10. Kuopion Laakeri Oy sai uudet yrittäjät
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Myyjän/luopujan tarina
Koneteknikon koulutuksen saanut Juhani Puurunen perusti entisen työkaverinsa kanssa Kuopion Laakeri Oy:n
vuonna 1987. Ennen yrityksen perustamista Juhani oli työskennellyt viisi vuotta samalla alalla työntekijänä.
Tuoreen yrityksen alkutaivalta hankaloittivat 1990-luvun alun lamavuodet, jolloin yrittäjäkaveri luopui yrittämisestä ja lähti opiskelemaan. Juhani jatkoi yrityksen pyörittämistä itsekseen, aputyövoimaa hän sai työhallinnon kautta.
Kun yrittäjän taivalta oli takana 26 vuotta ja oma ikäkin alkoi jo pikku hiljaa lähestyä eläkevuosia, oli aika myös
miettiä yrityksen tulevaisuutta. Oman perheen piiristä ei löytynyt halukkuutta yrityksen jatkamiseen ja niinpä
Juhani laittoi yrityksensä myyntiin Savon Yrityspörssiin. Kyselyjä ja mahdollisia ostajaehdokkaita tuli yrityspörssin kautta seitsemän. Juhani ei oikein ”syttynyt” jatkamaan vaihdosprosessia yhdenkään kyselijän kanssa,
ennen kuin ”puskaradion” kautta tiedon myynnissä olevasta yrityksestä saanut Jarmo Kokkarinen yhdessä
kaverinsa Janne Riekkisen kanssa otti yhteyttä.

Ostajan/jatkajan tarina
Jarmo Kokkarisella oli takanaan 16 vuotta vuorotyötä tuotanto- ja kunnossapitotehtävissä tehdasympäristössä, kun pitkäaikainen hyvä ystävä ja luottomies Janne Riekkinen heitti ilmaan ehdotuksen yrittäjäksi ryhtymisestä – ja myynnissä oleva yrityskin olisi tiedossa. Jannella oli jo tuolloin perustettuna oma sähkö-, automaatio- ja maanrakennuspalveluita tarjoava yritys. Vaikka Jarmon päätös yrittäjyydestä ei hetkessä syntynytkään,
oli aika kuitenkin otollinen uudelle idealle, sillä Jarmo oli lasten ja perheen vuoksi jo jonkin aikaa yrittänyt
neuvotella työnantajansa kanssa päivätyöhön siirtymisestä.
Marraskuussa 2012 Jarmo ja Janne pitivät ensimmäisen yhteisen ideointipalaverinsa – Janne jatkaisi oman
aiemmin perustamansa yrityksen pyörittämistä, mutta olisi kuitenkin Jarmon yrittäjäkaverina myös uudessa
yrityksessä. Toukokuussa 2013 Jarmo tapasi ensimmäisen kerran myyjä-Juhanin ja siitä eteenpäin Kuopion
Laakeri Oy:n omistajanvaihdosta suunniteltiin ja vietiin tiiviisti eteenpäin ostaja- ja myyjäpuolen hyvässä yhteisymmärryksessä. Neuvottelujen aikana kesällä 2013 Jarmo oli myös muutaman päivän tutustumassa yrityksen toimintaan Juhanin opastuksessa.
Kesän neuvottelut tuottivat tulosta ja 1.9.2013 Kuopion Laakeri Oy siirtyi uusille omistajilleen. Perheellisenä
miehenä Jarmon päätöstä yrittäjäksi ryhtymisestä helpotti myös se, että hän sai työnantajansa kanssa neuvoteltua kahden vuoden palkattoman virkavapaan.
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Myyjän ja ostajan kokemukset omistajanvaihdosprosessista
Myyjä-Juhanin käyttämä tilitoimisto teki laskelmat yrityksen teoreettiselle arvonmääritykselle ja kumpikin
osapuoli hyväksyi ”hintalapun” pienen fiilauksen jälkeen. Muun omistajanvaihdosasiantuntija-avun saaminen
olikin sitten tosi tiukassa.
Seinä tuli vastaan niin yrittäjäjärjestön, eri yrittäjyysneuvontaorganisaatioiden kuin yritysrahoitustahonkin
kanssa. ”Liekkö kaikilla ollut yrittäjien omistajanvaihdosavustukset loppu, kun apua ei saanut mistään”, arvelee Jarmo. Ja vielä rahoittajakin pyörsi kertaalleen antamansa myönteisen päätöksen.
Omistajanvaihdoksen loppuun viemiseksi osapuolet päätyivät ostamaan palveluja omistajanvaihdoksiin ja yritysjärjestelyihin erikoistuneelta isolta asiantuntijayritykseltä. Tämä oli niin myyjän kuin ostajankin mielestä
melkoisen kallis ratkaisu. Mutta sitkeys palkittiin ja vaadittavat yrityskaupan toimenpiteet saatiin tehtyä ja arki
soljuu nyt uusien omistajien voimin. Sitkeys onkin myyjä-Juhanin mielestä yksi yrittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia!

Mitä heille kuuluu nyt?
Eletään syksyä 2014 ja Jarmolla on yrittäjyyttä takanaan vuoden verran. Vaikka yrittäjän arki ei aina ole helppoa ja työpäivät ovat välillä pitkiä, ei Jarmo omien sanojensa mukaan ole kertaakaan katunut tekemäänsä
päätöstä ryhtyä yrittäjäksi. Hyvänä tukena yrittäjyyden alkutaipaleella on myös myyjä-Juhani, joka työskentelee konsulttina yrityksessä kahtena päivänä viikossa. Juhani on myös tyytyväinen, että sai mieleisensä jatkajat
omalle elämäntyölleen.
Myös yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalle. Liikevaihdon kasvu ja tuote-ja palvelutarjonnan kehittäminen
ovat edenneet liiketoimintasuunnitelmien mukaisesti. Yritykseen palkattiin keväällä 2014 uutena työntekijänä
automaatioinsinööri.
Toivotamme onnea ja menestystä Kuopion Laakeri Oy:lle!
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