainen 
vaikuttaa osaltaan ammattitaidon kasvuun ja lastenhoidon laatuun. 

Maison des Services à la personne (MDSAP) (Henkilökohtaisten palvelujen keskus) – Kotihoitopalveluiden 
tarjoaja Ranskassa 

Vuonna 2012 perustettu MDSAP on osuuskunta, joka kokoaa yhteen noin 700 kotihoitopalveluiden 
tarjoajaorganisaatiota. MDSAP aloitti toimintansa Ranskassa puutarhanhoito-, siivous-, hallinto- ja 
tietotekniikkapalvelujen tarjonnalla, jonka osuus sen toiminnasta on 90 prosenttia. Se on hiljattain laajentanut 
tarjontaansa koskemaan kotihoidon tarjoamista vanhuksille. Sen toiminta perustuu resurssien (rahoitus, henkilöstö, 
taitotieto jne.) yhdistämiseen, ja se rakentuu kuuden perusarvon ympärille: riippumattomuus, osallistuminen, 
resurssien yhdistäminen, demokratia, osakkuus ja solidaarisuus. MDSAP:n jäsenet hyötyvät lisenssistä, jonka avulla he 
voivat tarjota kotihoitotyötä täysin paikallisten ja alueellisten määräysten mukaisesti ja saada tukea varmistaakseen 
palvelun korkean laadun. Jäsenet tekevät päätöksiä ja valitsevat demokraattisesti johtajansa yleiskokouksessa ”yksi 
jäsen, yksi ääni” -periaatteen mukaisesti. 
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Ireland’s Great Care Co-op (Irlannin Great Care Co-op) 

Migrant Rights Centre Ireland (MRCI)(Irlannin siirtolaisten oikeuksien keskus) tukee kotipalvelutyöntekijöitä, pakkotyön 
uhreja, opiskelijoita sekä paperittomia työntekijöitä ja perheitä ja käsittelee tällä hetkellä noin 2 000 tapausta vuodessa. 
Se puolustaa paperittomien maahanmuuttajien oikeuksia ja keskittyy edelleen yhteisiin toimiin vahvempien yhteisöjen 
ja parempien työpaikkojen rakentamiseksi. 

MRCI perustaa parhaillaan Irlannin ensimmäistä maahanmuuttajien johtamaa hoito osuuskuntaa. Great Care Co-op 
aloitti toimintansa helmikuussa 2020 Dalkey/Dun Laoghairen alueella Kaakkois-Dublinissa. Hanke sai tukea Irlannin 
hallitukselta ja Euroopan sosiaalirahastolta 2014–2020 osana työllistettävyyttä, osallisuutta ja oppimista koskevaa 
ohjelmaa (PEIL) 2014–2020. Se tarjoaa kodinhoito- ja hoivapalveluja ikääntyneille ja omaksuu kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan, jossa omaishoitajat ja viralliset hoivatuet (yleislääkärit, terveydenhoitajat, jalkahoitajat, 
hammaslääkärit ja työterapeutit) osallistuvat hoitosuunnitelman suunnitteluun. Osuuskunnan liiketoimintamalli 
perustuu henkilöstöön investointiin, minkä tavoitteena on vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Organisaatiota ja 
palveluja johtaa ja ylläpitää omalla alueellaan työskentelevä ensihoitohenkilökunta. 
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Sopiva oikeudellinen kehys ja veroedut 
Osuuskuntien kehittämisen edistämiseksi valtioilla olisi oltava asianmukainen oikeudellinen ja sääntelykehys, joka 
auttaa avaamaan mahdollisuuksia  verohelpotuksille, tuen antamiseen ja osallistumisen julkisiin hankintoihin ja muille 
markkinoille. 

Monissa maissa osuuskuntia pidetään automaattisesti voittoa tavoittelemattomina järjestöinä, joten ne voivat saada 
verohelpotuksia. Lähes kaikkialla osuuskuntien verosäännöksissä myönnetään verohelpotuksia varoille, jos ne osoitetaan 
jakamattomaan vararahastoon. 

Sosiaalilausekkeiden soveltaminen julkisissa hankinnoissa 
Julkiset hankinnat ovat ratkaisevan tärkeät markkinat kotihoitopalvelujen tarjoamiselle, koska monet näistä palveluista ovat 
paikallisviranomaisten tarjoamia. Osuuskuntien tiedetään tarjoavan korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia palveluja erityisesti 
sosiaalipalvelualalla ottaen huomioon käyttäjien ja perheiden tarpeet. Kun paikallisviranomaiset päättävät ulkoistaa nämä 
palvelut julkisilla tarjouskilpailuilla osuuskuntien ja sosiaalisten yritysten osallistumisen helpottamiseksi, ne voivat 
käyttää sosiaalilausekkeita. EU:n uudessa julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä (direktiivi 2014/24/EU) annetaan 
hankintaviranomaisille useita tapoja edistää sosiaalisesti vastuullisia julkisia hankintoja. Monet näistä säännöksistä (varatut 
hankintasopimukset, sosiaalipalveluja koskeva kevyt järjestelmä, laatu–hintasuhdetta koskeva kriteeri) voivat parantaa 
osuuskuntien mahdollisuuksia osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin kotihoitopalveluista. Julkisten ostajien olisi erityisesti 
hyödynnettävä “kevyttä järjestelmää” (direktiivin 74–77 artikla), jossa tunnustetaan, että suoraan henkilölle tarjottavilla 
sosiaali , terveys- ja muilla palveluilla on muista palveluista poikkeavia tavoitteita, käyttäjätyyppejä ja ominaisuuksia ja 
että ne edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista osallisuutta erityisesti heikossa asemassa olevien ryhmien 

osalta.  Yhteissuunnittelun toteuttaminen sosiaalipolitiikassa 
Yhteissuunnittelu sosiaalipolitiikassa ja erityisesti julkisten viranomaisten toteuttamassa kotihoitotyön suunnittelussa 
edellyttää kaikkien sidosryhmien aktiivista osallistumista. Niistä palvelujen tarjoamisesta vastaavien osuuskuntien ja 
sosiaalisten yritysten ääntä olisi kuultava ja se olisi otettava huomioon. 

Osuuskunnat ovat lähellä yhteisöä, ja niillä on parhaat edellytykset ymmärtää käyttäjien tarpeita. Paikallisviranomaisia 
olisi kannustettava käyttämään erityisiä välineitä, jotka suosivat palvelujen ja toimien uudelleenorganisointia, 
voimaannuttamista ja verkottumista, jotta ne ohjelmoitaisiin ja pantaisiin täytäntöön integroituna järjestelmänä, johon 
kaikki sidosryhmät osallistuvat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 

Tuen (taloudellisen ja muun) edistäminen 
Kotihoitotyöntekijäosuuskunnat ja sosiaaliset osuuskunnat kohtaavat useita ongelmia, jotka liittyvät: 

• pankkilainan saantiin (takuiden puute, vähäinen pääoma jne.)

• liiketoiminta- ja rahoitustaitojen puutteeseen

• rahoitusmarkkinoiden logiikkaan, jota ei ole suunniteltu tukemaan niiden kehitystä (sosiaalinen arvo vs. 
taloudellinen tuotto)

• julkisen rahoituksen vähentämiseen ja julkisen talouden kasvaviin rajoitteisiin

• halvimman tarjouksen kriteerin käyttöön julkisissa hankinnoissa

Innovatiivisten ratkaisujen etsiminen tällä alalla on erityisen tärkeää. 

Sopiva oikeudellinen kehys ja veroedut
Osuuskuntien kehittämisen edistämiseksi valtioilla olisi oltava asianmukainen oikeudellinen ja sääntelykehys, joka 
auttaa avaamaan mahdollisuuksia verohelpotuksille, tuen antamiseen ja osallistumisen julkisiin hankintoihin ja muille 
markkinoille.

Monissa maissa osuuskuntia pidetään automaattisesti voittoa tavoittelemattomina järjestöinä, joten ne voivat 
saada verohelpotuksia. Lähes kaikkialla osuuskuntien verosäännöksissä myönnetään verohelpotuksia varoille, jos ne 
osoitetaan jakamattomaan vararahastoon. 

Sosiaalilausekkeiden soveltaminen julkisissa hankinnoissa
Julkiset hankinnat ovat ratkaisevan tärkeät markkinat kotihoitopalvelujen tarjoamiselle, koska monet näistä palveluista 
ovat paikallisviranomaisten tarjoamia. Osuuskuntien tiedetään tarjoavan korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia palveluja 
erityisesti sosiaalipalvelualalla ottaen huomioon käyttäjien ja perheiden tarpeet. Kun paikallisviranomaiset päättävät 
ulkoistaa nämä palvelut julkisilla tarjouskilpailuilla osuuskuntien ja sosiaalisten yritysten osallistumisen helpottamiseksi, 
ne voivat käyttää sosiaalilausekkeita. EU:n uudessa julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä (direktiivi 2014/24/
EU) annetaan hankintaviranomaisille useita tapoja edistää sosiaalisesti vastuullisia julkisia hankintoja. Monet näistä 
säännöksistä (varatut hankintasopimukset, sosiaalipalveluja koskeva kevyt järjestelmä, laatu–hinta suhdetta koskeva 
kriteeri) voivat parantaa osuuskuntien mahdollisuuksia osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin kotihoitopalveluista. 
Julkisten ostajien olisi erityisesti hyödynnettävä “kevyttä järjestelmää” (direktiivin 74–77 artikla), jossa tunnustetaan, 
että suoraan henkilölle tarjottavilla sosiaali, terveys- ja muilla palveluilla on muista palveluista poikkeavia tavoitteita, 
käyttäjätyyppejä ja ominaisuuksia ja että ne edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista osallisuutta 
erityisesti heikossa asemassa olevien ryhmien osalta.      

Yhteissuunnittelun toteuttaminen sosiaalipolitiikassa
Yhteissuunnittelu sosiaalipolitiikassa ja erityisesti julkisten viranomaisten toteuttamassa kotihoitotyön suunnittelussa 
edellyttää kaikkien sidosryhmien aktiivista osallistumista. Niistä palvelujen tarjoamisesta vastaavien osuuskuntien ja 
sosiaalisten yritysten ääntä olisi kuultava ja se olisi otettava huomioon.

Osuuskunnat ovat lähellä yhteisöä, ja niillä on parhaat edellytykset ymmärtää käyttäjien tarpeita. Paikallisviranomaisia 
olisi kannustettava käyttämään erityisiä välineitä, jotka suosivat palvelujen ja toimien uudelleenorganisointia, 
voimaannuttamista ja verkottumista, jotta ne ohjelmoitaisiin ja pantaisiin täytäntöön integroituna järjestelmänä, 
johon kaikki sidosryhmät osallistuvat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 

Tuen (taloudellisen ja muun) edistäminen
Worker and social cooperatives in the PHS sector face several difficulties concerning:  

• pankkilainan saantiin (takuiden puute, vähäinen pääoma jne.)

• liiketoiminta- ja rahoitustaitojen puutteeseen

• rahoitusmarkkinoiden logiikkaan, jota ei ole suunniteltu tukemaan niiden kehitystä (sosiaalinen arvo vs. 
taloudellinen tuotto)

• julkisen rahoituksen vähentämiseen ja julkisen talouden kasvaviin rajoitteisiin

• halvimman tarjouksen kriteerin käyttöön julkisissa hankinnoissa

Innovatiivisten ratkaisujen etsiminen tällä alalla on erityisen tärkeää.
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Rahoituksen osalta osuuskunnilla olisi oltava mahdollisuus käyttää koko rahoitusketjua. 

Sosiaalisten yritysten ja osuuskuntien tukemiseen tarkoitetuissa rahoitusvälineissä olisi yhdistettävä erilaisia rahoitustapoja, 
jotta ne soveltuisivat kaikkiin liiketoiminnan elinkaaren vaiheisiin. Niissä olisi yhdistettävä avustuksia (aloitteleville 
yrityksille) ja lainoja vakiintuneille yrityksille, ja niihin voisi sisältyä omapääomaehtoisia välineitä ja takausvälineitä. 
Varojen operatiivinen hallinnointi olisi järjestettävä ja sijoitettava mahdollisimman lähelle toiminnallista tasoa. Lisäksi 
viranomaisten, jotka eivät luota lainojen hallinnointiin, olisi etsittävä kumppaneikseen sosiaalirahoituslaitoksia, koska ne 
tuntevat alan ja voivat paremmin arvioida osuus- ja yhteisötalouden yritysten sosiaalista arvoa ja erityistarpeita (esim. tuki 
ja tekninen neuvonta). 

Taloudellisen tuen lisäksi muuta kuin taloudellista tukea voivat antaa esimerkiksi osuuskuntien liitot, yritysten 
tukikeskukset ja yhteenliittymät. Nämä organisaatiot tarjoavat koulutusta, liike elämäneuvontaa, oikeudellista 
ja verotuksellista neuvontaa, valmennusta, markkinointitukea ja monia muita palveluja, jotka ovat olennaisia sekä 
osuuskuntien perustamisen että niiden kehittämisen kannalta. Sen vuoksi viranomaisten olisi edistettävä ja tuettava niitä 
sekä kansallisella että paikallisella tasolla. 

15



MITEN 
LUODAAN OSUUSKUNTA 
KOTIHOITOALALLA 

>>
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Mitä sosiaalinen ympäristösi tarvitsee? 

Osuuskunnat ovat juurtuneet sosiaaliseen ja taloudelliseen ympäristöönsä: niiden perustaminen perustuu usein 
tarpeeseen tai mahdollisuuteen. Ensimmäinen vaihe on määrittää, vastaako osuuskuntasi tarjoama palvelu ihmisten 
tarpeita ja käyttävätkö he sitä. Ennen yrityksen perustamista ja suunnittelemastasi osuuskunnasta riippumatta on erittäin 
suositeltavaa tehdä jonkinlaista tutkimusta. Tarvearviointia varten on olemassa useita lähestymistapoja ja välineitä. On 
muistettava, että yhteisöt tarjoavat jo monia kotihoitopalveluita: ne voivat olla virallisesti tai epävirallisesti organisoituja, 
julkisten palvelujen tukemia tai itse organisoituja. Kotihoitopalvelujen kartoittaminen edellyttää, että teet arvion alueella 
jo toimivista sidosryhmistä: tapaamalla heitä ja esittelemällä ideasi voit testata projektisi tarkoituksenmukaisuutta ja 
hyötyä ulkoisesta tietämyksestä ja kokemuksesta. Näin voit mukauttaa ideaasi vastaavasti. Tämä vaihe tarjoaa myös 
mahdollisuuden tunnistaa osuuskuntasi mahdollisia tulevia kumppaneita. 

Jäsenyys 

Osuuskunnan ensisijainen tavoite on vastata jäsentensä tarpeisiin: kenen tarpeisiin aiotte kohdentaa? 

• Työntekijöiden osuuskunta: niiden työntekijöiden omistuksessa ja määräysvallassa, jotka omistavat enemmistön 
osakkeista. Osuuskunta toimii työntekijöidensä hyväksi;

• Usean sidosryhmän osuuskunta: jäseniä voivat olla henkilöstö, käyttäjät, naapurit, tavarantoimittajat – kaikki, jotka 
osallistuvat osuuskunnan toimintaan ja toiminnan suunnitteluun. Esimerkiksi hoitokodissa jäseniä ovat asukkaat, 
henkilökunta, sukulaiset ja ehkä j opa sosiaalivirkailijat. Huomaa, etteivät kansalliset säännökset aina kata tai salli 
usean sidosryhm än osuuskuntia.

Osuuskunnan on oltava elinkelpoinen yritys. Kuten muutkin yritykset, useimmat osuuskunnat pyrkivät saamaan riittävästi 
tuloja kustannusten kattamisen lisäksi tuottaakseen voittoa, ja jäsenet päättävät, investoidaanko ylijäämä uudelleen 
yritykseen, jaetaanko se jäsenten kesken vai annetaanko se yhteisölle. Sinun on oltava varma, että osuuskuntasi saa tuloja 
tarjoamistaan tavaroista tai palveluista. 

TARPEIDEN TUNNISTAMINEN:
MITKÄ OVAT TAVOITTEENNE? 1 
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HANKITAAN  
OSUUSKUNTA YHDESSÄ 

Ihmiset ovat osuuskunnan peruskomponentti – yhdessä työskentely on vahvuus, mutta se voi olla myös haaste! 
Motivoituneiden ihmisten löytäminen ja kokoaminen on tärkeä askel osuuskuntahankkeessasi. Muodostettavan 
osuuskunnan koosta ja muodosta sekä käytettävissä olevista resursseista riippuen organisaatiosi voi tukeutua yksinomaan 
vapaaehtoisiin, ottaa mukaan työntekijöitä tai palkata henkilöstöä. Joka tapauksessa osuuskuntasi käynnistäminen 
edellyttää motivoitunutta ja luotettavaa tiimiä, jotta hanke onnistuisi. 

Usean sidosryhmän palveluosuuskuntaan voi tyypillisesti kuulua: 

• järjestäjät eli henkilöt,  jotka osallistuvat osuuskunnan perustamiseen ja jatkuvaan suunnitteluun, kuten 
ohjausryhmä tai hallintokomitea;

• työntekijät/vapaaehtoiset eli viralliset ja/tai epäviralliset palveluntarjoajat (sairaanhoitajat, sukulaiset jne.);

• edunsaajat eli palvelunkäyttäjät.

Ulkoisten sidosryhmien (julkishallinto, hoitoalan organisaatiot, paikalliset kansalaisjärjestöt jne.) osallistuminen voi myös 
tarjota organisaatiollenne lisävoimavaroja julkisen tuen ja ulkoisen rahoituksen sekä kokemuksen ja taitotiedon muodossa. 
Mallia olisi mukautettava ryhmän koon ja kapasiteetin mukaan. 

2 
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LIIKETOIMINNAN 
SUUNNITTELU 

Nyt kun olet tunnistanut tarpeen, johon aiot vastata, ja koonnut aktiivisen ja luotettavan ryhmän ihmisiä osallistumaan 
projektiin, sinun täytyy kysyä itseltäsi, miten tämä liikeidea voidaan muuttaa elinkelpoiseksi yritykseksi. Tämän vaiheen 
tarkoituksena on auttaa sinua: 

• tekemään markkinatutkimuksen

• laatimaan liiketoimintasuunnitelman

• laatimaan rahoitussuunnitelman

Sinun on tavattava ulkopuolisia kumppaneita ja laitettava resursseja liikkeelle. Tämän tarkoituksena on myös 
kannustaa sinua kommunikoimaan, kertomaan ideasta ympäristöllesi ja mukauttamaan sitä ulkoisiin rajoitteisiin, jotta 
onnistumismahdollisuutesi paranisivat. 

Markkinatutkimus 

Osuuskuntasi hahmotelma käy yhä selkeämmäksi. Tässä vaiheessa on olennaisen tärkeää saada perusteellinen käsitys 
edunsaajien tunteista ja mieltymyksistä. Se muodostaa perustan, jonka pohjalta voit määrittää, mitä palveluja osuuskuntasi 
tarjoaa ja miten markkinoit niitä alueella. 

Vaikka alustava tarvearviointi varmasti ruokkii sitä (katso vaihe 1), markkinatutkimuksessa olisi mentävä pidemmälle. Sillä 
pyritään konkreettisesti kohtaamaan tarjoamanne palvelut taloudellisen ja sosiaalisen todellisuuden kautta. Vaikka tarve 
on olemassa ja tunnistettu, markkinoille pääsemiseksi sen ratkaisemiseksi tarvittavien välineiden on vastattava käyttäjien 
valmiuksia, käsityksiä ja tottumuksia. Markkinatutkimuksen avulla voit tunnistaa ja ennakoida mahdollisia mahdollisuuksia 
ja esteitä sekä mukauttaa projektiasi vastaavasti. 

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen 

Nyt kun olet kerännyt tärkeimmät tiedot osuuskuntasi liiketoiminnasta, olet valmis laatimaan liiketoimintasuunnitelman. 
Liiketoimintasuunnitelma virallistaa osuuskuntasi tavoitteet ja tavan, jolla tavoitteet saavutetaan ja rahoitetaan. 
Suunnitelman laatiminen on olennaisen tärkeää, vaikka se voi tuntua pitkältä ja pitkäveteiseltä: sen avulla voit selkeyttää 
ja järjestellä projektin toteutusprosessia – itsellesi mutta myös kaikille sidosryhmille, olivatpa ne tulevia jäseniä tai 
kumppaneita (erityisesti mahdollisia sijoittajia). 

Ihannetapauksessa kaikki tulevat osuuskunnan jäsenet olisi otettava mukaan tähän elintärkeään vaiheeseen, jotta saataisiin 
yhteinen käsitys organisaation tavoitteista ja toimintaprosesseista. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun osuuskuntaan 
kuuluu erityyppisiä jäseniä, kuten usean sidosryhmän järjestöissä. Eri ryhmillä voi olla erilaisia tarpeita, lähestymistapoja, 
taustoja ja odotuksia, jotka voivat olla toisiaan täydentäviä tai ristiriitaisia: liiketoimintasuunnitelman laatiminen 
tarjoaa mahdollisuuden kohdata nämä ajatukset ja löytää yhteisymmärrys. Tämä on olennaisen tärkeää organisaation 
tulevaisuuden turvaamiseksi. 

Rahoitussuunnitelman laatiminen 

Rahoitussuunnitelma on olennainen osa liiketoimintasuunnitelmaa. Siinä olisi esitettävä yleiskatsaus osuuskunnan tuloista 
ja menoista, sen vuotuisesta tuloslaskelmasta ja sen kassavirtaennusteesta. 

(Osuuskunnan) liiketoiminnan käynnistäminen edellyttää alkuinvestointeja: käynnistysvaiheessa tarvittavan pääoman 
määrä riippuu kansallisista säännöksistä, mutta myös organisaation tarpeista suunnitellun toiminnan osalta (ostomateriaalit, 
palkkojen maksaminen ensimmäisten kuukausien aikana, viestintäkustannukset jne.). 

Useita rahoituslähteitä voidaan harkita. Ensimmäisen tason olisi kuitenkin aina oltava osuuskuntien osuuksien muodossa 
maksettavat jäsenten rahoitusosuudet: osuuden hinnassa olisi näin ollen oltava oikeudenmukainen tasapaino jäsenten 
taloudellisen kapasiteetin ja yritysten investointitarpeiden välillä. 
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KUMPPANI JA 
TUKIORGANISAATIOIDEN 
MOBILISOINTI 

Osuuskuntaprojektisi pääasiallinen perusta on nyt ratkaistu: on koottu motivoitunut tiimi, luotu elinkelpoinen 
liiketoimintamalli ja tunnistettu tärkeimmät vaiheet ajatuksen toteuttamiseksi. Ennen liiketoiminnan aloittamista voit harkita 
ulkoisia tukimekanismeja. Osuuskuntaliitot voivat tarjota sinulle yritystukea ja olennaista tietoa osuuskuntatoiminnan 
jokapäiväisistä käytännön näkökohdista, kuten: 

• oikeudellinen tuki

• liiketoimintasuunnitelman konsolidointi ja täytäntöönpano

• markkinointistrategian määrittely

• käytettävissä olevat rahoitusmekanismit

• koulutus (osuuskuntien hallinto, henkilöresurssien kehittäminen jne.)

Rahan kerääminen 

Käynnistysvaiheessa olevat osuuskunnat eivät yleensä omista mitään: pääomaa voi siis puuttua, mikä estää sinua tekemästä 
toiminnan käynnistämiseen tarvittavia alkuinvestointeja. Ulkoisia rahoituslähteitä olisi harkittava, ja niiden saatavuus ja 
merkitys vaihtelevat maittain. Osuuskuntaliitot voivat ehkä tarjota sinulle projektiisi sopivaa teknistä tietoa. 

On muistettava, että nämä rahoituslähteet voivat täydentää toisiaan; rahoituspaketin luominen – erilaisten 
rahoitusmuotojen yhdistelmä eri ajanjaksoina – voi olla edullisempi ja kätevämpi vaihtoehto. Jos harkitset lainaamista, 
sinun pitäisi myös yrittää arvioida tarkasti, mitä tarvitset: jos lainaat enemmän kuin tarvitset, joudut maksamaan korkoa ja 
maksamaan takaisin rahaa, jota et käyttänyt. Tämä on arvioitava rahoitussuunnitelmasi perusteella, johon on sisällyttävä 
kaikki lainan takaisinmaksut ja korkomaksut. 
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RAKENTEEN  
VALMISTELU 

Nyt on aika virallistaa sisäiset hallintosääntösi ja rekisteröidä osuuskuntasi kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Voit 
myös ajatella organisaatiosi suhdetta osuuskuntaliikkeeseen: jäseneksi liittyminen osuuskuntaliittoon voi antaa sinulle 
mahdollisuuden hyötyä neuvoa antavasta tuesta ja yhteistyön synergiasta myös käynnistysvaiheen jälkeen. 

Peruskirjassa vahvistetaan osuuskuntasi perussäännöt, joissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miksi järjestö perustettiin, 
mitkä ovat sen pääperiaatteet ja -tavoitteet, mitä sillä on tehtävissä (mitä palveluja sillä pyritään tarjoamaan) ja miten se 
on järjestetty. 

Jäsenyyssääntöjesi olisi oltava sopusoinnussa osuuskuntatoiminnan tärkeimmän periaatteen kanssa: ”avoin ja 
vapaaehtoinen jäsenyys.” Tämä ei tarkoita, että sinun on sallittava kenen tahansa liittyminen osuuskuntaasi, vaan että 
jäsenyyden ehtojen on oltava puolueettomat ja syrjimättömät. 

Jäsenyyskriteerejä on harkittava viisaasti ja strategisesti. Pyrkiikö osuuskuntanne rekrytoimaan valtavan määrän 
jäseniä vai päinvastoin pitämään aktiivisten jäsenmäärän matalana? Tarjotaanko palveluja vain jäsenille vai myös muille 
kuin jäsenille? Jos valitsitte usean sidosryhmän järjestön, pitäisikö liittymismenettelyn ja -edellytysten olla yhtäläiset 
kaikenlaisten jäsenten osalta paikallisesta lainsäädännöstä riippuen? 

Jäsenyysjärjestelmät liittyvät läheisesti haluamaasi hallintomalliin. 

Hallinnointi varmistaa osuuskuntasi asianmukaisen päivittäisen organisoinnin. On tärkeää löytää mekanismeja, jotka 
mahdollistavat sekä vastuuvelvollisuuden että avoimuuden ja minimoivat jäsenille aiheutuvat riskit varmistaen samalla 
osallisuuden. 
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LIIKETOIMINNAN 
KÄYNNISTÄMINEN 

Nyt kun osuuskuntasi on luotu ja aloittamassa palvelujen tarjoamisen, seuraavat työkalut täydentävät varusteitasi ja 
tekevät sinut täysin valmiiksi tätä uutta seikkailua varten: 

1. Avaa pankkitili osuuskunnan nimissä. Harkitse osuuspankkeja: ne voivat tarjota sinulle sopivia palveluja ja 
mielenkiintoisia alennuksia;

2. Jos odotat saavuttavasi nopeasti huomattavan liikevaihdon, voi olla viisasta – tai jopa pakollista – nimittää 
tilintarkastaja tai riippumaton tarkastaja. Tarkista osuuskuntaasi koskevat vaatimukset kansalliselta neuvojalta;

3. Kun aiot rekrytoida sihteeristön, harkitse, onko sinun nimitettävä yksi tai useampi johtaja;

4. Luo osuuskuntasi paperitarvikkeet (käyntikortit, viralliset kirjepaperit jne.);

5. Tutustu sisäisiin hallinto- ja ohjausprosesseihisi. Voit jo perustaa lakisääteiset rekisterisi;

6. Harkitse osuuskuntasi vakuuttamista. Pankeista puheenollen,  osuuskunnalliset vakuutuksenantajat voivat tarjota 
sinulle mielenkiintoisia tuotteita;

7. Laadi viestintästrategiasi ja mieti organisaatiosi läsnäoloa verkossa ja verkkotunnuksia. Osuuskuntasi identiteetti 
voidaan esittää .coop-verkkotunnuksella (http://identity.coop);

8. Päätä hallintovuotesi, mukaan lukien tilikauden loppu ja seuraavat yleiskokoukset.
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Tämän projekti on Euroopan 
unionin rahoittama.
(Ad-PHS - VS/2018/0344)


