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Kärki Konsultit Ky 
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040- 510 3289 
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Yritysten ja yhteisöjen elinkaaripalvelut  
Perustaminen - Kehittäminen - Omistajanvaihdokset 
 

  Palvelukuvaukset / Kärki Konsultit Ky 

I JOHTAMISEN MENESTYKSEN EVÄÄT 
Henkilöstöjohtaminen, esimiestoiminta, tiimityöskentely 

- johtamisen strategiat ja menetelmät mikro- ja pienyrityksissä, verkoston johtaminen 
- tiimityöskentely yrityksen johtamismenetelmänä 
- henkilöstön ja verkostokumppaneiden osaamistarvekartoitukset ja analyysit + kehittämissuunnitelmat 
- luova ongelmanratkaisu / kriisiviestintä 
- rekrytointineuvontapalvelut- ja tuet työnantajille neuvonta 
- henkilöstötilinpäätös PK- yrityksissä kehittämisen välineenä 

 
II PAREMPAA BISNESTÄ – MINNE RAHAT KATOAVAT 
Liiketoiminnan voitontekokyvyn kehittäminen ja talouden analyysit  

- liiketoiminnan ja voitontekokyvyn kokonaistarkastelu (liikeidea, liiketoiminta- ja taloussuunnitelmat, toimintoprosessit, 
osaaminen, taseet ja tuloslaskelmat) analyysit ja kehittämisehdotukset  

- hinnoittelun tarkistaminen, kannattavuuden ja maksuvalmiuden kasvattaminen 
- liiketoiminnan olennaiset tunnusluvut, tunnuslukujen tulkinta ja merkitys yrityksen kannattavuuteen 

 
III UUSI PÄIVÄ, UUDET MAHDOLLISUUDET 
Yritystoiminnan uudistaminen, kasvu ja kansainvälistyminen  
         -       liikeidean kehittäminen ja uudistaminen 

- liiketoimintasuunnitelman / markkinointisuunnitelman uudistaminen 
- taloussuunnittelu ja budjetointi (myyntitarvelaskelmat, rahoituslaskenta, investointilaskelmat, hinnoittelun tarkistaminen) 
- kasvun ja kansainvälistymisen rahoitusneuvonta 
- verkostoituminen; riskit, hyödyt, käytänteet, verkostojohtaminen 
- kasvusuunnitelmat / kansainvälistymissuunnitelmat / kv- myynnin eri mahdollisuudet ja konseptit / Incoterms 2018 

 
IV ON AIKA LUOPUA – ON AIKA ALOITTAA 
Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset 

- kokonaisvaltainen yrityskaupan prosessi ostajan ja myyjän näkökulmasta- neuvonta ja toteuttaminen 
- ov- / spv- luovutusten eri mahdollisuudet ja muodot, arvonmääritykset, DD- selvitykset, rahoitus, sopimukset ja verotus (ALV, 

tuloverot, muut) 
- onko yritys myyntikunnossa- tsekkaus ja suositukset; kriittisten myynnin esteiden poistaminen 
- SPV- verohuojennukset, myyjän verohuojennukset eri myyntitilanteissa 

 
V VEROKARHUN HELLÄSSÄ SYLEILYSSÄ 
Yritysverotus 

- välitön verotus (ALV: kotimaan kauppa, yhteisökauppa, kauppa kolmansien maiden kanssa)  
- arvonlisäveron alarajan huojennus- mahdollisuus, laskumerkinnät eri tilanteissa 
- välillinen verotus (eri yritysmuotojen tuloverotus, yritysmuodon muutoksen verotus, omistajanvaihdos- ja sukupolvenvaihdoksen 

tuloverotus)   
- Oma Vero-järjestelmä, EP- rekisteröinnin vaikutukset palvelujen myynnissä, ALV- rekisteröinnin merkitys, VAT- tunnuksen käyttö 

ja tarkistaminen yhteisökaupassa   
- veron oikaisut ja verovalitukset 
- laillinen verosuunnittelu 
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