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Restart-up – Hyvinvointiyritykset
kasvu-uralle
Tavoite

Opiskelija ymmärtää yrityksen kehittämisen kasvu-uralle, yritystoiminnan jatkuvuuden
ja omistajanvaihdoksen yhteyden. Lisäksi opiskelija näkee yrityksen ostamisen yhtenä
mahdollisuutena lähteä yrittäjäksi.
Yrittäjä saa apua oman yrityksensä kehittämiseen ostajaa houkuttelevaksi, hahmottaa
omistajanvaihdosprosessin kokonaisuuden ja havahtuu aloittamaan prosessia.

Sisältö

Aikataulu

Koulutuksen aikana opetellaan analysoimaan toimivaa yritystä ja löytämään
kehittämiskohteita olemassa olevan yrityksen toiminnasta. Tämän lisäksi tutustutaan
yrityskaupan dynamiikkaan, sen lainsäädäntöön ja siihen liittyviin
arvonmääritysmenetelmiin (tuottoarvo ja substanssiarvo). Tarkoituksena on myös
oppia näkemään tulevaisuuden mahdollisuuksia ja kehittää yrityksiä tulevaisuuden
markkinoille. Koulutus sisältää kick-off -tilaisuuden opiskelijoille, kaksi
iltaopetustilaisuutta, kehittämistehtävän ja tarvittavan yksilöllisen ja luottamuksellisen
ohjauksen. Tilaisuuksien sisällöistä vastaavat Laurea-amk:n liiketalouden lehtorit
Seppo Luode ja Heikki Ruuskanen
• Kick-off –tilaisuus opiskelijoille, ke 28.2.2018, 16.30–19.00
• Lähitapaaminen, ke 14.3.2018, 16.30–19.00 (opiskelijat ja yrittäjät)
Päivän teemat:
- Mitä restart-up ja omistajanvaihdos tarkoittavat? - yrityskaupan/
omistajanvaihdosprosessin sisältö
- Mikä on yrityksen arvo? - yrityksen arvonmääritys (substanssiarvo ja
tuottoarvo) ja käyttökelpoisten rahoituslähteiden esittely
- Miten pääsemme tavoitteeseen? - kehittämissuunnitelman laatiminen pkyritykselle.
• Lähitapaaminen, ke 28.3.2018, 16.30–19.00 (opiskelijat ja yrittäjät)
Päivän teemat:
- Sote-uudistus - mahdollisuus pienelle yritykselle - Johtaja Petri Tani,
Laurea-amk
- Missä olemme nyt? - toimivan yrityksen liiketoiminnan kokonaisuuden sekä
erityisesti talouden analysointi
- Mitä pitää ottaa huomioon yrityskaupassa? - yrityskaupan juridiikka ja
kauppaneuvotteluissa käytetyt sopimukset
- Miten jatkamme tästä? - kehittämistehtävät
• Palautetilaisuus, ma 7.5. 16.30–19.00 (opiskelijat ja yrittäjät)
• Lisäksi tapaamiset opiskelijaparin ja kehitettävän yrityksen yrittäjän kesken

Opiskelijoiden oppimistehtävä (2 hengen ryhmissä)
Tehtävän kuvaus
o Opiskelijat voivat sopia koulutukseen osallistuvan yrittäjän kanssa
yhteistoiminnasta tai tuoda koulutukseen myös muita kanavia pitkin löytämänsä
kehitettävän yrityksen.
o Opiskelijat analysoivat yhdessä yrittäjän kanssa yrityksen nykytilaa sekä yrityksen
toimintaympäristön tulevaisuuden mahdollisuuksia (kurssilla esitettyä työkalua
hyödyntäen), tekevät yritykselle kehittämissuunnitelman ja alustavan
arvonmäärityksen (substanssiarvo ja tuottoarvo).
o Opiskelijat käyvät tehdyn työn pohjalta palautekeskustelun yrittäjän kanssa ja
sopivat mahdollisista jatkotoimenpiteistä (muut oppimistehtävät, työharjoittelu,
opinnäytetyö, tai muut jatkokeskustelut).
Opintopisteiden muodostuminen
5 op = 135 tuntia (1 op = 27 tuntia)
Lähiopetus = 10 tuntia
Oppimistehtävä = 125 tuntia
Paikka

Haaga-Helia, Pasilan kampus (Ratapihantie 13, 00520 Helsinki), tila 1001.

Opettajat

Antti Sekki, Heikki Ruuskanen, Seppo Luode, Tarja Römer-Paakkanen, Maija
Suonpää, Eero Kokko ja Sirkka-Liisa Kolehmainen.

Hinta

Koulutus on maksuton kaikille Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijoille
ja yrittäjille.
Koulutuksessa olevien yrittäjien ja kehittämiskohteena olevien yritysten tulee täyttää
EU:n valtiontukisäännöt eli de minimis - kriteerit. Yrittäjän tulee toimittaa täytetty
lomake koulutuksen yhteyshenkilölle ennen koulutuksen alkua. Yritykseen kohdistuva
de minimis -tuki on 200 euroa/ koulutuspäivä ja 1000 euroa/ yrityksen nykytila-analyysi
ja kehittämissuunnitelma.
(Lisätietoa löytyy sähköisestä julkaisusta: Opas de minimis -tuista. EU:n
valtiontukisääntö. Työ- ja elinkeinoministeriö).

Ilmoittautuminen
Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeen verkkosivujen kautta:
www.hyvinvointiyritys.com/tilaisuudet
Lisätietoja

Laurea: seppo.luode@laurea.fi, heikki.ruuskanen@laurea.fi
Haaga-Helia: tarja.romer-paakkanen@haaga-helia.fi
Metropolia: sirkka-liisa.kolehmainen@metropolia.fi

Yhteistyössä
hyvinvointiyrittäjien,
potentiaalisten jatkajien ja
asiantuntijoiden kanssa.
Hyvinvointiyritykset kiertoon -hanke
www.hyvinvointiyritys.com

