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Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta)
vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen liittyvien tietojen
mahdollisesta käytöstä.

A TIETOA BTP II -ohjelmasta

Tietoa BTP II hankkeesta:
Hankkeen nimi on Liiketoiminnan siirtoohjelma II (Business Transfer Programme II,
BTP II), ja se perustuu aiempaan BTPpilottihankkeeseen. Aiemmassa hankkeessa
suunniteltiin
ja
testattiin
yksilöllinen
koulutusohjelma,
johon
yhdistettiin
liiketoiminnan jatkajille, ostajille ja siirtäjille
tarkoitettu erityinen seulontatyökalu. BTP II on
Euroopan komission rahoittama hanke, joka
kuuluu Leonardo da Vinci -ohjelmaan.
Liiketoiminnan siirto-ohjelma II:n tärkein
tavoite
on päivittää ja parantaa olemassa olevaa
opetussuunnitelmaa ja seulontatyökalua,
toteuttaa kolme testausta ja mukauttaa ne
muiden Euroopan maiden tarpeisiin.

FOR MORE INFORMATION PLEASE
VISIT THE GENERAL WEBSITE:
www.btp2.eu

LIIKETOIMINNAN SIIRTOOHJELMA II
∴
EUROOPPALAINEN
KOULUTUSOHJELMA
LIIKETOIMINNAN JATKAJILLE

LIIKETOIMINNAN SIIRTO-OHJELMA II
Koska yrityksen omistajanvaihdos merkitsee
usein huomattavia muutoksia liiketoiminnan
rakenteeseen, vaihdoksen myötä herää monia
perintälakiin,
työlakiin,
taloudellisen
tilanteeseen,
vastuuseen,
veroihin
ja
henkilöstöhallintoon liittyviä kysymyksiä.
Ohjelma tarjoaa nykyaikaisen ja monipuolisen
oppimiskokonaisuuden,
jossa
yhdistyvät
kasvotusten
tapahtuva
koulutus,
projektikeskeiset menetelmät, e-oppiminen,
yksilöllinen
valmennus
ja
käytännön
kokemuksesta oppiminen.

KONSORTIO
Kurssin opetussuunnitelman on laatinut kokenut
koulutus- ja konsultointiyritysten ja -tutkijoiden
ryhmä, jonka jäsenet tulevat seitsemästä
Euroopan maasta (Itävalta, Suomi, Alankomaat,
Puola, Portugali, Italia ja Ruotsi).
He
muodostavat
yhdessä
toimivan
kansainvälisen projektikonsortion, joka on
mukana liiketoiminnan siirtoa koskevassa
yhteisessä projektissa kahden vuoden ajan
(1.11.2010–31.10.2012).

KOHDERYHMÄT
•

•
•

Perheenjäsenet, jotka haluavat ottaa
omistukseensa
olemassa
olevan
perheyrityksen.
MBO: työntekijät, jotka haluavat ottaa
yrityksen haltuunsa.
MBI: ulkopuoliset henkilöt, jotka haluavat
ottaa yrityksen haltuunsa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutus koostuu moduuleista, ja siinä
hyödynnetään
erilaisia
opettamisja
opiskelumenetelmiä.
Opetusohjelman moduulit:
• talous
• lainopilliset näkökulmat
• liiketoiminta-analyysi
• markkinointi
• pehmeät taidot
• henkilöstöhallinto
• viestintä ja neuvotteleminen
Räätälöidyn koulutuksen avulla parannetaan
liiketoiminnan jatkajien ja ostajien taitoja, jotta
he
osaavat
toimia
oikein
siirtoja
ostoprosessissa.
Kaikki kouluttajat ovat kokeneita asiantuntijoita
oman moduulinsa alalla.

SEULONTATYÖKALU
Koulutuksen lisäksi on laadittu erityinen
tekninen instrumentti, seulontatyökalu. Sen
avulla pyritään vastaamaan liiketoiminnan
jatkajien ja siirtäjien sekä itsensä työllistävien
yrityskonsulttien vaatimuksiin ja tarpeisiin.
Seulontatyökalu on tukityökalu siirtoprosessin
valmisteluvaiheeseen. Sen avulla mahdolliset
jatkajat ja siirtäjät saavat ensimmäisen
liiketoiminta-analyysin, joka helpottaa oikean
yrityksen löytämistä ja tärkeiden yritystietojen
keräämistä.
Verkkopohjainen työkalu on hyvin joustava, sillä
sen käyttö ei ole sidoksissa aikaan tai paikkaan.
Se on suunniteltu pienten ja keskisuurten
yritysten tarpeisiin ja muodostuu kolmesta
osasta:
•

•

•

Yrityksen
seulonta,
mikä
tarkoittaa
yksityiskohtaisia
kysymyksiä
yrityksen
tilanteesta yleiseltä, lailliselta, taloudelliselta,
markkinoinnin,
henkilöstöresurssien,
sijainnin
ja
teknisen
infrastruktuurin
kannalta.
Vertailutietokanta, joka perustuu tiettyjen
alojen johtamisen tärkeimpien tunnuslukujen
yksityiskohtaisiin yhteenvetoihin.
Itsetesti,
joka
muodostuu
itsereflektiolomakkeesta ja auttaa jatkajia
jäsentämään omia tavoitteitaan ja visioitaan.

