Hämeen ELY-keskus apuna yrityksesi
sukupolven- ja omistajanvaihdoksessa
Yrityksen omistajanvaihdokseen liittyy paljon pohdittavaa ja selvitettäviä asioita. Yrityksen arvon
määrittäminen, etenemismallin valinta sekä lainsäädäntöön, verotukseen ja rahoitukseen liittyvät
kysymykset asettavat myös omat haasteensa.
Sopivan jatkajan löytyminenkään ei ole aina yksinkertaista. Parhaimpaan lopputulokseen kaikkien
osapuolten kannalta päästään huolellisella valmistelulla ja systemaattisella toteutuksella. Hämeen
ELY-keskus tarjoaa monipuoliset palvelut suunnitelmasta toteutukseen ikääntyvälle yrittäjälle sekä
yrityksen jatkajalle:
• Omistajanvaihdosklinikka auttaa ja opastaa alkuun
• ViestinVaihto-asiantuntijapalvelu suunnitteluun ja toteutukseen
• Muut asiantuntijapalvelut yrityksen saattamiseksi luovutus- tai myyntikuntoon

Omistajanvaihdosklinikka
Tunnin mittaisessa Omistajanvaihdosklinikka-neuvonnassa voit kartoittaa oman tilanteesi asiantuntijan avustuksella ja saada neuvoja ja opastusta
sukupolven- tai omistajanvaihtoon liittyvissä kysymyksissä. Luopuja voi tulla klinikalle joko yksin tai
yhdessä mahdollisen jatkajan kanssa.
Omistajanvaihdosklinikka-neuvontaan osallistuminen ei sido jatkotoimenpiteisiin. Klinikan asiantuntijalla on pitkäaikainen kokemus omistajanvaihdoksista, monipuolista osaamista liiketoiminnasta sekä
verotuksesta ja juridisista kysymyksistä. Omistajanvaihdosklinikka-neuvonta on maksuton.
Soita ja varaa henkilökohtainen aika klinikalta!

Päijät-Häme: Hannele Heikkinen,
Hämeen ELY-keskus, puh. 050 339 2549
Forssa: Antti Aaltonen,
FSKK Oy, puh. 0500 771 864
Hämeenlinna: Timo Kärkkäinen,
Kehittämiskeskus Oy Häme, puh.050 336 7872
Riihimäki: Erkki Taskinen,
YritysVoimala Oy, puh. 040 839 4056
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ViestinVaihto-asiantuntijapalvelu
ViestinVaihto–asiantuntijapalvelun avulla pk-yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdokset voidaan
toteuttaa suunnitelmallisesti ja turhia riskejä välttäen. ViestinVaihto räätälöidään yritykselle aina yksilöidysti.
ViestinVaihto sisältää seuraavat osa-alueet:
• Luopujan tilanteen selvittäminen
• Yrityksen taloudellisen arvon määrittäminen
• Verotuksellisten ja juridisten kysymysten
selvittäminen
• Rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen
• Toimenpidesuositukset
ViestinVaihto-palvelun asiantuntijat ovat vaitiolovelvollisia kaikista yrityksen antamista ja ohjelman aikana yrityksen toiminnasta esiin tulleista tiedoista.

Muut asiantuntijapalvelut
Ostajia kiinnostaa, millaista liiketoimintaa he voisivat yrityksesi nykyisen liiketoiminnan avulla tulevaisuudessa tehdä. Varmistaaksesi että yrityksesi ja
sen liiketoiminta kiinnostaa ostajia, yrityksestä on
tehtävä houkutteleva ostokohde – sellainen, joka
tarjoaa yrittämisen mahdollisuuksia ja jolla on hyvät kehittymisnäkymät.
Hämeen ELY-keskuksen tuetuilla asiantuntijapalveluilla voimme räätälöidä yrityksen tarpeisiin sopivan kehittämisohjelman, jonka avulla voit valmistaa
yritystäsi myyntikuntoon.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 29
15141 LAHTI
Vaihde: 020 636 0130
www.ely-keskus.fi/hame

Lisätietoja omistajan- ja sukupolvenvaihdosasioista osoitteesta: www.yrityssuomi.fi
Sivuilta löytyy muun muassa seuraavat omistajanvaihdosoppaat:
Opas perheyrittäjille: Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä
Opas yrityksen myyjille: Yritys myyntikuntoon
c

Yhteyshenkilö Hämeen ELY-keskuksessa:
Hannele Heikkinen
puh. 050 339 2549
hannele.heikkinen@ely-keskus.fi
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