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Alkusanat
Pidät kädessäsi yrityksen omistajanvaih-
dosopasta. Oppaan tarkoituksena on toimia 
omistajanvaihdosprosessin viitoittajana. 
Olet sitten ostaja, myyjä, luopuja tai jatka-
ja, saat tietoa siitä, millaisia asiantuntijoita 
omistajanvaihdosten ympärillä toimii, mitä 
voit tehdä itse jo nyt ja mitä prosessi henki-
sesti merkitsee.

Opas on jaettu kolmeen osaan. Ensim-
mäinen osio keskittyy yrityskauppoihin ja 
toinen osio sukupolvenvaihdoksiin. Suku-
polvenvaihdos voidaan toteuttaa toki myös 
yrityskaupalla, mutta koska kummallakin 
prosessilla on kuitenkin omat erityispiir-
teensä, olemme pitäneet tarkoituksenmu-
kaisena käsitellä ne erikseen.

Oppaan kolmas osio keskittyy liike-
toiminnan kehittämisen erityispiirteisiin 
omistajanvaihdosprosessin jälkeen. Se on 
yritystoiminnan jatkajalle yhtä relevantti 
riippumatta siitä, minkälaisella prosessilla 
yrityksen johtoon on päädytty. 

Omistajanvaihdosoppaamme on synty-
nyt osana palvelukehitystämme ja toivom-
me, että siitä on iloa ja hyötyä mahdollisim-
man monelle asian tiimoilla painiskelevalle 
yrittäjälle.

Keravalla huhtikuussa 2015,
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus 
(KEUKE)
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Sanastoa
Myyjä Yrityksen omistaja, joka myy yri-
tyksensä osakkeita tai liiketoimintaa yrityk-
sen ulkopuolelle.

Ostaja Henkilö, joka on ostamassa yri-
tyksen osakkeita tai liiketoimintaa.

Luopuja Yrittäjä, joka siirtää yrityksen 
sukupolvenvaihdoksella lapsille tai lapsen-
lapsille joko kaupan, lahjan tai perinnön 
kautta.

Jatkaja Henkilö, joka vastaanottaa tai 
ostaa perheen sisältä yrityksen.

Liiketoimintakauppa Liiketoiminta-
kaupassa ostaja ja myyjä ovat aina yrityksiä. 
Rahat liikkuvat yrityksestä yritykselle. Os-
taja ostaa koneet, laitteet, nimen ja liikear-
von; kaiken mikä liiketoimintaan kuuluu. 
Y-tunnus vaihtuu. Myyjäyhtiön varallisuus 
kasvaa, josta omistajat saavat osuutensa 
palkkana, osinkona tai esim. yhtiön purka-
misen kautta.

Osakekauppa/Yhtiöosuuksien 
kauppa Osakekaupassa myyjänä voi olla 
henkilö tai yritys riippuen siitä, kuka osak-
keet omistaa. Kaupassa siirtyy koko yhtiö 
varoineen, velkoineen, vastuineen ja sopi-
muksineen. Y-tunnus säilyy. Rahat liikkuvat 
suoraan osakkeen/yhtiöosuuden omistajalle.

Good Will Liikearvo, joka on liiketoi-
minnan kauppahinnasta kauppaan sisälty-
vän aineellisen ja aineettoman omaisuuden 
sovitun arvon ylittävä osa.

Due Diligence Prosessi, jossa ostaja 
tutustuu ostettavaan yritykseen haluamas-
saan laajuudessa.

Arvonmääritys Arvomääritys mää-
rittää yhtiön kauppahintaa. Arvioijan näke-
mys siitä, minkä arvoinen yhtiö on.  Oikea 
kauppahinta on kuitenkin aina se, jolla myy-
jä myy ja ostaja ostaa.

Substanssiarvo Yhtiön tasearvo: va-
rat vähennettynä veloilla sen jälkeen, kun 
ne on arvostettuina käypiin arvoihinsa. Ei 
sisällä liiketoiminnan hintaa.

Tuottoarvo Arvonmääritys, jossa 
tulevaisuuden tuottoja pyritään hinnoitte-
lemaan. Lasketaan yleensä menneiden vuo-
sien liikevoittojen keskiarvon perusteella. 
Lähtökohtaisesti ostajan pitää pystyä mak-
samaan kauppahinta takaisin tulevaisuuden 
tuotoilla 2–5 vuodessa riippuen toimialan 
riskipitoisuudesta ja tulevaisuuden näky-
mistä.

Hiljainen tieto Hiljainen tieto on 
kokemuksen mukanaan tuomaa ei-sanallis-
ta tietämystä. Se tarttuu ihmisille toiminnal-
lisen kokemuksen kautta, eikä sitä useim-
miten ole kirjattu muistiin. Henkilö tietää 
yleensä enemmän kuin pystyy kuvaamaan. 
Tarpeellisen hiljaisen tiedon siirtyminen yri-
tyskaupassa on tärkeää.

Ennakkoratkaisu Kirjallinen rat-
kaisu verottajalta siitä, miten Verohallinto 
menettelee yksittäisessä veroasiassa. Päätös 
on maksullinen ja hakeminen vapaaehtoista.
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OSA I
YRITYSKAUPPA: Myyjä ja ostaja

MYYJÄLLE
Yleisimmät syyt yrityksen myymiseen ovat 
nykyisen yrittäjän ikääntyminen, sairastumi-
nen tai väsyminen. Myös yllättävät ostotar-
joukset toimivat motivaattoreina yrityksen 
myynnin pohdinnassa.

Yrittäjän päivittäisessä arjessa myyntiä 
tulee harvemmin ajateltua. Kuitenkin yri-
tystoimintaa olisi hyvä harjoittaa niin, että 
yritys on aina myyntikunnossa. Olisi hyvä 
pysähtyä hetkeksi pohtimaan, mitä itse ha-
luaa tulevaisuudessa tehdä ja kuinka tärkeää 
yrityksen jatkuminen itselle on. 

Myös henkisten rajojen selvittäminen 
itselle on tärkeää: olenko oikeasti valmis 
myymään, milloin haluan eläköityä, milloin 
olen aikaisintaan valmis luopumaan yrityk-
sestä, myynkö osakkeet vai liiketoiminnan ja 
olenko valmis yrityskaupan jälkeen jäämään 
vielä palkolliseksi yritykseen?

Mistä ostaja?

Haastavinta yrityskaupoissa on oikean osta-
jan löytäminen. On hyvin harvinaista, että 
kovan rahan ostotarjous tulee pyytämättä ja 
yllättäen. Suurimmassa osassa suomalaisten 
pienyritysten yrityskauppoja ostaja löytyy 
jostain yrityksen lähipiiristä. Ostaja voi olla 
työntekijä, kilpailija, yhteistyökumppani tai 
esimerkiksi sukulainen. Mikäli ostajakan-
didaattia ei lähipiiristä löydy, on olemassa 
useita julkisia yrityksen ja liiketoiminnan 
myyntifoorumeita sekä erilaisia yritysvälit-

täjiä, jotka toteuttavat myyntitoimeksian-
toja työkseen. Koska ostajan löytäminen ei 
välttämättä ole helppoa, kannattaa myynti 
aloittaa ajoissa. 

Moni myyjä kokee yrityksen julkisen 
myymisen epämiellyttäväksi. Koetaan, että 
myynti-ilmoitus häiritsee liiketoimintaa ja 
vaikuttaa negatiivisesti asiakassuhteisiin. 
Toisaalta kukaan ei osaa ostaa yritystäsi, jos 
myyt sitä vain hiljaisesti tiskin alta. Mieti siis 
tarkkaan, olisiko kuitenkin parempi avoi-
mesti alkaa myyntiprosessin valmistelu niin, 
että kerrot aikataulun avoimesti ja kerrot 
myös etsiväsi parasta mahdollista jatkajaa, 
jotta toiminta jatkuisi nykyisille asiakkaille 
ongelmitta. Tätä jatkuvuutta et tietenkään 
voi taata, mutta siihen on hyvä pyrkiä.

Onko yrityksesi
myyntikunnossa?
Yrityksen pyörittäminen sujuu jokaiselta 
yrittäjältä omalla tavallaan. Tilanteestasi riip-
puu se, onko yritys myyntikunnossa vai ei. 
Liiketoimintaa tai sen osaa voi myydä vaikka 
yrityksen taloustilanne olisikin huono. Riit-
tää, että myytävä liiketoiminta on kannatta-
vaa ja yritystä on pyöritetty lain vaatimalla 
tavalla. Myyntiä helpottaa suuresti, jos kir-
janpito on ajan tasalla ja mahdollisimman 
paljon toiminnasta on dokumentoituna 
jotenkin. Ennen myyntipäätöstä kannattaa 
pohtia vielä seuraavia asioita:
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• Onko yrityksen liiketoiminta selkeää ja 
 kannattavaa?
• Onko toiminta henkilöitynyt yrittäjään/
 johonkin työntekijään?
• Onko taseessa vain liiketoimintaan
 liittyvää omaisuutta tai velkoja?
• Onko yhtiössä paljon varallisuutta?
 Tämä kasvattaa osakekaupan hintaa ja
 harva haluaa ostaa rahalla rahaa.
• Pyörivätkö yrityksen prosessit
 automaattisesti ilman yrittäjän jatkuvaa 
 ohjeistamista?
• Ovatko kaikki kuluerät yrityksessä
 määrältään oikeita? Palkka, vuokra?

Kun olet pilkkonut yrityksesi osiin ja tietoi-
nen mistä se kokonaisuudessaan koostuu, 
on myyntiprosessi helpompi laittaa käyn-
tiin.

Mikä hinnaksi?

Oikea hinta on se, millä myyjä myy ja ostaja 
ostaa. Mistä sitten tietää, millä hinnalla neu-
vottelut kannattaa aloittaa? 

Markkinoilta löytyy useita omistajanvaih-
doksiin perehtyneitä asiantuntijoita, joilta 
yrityksen arvoa voi lähteä tieduste-
lemaan. Lähimpänä yrittäjää ovat 
isompien tilitoimistojen asiantunti-
jat, kirjanpitäjät, tilintarkastajat tai 
sitten yrityskauppojen asiantun-
tijat. Todennäköistä on, että 
viideltä arvioijalta saat viisi 
erilaista hintaa yrityksel-
lesi.

Minimihinta, joka 
yrityksestä kan-
nattaa pyytää, on 
hinta jonka saisit, 
jos lopettaisit yrityk-
sen, maksaisit kaikki 
velvoitteet ja myisit 
omaisuuden pois. Miksi 

sitten lähteä työläisiin kauppaneuvottelui-
hin, jos käteen jää vähemmän rahaa kun 
lopetettaessa? Yksi syy on tietenkin yri-
tystoiminnan jatkumisen ja ennen kaikkea 
toimivan tuotteen ja palvelun saatavuuden 
varmistaminen.

Kannattaa myös hypätä hetkiseksi ostajan 
saappaisiin. Paljonko pääomaa menisi vas-
taavan uuden yrityksen perustamiseen? Jos 
uuden yrityksen saa pystyyn huomattavasti 
halvemmalla, niin asiakkuuksien, toimin-
tamallien ja liikearvon merkitys korostuu. 
Ovatko ne sellaisia, joista kannattaa maksaa 
pyytämäsi hinta?

Kauppahintaa pohtiessa on hyvä tehdä it-
selleen henkiset kipurajat selviksi. Mikä on 
hinta, jonka alle en myy? Onko joku sum-
ma, joka saa minut myymään heti?



6 o m i s ta j a n va i h d o s o pa s

Yrityksen arvonmääritykseen löytyy kaksi 
suuntaa antavaa mallia: substanssiarvo, joka 
kertoo yhtiön varallisuuden sekä tuottoar-
vo, joka pyrkii huomioimaan tulevaisuuden 
tuotot.

Myydäänkö osakkeet
vai liiketoiminta?
Nykyään yhä useampi yrityskauppa toteute-
taan liiketoimintakauppana. Kauppaa teh-
dään vain tiiviisti liiketoimintaan liittyvistä 
eristä, kuten vaihto-omaisuudesta, liiketoi-
minnan kannalta tärkeistä koneista ja kalus-
tosta, yrityksen nimestä, puhelinnumerosta, 
työntekijöistä, asiakkuuksista, osaamisesta 
ynnä muista asioista. Liiketoimintakaupassa 
y-tunnus vaihtuu, jolloin vanhat sopimukset 
eivät automaattisesti jatku, mutta toisaalta 
myöskään velvollisuudet ja vastuut eivät 
suoraan siirry. Liiketoimintakauppa on hyvä 
toteuttaa esimerkiksi silloin, jos myyjäyhti-
öllä on omaisuutta, jota ostaja ei tarvitse, 
myyjäyhtiö ei herätä luottamusta tai se on 
ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin. 

Osakekaupat ovat myyjälle kaikista mie-
luisimmat. Koko yhtiö vaihtaa kerralla 
omistajaa ja rahat tulevat suoraan osak-
keenomistajille. Toisaalta jos taseessa on 
yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta, ne 
menevät kaupan mukana, ellei niitä ensin 
lunasteta yrityksestä pois.  Osakekauppa 
on myös perusteltua, jos yrityksen toiminta 
perustuu pitkäaikaisiin asiakassopimuksiin. 
Tällöin vain omistajat vaihtuvat, mutta yri-
tys jatkuu ennallaan aivan niin kuin asunto-
kaupoissakin asunto pysyy ennallaan, mutta 
asukkaat vaihtuvat.

Erityisesti osakekaupassa ostajan täytyy 

päästä perehtymään ostamaansa kohtee-
seen huolellisesti. Varaa siis valmiiksi riit-
tävästi tietoja yrityksestäsi neuvottelujen 
avuksi. Seuraava myytävän yrityksen yk-
sityiskohdat- lista toimii pohjana tietojen 
keräämiseen. Huomaa kuitenkin, että liike-
toimintakaupassa ostajalle pitää kertoa vain 
kaupan kohteeksi sovittavasta omaisuudes-
ta ja muista sovittavista eristä.

Mistä maksetaan veroja?

Liiketoimintakaupassa kauppahinta menee 
yhtiölle, joten verotkin maksaa yhtiö. Pois-
tamatta olevat tase-erät poistetaan kerralla, 
jolloin syntyy luovutusvoittoa tai tappiota. 
Omistajien nostaessa tuloa yhtiöstä menee 
verotus tulosta verolakien mukaisesti riip-
puen siitä, missä muodossa nosto tehdään 
(osinko, palkka, yhtiön purkuosa).

Osakekaupassa ja yhtiöosuuksien kaupas-
sa verotus kohdistuu myyjään henkilökoh-
taisesti. Verot lasketaan luovutusvoitosta 
eli myyntihinnan ja hankintahinnan erotuk-
sesta. Sitä verotetaan pääomatulona. Huo-
maathan, että jos olet omistanut osakkeet/
osuudet yli 10 vuotta, saat hankintame-
no-olettamana vähentää 40 %, kun muuten 
hankintameno-olettama on 20 %. Voit toki 
käyttää myös todellisia hankintahintoja.

Huomioithan, että sukupolvenvaihdok-
sissa verotuskäytäntö poikkeaa tietyin eh-
doin. 

Jos verot mietityttävät, niin suositte-
lemme ottamaan etukäteen yhteyttä ve-
roasiantuntijaan. Tarvittaessa voit myös 
hakea verottajalta maksullista ennakko-
ratkaisua omistajanvaihdossuunnitelmasi 
perusteella.
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APULISTOJA YRITYSKAUPPAAN

Myytävän kohteen yksityiskohdat
Seuraavassa on muistilista myytävän kohteen yksilöimiseksi. Kaikkiin kohtiin ei tarvitse 
vastata, sillä myös ”ei” tai ”ei ole”, on vastauksena informatiivinen.

Talous/rahoitus 

Liitteeksi tarvitaan: viimeisin yrityksen tilinpäätös + tuorein kirjanpidon
kuukausiajo (tuloslaskelma ja tase) suoriteperusteella laadittuna, tiedot vastuista.

>> Kirjanpitäjä?
>> Viimeisin tilinpäätös tehty, pvm?
>> Viimeisen tilivuoden liikevaihto?
>> Tulos?
>> Oma pääoma?
>> Yhtiön pankki ja vakuutusyhtiö?
>> Lainat ja vakuudet?
>> Leasing-, osamaksu- ja rahoitussopimukset?
>> Yhtiön antamat lainat ja vakuudet?
>> Yrityskiinnitykset?
>> Onko painettuja osakekirjoja, jos kyllä, millaisia?
>> Viimeisen 3 vuoden aikana sattuneet vakuutustapahtumat ja -korvaukset?
>> Julkiset avustukset viimeisen 5 vuoden aikana?
>> Verotarkastukset viimeisen 5 vuoden aikana?
>> Onko taseessa yrittäjän omaisuutta, joka ei ole kaupan?
>> Onko vahvistettuja tappioita, missä tulolähteessä?
  

Asiakkuudet/tuotteet/palvelut

>> Onko sopimusasiakkaita?
>> Asiakkaiden lkm ja suurimpien asiakkaiden osuus liikevaihdosta?
>> Asiakassopimukset (kesto, hinnoittelu yms.)?
>> Tarjous- ja tilauskanta?
>> Kuka hoitaa asiakkuuksia/myyntiä?
>> Mitä tuotteita/palveluita on?
>> Tuotteiden/palveluiden osuudet liikevaihdosta ovat?
>> Kate?
>> Patentit ja muut immateriaalioikeudet?
>> Lisenssit?
>> Kilpailijat?
>> Yhteistyökumppanit, jakelukanavat, päämiehet, tavarantoimittajat ja alihankkijat?
>> Riitatapaukset/ reklamaatiot?  
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Toimitilat
>> Omat vai vuokratilat?
>> Toimitilojen ja omistajien väliset suhteet?
>> Vuokran/vastikkeen suuruus?
>> Vuokrasopimuksen kesto?
>> Onko yritys omistanut aiemmin kiinteistöjä (mm. maaperäriski)?
>> Toimitilojen riittävyys/erityisvaatimukset?
>> Liittyykö toimitiloihin arvonlisäveron palautusvastuuta?

Henkilöstö

>> Avainhenkilöt + työntekijät (nimi, työtehtävät, syntymävuosi, työsuhteen alkamisvuosi, 
 koulutus, palkka, luontaisedut)?
>> Sitouttamis-/ kannustejärjestelmät?
>> Loma/lomarahakäytäntö?
>> YT-neuvottelut?
>> Työsuhdekiistat, eronneet/erotetut avainhenkilöt?
>> Eläkevakuutukset?
>> Työtapaturmat?
>> Noudatetaanko jotakin työehtosopimusta, jos noudatetaan, niin mitä?
>> Onko noudatettu paikallista sopimista?

Hallinto

>> Yhtiön omistajien väliset suhteet?
>> Omistusosuudet, työpanos, nostettu palkka ja etuisuudet?
>> Omistuksen muutokset viimeisen 10 vuoden ajalta?
>> Yhtiön hallitus?
>> Osakkuusyhtiöiden väliset sopimukset?
>> Yritysjärjestelyt viimeisen 10 vuoden ajalta?
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Tulevaisuus ja kehittäminen
>> Tulevaisuudennäkymät ja mahdolliset murroskohdat?
>> Uudet tuotteet ja palvelut nykyisille asiakassegmenteille?
>> Mahdolliset uudet asiakassegmentit?
>> Ulkoistaminen?
  

Koneet, kalusto, varasto

>> Kaluston ikä ja kunto:  
>> Koneiden/varaosien saatavuus/ huoltosopimukset:  
>> Varaston inventaarioluettelo?
>> Varasto kuranttia?
>> Varaston kiertonopeus?
>> Leasingsopimukset? 

Etene näin – Myyjälle

Tämä lista on tarkoitettu avuksi vaiheis-
tamaan myyntiprosessia. 

Valmistelut
• Päätä, mitä olet myymässä: liiketoiminnan 
 vai osakkeet
• Tee itsellesi alustava aikataulu
• Valmistele yrityksesi dokumentit kuntoon 
 (Keuke auttaa myyntiesitteiden
 laadinnassa)
• Määrittele itsellesi kauppahinta ja ehdot, 
 joilla olet valmis myymään
• Mieti, oletko valmis jäämään yrityksen 
 palvelukseen ja kuinka pitkäksi ajaksi. 
 Millä korvauksella?
• Kerro myyntiaikeista potentiaalisille
 ostajille: työntekijät, kilpailijat, asiakkaat, 
 yhteistyökumppanit
• Tee myyntiä riittävän julkisesti (tiskin alta 
 ei kukaan osaa ostaa)

Neuvottelut
• Ostajan tapaaminen (syntyykö
 luottamusta?)
• Salassapitosopimus
• Tietojen luovuttaminen vaiheittain
 prosessin edetessä
• Kauppahinnasta/ehdoista neuvottelu

Kaupan sopiminen
• Kauppahinnan maksaminen: osissa vai 
 kerralla ja onko ehtoja?
• Aikataulu
• Käytettävät asiantuntijat: kirjanpitäjä,
 lakimies?
• Kuka laatii kauppakirjan?
• Ennakkoratkaisu
• Toteutus

Kaupan jälkeen
• Uuden yrittäjän perehdyttäminen
• Työskentely yrityksessä sovitun ajan
• Hiljaisen tiedon siirtymisen
 varmistaminen
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OSTAJALLE
On lukuisia hyviä syitä ostaa toimiva yritys. 
Yrityskaupan jälkeen toimintaa ei tarvitse 
aloittaa täysin alusta, vaan yrityksellä on jo 
toimivat toimintamallit, maine, asiakaskunta 
ja verkostot. Toimivan yrityksen jatkaminen 
on usein myös riskittömämpää. Ostaessa-
si yritystä perehdy kohteeseen huolellisesti 
asiantuntijoiden apua hyödyntäen.

Ennen ostoaikeita kannattaa käydä läpi 
myös sinuun itseesi liittyviä kysymyksiä. 
Kysymysten läpikäynnissä auttaa Uusyrit-
yskeskus. Mieti, haluatko ryhtyä yrittäjäksi? 
Entä millä alalla haluaisit toimia, mikä on 
ydinosaamistasi? Olisiko sinulla mahdolli-
suutta starttirahaan? Muista, että starttira-
haa tulee hakea ennen yrityskauppaa. Kun 
olet itsestäsi selvillä, voit edetä yritysoston 
kanssa eteenpäin.

Asiantuntijan kanssa käyt tarvittaessa 
läpi seuraavia asioita:

• Mikä on luopuvan yrittäjän rooli kaupan 
 teon jälkeen?
• Ovatko toimittaja- ja asiakassuhteet
 henkilöityneitä?
• Mikä on koneiden, laitteiden ja
 järjestelmien toimivuus ja kunto?
 Oma vai leasing?
• Miten kartoitat henkilöstön osaamisen ja 
 sitoutuneisuuden?
• Miten varmistat liiketoiminnan
 tulevaisuuden?
• Onko yhtiön arvo määritetty oikein?

Kohteen löytäminen

• Mieti ensin, millä toimialalla ja alueella 
 haluaisit työskennellä.
• Huomioi, että usein ostettava kohde
 löytyy lähipiiristä: työnantajalta,

 kilpailijalta, asiakkaalta,
 yhteistyökumppanilta tms.
• Seuraa alueen lehtiä sekä julkisia pörssejä: 
 yrityskaupat.net, yrityspörssi.fi 
• Kontaktoi sinulle sopivalla alueella
 sijaitsevia alan yrityksiä: esim. sähköposti, 
 soitto, yrityskäynti (moni yrittäjä pitää 
 yritystään ns. hiljaisessa myynnissä, joten 
 herättely kannattaa) 
• Selvitä alueen yritysten parissa toimijat: 
 kehittämisyhtiö, uusyrityskeskus, kunta
• Mitä haluat ostaa? Liiketoiminnan vai 
 osakkeet?
• Millä rahoitat yrityskaupan? Tee alustava 
 suunnitelma

Neuvottelujen aloittaminen

Mahdollista ostokohdetta arvioitaessa ar-
vioit myös myyvää yrittäjää. Kun tapaat 
myyjän, syntyykö luottamusta? Loppujen 
lopuksi moni asia saattaa olla myyjän sano-
jen varassa. Jos ensimmäinen tapaaminen 
sujuu hyvin ja haluat jatkaa neuvotteluja, 
niin usein tässä vaiheessa ostaja allekirjoit-
taa salassapitosopimuksen. Tällä vältetään 
tietojen joutuminen vääriin käsiin.

Tästä alkaa tietojen kerääminen, ns. Due 
Diligence eli vaihe, jossa ostaja tutustuu 
kaupan kohteeseen haluamassaan laajuu-
dessa. Tämä kattaa sopimukset, varaston, 
työntekijät ja kaiken sen tiedon, jota osto-
päätöksen tueksi tarvitaan. Usein Due Di-
ligence teetetään asiantuntijalla, esimerkiksi 
tilintarkastajalla sitten, kun kaupan toteutu-
minen alkaa olla selvää.

Jos kauppahinnasta ei tässä vaiheessa ole 
vielä ollut mitään puhetta, niin nyt olisi sen 
aika. Myyjällä varmasti on mielessä hinta, 
josta hän lähtee neuvottelemaan. Tässä 
kohtaa kannattaa hyödyntää asiantuntijoita 
kauppahinnan arvioinnissa. Pitää muistaa, 
ettei osakekaupan ja liiketoimintakaupan 
hinta ole yleensä sama myyjän erilaisista 
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veroseuraamuksista johtuen.
Kun hinta on selvillä, niin on aika aloittaa 

rahoitusneuvottelut. Rahoittajat ovat yhte-
nä asiantuntijatahona myös mukana arvioi-
massa kauppahinnan oikeellisuutta. 

Kaupan rahoittaminen

Omistajanvaihdoksiin suhtaudutaan rahoit-
tajien puolesta myönteisesti. Hyvien ja ter-
veiden yhtiöiden jatkumista halutaan tukea 
myös rahoituksen kautta. 

Yritystukia yrityskauppoihin ei ole. Rahoi-
tusta voi hakea pankista, Finnveralta tai pää-
omasijoittajilta. Neuvotteluja aloittaessasi ei 
kaiken tarvitse olla vielä selvillä, mutta on 
hyvä hahmottaa valmiiksi ostettavan yhtiön 
taloudellinen tilanne. Sitä varten tarvitset 
tilinpäätöstietoja, tulevan omistuspohjan, 
alustavan kauppahinnan ja yrityskaupan 
muodon (osake/yhtiöosuuskauppa vai lii-
ketoimintakauppa). Lopullisen päätöksen 
tueksi rahoittajat haluavat usein liiketoi-
mintasuunnitelman ja laskelmat, joilla avaat 
suunnitelmiasi yrityksen suhteen.

Kaupan sopiminen

Jos kaikki näyttää edelleen hyvältä ja olet ha-
lukas ostamaan yrityksen, niin tässä vaihees-
sa on mahdollista allekirjoittaa aiesopimus. 
Se sitoo myyjää ”varaamaan” yhtiötä sinulle 
ja sinua etenemään yrityksen oston suhteen. 
Ehtona tietenkin on, että rahoitus järjestyy 
ja myyjän kertomat asiat pitävät paikkansa.

Varsinaista kauppaa sovittaessa on kiin-
nitettävä huomiota ainakin seuraaviin 
asioihin: 

• Kauppahinnan maksaminen: osissa vai 
 kerralla, onko ehtoja?
• Aikataulu: mikä on realistinen aikataulu 
 kaiken järjestymiseen? 

• Käytettävät asiantuntijat: kirjanpitäjä,
 lakimies, veroasiantuntija?
• Kuka laatii kauppakirjan?
• Haetaanko ennakkoratkaisua?
• Yrityksen haltuunotto (jääkö edellinen 
 yrittäjä vielä työskentelemään kanssasi?)

Kun nämä asiat ovat selvillä, niin kaup-
pa voidaan toteuttaa.

Verotus

Ostajana et joudu maksamaan veroa lii-
ketoimintakaupasta, ellei kaupassa siirry 
kiinteistöä tai arvopapereita, joista joutuisit 
maksamaan varainsiirtoveron.

Ostava yhtiö saa vähentää liiketoiminta-
kauppaan otetun lainan korot verotuksessa.

Verottajan hyväksymät poistosuunnitel-
mat; esimerkiksi liikearvon, eli good willin 
poistaminen enimmillään10 vuoden aikana 
>> tarkista nämä kirjanpitäjältäsi!

Kaupan jälkeen

Kaupan jälkeen on edessä varsinainen ka-
pulan vaihto. Myyjä siirtää tietoa ostajalle 
asia kerrallaan. Usein tämä vaihe kestää 
muutamasta päivästä vuoteen riippuen sii-
tä, kuinka tuttu alalla olet ja mitä on myy-
jän kanssa sovittuna. Mitä paremmin siirto 
suoritetaan, sen todennäköisemmin saat 
toiminnan jatkumaan ongelmitta.

Prosessi ei pääty kauppoihin vaan eri si-
dosryhmät kuten asiakkaat, tavaran ja pal-
velun toimittajat, henkilökunta ja rahoittajat 
arvioivat myös liiketoiminnan haltuunoton 
onnistumista.

Sitten onkin aika aloittaa kehittäminen! 
Kirjan kolmanteen osaan on kerätty yritys-
kaupan jälkeisen kehittämistyön erityispiir-
teitä. Apunasi toimii myös Keuken Yrittä-
jän käsikirja, jossa on vinkkejä kehitystyön 
tueksi.
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OSA II
SUKUPOLVENVAIHDOS: Luopuja ja jatkaja

Miksi sukupolvenvaihdokset 
ovat niin haastavia?

On sukupolvenvaihdoksia, joissa kaikki su-
juu mallikkaasti. Vanha polvi väistyy ja uusi 
sukupolvi ottaa terveen yrityksen haltuunsa 
sujuvasti. Valitettavan usein vaihdos aiheut-
taa kuitenkin päänvaivaa ja pahimmillaan 
jopa estää yrityksen kehittymisen. Koke-
muksemme mukaan sukupolvenvaihdok-
sissa haastavinta on henkisen puolen sel-
vittäminen niin, että perhesuhteet säilyvät 
ja yritystoiminta jatkuu.

Sukupolvenvaihdos ei aina tarkoita omis-
tajuuden vaihtumista. Operatiivisen vaih-
don voi sinänsä tehdä vaikka yksikään osake 
ei vaihtaisi omistajaa. Kannattaa kuitenkin 
miettiä, mikä on vastuun ja sitoutumisen 
taso ilman omistajuutta? Samoin tulee var-
mistaa, että uusi sukupolvi saa riittävät työ-
kalut yrityksen johtamiseen: nimenkirjoi-
tusoikeuden, hallituspaikan ja niin edelleen. 
Asiakkaiden ja työntekijöidenkin kannalta 
on uskottavampaa, kun keskustelukump-
panina on henkilö, jolla on oikeasti mah-
dollisuus päättää asioista.

Luopujalle: avointa
keskustelua!
Suora puhe ei aina kuulu suomalaiseen kult-
tuuriin. Oletetaan, mökötetään tai annetaan 
vain asioiden olla pielessä mieluummin kuin 
nostetaan kissa pöydälle ja puhutaan asiois-
ta. Sukupolvenvaihdoksissa kaiken perusta-

na on kuitenkin avoin keskustelu. Se, että 
seuraava sukupolvi jo työskentelee yrityk-
sessä, ei vielä tarkoita, että he olisivat val-
miita jatkamaan toimintaa omistajina. On 
aivan eri asia omistaa ja vastata kuin tehdä 
palkollisena töitä. Keskustelu kannattaa 
aloittaa suoraan. Kerro luopujana, mikä on 
oma toiveesi yrityksen jatkon suhteen. Kysy 
ja kuuntele, mikä on kaikkien jatkajakandi-
daattien mielipide asiaan. 

Vanhemmilla on usein tasapuolisuuden 
nimissä tarve jakaa osakkeet lapsien kanssa 
tasan. Tasajako toteutetaan riippumatta sii-
tä, ovatko kaikki lapset töissä yrityksessä vai 
eivät. Asiaa kannattaa kuitenkin tarkastel-
la yrityksen kannalta. Mitä lisäarvoa kukin 
osakkeenomistaja tuo yritykseen vai tuoko 
mitään? Miksi joku saisi nauttia osingoista 
tekemättä töitä yrityksen eteen? Jos omis-
tusosuus on suuri, saattaa omistajuus toi-
saalta tuoda takauspyynnön tai vaatimuksen 
rahoitusta haettaessa. Onko siihen valmiut-
ta? Muun muassa nämä ovat asioita, jotka 
voivat alkaa hiertämään perheenjäsenten 
välejä pidemmän päälle ellei niitä ole etukä-
teen selvitetty ja sovittu. 

Jos perheessä on useampia lapsia, tulee 
yrityksen siirto suunnitella huolella jo pe-
rinnönjaon kannalta. Sukupolvenvaihdos 
voidaan toteuttaa rahalla eli kauppana, jol-
loin muille sisaruksille ei jää perinnönjaossa 
tasattavaa, tai sitten perintönä, jolloin muut 
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sisarukset huomioidaan sitten aikanaan ta-
saamalla heille muuta omaisuutta yrityksen 
arvon verran.

Perheenjäsenten todellisten tahtotilojen 
selvittämistä varten olemme luoneet su-
kupolvenvaihdos check-listan aukikeskus-

teltavista asioista. Läpinäkyvyyden sekä 
perheenjäsenten hyvien suhteiden säilyt-
tämisen nimissä suosittelemme, että kes-
kustelua käytäessä mukana ovat kaikki per-
heenjäsenet. Myös ne, jotka eivät ole tähän 
mennessä osoittaneet minkäänlaista kiin-
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nostusta yritystoiminnan jatkamiseen. Näin 
kahdesta syystä: toisaalta heidän toiveensa 
ovat voineet muuttua tai sitten mielipiteet 
ovat vaan pysyneet tähän asti piilossa. Toi-
saalta keskustelu tuo heille mahdollisuuden 
virallisesti todeta, että yritystoiminnan jat-
kaminen ei heitä kiinnosta. Kun kaikkien 
toiveet kirjataan keskustelun pohjalta luo-
tavaan pöytäkirjaan, on heidän vaikeampi 
myöhemmin harmitella että ”minä olisin 
kyllä halunnut jatkaa, mutta kun kukaan ei 
kysynyt…”.  Voi myös olla niin, että jatka-
minen ei kysyttäessä kiinnosta, mutta kun 
perheyritystä ollaankin myymässä ulkopuo-
lisille, niin yritykseen liittyvät tunnesiteet 
saavat mielipiteen muuttumaan.

Luopujalle saattaa olla vaikeaa luopua 
elämäntyöstään yhtäkkiä ja eläköityä. Tämä 
omien vanhempien rooli huolettaa usein 
myös jatkajia. Mieti, millaisen roolin yhti-
össä vielä haluaisit vai oletko valmis 
siirtymään pois työelämästä? Usein 
kokemusta tarvitaan yrityksessä 
vielä sukupolvenvaihdoksen jäl-
keenkin. Haluatko jäädä tarvit-
taessa auttamaan vai jäätkö pal-
kolliseksi johtamaan vielä jotain 
tiettyä osa-aluetta? Olisiko nyt 
aikaa kehittää sitä kaikkea uutta, 
jota yrittäjänä ei ehtinyt? 

Jatkajalle:
roolit selviksi!
Jatkajana roolisi vaihtelee sen mu-
kaan, oletko töissä perheyrityksessä 
vai ulkopuolisella työnantajalla. Mieti 
tarkkaan mitä perheyritys sinulle mer-
kitsee? Jos et halua jatkaa toimintaa, 
niin haittaako, jos yritystä jatkaa joku toi-
nen? Jos haluat jatkaa, niin millä ehdoilla? 
Perheessä saattaa olla sisaruksia, joiden 
kanssa business ei suju. Vaikuttaako mui-
den sisarusten mukaan tulo jatkamishaluk-

kuuteesi? Suurena asiana perheyrityksen 
jatkamisessa on yrittäjyys. Onko sinusta 
yrittäjäksi? Haluatko toimia kyseisellä toi-
mialalla? Paljon kysymyksiä, epävarmuutta, 
mielipiteitä. Tässä vaiheessa kannattaa olla 
avoin ja rehellinen. Yrityksen toiminnan 
jatkumisen kannalta ehkä-vastaukset eivät 
ole hyviä.

Kannattaa miettiä jo valmiiksi, miten näet 
luopujan roolin yrityksessä vaihdoksen jäl-
keen. Pystyttekö työskentelemään yhdessä? 
Onko luopujalla hiljaista tietoa, joka tarvit-
see siirtää? Tiedätkö jo riittävästi toiminnas-
ta yrityksen haltuunottamiseksi?

Puhetta, puhetta ja puhetta… ei oletuksia. 
Kun asiat on puhuttu selviksi, niin sitten 
toimintaa ja tekoja. Siinä kikka, jolla saadaan 
sukupolvenvaihdos varmimmin toteutu-
maan.
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Sukupolvenvaihdos
check-lista

Perheyritys ja työntekijät

>> Keitä perheeseen kuuluu?
>> Ketkä perheenjäsenistä työskentelevät 
 yrityksessä?
>> Keitä muita työntekijöitä yrityksessä on?
>> Kuka / ketkä haluavat ottaa yrityksen 
 haltuun ja miksi?

Perheen kulttuuri

>> Ovatko perhesuhteet tiiviit?
>> Keskustellaanko asioista avoimesti?
>> Miten konfl iktitilanteet käsitellään?
>> Onko avioehtokysymyksistä puhuttu? 
 Miten yrityksen säilyminen suvussa
 turvataan mahdollisissa erotilanteissa?

Yrityksen arvot perheessä

>> Miten hyvin perheenjäsenet tuntevat
 yrityksen toimintaa?
>> Mitkä arvot ovat perheelle tärkeitä
 yritystoiminnassa ja yrittäjyydessä?
>> Mitä perheyritys merkitsee kullekin
 yksittäiselle perheenjäsenelle?

Yrityksen tulevaisuus 

>> Kuinka paljon perheessä on keskusteltu 
 sukupolvenvaihdoksesta tai muista 
 omistajuuden/johtajuuden muutoksista?
>> Onko perheenjäsenten välillä näkemys-
 eroja asiassa?
>> Mitä tapahtuisi, jos perheyrityksen
 johtaja kuolisi tänään?

Perheyrityksen
liiketoimintasuunnitelma

>> Onko yrityksellä liiketoiminta-
 suunnitelma?
>> Mikä on sen liikeidea, visio ja strategia? 
 Asiakkaat? Kilpailijat? Taloudellinen 
 asema?
>> Onko liiketoimintasuunnitelma esitetty 
 perheenjäsenille?

Perheyrityksen sidosryhmät

>> Keitä ovat yrityksen asiakkaat?
>> Entä keitä ovat tavarantoimittajat?
 Muut yhteistyökumppanit?
>> Milloin heitä informoidaan tulevasta 
 muutoksesta, ja kuka informoi?

Sukupolven-
vaihdossuunnitelmana

>> Millaista johtajaa yhtiö tarvitsee
 tulevaisuudessa?
>> Olisiko hyvä ottaa perheyritykseen
 perheen ulkopuolinen johtaja
 väliaikaisesti?
>> Millä aikataululla vaihdos halutaan
 toteuttaa?
>> Vaihtuuko vain johtaja vai myös
 omistaja? 

Suunnitelman toteutus 

>> Tunteeko uusi johtaja yrityksen
 toiminnan hyvin?
>> Millainen aikataulu vaihdokselle
 sovitaan?
>> Miten hiljainen tieto siirretään
 sukupolvelta toiselle?
>> Mikä on vanhemman sukupolven rooli 
 vaihdoksen jälkeen?
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OSA III
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN:

Mitä erityistä omistajanvaihdoksissa?

Mistä aloittaisin
kehittämisen?

Yrityskaupan tai sukupolvenvaihdoksen jäl-
keen yritystoiminnan kehittäminen on uu-
delle yrittäjälle hieman erilaista. Positiivista 
on, että yritys on jo olemassa ja sillä on jo 
asiakkaita, asiakkuuksia, historia, tunnet-
tuus, imago ja brändi. Lisäksi yrityksessä on 
jo toimivat konseptit ja opittu toimintatapa 
sekä osaavat, hyvät työntekijät. Negatiivis-
ta vanhan yrityksen jatkamisessa voi löytyä 
siitä, että yrityksellä on väistämättä myös 
menetettyjä asiakkaita tai asiakkuuksia, vä-
hemmän hohdokkaasta historiasta voi olla 
vaikea päästä eroon ja totutut toimintatavat 
eivät välttämättä ole tehokkaita ja kannat-
tavia. Joukkoon saattaa myös mahtua työn-
tekijöitä, joiden roolia yrityksessä joutuu 
todella hakemaan. 

Yrityksen omistajan tai johdon vaihdok-
sen hetki on joka tapauksessa otollinen vai-
he liiketoiminnan kehittämiseen. Olennaisia 
pohdittavia asioita ovat esimerkiksi yri-
tysstrategian muokkaus tai selkeyttäminen 
sekä markkinoinnin kehittäminen ja uudis-
taminen. Myös toimintojen nykyaikaistami-
seen (esim. sähköinen taloushallinto tai toi-
minnanohjausjärjestelmät) päästään usein, 
kun uudet toimijat alkavat hoitaa asioita.

Minne yritys oli matkalla
ja mihin minä haluan sitä 
johdattaa?

Strategista johtamista tarvitaan, jotta ei har-
hailtaisi pimeässä. Onko haltuun ottamal-
lasi yrityksellä liiketoimintasuunnitelma ja 
strategia sen toteuttamiseksi? Jos on, niin 
onko se päivitetty ja milloin? Yrityksen tar-
koitus, tavoitteet ja toiminta konkretisoitu-
vat liiketoimintasuunnitelmassa, jota pitäisi-
kin päivittää säännöllisesti ja sen strategiset 
tavoitteet vähintään vuosittain.

Tiedätkö mikä on ollut yrityksen alku-
peräinen missio eli olemassa olon syy? On 
hyvä pysähtyä pohtimaan miksi yritys on 
olemassa juuri nyt ja ketä varten ja onko 
yrityksen missiota päivitetty? Entä mikä on 
ollut yrityksen suunta ja mihin juuri Sinä 
uutena omistajana haluat sitä johdattaa? 
Vaatiiko uusi visio suuria muutoksia toi-
mintaan?

Markkinointi

Kun otat pitkään toimineen yrityksen hal-
tuun, varmista, että yrityksesi toteuttaa joh-
donmukaista ja säännöllistä markkinointia. 
Kun opit tuntemaan asiakkaasi, voit tehdä 
täsmällisempää ja tehokkaampaa markki-
nointia.

Päivitä markkinointikanavat vastaamaan 
asiakkaidesi käyttäytymistä ja huolehdi,
että myös markkinointimateriaalit ovat tätä 
päivää.
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Tuotekehitys

Jos vanha yrittäjä jää kanssasi vielä yrityk-
seen siirtymäajaksi töihin, niin tiedustele 
hänen mahdollisia ajatuksiaan uusista tuot-
teista/palveluista yrityksellesi. Usein pitkä 
kokemus alalta on synnyttänyt ideoita, joita 
vanha yrittäjä ei välttämättä ole jaksanut, 
halunnut tai uskaltanut lähteä kehittämään. 
Löytyykö pöytälaatikosta tuoteideoita, joi-
ta voitaisiin konseptoida ja lähteä viemään 
markkinoille? Tai ovatko vakioasiakkaat il-
maisseet tarpeita, joihin voitaisiin vastata ja 
saada sitä kautta lisämyyntiä? 

Talous ja rahoitus

Jos omistajanvaihdos on toteutettu osak-
keiden tai yhtiöosuuksien kautta, siirtyvät 
myös sopimukset kaupan mukana. Täl-
löin myös vanha tilitoimisto pysyy yhtiön 
tilitoimistona, ellei toisin sovita. Liiketoi-
mintakaupan kohdalla kaikki sopimukset 
solmitaan uudelleen. Sinulla on mahdolli-
suus valita uudelle yhtiöllesi omiin tarpei-
siisi sopiva kirjanpitäjä. Yrittäjien tarpeet ja 
näkemykset esim. tarvittavista raporteista 
saattavat poiketa suurestikin, joten varmis-
ta, että kirjanpidon tuottama tieto palvelee 
juuri Sinua, eikä vanhaa omistajaa. Vanha 
kirjanpitäjä on toisaalta saattanut yrittää 
ehkä vuosia saada muutoksia aikaan yrityk-
sen taloushallintoon, mutta niiden suhteen 
ei ole edetty. Kannattaa siis kuunnella yri-
tyksen hyvin tuntevan asiantuntijan mieli-
piteitä asioista.

Omistajanvaihdoksen myötä olet luulta-
vimmin jo solminut suhteet rahoittajiin. Ra-
hoittajia tarvitaan myös kasvun tukemiseen. 

Mistä apua kehittämiseen
Kenen kanssa kasvat? Yrityksesi kehittämi-
sen tueksi on tärkeää hankkia hyvät verkos-
tot, joilta saat neuvoja ja joiden kanssa voit 
ratkoa ongelmia yhdessä. Meillä keukelai-
silla on monipuolista yrityskehitysosaamis-
ta omasta takaa ja sen lisäksi laaja joukko 
kumppaneita, jotka toimivat yrittäjän kas-
vun kavereina. Tarjoamme sinulle neuvoja 
ja koulutusta, tukea ja sparrausta sekä edun-
valvontaa ja rahoitusta. Olemme laatineet 
myös erillisen Yrittäjän käsikirjan, josta 
löydät lisää työkaluja ja vinkkejä yrityksesi 
kehittämiseen. Me autamme mielellämme, 
joten ota yhteyttä, niin aloitetaan yhteistyö!
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