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Onnistunut 
 omistajanvaihdos 
 hyvinvointialalla



Hyvinvointiyritykset kiertoon -hank-
keen tavoitteena on rakentaa inno-
vaatioalustat pääkaupunkiseudulle ja  
Oulun alueelle yhteistyössä muiden  
omistajanvaihdosta edistävien toimi-
joiden kanssa. Innovaatioalustan    toi  - 
minnan tavoitteena on tuottaa  hy vin - 
vointialalle yritysten kehittämisen ja 
omistajanvaihdosten kautta uutta yrit-
täjyyttä, osaamista ja työllisyyttä sekä 
tutkimus-, kehittämis- ja  innovaa tio - 
yhteistyötä. 
 
Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneus-
alalla tarvitaan uudenlaista yri tys-
toimintaa ja innovaatioita väestön 
ikään tyessä ja  monikulttuuristuessa 
sekä asiakkaiden valinnanvapauden  li   - 
sääntyessä. Seuraavan 10 vuoden  ai ka - 
na Suomessa on ikääntymisen vuoksi  
omistajanvaihdoksen edessä yli 6000 
terveys- ja sosiaalialan yritystä, joista 
vain 23 prosentilla on jatkaja tiedossa. 

Pienissä yrityksissä  omistajanvaihdosta 
ei usein tulla ajatelleeksi eikä siihen 
valmistauduta riittävän ajoissa. Riski-
nä on tuhansien yritysten ja työpaik-
kojen menetys. Haasteeseen voidaan 
vastata luomalla toimivat tukiraken-
teet  hyvinvointialan yritysten kehittä-
miseen ja omistajanvaihdoksiin sekä 
 tekemällä omistajanvaihdoksen kaut-
ta syntyvästä yrittäjyydestä tunnettu 
ja haluttu uravaihtoehto.

Tavoitteena avoin yhteistoiminta
Avoin innovaatioalusta rakentuu:

• Jatkajia etsivien ja tulevien yrittäjien 
rekrytointikanavista

• Hyvinvointiyritysten kehittämisen 
tukiprosesseista

• Omistajanvaihdoksen tukiprosesseista
• Ammattikorkeakoulujen (Metropolia, 

Haaga-Helia, Laurea ja Oulun ammatti -
korkeakoulu) ja muiden omistajanvaih-
dosta tukevien tahojen verkostosta ja 
yhteistoiminnasta



Alustalla kehitetään omistajanvaihdok-
sen edessä olevia  hyvinvointiyrityksiä 
sekä synnytetään uutta  yhteistyötä ja 
markkinavetoisia palveluja törmäyt tä-
mällä yrityksiä, eri alojen  opis  ke  li  joi ta , 
luopujia ja jatkajia sekä hyvin voin - 
ti palveluja käyttäviä kaupunkilaisia. 
 Kehittämistyötä tekevät potentiaaliset  
jatkajat ja monialaiset opiskelijaryhmät 
yhdessä yrittäjien kanssa. Näin vas-
tataan moninaisten ja monikulttuu-
risten kaupunkilaisten tarpeisiin hyö-
dyntäen palvelumuotoilua ja tekno- 
logiaa. 

Hankkeessa tuetaan hyvinvointiyrit-
täjiä ja jatkajia omistajanvaihdospro-
sessissa järjestämällä koulutusta ja 
 yrityskohtaisia tukiprosesseja.  Toiminta 
rakennetaan yhteistyössä muiden omis-
tajanvaihdostoimijoiden kanssa. Hank-
keessa kehitetään sataa omistajan-
vaihdoksen edessä olevaa yritystä.
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www.hyvinvointiyritys.com

Ulla Vehkaperä 
+358 40 714 5147  
ulla.vehkapera@metropolia.fi

www.rakennerahastot.fi

Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama hanke. Hanke 
toteuttaa EAKR  toimintalinjaa 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja 
hyödyntäminen. Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien 
kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta. Hankkeen rahoittavana virano-
maisena on Uudenmaan liitto. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2016-30.9.2018.

• Oletko kiinnostunut hyvinvointialan yrityksesi myymisestä tai 
yrityksen ostamisesta?

• Haluaisitko kehittää yrityksesi myyntikuntoon opiskelijoiden ja 
asiantuntijoiden avustuksella?

• Tiedätkö mitä sinun pitää yrityksen jatkajana tietää ja osata?

Järjestämme tiedotustilaisuuksia ja annamme sinulle maksutonta 
neuvontaa, ohjausta ja tukea!

Osatoteutusten projektipäälliköt:

Projektipäällikkö:

Sirkka-Liisa Kolehmainen, Metropolia  
sirkka-liisa.kolehmainen@metropolia.fi
Antti Sekki, Laurea   
antti.sekki@laurea.fi

Tarja Römer-Paakkanen, Haaga-Helia   
tarja.romer-paakkanen@haaga-helia.fi
Mika Paldanius, Oulun AMK,  
mika.paldanius@oamk.fi


