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- Jäseneksi voi liittyä koko kalenterivuoden ajan. Liittymismaksu maksetaan kuukauden 

kuluessa liittymisestä 

 

-   Jos liittymismaksua ei makseta ajallaan, täytyy jäsenyyttä hakea uudestaan 

 

- Jäseneksi voi hakea Osuman nettisivuilla täytettävällä lomakkeella. Osuma on yhteydessä 

hakijaan, minkä jälkeen virallinen liittymislomake allekirjoitetaan Osuman toimipisteessä. 

Jäsenen on todistettava henkilöllisyytensä liittymissopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.  

 

- Jäsen vastaa osaamisensa tiedottamisesta ja tietojen ajan tasalla pitämisestä 

osuuskunnalle 

 

- Jäsenen vastuulla on toimittaa palkanmaksua varten tarvittavat dokumentit (verokortti, 

henkilötiedot)  

 

- Toimeksiannoista tiedotetaan jäsenille sähköpostitse 

 

- Jäsenellä ei ole velvoitetta vastaanottaa hänelle tarjottuja toimeksiantoja 

 

- Toimeksiannon saa tekijä, joka siihen nopeimmin sitoutuu 

 

- Kaikista Osuman kautta tehtävistä toimeksiannoista tehdään kirjallinen sopimus ennen 

työn aloittamista 

 

- Jäsen voi laskuttaa myös omien kontaktien kautta saadun työnannon Osuman kautta. 

Tällöin Osuma vastaa työnannon sopimuksista ja hinnoittelusta.  

 



 
 

- Palkkio työstä maksetaan sopimuksessa sovittujen ehtojen mukaisesti. Palkkio maksetaan 

vain tehdystä työstä 

 

- Allekirjoittaessaan sopimuksen tekijä sitoutuu noudattamaan sen ehtoja 

 

- Työn aloitus- ja loppumisajankohdista sovitaan sopimuksessa 

 

- Työntekijä on velvoitettu raportoimaan toimeksiannon etenemisestä osuuskunnalle 

sopimuksessa erikseen määritellyllä tavalla 

 

- Valmiin työn toimittamisesta asiakkaalle sovitaan tapauskohtaisesti, huomioon ottaen 

toimeksiannon formaatti 

 

- Tanssija: Tekijä on velvoitettu huolehtimaan itse vakuutuksistaan sekä toimeksiannon 

työvälineiden vakuutuksista 

 

- Muusikko: Tekijä on velvoitettu huolehtimaan itse vakuutuksistaan sekä toimeksiannon 

työvälineiden vakuutuksista 

 

- Viestintä: Tekijä on velvoitettu huolehtimaan itse vakuutuksistaan sekä toimeksiannon 

työvälineiden vakuutuksista. Osuman vuokraamat työvälineet ovat vakuutettuja Osuman 

kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Osuma on velvoitettu: 

- Osuuskunta on velvoitettu tarjoamaan toimeksiantoja jäsenilleen avoimesti 

 

- Osuuskunta laatii toimeksiantojen sopimukset ja huolehtii jokaisen allekirjoittajaosapuolen 

allekirjoituksista 

 

- Osuuskunta on velvoitettu huolehtimaan työntekijän palkanmaksusta ja toimeksiantojen 

laskutuksesta sekä niihin liittyvistä kuluista 

 

- Osuuskunta sitoutuu hoitamaan lakisääteiset työnantajan velvoitteet  

 

- Osuuskunta ylläpitää jäsenrekisteriä, jonka tietoja säilytetään luottamuksellisesti, eikä niitä 

luovuteta markkinointitarkoituksiin 

 

- Osuuskunta neuvoo ja opastaa työntekijää toimeksiantojen toteutuksessa 

 

- Osuuskunta on työntekijän tukena toimeksiantoja toteutettaessa 

 

- Osuuskunta on velvoitettu kirjoittamaan työtodistuksen jäsenen pyynnöstä sekä 

jäsenyyden päättyessä 

 


