Opiskelijasta
yrityksen jatkajaksi

– toimivan yrityksen ostaminen ja myynti

www.rakennerahastot.fi

Nuori yrittäjyys (NY)
Tubettaja

Maaseutuyrittäjyys
Sukuyrittäjyys
Pariskuntayrittäjyys
Avustava puoliso
Konsulttiyrittäjyys

Asiantuntijayrittäjyys
Akateeminen korkeakouluyrittäjyys

Portfolioyrittäjyys

Maatalousyrittäjyys
Maatilayrittäjyys
Pakkoyrittäjyys

Mahdollisuusyrittäjyys
Maatilamatkailuyrittäjyys

Metsäyrittäjyys

Sarjayrittäjyys

Tiimiyrittäjyys

Startup-yrittäjyys
Sijoittajayrittäjyys
Kasvuyrittäjyys

Elämäntapayrittäjyys

Restartup, omistajanvaihdos:
yrityskauppa
tai sukupolvenvaihdos

Osa-aikayrittäjyys

Osuustoiminta

Luovien alojen yrittäjyys
Freelancer

Musiikkialan yrittäjyys

Vuokratuoliyrittäjyys

Hyvinvointialan yrittäjyys
Ketjuyrittäjyys
Franchising-yrittäjyys

Taideyrittäjyys

Liikunta-alan yrittäjyys

Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä? Yrittäjyyteen on monta reittiä ja yrittäjyys
on monimuotoista. Yksi vaihtoehto on omistajanvaihdos, toimivan yrityksen
jatkaminen – Restartup.
Tässä esitteessä on kerrottu perusasioita omistajavaihdokseen liittyvistä asioista
ja siitä, miten voit opiskelun aikana perehtyä yrittäjyyteen ja mahdolliseen yrityksen ostamiseen.

2

Hyväntekeväisyysyrittäjä

Kevytyrittäjyys Senioriyrittäjyys

Yksinyrittäjyys / sooloyrittäjyys

Verkkoyrittäjyys

Hyvä opiskelija!

Julkkisyrittäjyys

Sivutoiminen yrittäjyys

Ammatinharjoittaja

Maahantuonti/agentuuriyrittäjyys

Blogiyrittäjyys
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Peliyrittäjyys

©Tarja Römer-Paakkanen & Tarja Jokinen 2018

Perheyrittäjyys

Vlogiyrittäjyys

Yritysten menestyminen vaihtelee
Yrityksen onnistumisen todennäköisyys vaihtelee erilaisissa yrittäjäksi ryhtymisen tavoissa. Omistajanvaihdoksen kautta hankitun yrityksen onnistumisen
todennäköisyys on suuri; jopa 90 % yrityksistä on olemassa kolmen vuoden
jälkeen. Startup-yrityksissä onnistuminen on vaikeampaa ja riskit suuremmat.

nsä työllistäm
Itse
in

ointi-intensiiv
es t
ine
v
n
In
ä
itt
yr
jyys

Pääoma
sijoitus
kelpoinen
Startup
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mikroyrityksen
perustaminen
Myyntiagentuuri

Voimakkaasti
kasvava
Startup
Maltillisesti
kasvava
Startup

10
%

Omistajanvaihdos/
Restartup:

50 %

Onnistumisen
todennäköisyys
noin 50 %

Onnistuminen edellyttää paljon:
erityistä osaamista, skaalautumista, pääoma- tai enkelisijoittajia,
mentorointia, hallitustyöskentelyä
10 % yrityksistä hengissä
3 vuotta perustamisen jälkeen
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Yrityskauppa tai
perheyrityksen
sukupolvenvaihdos

en

90 %

Yksinyrittäjä/
asiantuntija/
freelanceryrittäjyys:
Oman osaamisen
kaupallistaminen

Onnistumisen todennäköisyys suuri:
vakiintuneen liiketoiminnan jatkaminen
90 % yrityksistä hengissä 3 vuotta
omistajanvaihdoksen jälkeen

Ketju- ja
franchisingyrittäjyys

Onnistumisen tukena
testattu liiketoimintamalli
ja ketjun tunnettuus
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6.

Jos jatkajaa ei ole tiedossa, yrittäjä lopettaa yrityksen kehittämisen:
investointeja ei enää tehdä, henkilökuntaa ei kouluteta tai palkata –
toiminta alkaa laantua.

7.

Uudella yrittäjällä on suuremmat mahdollisuudet onnistua, jos yrityksen
osaaminen on laajasti yrityksen henkilökunnalla eikä pelkästään luopuvalla yrittäjällä.

8.

Suurimmat ongelmat onnistuneessa omistajanvaihdoksessa ovat myyjän
epärealistinen hintapyyntö ja arvonmääritys. Tämän jälkeen tulevat haltuunoton vaikeudet ja päätöksentekokyky.

9.

Tieto ja asiantuntijoiden käyttö ovat edellytys onnistuneelle omistajan
vaihdokselle.

10.

Nuorten yrittäjien ostaessa yrityksen, yritykset yleensä kokevat selvän
kasvupyrähdyksen.
Lähde: Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2018
www.yrittajat.fi/sites/default/files/omistajanvaihdosbarometri_2018.pdf

Lisätietoa omistajanvaihdokseen:
Kymmenen tärkeää faktaa
omistajanvaihdoksista
1.

On varmempaa jatkaa jo olemassa olevan yrityksen toimintaa kuin aloittaa yritystoiminta alusta.

2.

Jopa 50 000 – 60 000 yrittäjää saavuttaa eläkeiän 2020-luvun vaihteessa.
46 % yli 55-vuotiaista yrittäjistä ajattelee yrityksen myynnin olevan hyvä
luopumisvaihtoehto yrittäjän jäädessä eläkkeelle.

3.

Yrityskauppoja ei tehdä pelkästään yrittäjän ikääntymisen vuoksi, vaan
myös yrityksen kasvun aikaansaamiseksi.

4.

Myös mikro- ja pienyritysten omistajanvaihdokset ovat tärkeitä. Kun yritykset vaihtavat omistajaa, ei kertynyttä osaamista ja omaisuutta hukata.

5.

Yritykselle löytyy jatkaja, jos yritys on kasvava ja kannattava sekä yrityksen hinta vastaa sen tuloksentekokykyä.
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•

KONTRAHTI – Ov-käsikirja (Itä-Savo 2017)
www.savonlinnanyrityspalvelut.fi/uploads/Kontrahti_kasikirja.pdf

•

Reittejä hyvinvointialan yrittäjyyteen, HYRRÄT.fi-sivusto
Yrityksestä luopuminen www.hyrrat.metropolia.fi

•

Suomen Yrittäjät.fi – omistajanvaihdosmateriaali
www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/omistajanvaihdos-316477

•

Seinäjoen ammattikorkeakoulun työkaluja
omistajanvaihdokseen ja omistajanvaihdosbarometri
www.seamk.fi/yrityksille/kehittamistyokalut-yrityksille

•

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen omistajanvaihdosopas
www.keuke.fi/client/keuke2017/userfiles/keuke-omistajanvaihdosopas-2015.pdf
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AMK-opiskelijasta yrityksen jatkajaksi
Opintojen alusta saakka opiskelijoilla on monia mahdollisuuksia perehtyä
yrittäjyyteen, kartuttaa yrittäjyysosaamista ja luoda tarvittavia verkostoja
oman yrityksen ostamiseen ja kehittämiseen.

Opinnäytetyö ja/tai
työharjoittelu kiinnos
tavassa yrityksessä
●●

Yrittäjyyden
perusopinnot
●●

●●

Yrityksen jatkamisesta
kiinnostuminen
●●

●●
●●
●●

●●
●●
●●

●●

●●

●●

●●

1v

Perusopinnoissa laaja näkemys yrittäjyydestä sisältäen
omistajanvaihdoksen mahdollisuudet
Kehittämisprojektit alueen
yritysten kanssa

3AMK Restartup - Yritykset
kasvu-uralle -opinnot (5–15 op)
Yrittäjien ja opiskelijoiden
yhteinen omistajavaihdoskurssi
Yrityskiihdyttämötoiminta oman
yritystoiminnan aloittamisen
tueksi.
Yhteistyö yrittäjien sekä yrittäjyyttä edistävien julkisen sektorin ja
järjestöjen toimijoiden kanssa.
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●●

Opiskelijan työharjoittelu tai
opinnäytetyö yhteisyössä
luopuvan yrittäjän kanssa

●●

Eri vaihtoehtoja yrityksen
jatkamiseen:

Yrittäjyyden
syventävät opinnot

Opiskelijajärjestöjen yrittäjyyteen liittyvät tilaisuudet
(ES)
Hanketoiminta
Yrittäjyystaitokilpailut
Paikallisten uusyritys- ja teknologiakeskusten sekä yrittäjyysjärjestöjen tietoiskut
Koulutukset ja mentorointi
Omistajanvaihdostilaisuudet
Yrittäjien tapaamiset

Valmistuminen
ammattiin ja oman
yrityksen pyörittäminen

●●

●●

●●

Opiskelija ostaa yrityksen
kokonaan tai osan
Opiskelija ensin töissä yrityksessä ja vähitellen siirtyy
omistajaksi
Ulkopuolisen ostajan löytäminen

●●

Omistajanvaihdosasiantuntijoiden osaamisen hyödyntäminen
yrityskaupassa: yritysvälittäjät,
rahoittajat ja lakimiesapu.

3v

Yhteistyö voi jatkua luopuvan yrittäjän kanssa:
osaomistuksella, optiosopimuksella tai mentorointisopimuksella.
Uuden yrittäjän tärkeää verkostoitua ja löytää itselleen
tukea yritystoiminnan pyörittämiseen: esim. järjestöt,
kumppanuudet, julkisen
sektorin neuvonta
Yrityksen uudistaminen ja
kehittäminen yhteistyössä
asiantuntijoiden ja henkilöstön kanssa. Apua löytyy mm.
oppilaitoksista, ely-keskuksista, yrittäjyysjärjestöistä

4v
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Yleisimmät ostettavien yritysten
kauppapaikat ja verkostot
•

Yrityspörssi
Valtakunnallinen, alueellisista kauppapaikoista ilmoituksia
keräävä palvelu, johon voi jättää myös suoraan ilmoituksia.

•

Suomen Yrityskaupat   
Suomen Yrityskaupat Oy on Suomen suurin pk-yritysten omistajan
vaihdoksiin erikoistunut franchising-ketju.

•

Mikroyritysten Firmakauppa
Firmakauppa on pienten yritysten omistajanvaihdoksiin erikoistunut ilmainen ja luotettava markkinointikanava. Firmakauppa.fi on markkinapaikka
mikroyrityksille, joiden hintapyyntö on alle 100.000 euroa.

•

Suomen Yritysmyynti Oy
Suomen suurimpiin kuuluvalla yritysvälitysketjulla on toimistot Helsingissä,
Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kokkolassa.

Lue lisää
•

Arvokas yritys: Näin pidät yrityksesi myyntikunnossa.
Rantanen J., Engblom A., Korpela R., Haavisto M., Haanpää J. (2016)
Suomen Yrittäjien Sypoint Oy

•

Arvonmääritys yrityskaupassa.
Rantanen J. (2016). Suomen yrittäjien Sypont Oy

•

Suomen Yrittäjien kokoama Exit/Enter-lehti:
Enter Vol 1 – Nuorille yrittäjille ja opiskelijoille,
www.issuu.com/yrittajat/docs/sy_nuoriso_ja_opiskelija
Exit Vol 1 – Omistajanvaihdosta suunnitteleville,
www.issuu.com/yrittajat/docs/sy_omistajanvaihdos
Enter Vol 2 – Nuorille yrittäjille ja opiskelijoille
www.issuu.com/yrittajat/docs/sy_enter_vol2
Exit Vol 2 – Omistajanvaihdosta suunnitteleville
www.issuu.com/yrittajat/docs/sy_exit_vol2
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3AMK:n Restartup-koulutus (5–15 op)
Tavoite

Tarkoituksena on myös oppia näkemään tulevaisuuden mahdollisuuksia
ja kehittää yrityksiä tulevaisuuden
markkinoille.

Opiskelija ymmärtää yrityksen kehittämisen kasvu-uralle, yritystoiminnan
jatkuvuuden ja omistajanvaihdoksen
yhteyden. Lisäksi opiskelija näkee
yrityksen ostamisen tai sukupolvenvaihdoksen yhtenä mahdollisuutena
yrittäjyyteen.

Koulutuksen yksi virallinen yhteistyökumppani on Mikroyritysten Firmakauppa.fi www.firmakauppa.fi.
Opiskelijat voivat tuoda koulutukseen
myös itse löytämiään yrityksiä. Yrittäjälle osallistuminen on maksutonta,
kun hän tekee yhteistyötä opiskelijan
kanssa.

Yrittäjä saa apua oman yrityksensä kehittämiseen jatkajaa houkuttelevaksi,
hahmottaa omistajanvaihdosprosessin kokonaisuuden ja pääsee alkuun
omistajanvaihdoksen suunnitelmassa.

Yhteystiedot

Sisältö

Antti Sekki
antti.sekki@laurea.fi

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).

Tarja Römer-Paakkanen
tarja.romer-paakkanen@haaga-helia.fi
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Onnistuneita omistajanvaihdoksia
Yrityksen ostaminen, kehittäminen ja myyminen eteenpäin

seminaareihin, jotka liittyivät Keski-Uudellamaalla aloitettuun henkilökohtaisen budjetoinnin pilottiin. Vielä
siinä vaiheessa hän oli vakuuttunut,
että pienelläkin yrityksellä on tulevaisuus.

Fysioterapiayrittäjä Päivi Tolppanen
kertoo omistajanvaihdosprosessistaan, jonka aikana hän myi Hyvinkään
Fysiterapia -yrityksensä Coronaria
Contextia Oy:lle ja siirtyi yrittäjästä
työntekijäksi, lähiesimieheksi.

Ajatus yrityksen myynnistä nousi
esiin, kun hänelle tuli tunne noin vuosi
sitten, että aika loppuu kesken:

Päivi Tolppasen yrittäjyys lähti siitä,
että ”olen sydämeltäni terapeutti ja
halusin tehdä työt omalla tavallani”.
Hän aloitti yrittämisen pienimuotoisesti äitinsä kanssa vuonna 2004 ja
siirtyi yritystoiminnassaan selkeästi
suurempaan kokoluokkaan ostamalla Hyvinkään Fysioterapian vuonna
2012. Yrittäjyyden alkuaika oli hänen
mukaansa paljon tiedonhakua ja
tutustumista erilaisiin ihmisiin ja
verkostojen luomista. Keskeisenä tehtävänä oli asiakastyön tekeminen ja
asiakaskunnan rakentaminen. Suuren
sote-muutoksen hän oli tiedostanut jo
2–3 vuotta sitten ja osallistui kaikkiin

viikonloput töissä ja viikolla
” Olin
tein 14 tunnin työpäivää. Alkoi tuntua siltä, että voisin tehdä kaikki
päivät työtä huolehtimalla, että
pysytään sotessa mukana. Silloin
piti miettiä, mitä järkeä tässä on.”

Myyntiajatukseen vaikutti myös huoli
yrityksen työntekijöistä:

”

Mitä, jos heillä ei olekaan jatkossa
töitä, kuka maksaa heidän palkkansa.”

Yrityksen tilanne ja tulevaisuus ovat
nyt hyvällä mallilla. Omistajanvaihdos
12

työntekijänä olemista, mikä on hänestä mukava uusi asia. Hän on Coronaria
Contextia Oy:n työntekijä, lähiesimies,
joka johtaa Hyvinkään yksikköä ja on
tulosvastuussa konsernille. Hyvinkään
yksikkö on Tolppasen mukaan hyvin
itsenäinen satelliitti, joka on saanut ainakin tähän asti jatkaa työtään kuten
ennenkin

toteutui liiketoimintakauppana ja
yritys on nyt osa Coronaria Contextia
Oy:tä. Tolppasen mukaan merkittävää on se, että kaikki aiemmin hänen
aikaansa hyvin paljon vieneet tukipalvelut tulevat konsernilta, minkä
seurauksena
on enemmän aikaa käyttää
” mulla
esimiestyöhön ja terapian tekemi-

vain meidän talousluvut on
” kunhan
kohdallaan”.

seen”.

Hän toivoo, että ihmisläheiseen johtamiseen käytetty lisäaika tulee näkymään myös henkilöstön viihtyvyyden
ja työn laadun paranemisena.

Katso Youtube-video:

u Yrittäjänaisen kasvutarina Omistajanvaihdoksella soteen

Päivi Tolppasen oma tilanne on myös
hyvällä mallilla. Hän opiskelee nyt
13

Yrittäjäksi yrityskaupan kautta
Ville-Antti Jaakkola opiskeli ylemmässä ammattikorkeakoulussa, kun
hänelle avautui mahdollisuus ostaa
työnantajansa yritys, Tuiran Fysio.
Valmiin yrityksen ostaminen ei ollut
hänelle alusta alkaen ensimmäinen
vaihtoehto, mutta jälkikäteen ajateltuna hän pitää sitä parhaana tapana
aloittaa ura yrittäjänä.

oli tosin hyvin laadittu
” Taustalla
rahoitussuunnitelma ja liiketoimintasuunnitelma. Niiden kanssa kun
asteli pankkiin ja Finnveraan, niin
siellä heti otettiin tosissaan”.

Jaakkola näkee omistajavaihdoksen
suositeltavana vaihtoehtona myös
muille opiskelijoille.

Suurimmaksi osaksi ostopäätökseen vaikutti helppous. Valmiissa
yrityksessä oli valmiit sopimukset
ja työntekijät. Kun tietää että
on toimiva konsepti, on helppo
ostaa.”,

pystyy suosittele” Ehdottomasti
maan, mutta oma etu oli siinä, että
tiesin alasta jo etukäteen, mutta
ihan puskista ei kannata lähteä
yrittämisen pariin, jos ei tiedä siitä
alasta isosti vielä”.

Jaakkola toteaa. Jaakkolalla on
vertailupohjaa myös uuden yrityksen
perustamisen ja toimivan yrityksen
ostamisen välillä.

Katso Youtube-video:

u Avanto-yrittäjyysohjelman
menestystarina - Tuiran Fysio
kasvuun yrityskaupalla.

helpompaa on
” Huomattavasti
valmiin yrityksen ostaminen kuin
uuden perustaminen”.
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6Aika Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeessa Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea
sekä Oulun ammattikorkeakoulu rakensivat yhdessä hyvinvointialan omistajanvaihdoksille tukiverkostoa ja innovaatioalusoja pääkaupunkiseudulle j a Oulun alueelle
vuosina 2017 – 2019.
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Kuvitus & taitto: Tanja Kallio / Muotografia

”

Prosessin aikana yllätyksenä tuli rahoituksen saamisen helppous.

Yrittäjyys on yksi ammattikorkeakoulun opiskelijan uravaihtoehto. Yrittäjyyteen kannattaa tutustua opintojen alusta saakka.
Yksi reitti yrittäjyyteen on omistajanvaihdos, restartup. Se tarkoittaa toimivan ja kannattavan yrityksen ostamista tai perheen
parissa tapahtuvaa sukupolvenvaihdosta. Tässä esitteessä saat
tarvittavat ensiaskeleet omistajanvaihdokseen.
Ole aktiivinen, hakeudu yrittäjyysopintoihin ja käytä asiantuntijoiden apua!
Yrittäjyysopintojen yhteyshenkilöt (3AMK)
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Tarja Römer-Paakkanen
tarja.romer-paakkanen@haaga-helia.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu
Antti Sekki
antti.sekki@laurea.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Ulla Vehkaperä
ulla.vekapera@metropolia.fi

Onnistunut omistajanvaihdos
yrittäjien, potentiaalisten jatkajien
ja asiantuntijoiden yhteistyöllä.

www.rakennerahastot.fi

