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Yrityskauppoja hyödyntävä ajattelutapa
Arvioinnin kohteet
• Oma tekeminen
• Yritys
• Toimintaympäristö
Liiketoiminnan osto ja myynti vaihtoehtona 
• Kehittää
• Kasvattaa
• Uudistaa 
Edellyttää kiinnostusta 
• Mahdollisuuksien hyödyntämiseen
• Uudistumiseen
• Epävarmuuden sietämiseen
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Maaseutuyritysten omistajanvaihdospalvelut -
Tavoitteet

§ Yritysten omistajanvaihdosten valtakunnallinen matalan kynnyksen 
palveluverkosto

§ Matalan kynnyksen palvelusisällön määritelmät ja palvelukuvaukset
§ Matalan kynnyksen palveluntarjonnan yhtenäistäminen 

valtakunnallisesti
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Pienen yrityksen omistajanvaihdosilmiö

• Suurin osa yritysten omistajanvaihdoksista tapahtuu mikroyritysten keskuudessa
• tyypillisin koko 2-4 työntekijän yritykset

• Omistajanvaihdokset ovat paikallinen ilmiö
• 61 % ostajista ja myyjistä tuntee toisensa etukäteen
• 76 % ostaja ja myyjä samalta tai naapuripaikkakunnilta

• Yritysostot on erinomainen tapa ryhtyä yrittäjäksi ja kasvattaa yritystä 
• omistajanvaihdokset ovat pääsääntöisesti hyvästä olemassa olevalle yrityksille
• ostamalla yrittäjäksi ryhtyminen on varteenotettava ja hyvä vaihtoehto 

perustamiselle (1,5-kertaisesti parempi eloonjäämisprosentti ensimmäisen viiden 
vuoden aikana)

• Omistajanvaihdosten yhteydessä käytetyt asiantuntijapalvelut edesauttavat 
omistajanvaihdoksen onnistumista

• 75-80 % ostajista ja myyjistä on tyytyväisiä omistajanvaihdokseen
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Innostu yrityskaupasta!

MYYJÄ
• Kauppasumma on yleensä merkittävä
• Yrityksen myynti on miellyttävämpää kuin lopettaminen
• Omalle työlle avautuu uusi tulevaisuus

OSTAJA
• Nopein ja varmin tapa kasvaa/aloittaa yrittäjyys
• Kassavirta, voi hypätä liikkuvaan junaan
• Liiketoiminnan ostaminen on erilaista tekemistä kuin kokonaan uuden yrityksen rakentaminen
• Hyvä tuotto investoinnille
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Myyntihousut

• Onko yrittäjällä myyntihousut jalassa, vai näytteleekö hän vain sellaista?
• Onko yrittäjä oikeasti tehnyt päätöksen, luopua yrityksestä ja myydä sen?
• Omistajanvaihdossuunnitelman vaihtoehdot: 

1. Myynti
2. Lopettaminen 
3. SPV
4. Muut omistajat jatkaa

• Paineita: oma uudistuminen, liiketoiminnan uudistuminen, toimintaympäristön muutokset
• Miten saadaan selville, onko yrityksessä myytävää? Kysymällä sitä yritysmarkkinoilta.
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Jos minä joskus luovun yrityksestäni…

”Exit plan!”



Myyntihousut vs. Ei myyntihousuja
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• Päätös myydä yritys
• Yrityksen myynti nähdään 

onnistumisena ja mahdollisuutena
• Yrityskauppaneuvottelut etenevät ja 

kaupat syntyy
• Yrityksestä luopumisen jälkeinen 

elämä ja identiteetti kiehtovat
• Uusi aika koittaa

• Harkitsee yrityksen myymistä, tai ei 
edes harkitse

• Yrityksestä luopuminen nähdään 
uhkana

• Yrityskauppaneuvottelut eivät etene, 
tai eivät edes ala

• Luopumisen tuskaa

• Jatkaminen kiehtoo

• Vanha aika jatkuu



Askelmerkit elintarvikealan yrityksen 
omistajanvaihdokseen

1. Liiketoiminnan tulevaisuuskuva …kannattavuutta, kasvua, mielenkiintoista tekemistä
2. Myyntihousut jalkaan
3. Omistajanvaihdossuunnitelma
4. Yrityksen myyntikunto …tulevaisuuskuva, kannattavuus, osaavat työntekijät, 

luotettavat raaka-aineen toimittajat, uskolliset 
asiakkaat, ajanmukaiset koneet ja laitteet, 
nykyaikainen talouden seurantajärjestelmä

5. Yrittäjän myyntikunto …myyntihousut jalkaan, toiminnan dokumentointi 
(miten yritys menestyy ilman nykyistä yrittäjää?), 
realistinen näkemys kauppahinnasta

6. Yhteydenotto asiantuntijaan …yritysvälittäjä tai yritysneuvoja (kuntien 
elinkeinotoimet ja elinkeinoyhtiöt, ProAgria, 
yrittäjien aluejärjestöt)
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Tekeekö omistajanvaihdos onnelliseksi?

• Myyjä
• Ostaja
• Asiakas
• Tavarantoimittaja
• Paikallinen yhteisö
• Kotikunta
• Yhteiskunta
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Yrityskaupassa yrityksen arvo on 
ostajakohtainen!
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Päätös yrityskaupasta tehdään aina 
tunteella!
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