
Omistajanvaihdos -projekti



Omistajanvaihdosprojektin tavoitteet ja 

tulokset

Projektissa etsitään ja rakennetaan toimintatapoja, joissa oppilaitoksen ja työelämän 
yhteistyönä tuetaan hyvinvointialan yritysten omistajanvaihdoksia.

Tuloksena syntyy toimintamalli tai -malleja omistajanvaihdoksen edistämiseksi ja 
läpiviemiseksi oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä. Toimintamalli nähdään matalan 
kynnyksen reittinä hyvinvointialan yrittäjyyteen. Samalla syntyy pääkaupunkiseudulle 

verkosto, joka on tukemassa hyvinvointiyritysten omistajanvaihdosprosesseja. 



Esite:



YRITTÄJYYSMESSUILTA 

aloitimme 11.4.2014
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Hyrrät hankkeessa koottua verkostoa 

omistajanvaihdosten tueksi







Yrittäjyysmessut

11.4.2014

KOHTAAMISTORI



KOHTAAMISTORI

• Torilla kohtaavat omistajanvaihdosta harkitsevat yrittäjät ja

yritystoiminnan jatkamisesta kiinnostuneet opiskelijat.

• Tarkoituksena on keskustella omistajanvaihdokseen liittyvistä

peloista ja voimanlähteistä ja koota yhteen siihen liittyvät

merkitykselliset asiat.

• Kohtaaminen on iloa täynnä! 

• Muodostetaan pienryhmät, joissa on yritystoiminnasta luopuvia 

ja yritystoimintaa jatkavia
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Aikataulu

Orientaatio ja ryhmien muodostaminen, 5 min

Syntymäpäiväporina, 15 min

Uutisen rakentaminen, 10 min

Uutisten esittäminen, 3 x 5  min

Yhteiskeskustelu 10 min

Valmennusmahdollisuus 5 min
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Kohtaaminen 5-vuotissyntymäpäivillä

• Ryhmän jäsenet kohtaavat 5 vuotta sen jälkeen, kun 

omistajanvaihdos on tapahtunut.

• Vaihdos on osoittautunut erittäin onnistuneeksi ja nyt 

on syytä muistella siirtymävaihetta!

• Tehtävä: Muistelkaa omistajanvaihdosaikoja.

• Kertokaa toisillenne, mikä silloin pelotti ja mikä toi voimaa. 

15 min

• Jokaisessa ryhmässä on paikalla uutistoimittaja. 

• Rakentakaa hänen kanssaan uutinen (lööppi!!)  

keskustelunne ydinasioista. 10 min.

• Esittäkää uutinen, 5 min/ esitys, yhteensä 15 min
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Yhteiskeskustelu 10 min

• Mikä omistajanvaihdoksessa on merkityksellistä?
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Hyrrät hanke
Ovi omistajanvaihdokseen
Kohtaamistori
Metropolia ammattikorkeakoulussa
11.4.2014

Kohtaamistorilla 
juhlittiin onnistuneen 
omistajanvaihdoksen 
5-vuotissyntymäpäiviä 
ja tuotettiin 
pienryhmätyöskentelyn 
päätteeksi uutislööpit



Missä näihin kysymyksiin voi 

valmentautua?

• Sirkan esitys hankkeesta

• Lisää tietoa Hyrrät Yrittäjyysmessut sivuilta, missä 

linkki Ismo Saarisen esitykseen

• Panu Kuusiston esitys löytyy omistajanvaihdoksen  

käytännön esimerkeistä: www.hyrrat.metropolia.fi
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Hyvinvointiyritysten 
omistajanvaihdostyöpajat ja 

teemapäivä
sosiaali- ja terveysalan yrittäjille, 

yrittäjyydestä luopuville sekä yrittäjiksi

aikoville opiskelijoille ja alumneille 3 op

23.5.2014 – 5.9.2014
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I työpaja 23.5.2014 klo 9-12 

• Teema: Mistä on kyse omistajanvaihdoksessa?

• Ohjelma:

• 9.00 Tervetuloa ja tutuksi aamukahvitellen

• 9.30-10.30 Omistajanvaihdokset Suomessa, Mika 

Haavisto Suomen Yrittäjien omistajanvaihdosprojektista

• 10.30-10.45 tauko

• 10.45-11.45 Fasilitoitu ryhmäytyminen, Hattutemppu

• 11.45 Työpajan yhteenveto ja välitehtävä 9.6. työpajaan 

Kalvosarjan tekijän nimi21 31.3.2015



II työpaja 9.6.2014 klo 9-12 

• Teema: Ketkä tässä karusellissä pyörivät?

• Ohjelma:

• 9.00 Tervetuloa ja tutuksi aamukahvitellen

• 9.30-11.30 Learning cafe: Miten yhteistyö saadaan pelaamaan?   

• 1.Kaupalliset myyntikanavat : Suomen yrityskaupat, Firmakauppa, välittäjät, lakipalvelut 

• 2. Julkinen tukiverkko: Suomen Yrittäjät: Yrityspörssi, ely-keskukset, Tekes ym..

• 3. Rahoitus: Finnvera, pankit, f inanssitoimijat

• 4. Vakuutukset: Mandatum Life, Tapiola, …

• 5: Verotus ja taloushallinto: KPMG, Henri Pelkonen

• 11.45-12.00 Kesätehtävän pohjustus
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Pohjustus välitehtävään

• Opiskelijan ja yrittäjän kesäyhteistyönä syntyvä 

yrityksen nykytilan ja kehittämismahdollisuuksien 

kartoitus sekä millä tekijöillä omistajanvaihtoa 

voidaan edistää?

• Testataan Seamkin mallia (Varamäki 2013) 
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III työpaja 22.8.2014 klo 9-12

• 9.00 Aamukahvit ja välitehtävien purku 

• 10.00 Mentorointi ja alumnitoiminta edistämässä 

omistajanvaihdosprosessia 

• 11.00 Miten saamme kiinnitettyä 

omistajavaihdosprosessin oppijan polkuun? 

• Miten prosessia voisi kehittää eteenpäin? 

• 11.45 Työpajojen tuloksen tiivistäminen ja suuntaus

kohti omistajanvaihdosteemapäivää
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Omistajanvaihdosteemapäivä

5.9.2014 klo 9-15

Paikka: Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki

auditorio



Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen

Mika Haavisto

Hyrrät-Metropolia

23.5.2014

esitys löytyy osoitteesta:

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Onnistuneeseen-

omistajanvaihdokseen.pdf

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Onnistuneeseen-omistajanvaihdokseen.pdf


Omistajanvaihdos

23.5.2014 klo 10.45-11.50

KOHTAAMINEN - Hattutemppu



Hattutempulla työväline

omistajanvaihdokseen

Tarkoituksena on tuottaa yhdessä
työväline, jota voidaan hyödyntää
keskusteltaessa omistajanvaihdokseen
liittyvistä uhkista ja mahdollisuuksista
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Työskentelyn eteneminen

2 opiskelijaa ja 2 yrittäjää

10.45-10.50 Hattujen vaihto 1

Opiskelija kertoo yrittäjälle, mitä hän luulee yrittäjien ajattelevan 

omistajavaihdoksesta.

Yrittäjä kuuntelee ensin ja kommentoi kuulemaansa 

10.50-11.00 Hattujen vaihto 2

Yrittäjä kertoo opiskelijalle, mitä hän luulee opiskelijan ajattelevan 

omistajavaihdoksesta, 

Opiskelija kuuntelee ensin ja kommentoi sitten kuulemaansa. 
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11.00-11.15 Omistajavaihdoksen uhkat ja 

mahdollisuudet

Keskustelkaa yhdessä hattutempun pohjalta

- Mitä uhkia omistajavaihdokseen liittyy?

- Mitä mahdollisuuksia omistajavaihdokseen liittyy?

- Kirjatkaa asiat post –it lapuille. 

YKSI ASIA/ LAPPU (riittävän isolla kirjaimilla)
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11.15-11.45 Uhkien ja mahdollisuuksien 

jatkojäsennys

- Ryhmitelkää samansisältöiset asiat yhteen 

(Uhkat ja mahdollisuudet) ja esitelkää sen 

jälkeen asiat toisillenne. 

- Keskusteluvälineen rakentaminen 

- Mitä sisältöjä?

- Miten asioista pitäisi keskustella?

11.45-11.50 Yhteenveto
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Mahdollisuudet

• Talous

• Yrityksen arvon määritys

• Arvot ja periaatteet

• Osaamisen siirto

• Ajoitus

• Yrityksen ja toimialan kehittyminen

• Yrittäjän voimaantuminen

• Uutta energiaa yritykselle

• Verkostot

• Eloonjääminen
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Uhkat

• Yrittäjän henkilökohtaiset pelot identiteetin häviämisestä

• Yritykseen liittyvät pelot (kannattavuus, työntekijöiden 

kohtelu, liian suuret muutokset)

• Aloittavalla kapea näkemys yrittäjyydestä

• Kynnys liian korkealla

• Omistajavaihdoksessa tapahtuvan kommunikaatio 

(pinnallisuus ja yhteistyö)

• Ostajan taloudellinen tilanne

• Ajoitus

• Omistajavaihdosprosessissa ei saada palveluntarjoajalta 

vastetta
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Välitehtävä 9.6. 2014 työpajaan

• 23.5. työpajassa tuotettujen omistajanvaihdoksen 

uhkien ja mahdollisuuksien jatkotyöstäminen:

• 1) täydennä vielä haluaisitko lisätä jotain yhteiseen 

tuotokseen sekä uhkiin, että mahdollisuuksiin

• 2) Tee yksi kooste edellisistä (uhat+ mahdollisuudet) 

ja hyödynnä siinä Mika Haaviston esittämää 

omistajanvaihdosprosessia.

• Tavoitteena on saada näkyväksi 

omistajanvaihdoksen kohtaamisvaiheeseen 

keskustelua ohjaava teemoitusrunko
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Tehtäväohjeistus jatkuu…

• Työstä yhdelle pp- dialle tai A4:lle (helposti luettava, 

muoto kuitenkin vapaa)

• Lähetä tuotoksesi pe 6.6. mennessä sähköpostilla

osoite: sirkka-liisa.kolehmainen@metropolia.fi

Tarkastelemme tuotoksianne seuraavalla kerralla!

mailto:sirkka-liisa.kolehmainen@metropolia.fi




II työpaja 9.6.2014 klo 9-12 



II työpaja 9.6.2014 klo 9-12 

• Teema: Ketkä tässä karusellissä pyörivät?

• Ohjelma:

• 9.00 Tervetuloa ja tutuksi aamukahvitellen

• 9.30-11.30 Learning cafe: Miten yhteistyö saadaan pelaamaan?   

• 1.Kaupalliset myyntikanavat : Suomen yrityskaupat, Firmakauppa, välittäjät, lakipalvelut 

• 2. Julkinen tukiverkko: Suomen Yrittäjät: Yrityspörssi, ely-keskukset, Tekes ym..

• 3. Rahoitus: Finnvera, pankit, f inanssitoimijat

• 4. Vakuutukset: Mandatum Life, Tapiola, …

• 5: Verotus ja taloushallinto: KPMG, Henri Pelkonen

• 11.45-12.00 Kesätehtävän pohjustus
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Hyrrät, omistajanvaihdostyöpaja II

9.6.2014 klo 9.00 - 12.00

Metropolia amk,

Julkiset tukiverkot, Yrityspörssi
projektipäällikkö, dipl.ins. Mika 

Haavisto, Suomen Yrittäjät
esitys löytyy osoitteesta:
http://hyrrat.metropolia.fi/wp-

content/uploads/2014/10/Hyrrät_omistajanvaihdostyöpaja_II_MikaHaavisto

.pdf

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Hyrrät_omistajanvaihdostyöpaja_II_MikaHaavisto.pdf


Esitys löytyy osoitteesta:
http://hyrrat.metropolia.fi/wp-
content/uploads/2014/10/Omistajanvaihdostyöpaja_Ni
inaTuovinen.pdf

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Omistajanvaihdostyöpaja_NiinaTuovinen.pdf


Esitys löytyy osoitteesta:

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-
content/uploads/2014/10/9-6-
2014_omistajanvaihdostyöpaja_HePe.pdf

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/9-6-2014_omistajanvaihdostyöpaja_HePe.pdf


Omistajanvaihdoksen yrityksen 

alkukartoituksen pilotointia

13.6.2014

Apuvälinetekniikan opiskelija Tina Rekola testasi Seamkin

pohjalta työstettyjä työvälineitä Fysioterapia Kolehmainen 

ky:ssä Vantaalla
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http://hyrrat.metropolia.fi/wp-
content/uploads/2014/10/hyve-yrit-kartoitus.pdf

Hyvinvointiyrittäjän 
omistajanvaihdoskartoituksen 
ohjeistus löytyy osoitteesta:

Omistajanvaihdosten 

alkukartoitustyövälineitä löytyy srv. 

julkaisusta:

Elina Varamäki, Juha Tall, Anmari Viljamaa, Kirsti Sorama, Aapo 

Länsiluoto, Erkki Petäjä & Erkki K. Laitinen 2013: 

Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -

tulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset: 

https://www.theseus.fi/bitstream/id/209266/B76_.pdf

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/hyve-yrit-kartoitus.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/id/209266/B76_.pdf
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http://hyrrat.metropolia.fi/wp-
content/uploads/2014/10/salassapitosopimus.pdf

Hyvinvointiyrittäjän 
omistajanvaihdoskartoituksen 
liittyvä salassapitosopimus 
löytyy osoitteesta:

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/salassapitosopimus.pdf
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Hyvinvointiyrittäjän 
omistajanvaihdosmuistio 
löytyy osoitteesta:

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-
content/uploads/2014/10/Omistajanvaihdosmuistio.pdf

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Omistajanvaihdosmuistio.pdf


Omistajanvaihdosteemapäivä 
- ostamalla yrittäjäksi

5.9.2014

Metropolia ammattikorkeakoulu



Ohjelma

• 12.00  Teemapäivän avaus, Merja Suoperä, HYRRÄT -hanke

• 12.10 Omistajanvaihdos hallitusti, Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät

• 12.40  Opiskelijasta yrityksen ostajaksi. Seinäjoen ammattikorkea-

koulun kehittämistoiminta omistajanvaihdosten 

edistämiseksi, Juha Tall, Seamk

• 13.30 HYRRÄT -hankkeessa koettua, Sirkka Kolehmainen

• 13.45 kahvitauko

• 14.00 Sopimusten merkitys omistajanvaihdoksissa, Juhani 

Saarinen, Asianajotoimisto Ismo Saarinen ky

• 14.30  Esimerkki hyvinvointialan omistajanvaihdoksesta, Eeva-

Leena Keurulainen, Jalkaterapia Pedarius

• 15.00  Teemapäivän päätös, Sirkka Kolehmainen
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http://hyrrat.metropolia.fi/wp-
content/uploads/2014/10/Mika-Haavisto-
omistajanvaihdos-hallitusti.pdf

Esitys löytyy osoitteesta:

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Mika-Haavisto-omistajanvaihdos-hallitusti.pdf


Esitys löytyy osoitteesta:

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-
content/uploads/2014/10/Tall-Ostamalla-
yrittäjäksi-14-0905-Metropolia.pdf

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Tall-Ostamalla-yrittäjäksi-14-0905-Metropolia.pdf


HYRRÄT –hankkeessa koettua

Sirkka-Liisa Kolehmainen

Esitys löytyy osoitteesta:
http://hyrrat.metropolia.fi/wp-
content/uploads/2014/10/esitys-SK.pdf

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/esitys-SK.pdf


Juhani Saarinen, 
Asianajotoimisto 
Ismo Saarinen ky

Esitys löytyy osoitteesta:

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-
content/uploads/2014/10/Juhani-Saarinen-
YRITYSKAUPPA.pdf

http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Juhani-Saarinen-YRITYSKAUPPA.pdf


YRITYSKÄYNTI

Hyvinvointiyritysten

omistajanvaihdoskartoitus ja bränditarinan

tuottaminen

SG11S1 

19.9.2013 – 10.11.2014



Prosessin aikataulutus

• 19.9.2014 Orientaatio ja tehtäväksianto

• 30.9. yrityspaikkojen jako ja käynnin suunnittelu

• 9. -31.10. yrityskäynnit, haastatteluaineistojen

käsittely, bränditarinan tekeminen ja virtuaalialustalle

vienti

• 3.-7.11. Virtuaalipaja auki opiskelijoille ja yrittäjille

viikon

• Hanketoimijoiden projektiryhmä työstää mallinnusta

hyvinvointialojen tarpeisiin virtuaalisesti ja kokoontuu

10.11. klo 12-16.00 mallinnustyöhön

Jatko tarvittaessa 17.11. klo 15-18.00
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YRITYSKÄYNTI
Hyvinvointiyritysten omistajanvaihdoskartoitus ja 
bränditarinan tuottaminen
SG11S1 
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Ottaa 3-4- opiskelijaa

Ottaa 4- opiskelijaa
hanna@pukinmaenfysiopalvelu.fi

Kylli.pesonen@olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi
4 tai enemmän

Fysioterapia Teramus Munkka, Laajalahdentie 16 b, 00330 Helsinki
Toimipiste Talin tenniskeskuksessa, Kutomokuja 4,00380 Helsinki

mailto:Kylli.pesonen@olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi


Hankkeessa koottua verkostoa



Hyvinvointialan osaajaverkosto

Sirkka-Liisa Kolehmainen56 31.3.2015

•Passi & Ripatti Oy Hannu Ripatti

•Brand design –toimisto Kuudes 
Kerros Leena Fredriksson, Saara 
Järvinen, Päivi Korteniemi

•Metropolia amk Arto Salonen 

•Suomen Yrittäjät: Veli-Matti Lamppu

•Helsingin yrittäjät: Marja Kaijala

•YritysHelsinki Toivo Utso

•MetroHelsinki

•YVI, Uusyrityskeskus, YritysSuomi, ELY

•FYSI ry Katja Tonteri ja Mari Visakko

•Suomen fysioterapeutit pj. Heli Mesiäinen, 
kehitt.as. Riitta Partia

•Teso ry  Pekka Riihimäki

•Helsinki: HYPPYRI-hanke, Päivi Ojala

•Aalto,Outi Hägg,  LUT Elena Ruskovaara

•AMK: Haaga-Helia, Tarja Römer-
Paakkanen, Arcada, Mervi Hernberg, 
Lamk, J-P. Jokinen, A-M Id-Korhonen, 
Laurea Thomas Illman

•Omnia, Tuula Kurkisuo-Stolpe, Stadia, 
Varia oppisopimus

•Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura

•YES Sanna Lehtonen

•YRITYSKYLÄ
Yrittäjyys-
kasvatus

Yrittäjyyden

kehittäminen

Palvelu-

muotoilu

Omistajan-
vaihdos

Suomen Yrittäjät Omistajanvaihdoshanke,              
Mika Haavisto
Seamk Juha Tall ja Elina Varamäki
FYSI ry tj Leila Salonen ja pj. Tuula Mustonen 
lakiasiantuntijat Ismo ja Juhani Saarinen
TESO ry tj. Marjo Rönkä
Suomen Omistajanvaihdosseura ry Riitta Korpela
Perheyritysten liitto Matti Vanhanen
Tilitoimisto- ja verotus: KPGM Henri Pelkonen, 
Bilanssi Risto Walden, Niina Tuovinen
Rahoitus: Finnvera, Nordea
Vakuutukset: Mandatum,
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Taru 
Raappana
YritysVantaa: Marketta Korhonen, Sari Söderlund 
Yrityksiä: Auron Oy, Panu Kuusisto, Pedarius Oy, 
Emma Keurulainen ym.



Ammattikorkeakoulun roolia 

hyvinvointialojen 

omistajanvaihdosprosesseissa on 

mallinnettu



Oppilaitos

Opiskelija/

jatkaja

Yrittäjä/

edeltäjä

Työelämätuki

Vaihe 1: 
Tutustuminen

Vaihe 2: 
Sisääntulo

Vaihe 3: Yhteis-
johtajuus

Vaihe 4: 
Itsenäinen 

liiketoiminta

Kuvio 1. Omistajanvaihdoksen tukemisen prosessi oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä (mukaillen Hautala 2006, s. 252)

Hyrrät-hankkeessa
pilotoidaan vuoden 

2014 aikana 
tutustumis- ja 

sisääntulovaihetta

Hankkeessa rakennetaan toimintamalli tai –malleja 
omistajanvaihdosprosessin läpiviemiseksi oppilaitoksen ja 
työelämän yhteistyönä
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Muutoksen 

tuki
Kartoitus

Omistajan-
vaihdoksen 
suunnittelu

Omistajan-

vaihdos
•Miten yritys saadaan myyntikuntoon? 
(yhtiömuoto, johtamisen prosessit, paperit 
ja omaisuus)

•Miten varmistetaan myyjän toimeentulo 
luopumisen jälkeen? (omaisuus, kaupan 
verotus ja eläkkeet)

•Mitä jatkajien pitää kehittää ja miten? 

•Mistä rahoitus?

•Miten vaihdos toteutetaan? (yrittäjän 
panostus, mahd. työntekijöiden asema, 
kauppahinta ja maksuehdot, jatkajan 
panostus)

• Yrittäjyysopinnot, Inno/ONT –prosessit ja 
harjoittelu yrityksessä

•Myytävän yrityksen nykytila ja 
kasvupotentiaali

• yrityskäynnit ja –katselmukset

• harjoittelu yrityksessä

• jatkajan/-ien  potentiaali (into, ideat, 
osaaminen)

• Yrittäjyysopinnoissa, 
Innovaatioprojektiopinnoissa/ ONT -
prosessissa

•Tehdään vaihto vierihoitona

• Yrittäjä luopuu johtajuudesta ja siirtyy 
mentoriksi

• Jatkaja/-t ottaa/-vat vastuun 
työnteosta ja johtamisesta

• Kasvun ja kehittymisen rakentaminen 
vanhan perustalle (asiakaslähtöinen 
palvelumuotoilu, tuotteistus, 
pilotoinnit, verkostot ja 
kansainvälistyminen) 

•Yrittäjyysopinnot, johtamisopinnot, 
Inno/ONT –prosessit/harjoittelu 
yrityksessä

•Uusien yrittäjien ja yrityksen kasvun ja 
kehittymisen tukeminen projekti- ja 
hanketoiminta:

• Yritysmentorointi

•Tuotekehitystuki

• yritysjohtamisen tuki

• markkinointituki

• kansainvälistymistuki

• kytkentä: harjoitteluun, 
yrittäjyysopetukseen, 
innovaatioprojektiopintoihin, 
opinnäytetyöprosesseihin, jatko- ja 
täydennyskoulutuksiin, alumnitoimintaan

Hyvinvointialojen
omistajanvaihdosten tuki 

AMK

Välittäjät/ Myytävänä
hyve-yrityspörssit
Fysi ry
Teso ry
Ammattiliitot
Jobstep

Omistajanvaihdosten 
tukijat:
Tilitoimistot, rahoitus-, verotus-, 
vakuutus-, eläke- ja lakiasiantuntijat, 
Yrittäjäjärjestöt, elyt, avit, Valvira ja THL
yrityskummit ja mentorit…

Yrittäjyyden ammattitutkinto (YAT)
Y-HOPS -oppimispolku

Yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkinto
YJEAT
YAMK 

Kasvun ja kehittymisen 
tukijat:
Hankerahoittajat, innovaatio- ja 
tuotekehitystuki, yritystuet, 
oppilaitokset…



Muutoksen 

tuki
Kartoitus

Omistajan-
vaihdoksen 
suunnittelu

Omistajan-

vaihdos
•Miten yritys saadaan myyntikuntoon? 
(yhtiömuoto, johtamisen prosessit, paperit 
ja omaisuus)

•Miten varmistetaan myyjän toimeentulo 
luopumisen jälkeen? (omaisuus, kaupan 
verotus ja eläkkeet)

•Mitä jatkajien pitää kehittää ja miten? 

•Mistä rahoitus?

•Miten vaihdos toteutetaan? (yrittäjän 
panostus, mahd. työntekijöiden asema, 
kauppahinta ja maksuehdot, jatkajan 
panostus)

• Yrittäjyys- ja johtamisopinnot, ONT –
prosessi ja harjoittelu/työskentely 
yrityksessä

•Myytävän yrityksen nykytila ja 
kasvupotentiaali

• yrityskäynnit ja –katselmukset/  
harjoittelu yrityksessä

• jatkajan/-ien  potentiaali (into, ideat, 
osaaminen)

• Yrittäjyys- ja johtamisopinnoissa, ONT 
-prosessissa

•Tehdään vaihto vierihoitona

• Yrittäjä luopuu johtajuudesta ja siirtyy 
mentoriksi

• Jatkaja/-t ottaa/-vat vastuun työnteosta 
ja johtamisesta

• Kasvun ja kehittymisen rakentaminen 
vanhan perustalle (asiakaslähtöinen 
palvelumuotoilu, tuotteistus, pilotoinnit, 
verkostot ja kansainvälistyminen) 

•Yrittäjyys- ja johtamisopinnot, ONT –
prosessi, työskentely yrityksessä

•Uusien yrittäjien ja yrityksen kasvun ja 
kehittymisen tukeminen projekti- ja 
hanketoiminta:

• Yritysmentorointi

•Tuotekehitystuki

• yritysjohtamisen tuki

• markkinointituki

• kansainvälistymistuki

• kytkentä: harjoitteluun, 
yrittäjyysopetukseen, 
innovaatioprojektiopintoihin, 
opinnäytetyöprosesseihin, jatko- ja 
täydennyskoulutuksiin, alumnitoimintaan

Hyvinvointialojen
omistajanvaihdosten tuki

Ylemmässä 
Ammattikorkeakoulututkinnossa

YAMK 

AMK

Välittäjät/ Myytävänä
hyve-yrityspörssit
Fysi ry
Teso ry
Ammattiliitot
Jobstep

Omistajanvaihdosten 
tukijat:
Tilitoimistot, rahoitus-, verotus-, 
vakuutus-, eläke- ja lakiasiantuntijat, 
Yrittäjäjärjestöt, elyt, avit, Valvira ja THL
yrityskummit ja mentorit…

Yhteistyö 
omistajanvaihdosasiantuntijoiden 

kanssa

Yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkinto
YJEAT
YAMK 

Kasvun ja kehittymisen 
tukijat:
Hankerahoittajat, innovaatio- ja 
tuotekehitystuki, yritystuet, oppilaitokset…



Hyvinvointialojen omistajanvaihdosten 

edistämistyö jatkuu ...
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Mitä jatkossa?

Opiskelijoiden
• aktiivisuus/osallistuminen
• yksialaisista ryhmistä monialaisiin
• luennoista tekemällä oppimiseen
• luokkahuoneista 

yrittäjyys kaikkeen oppimiseen
• Harjoittelu yrityksissä
• Osuuskuntayrittäjyys
• Omistajanvaihdosten tukeminen

Opettajien koulutus: 
- Yrittäjyyskasvatuksen 
arvopohja ja kasvatustietoisuus
Tähän on jo kehitetty opettajien
täydennyskoulutuspaketti
- Oppiminen yrittäjyydestä,
esim. opettajaosuuskunnat, 
yritysvaihdot
- Yhteistyö Metropoliassa eri
alojen välillä sekä ulos
- Oppimisympäristöjen ja 

toteutusten tuotteistaminen       

Yrittäjyyskasvatuksen 
organisoituminen
Metropoliassa ja 
osaamisalueilla
Yliopettajat ja muut toimijat
Nuoriso, YAMK ja liiketoiminta

• Visio ja strategia
Yrittäjyyskasvatukselle
Metropoliaan
• Laatuärjestelmä
Oppilaitosrakenteet ja yhteistyö:
A Guiding framework for Entrepreneurial 

Universities
Koulutusprosessin kehittäminen:
Entre Intentio –kysely tai ASTEE opiskelijoille
LUT –mittaristo opettajille

KIT –ulkoinen ja sisäinen rahoitus
- säännöllinen ulkoisen rahoituksen haku
- sisäinen panostus
- Kustannustehokkuus opetuksen 

järjestämisessä

EU/Suomi/OKM/Alueelliset 
ja paikalliset
tavoitteet ja suunnitelmat

Tutkimustiedon 
hyödyntäminen
ja tuottaminen

Strateginen verkostoituminen
Yritykset
Yrittäjyyttä tukevat tahot
Ympärillä olevat muut kouluttajat

HYRRÄT jatko 2015/1-3



KIITOS

Kaikille mukana kulkeneille

ja

hyvinvointialojen omistajanvaihdoksien 

edistämiseen osallistuneille!


