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Mikä Yrittäjät?
Suomen suurin ja vaikuttavin 

elinkeinoelämän järjestö.



Vaikutamme.
Verkostoimme.
Vahvistamme.



Paikallinen taso – Joensuun Yrittäjät

Alueellinen taso – Pohjois-Karjalan Yrittäjät

Kansallinen taso – Suomen Yrittäjät

Ainutlaatuinen yrittäjäliike

Jäsenyrityksiä
115 000,

työpaikkoja 
660 000 (ml. 

yrittäjät)



Palvelumme Yrittäjäjärjestössä

1. Vaikutamme yhdessä jäsenten kanssa yrittäjien etuihin ja ympäristöön

2. Jaamme tietoa, neuvoja sekä juridisia palveluita - eritoten nyt koronan aikana merkittävää

3. Sparraamme yrittäjiä esimerkiksi yrityksen kehityksessä tai arvonmäärityksessä

4. Verkostoimme, olemmehan Suomen suurin yrittäjäverkosto

5. Tarjoamme lukuisat jäsenedut - paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset

6. Järjestämme tapahtumia, webinaareja, tilaisuuksia sekä koulutuksia yrittäjille

7. Informoimme ja viestimme kaikista yrittäjäskenen polttavista puheenaiheista

8. Materiaalipankki - Ilmaisia yrityssopimuksia, yrittämisen asiakirjoja yms.



Alle 36-vuotiaiden yrittäjien ja yrittäjäksi suuntaavien 
nuorten verkosto, joka toimii ympäri maan Suomen 

Yrittäjien piirissä.

Yhdistää yrittäjiä eri kehitysvaiheista, toimialoilta, 
taustoista ja alueilta aina yksinyrittäjistä työnantajiin ja 

startupeista perheyrityksiin.

Tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen, 
vertaistukeen ja liiketoimintaan.

Nuoret Yrittäjät



Miksi?

• Haluamme tukea nuoria yrittäjiä kasvattamaan 
omaa osaamistaan, luomaan uusia verkostoja ja 
saamaan vertaistukea toisilta yrittäjiltä 

• Visiona Suomen Yrittäjillä on tehdä Suomesta 
maailman paras maa yrittää ja tämän
toteutumiseen tarvitaan nuoria yrittäjiä! 



Pohjois-Karjalan Nuoret Yrittäjät

• Nuorten yrittäjien (alle 36v) yhteisö, opiskelijoille ilmainen 
jäsenyys

• Sinun ei tarvitse olla yrittäjä liittyäksesi

• Riittää, että olet kiinnostunut yrittäjyydestä

Monipuoliset jäsenpalvelut:

• Työkalut yrittäjäuran aloittamiseksi

• Ilmaiset edut ja palvelut yrittäjäuralle

• Kaikkea juridisista palveluista verkkosivustojen kehittämiseen
jne.

• Samat edut ja palvelut kuin pääorganisaatioilla

• www.nuoretyrittajat.fi

• SEURAAVA TAPAHTUMA: ETÄ-AFTERIT 8.5. 
klo 18.00

http://www.nuoretyrittajat.fi/


Miksi yrityskauppa kannattaa?



Niin mikä Jatkis?

Haluatko perustaa oman yrityksen, mutta haasteena on 
brändin, markkinoiden, asiakaskunnan ja tasaisten 
tulojen luonti?

Tässä me tulemme avuksi.

Jatkis työstää ja edesauttaa yrityskauppojen ja omistajanvaihdosten 

tapahtumista maakunnassa. Olemme myyjien kuin ostajien tukena.

Autamme sinua löytämään juuri sinulle sopivan yrityksen, aloittamatta tyhjästä. 

Kaikki palvelumme ovat ilmaisia.

Kauttamme voit tutustua Pohjois-Karjalan myytäviin yrityksiin sekä 

yrityskauppaprosessiin.



Faktaa Jatkiksesta

• Jatkis on aloittanut toiminnan 1/2019. Toiminta 
päättyy 12/2020

• Jatkis työstää ja edesauttaa yrityskauppojen ja 
omistajanvaihdosten tapahtumista maakunnassa

• Yritykset osallistuvat hankkeeseen ja 
valmistautuvat yrityskauppaan lähivuosien aikana

• Tällä hetkellä mukana n. 100 yritystä ja ostajaa

• Hankkeeseen osallistuminen on ilmaista eikä sido 
mihinkään!



Jatkiksen palvelut 2020

1. Omistajanvaihdospalvelu: Yrityskaupan suunnittelu, myyjän 
ja ostajan näkökulma, yrityskohtainen tilannekartoitus, 
valmistautuminen yrityskauppaan, yrityksen arvo ja sen 
kehitys

2. Pienyrittäjäksi valmiiseen yritykseen: Yrityskanavien 
esittely, sopivan yrityksen kartoitus ja löytäminen, yrittäjän 
alkuun auttaminen ja ohjaaminen starttirahan sekä tukien 
äärelle, liiketoimintasuunnitelman teko ja rahoituksen 
järjestäminen

3. Webinaarit yrityskaupoista: Paikkaan sitomattomat ja 
maksuttomat webinaarit yrityskaupoista, monen 
asiantuntijan esitykset eri aiheista - mm. sukupolvenvaihdos, 
yllättävä yrityskauppa, kauppaneuvottelujen ilmapiiri ja 
luottamus sekä yritysjärjestelyt ennen kauppaa

4. Valtakunnan tehokkaimmat yritysportaalit: Maksuttomasti 
ja sujuvasti käytössäsi



Miksi yrityksen jatkaminen kannattaa?

• Pohjatyö tehty

• Valmis brändi,konsepti

• Asiakaskunta

• Markkinat

• Verkostot 

• Tulot

• Liikkuvaan junaan hyppääminen on helpompaa kuin alusta aloittaminen

• Yrityskauppa on myös hyvä tapa kasvaa. Yritysostoilla on mahdollista saada 

erikoisosaamista ja asiakkaita, joita ei muualta saakaan



Koronan ja yritykset

• Moni luopuu yrityksestään koronan aiheuttaman epätietoisuuden takia

• Valmiilla yrityksillä on nyt haasteellista aikaa → asiakkaiden tarpeet 

jähmettyneet

• Vaikka moni miettii lopettamista, pitää nähdä myös positiivinen puoli →

hyvä mahdollisuus arvioida yrityksen toimintaa, kehittää sitä ja suunnitella 

strategiaa koronan jälkeiselle ajalle!

• Positiivista on se, että vaikka asiakkaiden tarpeet ovat jähmettyneet, ne 

eivät välttämättä häviä – kun koronan aika päättyy, on hyvä aika toteuttaa 

kehittämissuunnitelmat.



Miten yrityksen osto menee?

1. Yhteydenotto Jatkikseen

2. Kartoitetaan ostajan halut ja toiveet

3. Tutustutaan kauppakanaviin

4. Seulotaan yritykset, tutustutaan vaihtoehtoihin

5. Seulotaan tukikanavat sekä tahot, hyödynnetään apu

6. Yhteydenotto, yrityksessä vierailu

7. Tapaaminen neuvottelupöydässä

8. Neuvottelut

9. Suunnitellaan ennusteita ja visioita tulevalle

10. Kaupan teko

11. Jälkimainingit

Asiakasprosessi ei sido ostajaa missään vaiheessa, 

paitsi silloin jos kauppakirja tehdään!



Tulevia, maksuttomia tapahtumia:

• 19.5. Yllytä itsesi yrittäjyyteen –webinaari

• 20.5. Yrityskauppawebinaari: Neuvottelujen ilmapiiri ja luottamus

• 27.5. Webinaari: Myytävät pienyritykset: Pienyritys työpaikkana

• 3.6. Yrityskauppawebinaari: Kauppahintaneuvottelu

• 4.6. Webinaari: Myytävät pienyritykset: Miksi jatkaa toimivaa yritystä?

• 12.6. Webinaari: Myytävät pienyritykset: Kasvua yrityskaupoilla

Tapahtumissa on mielenkiintoista sisältöä niin ostajalle, myyjälle kuin 

yrittäjyydestä kiinnostuneelle.



Pohjois-Karjalan myytävät yritykset löydät täältä:

1. Te-palveluiden työnhakualusta

- Avoimet työpaikat - yrittäjyys

- www.paikat.te-palvelut.fi

3. Yrityspörssi

- Maan laajin & suosituin yrityskauppapalvelu

- Valtakunnallinen kattavuus

- www.yritysporssi.fi

2. Osuva-yrityspörssi

- Yrityksen kattavimmat tiedot,

salassapitosopimuksen takana.

- yritysporssi.businessjoensuu.fi



Jatkiksen henkilökunta palveluksessasi!  

• Jan Kontiainen
• Jatkiksen projektipäällikkö

• 040 555 4348, jan.kontiainen@yrittajat.fi

• Joonas Hiltunen
• Jatkiksen assistentti 

• Pohjois-Karjalan Yrittäjien järjestöpäällikkö

• 050 448 8468, joonas.hiltunen@yrittajat.fi

• Hanna Koponen
• Jatkiksen yritysvalmentaja

• 040 731 5379, hanna.koponen@yrittajat.fi



Yhteystiedot
Jatkis

Joonas Hiltunen, järjestöpäällikkö, 050 448 8468, joonas.hiltunen@yrittajat.fi

Hanna Koponen, yritysvalmentaja, 040 731 5379, hanna.koponen@yrittajat.fi

Jan Kontiainen, projektipäällikkö, 040 555 4348, jan.kontiainen@yrittajat.fi

www.jatkis.net / www.facebook.net/jatkis

http://www.jatkis.net/

