
Josek-omistajanvaihdospalvelut

Osuva-Yrityspörssi



Mikä Osuva- Yrityspörssi on?

• Omistajanvaihdoksiin keskittyvä maksuton markkinapaikka, joka tuo 
Joensuun, Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan seudun jatkajaa hakevat 
yrittäjät ja toimivaa yritystä etsivät ostajat luottamuksellisesti 
tekemisiin toistensa kanssa. 

• Toimii Josek Oy:n internet -sivuilla
– www.josek.fi

• Linkitetty yhteen toisten valtakunnallisten yrityspörssien kanssa  
– www.yrityspörssi.fi
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http://www.josek.fi/
http://www.yrityspörssi.fi/


Miten Osuva-Yrityspörssi toimii

• Jos olet luopumassa yritystoiminnasta ja etsit yrityksellesi 
jatkajaa
– Ota yhteyttä Josekin omistajanvaihdosneuvontaan joko henkilökohtaisesti tai 

täyttämällä Josekin kotisivuilla lomakkeen, jossa ilmoitat haluavasi luopua 
yritystoiminnasta, jolloin yritysneuvojamme ottaa sinuun yhteyttä mitä kiireimmin.

– Käymme yrityksessäsi henkilökohtaisesti:
• laadimme yrityksesi nykytila-analyysin  ja teemme ehdotuksia toimenpiteiksi

• pidämme yrityksesi tiedot esillä Josekin Yrityspörssissä

• autamme sinua ostajan etsimisessä, selvitämme ostajien taustoja ja kartoitamme yrityskaupan 
rahoitusta

• varmistamme yrityskauppaa koskevan luottamuksellisuuden ( salassapitosopimus)

• hoidamme yrityskaupan käytännön järjestelyitä
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Luottamuksellisuus ja salassapito

• Tietojasi saavat käyttää vain erikseen nimetyt yrityksen 
arviointiin osallistuvat asiantuntijat ja viranomaiset, joilla 
kaikilla on vaitiolovelvollisuus.

• Yrityspörssin sivuilla yrityksesi esiintyy nimettömänä, lisätietoja 
sivustolle laitetaan vain suostumuksellasi. 

• ”Hiljainen myynti”
• Tietoja kolmannelle osapuolelle luovutetaan vain 

allekirjoitettua salassapitosopimusta vastaan.
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Mitä tietoja tarvitsemme myytävästä yrityksestä?

• Laadimme yhdessä yrityskortin, jossa näkyvät yrityksen ja liiketoiminnan perustiedot

• Tilinpäätöstiedot 3 edelliseltä tilikaudelta 

• Kalustoluettelo (arvo käyvin hinnoin)

• Lista vaihto-omaisuudesta ostohinnoin

• Esitteitä, joita yrityksestä on tehty

• Hintapyyntö €: Yrityksen varallisuus, liiketoiminnan tuottavuus, liike-arvo (Good Will)

– Yrityksen arvonmääritys

– Kiinteistöjen hinta- ja kuntoarviot 

• Näistä tiedoista koostuu myyntikansio, jonka sisältöä luovutamme 
ostajaehdokkaille sopimuksen mukaan!!
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Yrityskortti
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Kuinka toimit Osuvan internetsivuilla?
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Jos haluat tietoja yrityksestä, josta olet 

kiinnostunut
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Omistajanvaihdostiimi
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Risto Ravattinen
johtaja, yritysneuvonta
Puh. 0500 285 907
risto.ravattinen(at)josek.fi

Omistajanvaihdokset 

Jouko Piirainen
yritysneuvoja
Puh. 0400 264 434
jouko.piirainen(at)josek.fi

Osuva-Yrityspörssi
omistajanvaihdokset

Minna Koskimies
yritysneuvoja
Puh. 0400 930 641
minna.koskimies(at)josek.fi

Yrityskummit 
omistajanvaihdokset

Jyrki Peltomaa
yritysneuvoja
Puh. 050 525 5553
jyrki.peltomaa(at)josek.fi

Ostajaehdokkaat



Omistajanvaihdosasioissa voit ottaa yhteyttä 

jokaiseen yritysneuvojaamme
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Matti Elsinen
yritysneuvoja
Puh. 0400 718 880
matti.elsinen(at)josek.fi

Kontiolahti

Tuomo Roivas
yritysneuvoja
Puh. 040 089 1391
tuomo.roivas(at)josek.fi

Ilomantsi

Jouni Luoma
yritysneuvoja
Puh. 0400 480 754
jouni.luoma(at)josek.fi

Juuka

Juha Saastamoinen
yritysneuvoja
Puh. 050 382 5503
juha.saastamoinen(at)josek.fi

Outokumpu, Polvijärvi

Arja Nevalainen
Yritysneuvoja
Puh. 040 820 4646
arja.nevalainen(at)josek.fi

Venäjäpalvelut

Mervi Leminen
Yritysneuvoja
Puh. 0400 196 688
mervi.leminen(at)josek.fi

Osaamisen 
kehittäminen



Keti ja Pikes
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Pekka K. Vatanen
yritysneuvoja
050 367 7401
pekka.k.vatanen@keti.

Sini Hukka
yritysneuvoja
040 129 2441
Sini.hukka@keti.fi

Aki Nevalainen
yhteyspäällikkö
0400 905 829 
aki.nevalainen@pikes.fi

Marja Hietala
yritysasiantuntija 
040 135 0893 
marja.hietala@pikes.fi



Kiitos!


