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Työpajan tarkoitus

Auttaa tilitoimistoja miettimään oman yrityksen tai asiakasyrityksen 

myymiseen/yrityksen ostamiseen (kasvun keinona) liittyviä tekijöitä

Omistajanvaihdoksiin liittyy prosessi, joka sisältää sekä myyjään että ostajaan 

liittyviä tekijöitä ja valmistautumista ja lisäksi vaihdoksen jälkeiseen aikaan 

liittyviä asioita.

Varsinainen kaupanteko voidaan katsoa enimmäkseen näiden kahden prosessin 

osan väliseksi hetkeksi, jossa suurin osa asioista on ”tekniikkaa”.

On tärkeää ymmärtää omistajanvaihdokset laajempana prosessina, jotta 

vaihdoksessa onnistutaan.



Taustaa

Valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin (2018) mukaan 

omistajanvaihdosten arkipäiväistyminen ei johdu yksinomaan yrittäjien 

ikääntymisestä, vaan omistajanvaihdokset nähdään yhä useammin kasvun 

keinona.

Yrittäjäksi myös tullaan aikaisempaa useammin ostamalla yritys ja oma 

yrittäjyysura päätetään yhä useammin myymällä yritys.

Isäksi liiketoimintoja kehitetään ostamalla ja myymällä niitä.



Seuraavan 10 vuoden aikana lähes 50 000 yrityksessä on aikomus tehdä 

yrittäjän ikääntymisestä johtuva omistajanvaihdos.

Myös yleinen kehityssuunta omistajanvaihdoksissa on positiivinen – yrityskulttuuri 

on muuttumassa.

Lisäksi omistajanvaihdokset liittyvät kaikenlaisiin yrityksiin, myös mikroyrityksiin.

Omistajanvaihdosten edistäminen on osa kasvuyrittäjyyden edistämistä.

Tieto ja kokemus vähentävät omistajanvaihdoksiin liittyvää ”tuskaa” – samoin 

kuin yritysten kasvattamisessakin.

Huomioitavaa on, että naisyrittäjät vaikuttavat tarvitsevan enemmän tukea ja 

kannustusta kuin miesyrittäjät, niin yritysten kasvattamiseen kuin 

omistajanvaihdoksiinkin liittyen.

Omistajanvaihdokset barometrin mukaan



Strategisen kehittämisen keinojen vertailua

Orgaaninen kasvu ja 
kehittäminen

Mahdollisuudet
• Johtaminen ja hallinta 

perinteisin menetelmin
• Kehittäminen ajoittuu pitkälle 

aikavälille.
• Kertapanostustarve 

kohtuullinen

Haasteet
• Uudistumisen rajoittuminen 

vanhaan
• Sitoo henkilöresursseja
• Hitaus

Liiketoimintaostot

Mahdollisuudet
• Yrityksen uudistaminen
• Kasvun nopeus ja varmuus
• Markkina-asema ja asiakkaat
• Synergia- ja mittakaavaedut
• Osaaminen ja resurssit
• Tilaisuus

Haasteet
• Ostoprosessin osaaminen
• Haltuunoton resurssit
• Rahoitus
• Arvonmääritys
• Kiinnostavan liiketoiminnan 

tarjonta

Liiketoimintamyynnit

Mahdollisuudet
• Resurssien vapauttaminen ja 

kohdentaminen 
ydinliiketoimintaan

• Toimintamallin muutos
• Toimialajärjestelyt
• Pääomien vapauttaminen
• Luopuminen antaa tilaa 

uudelle

Haasteet
• Osaamisen menetys
• Tulovirran menetys
• Luopumisen vaikeus
• Ostajan löytyminen

Lähde: Varamäki ym. (2013). Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua – tulokset, johtopäätökset ja toimenpide-
ehdotukset. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 76.



OMISTAJANVAIHDOS

YRITYSKAUPPA SUKUPOLVENVAIHDOS

OSAKE-
KAUPPA

LIIKETOIMINTA-
KAUPPA

OSAKE-
KAUPPA

LIIKETOIMINTA-
KAUPPA

Omistajanvaihdokseen liittyvät keskeiset käsitteet

Lähde: Varamäki ym. (2013). Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua – tulokset, johtopäätökset ja 
toimenpide-ehdotukset. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 76.



Omistajanvaihdoksen osapuolet 

RahoittajatAsiantuntijat

Omistajanvaihdosprosessi

Ennen omistajanvaihdosta Omistajanvaihdos Omistajanvaihdoksen
jälkeen

Vero- ja muu lainsäädäntö

Asiantuntijat

MYYJÄ

OSTAJA

Asiantuntijat

Asiantuntijat

Yritysmarkkinat

Lähde: Varamäki ym. (2013). Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua – tulokset, johtopäätökset ja 
toimenpide-ehdotukset. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 76. Mukaillen.



Myyjä-yrityksen/liiketoiminnan ominaisuudet
- Koko
- Toimiala
- Riippuvuus omistajasta  
- Kansainvälisyysaste
- T&K-orientaatio
- Sijainti 

Myyjä-yrittäjän ominaisuudet
- Koulutus
- Kokemus
- Halu luopua, syy  luopumiseen (vapaaehtoinen/pakko)
- Suhde yritykseen  (perustanut/ostanut)
- Luottamus jatkajaan
- Muut kiinnostuksen kohteet

Ostaja-yrittäjän ominaisuudet
- Koulutus
- Ikä
- Kokemus johtamisesta ja toimialasta
- Suhde edeltäjään (myyjään)
- Kasvuhalu
- Ostomotiivit

Ostaja-yrityksen ominaisuudet
- Ikä
- Koko 
- Työntekijöiden määrä ja osaaminen/johdon osaaminen
- T&K-orientaatio
- Kansainvälistymisen aste
- Hallitus
- Strategia ja johtaminen
- Sijainti

Omistajanvaihdosprosessi
- Kesto
- Tekninen tapa ja muoto
- Hinta ja rahoitus
- Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö
- Uuden yrityksen/liiketoiminnan haltuunotto 

Kehittäminen ja uudistuminen
- Uuden yrityksen/liiketoiminnan haltuunotto
- Olemassa olevan kehittäminen tai kokonaan uuden 

kehittäminen
- tuotteet
- palvelut
- toimintatapa
- organisointi
- ohjaus ja järjestelmät (IT, laatu, 

talous, asiakas)
- Yrityksen kehittyminen
- Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö

Menestyminen ja kasvu
- Myynnin kasvu
- Tuloksellisuus
- Työntekijämäärän kasvu
- Muut saavutetut tavoitteet
- Tyytyväisyys vaihdoksen onnistumiseen

OmistajanvaihdosEnnen omistajanvaihdosta Omistajanvaihdoksen jälkeen

Omistajanvaihdosprosessin kuvaus: 
omistajanvaihdokseen liittyviä tekijöitä



Yksittäiseen omistajanvaihdokseen vaikuttavat 

tekijät Yhteiskunnallinen toimintaympäristö
Kansainvälisen toimintaympäristön kehitys, yhteiskunnalliset arvostukset ja 

painotukset, politiikka, lainsäädäntö, rakenteet, omistajanvaihdosten 
kehittämistoimet, julkiset palvelut jne. 

Liiketoimintaympäristö
Taloussuhdanteet, kilpailuympäristö, rahoitus, henkilöstön osaaminen ja saatavuus, 

yksityiset omistajanvaihdospalvelut. 

Ostaja, myyjä ja kaupan kohde
Ostajan ja myyjän taustat, osaaminen ja kokemus, verkostot ja motiivit, kaupan 
kohde ja sen soveltuvuus ostostrategiaan sekä taloudellinen toteutettavuus jne.

Yksilöllinen omistajanvaihdosprosessi
Osto- ja myyntimotivaation syntyminen, ostajan ja myyjän kohtaaminen, prosessin 

kesto, kaupan muoto ja ehdot, käytetyt asiantuntijat, ostajan ja myyjän roolit ennen 
ja jälkeen kaupan

Lähde: Varamäki ym. (2013). Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua – tulokset, johtopäätökset ja 
toimenpide-ehdotukset. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 76.



Myyjän arvo

Ostajan 
arvo

Rahoittajan 
arvo

Rahoittajat arvioivat 
arvoa suhteessa 
realisoitavaan 
omaisuuteen ja 
riskeihin

Realistiset ja 
totuuden-
mukaiset 
asiakirjat

Myyjää arvottaa yritystään 
menneisyyden näkökulmasta

Ostaja ei osta 
myyjän 
elämäntyötä 
vaan työtä 
itselleen

Ostaja arvioi 
yrityksen arvoa 
tulevaisuuden 
näkökulmasta

Hinta määräytyy jonnekin 
näiden eri arvojen väliin, 
mutta aina se ei ole 
sellainen, että kauppa 
syntyy

OV

Kaupan 

kohteen 

arvo



Yrityskaupan lajit

Yrityskaupoissa on kaksi muotoa, jotka ovat muita yleisempiä: osakekauppa ja 

liiketoimintakauppa.

Osakekaupassa kaupan kohteena ovat yrityksen osakkeet ja jälkimmäisessä 

sen liiketoiminta.

Se kumpi valitaan, vaikuttaa myös kaupan rahoitukseen ja rahoituksen 

saatavuuteen

Näiden lisäksi voi olla myös suunnattu osakeanti yhdistettynä 

osakassopimukseen sekä sulautuminen eli fuusio



Yrityskaupan lajit

Liiketoimintakauppa eli substanssikauppa

Kun yrityksestä erotetaan jokin liiketoimintakokonaisuus, joka siirretään 

toiseen yritykseen

Aloitetaan määrittelemällä, mitä liiketoimintaan kuuluu: 

Käyttöomaisuuden

Vaihto-omaisuuden

Sopimukset ja 

Henkilöstön

Jos olet yksityisenä henkilönä ostamassa, on perustettava yritys, johon 

liiketoiminta ostetaan – mahdollistaa vakuutena yrityskiinnityksen ja yrityksen 

osakkeet

Kauppahinta maksetaan liiketoiminnan luovuttavalle yritykselle

Yleensä ei siirry myyjäyrityksen riskejä ja vastuita ostajalle – mahdollinen 

riski sopimusten siirrettävyydestä ja liiketoiminnan luvanvaraisuudesta



Yrityskaupan lajit

Osakekauppa eli omistuskauppa

Myydään yrityksen omistusta joko kokonaan tai osittain

Osakekaupoissa ostaja joutuu luottamaan myyjän ilmoittamiin tietoihin 

kaupan kohteesta – kauppasopimukseen sisällytetään tarkasti määritellyt 

myyjän vakuuttelut yrityksestä ja sen tilasta.

Jos jokin asia osoittautuu paikkansa pitämättömäksi, kauppahintaa 

alennetaan, joten usein kauppahinnasta jätetään osa maksettavaksi 

myöhemmin tai ns. escrow-järjestely (sulkutili pankissa)

Usein myyjälle kilpailukielto kuuluu sopimukseen

Myös myyjän jääminen yritykseen sovitaan

Ostaja maksaa osakkeiden kauppahinnasta varainsiirtoveroa



Arvonmääritys

Kaikki arvokas ei ole mitattavissa => arvonmääritys onkin enemmän 

verbaliikkaa kuin matematiikkaa => se ei ole analyysi vaan 

päätöksentekoprosessi.

Määritelty arvo on seurausta valinnoista – mitkä tekijät otetaan mukaan ja 

mitä jätetään pois.

Mistä tietää tehneensä oikeat valinnat tai riittävät valinnat => vaatii taitoa, 

jossa kokemus ja toimialan sekä kyseisen yritystoiminnan tunteminen on 

suuri etu. 

Koskaan ei kuitenkaan voida määrittää yrityksen tarkkaa arvoa => oleellista 

onkin löytää kaikkein merkittävimmät tekijät ja arvioida niiden hallittavuus ja 

riskipitoisuus.

Lähde: Rantanen, J. (2012). Arvonmääritys yrityskaupassa. Suomen Yrittäjien Sypoint Oy.   



Lähde: Rantanen, J. (2012). Arvonmääritys yrityskaupassa. Suomen Yrittäjien Sypoint Oy.   

Arvonmäärityksen yhtenä tehtävänä on kuvata, miltä yrityksen kustannus- ja 

taserakenne sekä kassavirta näyttävät sitten, kun yritys on siirtynyt ostajalle.

Arvonmääritykseen tarvitaan:
Käypiin arvoihin oikaistu tase

Ostajan tulevaisuutta kuvaava tuloslaskelma: todelliset tulot ja kulut, satunnaiset 

tulot ja kulut poistettu, jaksotukset todellisen kassavirran näkökulmasta.

Arvonmääritysmenetelmä ja vertailumenetelmä.

Kattavaa ja luotettavaa tietoa myyjästä ja kohteesta.

Kokenutta ammattilaista.

Tietoa rahoituksen saatavuudesta ja sen ehdoista.

Arvonmäärityksestä



Arvokkaat omaisuudet

Kilpailukyky

Markkina-asema

Ulkoiset uhat

Toimitilat

Kapasiteetti

Sijainti

Tunnettuus

Historia

Lähde: Rantanen, J. (2012). Arvonmääritys yrityskaupassa. Suomen Yrittäjien Sypoint Oy.   

Panostukset

Tulosvarmuus

Organisaatio

Osaaminen

Myyntitapa

Sisäinen toimintatapa

Toimitukset ja hankinnat

Kaikki arvokas ei näy 
tuloslaskelmasta ja taseesta. 
Mieti seuraavien kautta, mitä 
arvokasta arvoa yrityksellä on 
seuraavien tekijöiden suhteen 
Kuinka arvokkaita ne ovat 
yrityskaupan jälkeen?



Oppaita 

Ohjeita ”bisneksen” ostajalle 
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/45001/Ostajan+opas_FI_Ohjeita_bisneksen_ostajalle.pdf/707f11e3-ee53-49b1-b5f3-1392d988dfef

ELY-keskuksen omistajanvaihdokset ja yrityskaupat tietopalvelu
https://www.suomi.fi/yritykselle/muutokset-ja-kriisitilanteet/omistajanvaihdokset-ja-yrityskaupat

Hakusanalla Yrityskaupan rahoitus löytyy paljon tietoa – huomioi kuitenkin kuka ja missä tarkoituksessa se 

on kirjoitettu…

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/45001/Ostajan+opas_FI_Ohjeita_bisneksen_ostajalle.pdf/707f11e3-ee53-49b1-b5f3-1392d988dfef
https://www.suomi.fi/yritykselle/muutokset-ja-kriisitilanteet/omistajanvaihdokset-ja-yrityskaupat





