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Työ tehtiin haastattelututkimuksena, jossa tutkittavina kohdeyhtiöinä oli kuusi yritystä, 

jotka olivat laajentuneet ostamalla yrityksen tai yrityksiä. Yhtiöiden tavoitteena oli hakea 
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Tutkimuksen teoreettisen viitekehityksen mukaisesti, jos yrityksen kasvustrategiana on 

kasvaa yrityskaupan avulla, sillä on vaikutus liiketoimintaan yrityskaupan jälkeen. Työn 

tuloksena saatiin arvio siitä, kuinka alkuperäinen strateginen tavoite saavutettiin ja mitä 
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päällekkäistä liiketoimintaa. Yhdistymisestä saadaan hyötyjä jos yritykset voivat hyödyn-
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta  

Yrityskauppaa pidetään yleisesti orgaanista kasvua tehokkaampana tapana kasvattaa yri-

tyksen liiketoimintaa. Yrityskaupan jälkeen yritys saa usein aikaan paremman tuloksen, 

kuin kaksi alkuperäistä yritystä olisivat saaneet aikaan erikseen. Tutkimus omistajanvaih-

doksen toteutuksesta ja onnistumisesta osoittaa, että yritys- ja liiketoimintaostot ovat 

erinomainen tapa sekä ryhtyä yrittäjäksi että kasvattaa yritystä. Näitä vaihtoehtoja pitäisi 

nykyistä enemmän tuoda esiin varteenotettavina strategioina uusperustannan ja orgaani-

sen kasvun rinnalle. (Varamäki et al. 2013, 3). Tämä ei kuitenkaan ole mikään automaa-

tio. Yrityskaupan jälkeen yrityksen haltuunotto pitää suorittaa huolella, jotta saavutetaan 

paras mahdollinen tulos. 

Valitettavasti yrityskaupat, varsinkin pienyritysten kohdalla eivät ole niin yleisiä, kuin se 

kansantalouden kannalta olisi suotavaa. Yksi merkittävä este näille kaupoille lienee epä-

onnistumisen pelko. Pelko siitä, että yrityskaupan yhteydessä laadittu kasvustrategia ei 

onnistukaan. Tai pelko siitä, mihin suuntaan liiketoiminta muuttuu ja kehittyy ja kuinka 

sitä onnistutaan uudistamaan.  

Tarve yrityskauppojen lisäämiseksi on kuitenkin ilmeinen. Lopetettu yritys on aina hukat-

tu resurssi.  Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen mukaan 55–74 -vuotiaiden yrittäjien 

osuus yrittäjäkunnasta oli 30% vuonna 2010 ja heidän määränsä oli 74 200. Valtaosa näi-

den ikääntyvien yrittäjien liiketoiminnoista on kannattavaa ja markkinatarpeeseen vankas-

ti tukeutuvaa elinvoimaista liiketoimintaa. Tämä yrittäjien ikääntymisen johdosta vapau-

tuva markkinapotentiaali ja sen säilyttäminen tulisi olla painopisteenä yritystasolla, sekä-

maakunta- ja valtakunnan tasolla. Huolestuttavaa on, että lopettamista harkitsevien yrittä-

jien määrä on vuosikymmenen aikana kaksinkertaistunut. Nyt liki 30 % ikääntyvistä yrit-

täjistä aikoo lopettaa liiketoimintansa. (Varamäki et al. 2012, 2) 

Yrityskauppa ei ole itsessään mikään itsetarkoitus. Ostettu yritys voidaan ottaa hyvin hal-

tuun ja liiketointa kasvaa, tai haltuunotto voi epäonnistua ja tulos heikkenee. Yrityskaup-

pa muuttaa ostavan yrityksen liiketoimintamallia tavalla tai toisella. Se voi mennä suunni-

tellun strategian mukaan, tai se saattaa tuoda mukanaan uusia yllättäviä piirteitä. Liike-

toiminta muuttuu omistajanvaihdoksen jälkeen. Joissain tapauksissa jotkut omistajan-
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vaihdoksen hyödyt selviävät vasta omistajanvaihdoksen jälkeen ja toteutuneet hyödyt 

saattavat poiketa merkittävästikin ennakoiduista hyödyistä (Haspeslagh et al. 1991). Muu-

tokset liiketoiminnassa ovatkin tutkimisen arvoisia. Tässä tutkimuksessa tutkitaan muu-

taman pienehkön suomalaisen yrityksen liiketoiminnan muutosta yrityskaupan jälkeen. 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten esimerkkiyritysten liiketoiminta muuttui yritys-

kaupan yhteydessä ja miten niiden toiminta kehittyi kaupan jälkeen. Tutkimusongelma 

pohjautuu yrityksen yrityskaupan jälkeisen liiketoiminnan muutoksen arviointiin.  

Tutkimuskysymys onkin, toteutuuko liiketoiminta yhdistymisen jälkeen, kuten strategias-

sa alun perin oli suunniteltu, vai tapahtuiko siinä jotain odottamatonta ja oliko se positii-

vinen vai negatiivinen yllätys. Mielenkiintoista oli myös selvittää, syntyikö yhdistymises-

sä jotain uutta liiketoimintaa, jota ei osattu ennakoida. Omistajanvaihdoksen todelliset 

hyödyt ovatkin usein hyvin erilaisia kuin alun perin ennustettiin (Haspeslagh et al. 1991, 

161)  

Tutkimuksen kohteena oli kuusi yritystä, joiden toimintaa seurattiin yrityskaupan jälkeen 

haastattelemalla yrittäjiä. Tutkimuksen ohjaavina kysymyksinä olivat: 

1. Millaisia motiiveita ostavalla yrityksellä oli ostaa ostokohteena oleva yritys ja liit-

tyivätkö ne yrityksen kasvustrategiaan? 

2. Miten yrityskaupan suunniteltiin vaikuttavan ostettavan ja ostavan yrityksen kas-

vustrategiaan ja tulevaan liiketoimintaan? 

3. Miten lopputulos vastasi alkuperäistä suunnitemaa?  

Tutkimuksessa liiketoiminnan kehitystä tarkastellaan ostajayrittäjän tai myydyn yrityksen 

näkökulmasta. Haastattelukysymyksillä selvitetään ostajayrityksen ja ostajayrittäjän mo-

tiiveja ja tavoitteita yritysostoon. 
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1.3 Tutkimuksen viitekehys, tavoitteet ja rajaukset   

Liiketoiminta saattaa muodostua yhdistymisen jälkeen hyvinkin erilaiseksi, kuin alun 

perin oli suunniteltu ja yrityksen strategiassa päätetty. Tutkimuksella tuodaan hieman 

valoa yrityskaupan ja sen vaikutusten arvaamattomuuteen ja yrityskauppaan liittyvien 

ennakkoluulojen karsimiseen.  

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia yrityksen liiketoiminnan kehitystä ja muuttumista yri-

tysoston jälkeen. Tutkimus perustuu resurssipohjaiseen teoriaan. Resurssipohjainen teoria 

käsittelee yrityksen sisäisiä vahvuuksia. Jos näitä vahvuuksia ei ole omasta takaa, ne voi-

daan ostaa myös ulkopuolelta. Eräs tapa hankkia ulkopuolisia resursseja on  ostaa valmis 

yritys. Yritys voikin siis hankkia resursseja kahdella tavalla, joko ostamalla tai tekemällä 

niitä itse (Grant 1998, 124).  

Resurssien tarkoitus on antaa yritykselle kilpailuetu ja näin parantaa yrityksen liiketoi-

mintaa. Yksilöllisten resurssien ja vaikeasti kopioitavien voimavarojen kautta yritys saa-

vuttaa pitkän aikavälin kilpailuedun (Grant 1998, 124). 

Kilpailun kannalta on edullista hankkia vaikeasti kopioitavia resursseja. Tämän takia on 

pohdittava, mitä resursseja, ja ainoastaan oman yrityksen omaamia voimavaroja on kehi-

tettävä, tai ostettava. Resurssien ja voimavarojen kehittäminen vaatii yrityksen johdolta 

pitkän aikavälin strategista suunnittelua. Ajattelumallina on, että jos yritys itse kykenee 

muodostamaan vahvuusalueen nopealla aikavälillä, kykenee siihen myös kilpaileva yri-

tys, joten saavutettu kilpailuetu tulee jäämään lyhytkestoiseksi (Wit 2005, 124). 
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Kuva 1: Tutkielman viitekehyksenä on resurssipohjainen teoria ja yrityskauppa 

Tarkoituksena oli selvittää, miten yrityksen liiketoimintamalli muuttui yrityskaupan jäl-

keen ja kuinka se vastasi niitä odotuksia, joita asetettiin yrityskauppaa suunniteltaessa.  

Tutkimus on toteutettu vertailevana haastattelututkimuksena, jossa perehdytään kuinka 

kohdeyritykset tiedostivat resurssien tarpeen ja kuinka he onnistuivat niitä saamaan ja 

parantamaan omaa liiketoimintaansa. Tutkimusta varten valittiin kuusi kohdeyritystä ja 

tulokset perustuivat haastatteluihin. 

Tämä työ rajoittuu kuuteen valittuun kohdeyritykseen ja heiltä saatuihin haastatteluihin. 

Koska jokainen yritys on erilainen ja jokainen yrityskauppa ainutlaatuinen, sekä haastat-

teluin saatu tieto on aina subjektiivista, ei työ pyrikään olemaan kaikenkattava analyysi. 

Sen sijaan tutkimus antaa käytännönläheisiä esimerkkejä, kuinka liiketoimintamalli koh-

deyrityksissä muuttui. 

On hyvä kuitenkin pitää mielessä, että kaikki yritykset ovat hyvin yksilöllisiä, samoin 

kuin niiden omistajat ja työntekijät ja toimintaympäristö. Jos haluttaisiin tehdä täysin kat-

tava tutkimus pitäisi haastatella kaikkia niitä yrityksiä, jotka yrityskaupan ovat tehneet ja 

siitä kokemuksensa jo hankkineet.  

Yrityksen	kasvustrategia	
Resurssitarpeen	määritys	

Yrityskauppa	
Resurssien	hankinta	

Liiketoiminta	yrityskaupan	jälkeen	
Resurssien	hyödyntäminen	
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1.4 Työn toteutus 

Tutkimismenetelmä on vertaileva tutkimus kuudesta yrityksestä. Työtä varten valittiin 

kuusi pienyritystä. Kohdeyritysten haluttiin edustavan tavallisia suomalaisia yrityksiä, 

tavanomaisilla elinkeinoaloilla, kuten rakentamisessa ja metallissa. Kohdeyhtiöt etsittiin 

ja valittiin. Yritysten toimitusjohtajiin otettiin yhteyttä puhelimitse. Puhelimessa sovimme 

tapaamisajan, johon varattiin aikaa 1,5 tuntia. Suurin osa tapaamisista tehtiin yritysten 

omissa tiloissa, tavallisesti toimitusjohtajan työhuoneessa. Eräs haastattelu tehtiin ABC-

huoltoaseman terassilla kauniina loppukesän päivänä kahvikupin ääressä.  

Haastattelut kestivät tunnista kahteen. Niissä käytiin läpi kohdassa 5.3 esitetyt kysymyk-

set. Kysymykset käytiin läpi vapaamuotoisesti. Usein keskustelu polveili niin, ettei alku-

peräisiä kysymyksiä juurikaan katsottu, koska samat asiat käytiin läpi vapaassa keskuste-

lussa. Keskustelut taltioitiin iPhonen sanelin-sovelluksella, joka osoittautui näppäräksi ja 

toimivaksi ohjelmaksi.  

Haastattelujen jälkeen sanelut litteroitiin tarkasti tekstimuotoon. Työ tehtiin alussa manu-

aalisesti kirjoittamalla, mutta se osoittautui avain liian hitaaksi menetelmäksi; Tunnin 

pituisen sanelun kirjoittamineen olisi mennyt monta päivää. Sitten siirryttiin käyttämään 

Applen  OS X Yosemiten sanelu- ja puheohjelmaa. Se helpotti litterointia suuresti. Oh-

jelma tunnistaa puheen ja kirjoittaa sen tekstimuotoon suoraan valittuun dokumenttiin. 

Saavutettiin merkittävä ajansäästö ja vältettiin turhien kirjoitusvirheiden syntyminen teks-

tiin, ohjelma kun ei tee näppäilyvirheitä.  

Litteroidut haastattelutekstit analysoitiin ja sieltä poimittiin lyhyitä ja kuvaavia lausuntoja 

tähän tutkimukseen. Lausuntoja jotka parhaiten vastasivat tutkimuksen kysymyksiin, ja 

kuvasivat parhaiten haastateltavan näkemystä ja mielipidettä. Nämä poimitut lausunnot 

on sijoitettu lainausmerkein kursivoituna tekstinä kappaleessa 6, case-yrityskuvauksissa. 

Haastatteluista poimitut lausunnot kommentoitiin ja selitettiin. Niiden yhteyteen kirjoitet-

tiin selventävää tekstiä, jossa kuvattiin myös niitä lausuntoja, jota haastattelussa keskus-

teltiin, mutta suoraa lainausta ei voinut ottaa tilanpuutteen vuoksi. Näin syntyi Case-

yritystarinat, jotka on kuvattu kohdassa 6.2 - 6.7. Ne perustuvat alkuperäiseen haastatte-

lussa saatuun kuvaukseen haastateltavasta, hänen yrityksestään, tehdystä yrityskaupasta ja 

sen vaikutuksista yrityksen liiketoimintaa. 
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Yritystarinoista tehtiin yhteenveto kohdassa 6.8. Siinä vedettiin yhteen havainnot, mitä 

teimme näistä kuudesta yrityksestä ja heidän näkemyksensä yrityskaupasta kasvustrate-

giana ja sen toteuttamisesta, sekä yrityskaupan vaikutuksesta liiketoimintaan. Näkemyk-

siä siitä, kuinka yrityskaupalla onnistuttiin lisäämään ja kehittämään liiketoimintaa, vai 

onnistuttiinko? Saatiinko kaupassa mukana uusia resursseja ja kuinka niitä onnistuttiin 

hyödyntämään. Kuinka ostetun ja ostajayrityksen toiminnot saatiin yhdistettyä, vai pidet-

tiinkö ne erillään. Antoivatko uudet resurssit kilpailuetua ja uusia liiketoimintamahdolli-

suuksia. Saatiinko synergiaetuja, eli onnistuttiinko purkamaan päällekkäisyyksiä, ja yh-

distämään resursseja. Arvioitiin vaikutukset henkilöstöön ja henkilöstön suhtautumiseen 

yritysten yhdistymiseen ja toiminnan muutoksiin. Arvioitiin miten työilmapiiri kehittyi. 

Millä tavoin asiakkuudet onnistuttiin siirtämään uudelle omistajalle. Selvitettiin myös 

asiakkaiden tuntemukset. Säilyivätkö asiakassuhteet muuttumattomina ilman säröjä. 

Aikaisempi tutkimus yrityskaupasta, liiketoimintamallista ja resurssipohjaisesta teoriasta 

kerättiin kirjallisuudesta. Teorioista kerättiin tähän tutkimukseen sopivat tutkimustulokset 

kohtaan 2-4.  

Tuloksia yritystarinoista verrattiin aikaisempaan tutkimukseen yrityskaupasta, liiketoi-

mintamallista ja resurssipohjaisesta teoriasta. Näihin teorioihin verrattiin yritystarinoista 

saatua haastattelumateriaalia ja haastateltavien näkemyksiä. Teoriasta ja haastattelumate-

riaalista tehtiin yhteenveto ja johtopäätökset kirjoitettiin kohtaan 7 ja työ oli valmis. 

1.5 Työn rakenne 

Tutkimus perustui haastattelujen pohjalta tehtävään analyysiin yrityskaupan vaikutuksista 

yrityksen liiketoimintamalliin.  

Yrityskaupan merkitys liiketoiminnalle ja sen haasteet, sekä siihen liittyvä tutkimus on 

käsitelty luvussa 2. 

Luku 3 selvittää, mitä tarkoitetaan liiketoimintamallilla. Kappaleessa on esitelty keskeisiä 

havaintoja liiketoimintamallin tutkimuksesta.  

Analyysissä käytettiin resurssipohjaisen teorian periaatteita. Mitä resurssit ovat ja mitkä 

resurssien ominaisuudet ovat merkittäviä yrityksen menestymiselle. Olemassa olevaa 

tutkimusta ja havaintoja käsitellään luvussa 4.  
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Tämä tutkimus on haastattelututkimus. Yrityksille esitetyt kysymykset ja haastattelujen 

tavoitteet on esitetty kohdassa 5. 

Kohdeyhtiöt ja niistä tehdyt tapaustarinat ja haastattelutulokset yhteenvetoineen on ker-

rottu luvussa 6. Pääkohdat vastauksista on poimittu sanatarkasti kursiivilla kirjoitettuna 

kappaleeseen. Näistä poiminnoista on tehty yhteenveto siitä, miten haastateltavat näkivät 

yrityskaupan vaikuttaneen heidän liiketoimintaansa. Jokaisen tapausyrityksen kohdalla 

kerättiin keskeisimmät havainnot mitä yrityskaupasta opittiin. 

Kappaleessa 7 yhdistetään kappaleen 6 keskeiset havainnot ja kappaleen 2-4 tutkimustu-

lokset. Näin saadaan aikaisempi tutkimus yhdistettyä tämän tutkimuksen havaintoihin. 

Lisäksi kappaleessa esitellään tutkimuksen rajoitteet ja pohdintaa tutkimuksen tuloksista. 

2 YRITYSKAUPPA KANNATTAA  
Yrityskauppa voisi ottaa oppia autokaupasta. Kun auton omistaja halua syystä tai toisesta 

luopua toimivasta autosta hän ei vie sitä kaatopaikalle, vaan hän myy auton tai vie sen 

käytettyjen autojen myymälään. Käytettyjen autojen myymälään tulee sitten ostajia, jotka 

ovat etsimässä itselleen sopivaa autoa. Tarvittavan renkaan potkimisen jälkeen yleensä 

sopiva ehdokas löytyi ja autolle löytyy uusi omistaja ja uusi elämä, eikä sitä tarvitsekaan 

vielä romuttamoon.  

Yrityskauppa tulisi ajatella samalla mutkattomuudella. On olemassa joukko ihmisiä, jotka 

haluavat luopua yrityksestään. Ja on joukko yrityksiä jotka haluavat ostaa yrityksiä kas-

vattaakseen liiketoimintaansa. Yrityskaupan jälkeen myyty yritys on ostajayritykselle 

tärkeä resurssi, jolla voidaan edistää liiketoimintaa ja yrityksen kasvua.  

Myymättä jäänyt yritys, josta omistajat luopuvat, on hukattu resurssi ja suuri taloudelli-

nen menetys niin omistajilleen, kuin potentiaalisille ostajille ja kansantaloudellemme. 

Näin käy kuitenkin valitettavan usein. Vuonna 2014, tammi-elokuussa lopetettiin 10.045 

yritystä (Patentti ja Rekisterihallitus 2014). Siis 10.045 yritystä romutettiin, ” pantiin paa-

liin” turhan takia. Näin olisi tuskin käynyt jos kyse olisi ollut käytetyistä autosta. Autolle 

olisi löytynyt helposti uusi omistaja. 
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Kuva 2: Kunpa yrityksen voisi ostaa ja myydä kuin käytetyn auton 

Yrityksen ostaminen ja sen arvon määrittäminen on hieman monimutkaisempaa kuin au-

tokaupassa ”renkaiden potkiminen” parkkipaikalla. Tarvitaan paljon analysointia ja toi-

mialaosaamista, jotta yrityksen arvo määräytyisi oikein ja liiketoiminta osattaisiin arvioi-

da oikein ja varmistaa yrityskaupan kannattavuus. 

Yrityksen myynti on vaikeampaa. Sitä ei voi myydä yhtä avoimesti kuin käytettyä autoa. 

Tieto myynnistä voi vaikuttaa vahingollisesti asiakkaisiin ja kilpailutilanteeseen. Yrityk-

sen uskottavuus luotettavana toimijana heikkenee, kun yritys on myynnissä. Asiakkaita 

saatetaan menettää tämän takia.  Kilpailijat voivat käyttää tilannetta hyväkseen, tai jopa 

tekeytyä ostajaksi ja kalastella luottamuksellista tietoa yrityksen liiketoiminnasta.  

Jos yritys on omistajayrittäjän elämäntyö, sisältyy kaupantekoon myös paljon tunteita. 

Tämä vaikeuttaa arvonmääritystä.  

Kun yritys hakee kasvua, se tarvitsee siihen resursseja. Niitä voidaan kehittää itse, mutta 

pyörää ei kannata useinkaan keksiä uudestaan. Monesti nopein tapa on ostaa resurssit 

markkinoilta, esimerkiksi yrityskaupan avulla. Kasvuyrittäjyyden näkökulmasta katsottu-

na voidaan sanoa yritysostojen olevan nopein tapa etsiä kasvua (Santalainen 2009, 98)  

Yrityskauppaan sisältyy usein paljon pelkoja epäonnistumisesta. Sen toteuttaminen saat-

taa olla tekijälleen ainutlaatuinen tilanne, josta hänellä ei ole kokemusta. Yrityskaupan 

toteuttaminen voidaan nähdä monivaiheisena prosessina, jonka jokaisessa vaiheessa on 

omat kriittiset menestystekijänsä. Prosessin monivaiheisuus ilmenee esimerkiksi niin, että 

käytännössä lopullinen näkemys yrityskaupan onnistumisesta saadaan vasta useita vuosia 
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toteuttamisen jälkeen. (Haspeslagh& Jemison 1991, 105; Carr ym. 2004, 161, ref. Tall 

2015). Yrityskauppaa ei tarvitse, eikä kannatakaan toteuttaa itse, vaan kannattaa käyttää 

olemassa oleva apua sen suorittamiseen. Erityisesti rahoitus ja yrityksen kannattavuuden 

arviointi ovat asioita, joissa kannattaa turvautua ulkopuoliseen apuun. Apua tarjoavat ra-

hoittajat, pankit, Finnvera ja monet muut toimijat. 

Erityisesti pienille yrityksille on tärkeää, että liiketoimintaympäristössä on tarjolla riittä-

västi ammattimaista osaamista omistajanvaihdoksen toteuttamiseksi. (Viljamaa et al. 

2014, 13) 

Ostajaa voi joutua hakemaan pitkään, se voi löytyä nopeasti tai yrittäjä voi saada jopa 

yllättävän ostotarjouksen. Myyjän oma selkeä tavoite ja yrityksen arvon tunteminen hel-

pottavat päätösten tekoa kaikissa edellä mainituissa tilanteissa. Yrityksen myynti täytyy 

suunnitella ja hyödyntää monipuolisia markkinointikanavia. Ostajan etsimiseen käytettä-

vissä olevista keinoista ikääntyvät yrittäjät ovat hyödyntäneet lähinnä vain yrityksen tar-

joamista kilpailijalle. Etsimisen tehostamiseen paljon potentiaalia tarjoaisivat myös yri-

tysvälittäjien, yrittäjäjärjestön ja internet-palvelujen hyödyntäminen nykyistä laajemmin.  

(Varamäki et al. 2012, 118). Ostajan kannattaa keskittyä siihen mitä osaa parhaiten ja 

käyttää asiantuntija-apua muuhun. Yrityskaupassa ostajan ja myyjän kannattaa hyödyntää 

omaa liiketoimintaosaamista. On hyvä pyytää ulkopuolista asiantuntija-apua analyysei-

hin, arvon määrityksiin ja kannattavuuslaskentaan. Samoin yrityksen markkinointi ja os-

tajakandidaatin etsiminen kannattaa ulkoistaa yritysvälittäjälle.   

Jos yrityskaupoilla ei hyödynnetä olemassa olevien resursseja hankkimalla niitä markki-

noilta, joudutaan resurssit rakentamaan yrityksessä sisäisesti. Yleisesti ottaen yritykset 

hyödyntävät vain yrityksen sisäisiä kehittämisen ja kasvun keinoja (Varamäki et al. 

2011). Tällaista kehitystä ei voida pitää kaikkien tehokkaimpana tapana kasvattaa yritys-

tä. Miksi tehdä itse, kun saman asian voi hankkia ostamallakin? 

Yrityskaupaa voidaan käyttää tehokkaasti maantieteelliseen laajentumiseen. On paljon 

helpompi ostaa yritys toisesta kaupungista tai toisesta maasta, kuin perustaa sinne itse 

uusi toimipiste. Tilastollisesti tämä kuitenkaan ei ole kovin suosittua. Böckerman et al. 

(2003, 27), on kerännyt tilastoa suomalaisista yrityskaupoista. Tutkimus osoittaa, että 

yrityskaupat tehdään mieluummin tuttuun ja turvalliseen ympäristöön, vaikka liiketalou-

dellisesti olisikin usein kannattavaa hakea kasvua uusilta markkina-alueilta. 
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Kuva 3: Ostajayrityksen ja ostokohteen etäisyys Suomessa vuosina 1989-2000  
tiheysfunktiona (Böckerman et al. 2003. s. 27) 

Myös yritysten, jotka miettivät toimintansa kannattavuutta ja ovat epävarmoja yrityksen 

tulevaisuudesta, kannattaa harkita, josko jokin toinen yritys kykenisi hyödyntämään yri-

tyksen resursseja paremmin. Samalla vanhat omistajat saisivat ulosmitattua yrityksen ar-

von, ennen kuin se kuihtuisi kokonaan pois. Yrittäjän kannattaa siis harkita yrityksen os-

toa tai myyntiä aina tilanteen mukaan. Lähtökohtana ostokohteita koskevassa tieteellises-

sä tutkimuksessa on usein ns. tehottomuushypoteesi, jonka mukaan yrityskauppa johtuu 

heikosta taloudellisesta tilanteesta. Tutkimukset osoittavat, että ostokohteen markkina-

arvo nousee huomattavasti ostotapahtuman yhteydessä. Se voi tuottaa sijoittajille ylisuu-

ria tuottoja, jos he pystyvät tunnistamaan ostokohteen paremmin kuin rahoitusmarkkinat. 

(Laitinen 2011, 30). Tehottomuushypoteesi toteutuu valitettavan usein. Yritys myydään, 

kun ajat ovat huonot, sen pitäminen käy ylivoimaisen raskaaksi, tai kun omistaja-yrittäjä 

saavuttaa eläkeiän. Tällöin yrityksestä saadaan huonompi tuotto, kuin se olisi ”trimmattu 

myyntikuntoon” ennen myyntiä. Uuden ostajan on helpompi nähdä yrityksen tuottopoten-

tiaali, jos sen kaikki toiminnat ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa. 

Yrityskauppa on onnistunut vasta sitten, kuin haltuunotto on onnistunut. Tiedon, kontak-

tien ja johtajuuden siirto ovat kaikki tärkeitä. Ulkopuoliselle ostajalle on tärkeää, että 

edellisen yrittäjän tietotaito saadaan käyttöön ja että yrityksen johtajuus siirtyy. Sukupol-
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venvaihdoksen tai sisäisen kaupan kohdalla vastuun siirtyminen saattaa alkaa jo ennen 

varsinaista omistajanvaihdosta. Käytännössä muutos konkretisoituu kuitenkin vasta omis-

tajuudenvaihdoksen jälkeen. Uusi omistaja tarvitsee pian omistajanvaihdoksen jälkeen 

tukea ja resursseja investointeihin ja liiketoiminnan kehittämiseen. (Viljamaa 2014, 29). 

Henkilöstön motivoiminen yrityskaupan jälkeen ja vanhojen omistajien sitouttaminen 

joksikin aikaa yritykseen, vaikka hyvällä ”earn-out” suunnitelmalla, on hyvä keino var-

mistaa hankitun yrityksen liiketoiminnan jatkuminen ja kehittyminen. 
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3  LIIKETOIMINTAMALLI 

Kaikkien aikojen ehkä parhaita jääkiekkoilijalta Wayne Gretskyltä kysyttiin kerran mikä 

hänestä tekee niin loistavan pelaajan. ”Minä olen siinä mielessä erikoinen”, hän vastasi, 

”että kun muut pelaajat menevät sinne missä kiekko on, niin minä menen sinne mihin 

kiekko on menossa”. (Hannus 1994) 

Aivan kuten jääkiekkoilija Wayne Gretzky kiteyttää, onnistunut liiketoimintakin osaa 

suunnata resurssinsa sinne, minne liiketoiminnan kiekko on kulloinkin menossa. Wayne 

Gretzkyllä kiekon suunnan arvioiminen perustui harjoittelun mukanaan tuomaan koke-

mukseen ja ”pallosilmään”. Yrityksen liiketoiminta on sen verran monimutkaisempaa 

kuin jääkiekko, että yksi mies ei voi harjoitella kaikkia tilanteita etukäteen. Onneksi liike-

toiminnassa ja sen suunnittelussa tilanteet eivät muutu sekunnissa, vaan on enemmän ai-

kaa. Tällöin ei tarvitse, eikä kannattakaan toimia yksin. Mitä enemmän jakaa ajatuksiaan 

muiden joukkuelaisten kanssa ja pyytää apua ulkopuolisilta, sen paremmin voidaan arvi-

oida tulevat tilanteet. Jotta tulevat tilanteet olisivat hallittuja, on luotava toimiva liiketoi-

mintamalli sen toteuttamiseen. 

Jääkiekossa pelaaja saa käyttää omaa mailansa viedäkseen kiekon maaliin. Liiketoimin-

nassa asiakkaan kokema lisäarvo tuotteesta tai palvelusta ja siitä seuraava ostopäätös on 

ainoa väline, jota voidaan käyttää kauppojen syntymiseen ja liiketoiminnan kehittämi-

seen. Zott, (2009) kiteyttää osuvasti: liiketoimintamallilla löydetään mahdollisuuksia luo-

da arvoa asiakkaalle ja näin kerätä arvoa omalle yritykselle. Kilpailu käydäänkin siitä, 

kuka asiakkaan arvon luomiseen parhaiten pystyy. 

Jääkiekossa kaikki tilanteet voidaan harjoitella etukäteen.  Liiketoiminnassa sen sijaan 

tilanteita ei voida harjoitella. Menestyvä liiketoiminta tulee olla sen sijaan jotain uutta ja 

ennenkuulumatonta. Kilpailussa pitää erottua muista ja tarjota jotain ainutlaatuista, joka 

on vaikeasti kopioitavissa tai jäljiteltävissä. Pulkkinen et al. (2005, 8) kiteyttää tämän 

hyvin; Pysyvämpää kilpailuetua yritykset voivat hakea vain tekemällä eri asioita tai te-

kemällä samat asiat eri tavoin kuin muut yritykset. Pysyvämmän kilpailuedun saavutta-

minen edellyttää yrityksiltä uusia ja innovatiivisia liiketoimintamalleja, joilla ne erilaista-

vat toimintansa kilpailijoista.  
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Liiketoimintamalli on yksinkertaistettu kuvaus siitä, miten yritys ansaitsee tietystä liike-

toiminnasta. Toisin sanoen, mikä on sen tarjooma, kenelle tätä tarjotaan ja miten se käy-

tännössä toteutetaan. Liiketoimintamalli on sekä arvon luomisen (value creation) että an-

saitsemisen/keräämisen (value capturing) yhdistävä rakenteellinen ratkaisu. Toimiakseen 

käytännössä liiketoimintamallin täytyy onnistua sekä arvon luomisessa että sen keräämi-

sessä. On paljon esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat onnistuneet luomaan arvoa asiakkaal-

le, mutteivät ole onnistuneet arvon keräämisessä. (Pulkkinen et al. 2005, 14). Pelkkä re-

surssi ei siis riitä. Tarvitaan onnistunut markkinointi, tehokas myynti ja toimiva laskutus, 

jotta arvo saadaan kerättyä asiakkaalta. Onnistunut hinnoittelu on myös tärkeä osa arvon 

luontia. Ainutlaatuisesta tuotteesta tai palvelusta pitää saada premium hinta, mutta se ei 

saa olla niin korkea, että se karkottaa asiakkaat. 

Liiketoiminta on siis arvon luontia asiakkaalle. Arvo kerätään asiakkaalta. Tämä tarkoit-

taa käytännössä myyntiä, josta saadaan liikevaihtoa ja siitä liikevoittoa. Kaiken keskiössä 

on siis asiakas ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen. Menestyvä liiketoiminta perustuu 

asiakassuhteen hoitamiseen. (Jylhä et al. 2013, 19). Yritysten olemassaolon oikeutus voi-

daan rinnastaa niiden kykyyn täyttää asiakkaiden tarpeita (Kamensky 2006, 221). Hyvä 

tuote ei myy itseään. Asiakas ei ole kiinnostunut tuotteesta, vaan ratkaisemaan ongelman 

tai tarpeen tuotteen avulla. Hyvällä myyjällä on yksi suu ja kaksi korvaa. Hän paneutuu 

asiakkaan ongelmaan tai tarpeeseen kuuntelemalla ja etsii asiakkaan kanssa yhdessä rat-

kaisun. Kun ratkaisu löytyy, syntyy luottamus. Luottamuksen varaan rakennetaan kestävä 

asiakassuhde. Asiakassuhdetta pitää vaalia. Saman myyntivolyymin saaminen vanhalta 

asiakkaalta on monikertaisesti helpompaa, kuin hankkia uusi asiakas ja myydä hänelle 

uusi tuote. Asiakassuhteiden tulisi säilyä myös yrityksen siirtyessä uudelle omistajalle. 

Perinteisistä liikkeenjohdon käsitteistä lähinnä liiketoimintamallin käsitettä on liikeidean 

käsite. Liiketoimintamallia voi myös kuvata palapeliksi, johon kootaan yhteiskuvaan 

kaikki liiketoiminnan kannalta keskeiset tekijät.  Strategia, liiketoimintamallit ja liike-

toimintaprosessit käsittelevät samoja asioita, mutta eri tasoilla. Liiketoimintamalli sijoit-

tuu strategian ja prosessien väliselle tasolle ja on siten konkreettinen kuvaus yrityksen 

strategian toteuttamisesta. Suurissa yrityksissä on useita erilaisia liiketoimintamalleja ja 

ne määritellään useimmiten liiketoimintayksikön (Strategic Business Unit, SBU) tasolla. 

(Pulkkinen et al. 2005, 10) 
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Liiketoimintamallin suunnittelu onkin jatkuva prosessi, koska kilpailu ja markkinatilanne 

muuttuvat jatkuvasti. Pitää osata uudistua jatkuvasti, kyseenalaistaa olemassa olevaa mal-

lia, hylätä vanhaa ja kokeilla uutta. Liiketoimintamallin huolellinen suunnittelu on tär-

keimpiä päätöksiä mitä yrittäjä joutuu päättämään. Se on ehkäpä vieläkin vaikeampaa 

ylemmälle johdolle, joka joutuu ajattelemaan uudelleen perinteiset mallinsa luotsaten 

yrityksen uuteen kukoistukseen. Kun malli on tehty, se pitää voida myös toteuttaa ja 

osoittaa resurssit sen toteuttamiseksi. Mallia on vaikea jälkikäteen muuttaa, koska muu-

tosvastarinta on aina voimakasta (Zott 2009). Uuden omistajan ottaessa yrityksen haltuun 

tulisi tehdä henkilöstöön ja sen toimintaan liittyvät muutokset heti. Jos muutokset tehdään 

vasta myöhemmin, sen jälkeen kuin työntekijät ovat jo sopeutuneet uuteen tilanteeseen, 

on muutosvastarinta todennäköisesti pahempi. Hyvänä esimerkkinä tästä on yrityksissä 

vuosikausia jatkuvat YT-neuvottelut. Nämä työehtosopimusten velvoittamat neuvottelut 

ylläpitävät epätietoisuuden ilmapiiriä ja lisäävät tappiomielialaa. Parempi äkkirysäys, 

kuin jatkuva kitinä. 

Liiketoimintastrategialla Kamensky (2008, 25) tarkoittaa kilpailustrategiaa, jolla yritys 

tavoittelee kilpailuetua valitsemillaan liiketoiminta-alueillaan. 

Strategiavalinnan perustana toimii yrityksen missio ja visio, niin sanottu tahtotila minkä 

yritys haluaa saavuttaa (Johnsson et al. 2012, 78-80). 

 

Kuva 4: Strategian valintakartta (Kamensky 2008, 304) 
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Yrityksen nykytilanteen kartoittamiseksi apuna toimivat lukuisat erilaiset analyysit. Kun 

nykytilanne on kartoitettu, voidaan toimenpideohjelmat ja strategiavalinnat suunnata tu-

kemaan yrityksen varsinaisia tavoitteita. (Kamensky 2006, 257-258). 

Liiketoimintastrategian tarkastelun kohde on nimenomaan kilpailu, kilpailuetu ja kilpai-

lukyvyn varmistaminen (Jylhä 2006, 71). 

Liiketoimintamalli on hyvin käytännönläheinen. Liiketoimintamallissa yrityksen visio ja 

strategia muutetaan konkreettiseksi arvolupaukseksi, asiakassuhteiksi ja liiketoimintaver-

koksi. Liiketoimintamalli on siis konkreettinen testaus liiketoimintastrategian toteutukses-

ta. (Pulkkinen et al. 2005, 17). Monimutkainen liiketoimintamalli voi olla hyvä, mutta jos 

se on vaikea ymmärtää, mallin viestiminen organisaatiolle ja hallitukselle voi olla ylivoi-

mainen tehtävä. Jotta koko organisaatio saadaan täysillä mukaan, pitää liiketoimintamal-

lin olla ymmärrettävä ja sen perusidea helposti selitettävissä. Niin kuin Albert Einstein 

kerran sanoi, jos et osaa selittää asiaa isoäidillesi, et ymmärrä sitä itsekään. 

Liiketoimintastrategia on yrityksen liiketoiminnan kantava peruslinja. Sen pitää kestää 

kilpailuja ja rakentaa mahdollisimman kestävä kilpailuasema ja luoda kilpailuedun itsel-

leen valitussa liiketoiminnassa. Liiketoimintaa ja strategisian liikkeitä määriteltäessä täh-

dätään yleensä seuraavin perustavoitteisiin. Yritys asemoidaan vallitsevaan toimialaan, 

niin, että yrityksen luontaiset ja hankittavat ominaisuudet mahdollistavat menestykselli-

sen toiminnan ja antavat suojan kilpailuvoimia vastaan. Koetetaan ennakoida kilpailu-

voimien muutoksia ja luoda niitä vastaan riittävän vahva kilpailuasema ennen kuin muut 

ehtivät yrityksen edelle. Pyritään muuttamaan toimialan rakennetta, tasapainotilaa, peli-

sääntöjä niin, että oman yrityksen suhteellinen asema paranee. (Vanhala et al. 2002, 129) 



 20 

 
 
 

 

Kuva 5: Viiden kilpailuvoiman malli Porterin mukaan 

Liiketoimintasuunnitelman oleellisin osa on ansaintamalli. Ansaintamalli kuvaa, miten 

liikeidea saadaan tuottamaan. Ansaintamalli tulee osoittaa numeroiden valossa liikeidean 

olevan tuottoisa. Jos näin ei ole, ei koko liikeideakaan ole todennäköisesti kehittämiskel-

poinen. Ansaintamalli on selkeästi kuvattuna seuraava. Ensin yritys ostaa raaka-aineita tai 

palveluja tavarantoimittajilta, joiden maksut edustavat yrityksen kustannuksia. Tämän 

jälkeen yritys myy tuotteita tai palveluja asiakkailleen ja saa myyntituottoja, siis ostaa 

halvalla ja myydä kalliilla. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan noudata tätä klassista mallia. 

Muita tavallisia ansaintamalleja ovat leasing ja vuokraus. McDonald’s esimerkiksi ansait-

see rahaa käyttöoikeusmaksuista, joita se perii toimiluvan eli franchisen haltijoilta: ravin-

tolan omistaja maksaa McDonald’sille siitä, että saa käyttää tämän nimeä ja liiketoimin-

tamallia ravintolatoiminnassaan. (McKinsey, 1999, 6). 

Ansaintamallin toteutus vaatii todennäköisesti ympärilleen organisaation. Organisaation 

johtaminen taas vaatii hyvän johtamismallin. Johtamismalli on teoria, miten yritystä joh-

detaan. Johtamismalleja on erilaisia. Laatujohtamisessa lähdetään siitä, että asiat tehdään 

kerralla kuntoon, Teknologiajohtaminen taas lähtee olettamuksesta, että käytettävissä on 

ylivertainen teknologia. Luodun strategian onnistumiselle tarvitaan strategiajohtamista. 

Yrityskaupassa on aina haasteena, mitä johtamismallia noudatetaan ja kuinka toisiinsa 

sulautuvat yritykset sulauttavat myös johtamismallinsa.  

Toimittajien	neuvotteluvoima	 Ostajien	neuvotteluvoima	

Uusien	toiminjoiden	luoma	uhka	 Korvaavien	tuotteiden	ja	
palveluiden	muodostama	uhka	

Jo	toimivien	
yritysten	välinen	

kilpailu	
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Asiakaslupaus luo perustan odotuksille, joita asiakkaalla on yritystä kohtaan. Se kertoo, 

miksi yrityksesi, palvelusi tai tuotteesi on kilpailijoita parempi. Se kertoo, miksi potenti-

aalisen asiakaan tulisi ostaa tuote juuri tältä yritykseltä. Sen tulee olla konkreettinen ja 

vakuuttava. Pelkkä ”edelläkävijä”, ”luotettava” tai ”laadukas” eivät sano mitään, eikä 

lupaa mitään konkreettista ja uskottavaa. Asiakaslupauksen rakentaminen on tärkeä osa 

kilpailijoista erottautumista. 

Kaikki ymmärtävät, että kannattava liiketoiminta on taloutemme kestävän kehityksen 

peruspylväitä (Heiskanen 2004, 102). Omistajanvaihdoksessa onnistuminen on todennä-

köisempää, jos omistajanvaihdoksen jälkeistä liiketoimintaa ja sen kehittymistä pohditaan 

jo ennen omistajanvaihdosta. Kannattavan yritystoiminnan ostaminen edesauttaa omista-

janvaihdoksen jälkeisen liiketoiminnan menestymistä. Kannattamattoman liiketoiminnan 

muuttaminen kannattavaksi omistajanvaihdoksen jälkeen on haasteellista. (Varamäki et 

al. 2012, 119) 

Yritysten välinen kilpailu tapahtuukin kasvavassa määrin liiketoimintamallien välillä yk-

sittäisten tuotteiden ja palveluiden sijaan (Pulkkinen et al. 2005, 9). Selkeä liiketoiminta-

malli keskittyy ydinliiketoimintaan. Pyritään ratkaisemaan asiakkaan ongelma ja tarjoa-

maan siihen ratkaisu. Tuotteen ja palvelun ollessa vain väline, jolla ratkaisu saadaan. 

Yrityksen ydinosaamisen tulee pitää sisällään seuraavat ominaisuudet: se luo arvonlisän 

asiakkaalle ja sitä on vaikea jäljitellä, sekä se mahdollistaa pääsyn useille uusille markki-

noille. (Hannus, 1994). Kaiken keskiössä on arvon tuottaminen. Arvoa tuotetaan asiak-

kaille ja sitä kautta yrityksille itselleen. (Puusa et al. 2011) 
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4 RESURSSIPOHJAINEN TEORIA 

Vanha suomalainen viisaus sanoo; ”Milläs täi nykii kun ei oo olkapäitä”. Jos täillä olisi-

kin olkapäät se osaisi nykiä ja voisi vetää vaikka kuormia. Hyväkään liikeidea ei riitä, 

vaan sen toteuttamiseen tarvitaankin olkapäitä, eli resursseja jotta liikeidea voidaan käy-

tännössä toteuttaa. Penrose (1959) toteaakin nasevasti ”yritys on joukko tuottavia resurs-

seja” 

 

Kuva 6: Yrityksen käytössä olevia resursseja Wernerfeltin (1984, 172) mukaan 

Yrityksen tarvitsemat resurssit voivat olla hyvin konkreettisia ja käsin kosketeltavia, ku-

ten koneet ja laitteet, tai maa, raaka-aineet tai rakennukset. Ne voivat olla myös abstrakte-

ja, henkistä pääomaa, kuten henkilöstön osaamista, tietotaitoa, asiakassuhteita, jakelu-

kanavia, partnereita, patentteja, työntekijöitä tai vaikka yrityksen omistama hyvä brändi. 

(Wernerfelt 1984, 172). Yrityskaupan kannalta tämä on mielenkiintoista, koska näitä 

kaikkia voidaan ostaa vapaasti markkinoilta. Konkreettisten resurssien hankkimista hel-

pottaa vielä se, että ne ovat helposti tunnistettavissa ja niiden arvo voidaan määritellä yk-

siselitteisesti. 

Turhaa monimutkaisuutta tulisi kuitenkin välttää. Resurssit ovat kuitenkin vain työkaluja 

yrityksen työkalupakissa, jolla saavutetaan kilpailuetua. Niiden tulisi kuitenkin olla ym-

märrettäviä ja hahmotettavia. Resurssien tulisi olla konkreettisia, helposti määriteltäviä ja 
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mitattavissa taloudellisilla mittareilla. (Black 1994). Mittaamisen helppouden merkitys 

korostuu yrityskauppaa suunniteltaessa. 

 

Kuva 7: Resurssipohjaisen teorian VRIN malli Barneyn mukaan 

Resurssit voivat olla mitä moninaisimpia, mutta niiden tavoite on aina sama; Tuoda yri-

tykselle kilpailuetua. Sen tähden resurssien määrittely kannattaa tehdä sen perusteella, 

mitä resursseilla saadaan aikaiseksi, eikä niinkään resurssi itse. Asian yksinkertaistami-

seksi Barney (1991,117) on johtanut VRIN-mallin, joka kuvastaa resurssin luonnetta. 

VRIN on lyhenne sanoista Valuable, Rare, Non-imitable ja Nonsubstitutable (suom. ar-

vokas, harvinainen, ei kopioitava, korvaamaton).  

4.1 Resurssit kilpailukeinona 

On helppo ymmärtää, että resurssit ja kyvykkyydet tekevät toisista yrityksistä enemmän 

kilpailukykyisiä, kuin toisista (Peteraf, 1993). Toisaalta ne ovat vain kauppatavaraa. Niitä 

voi ostaa ja myydä vapaasti. 

Hetkellinen kilpailuetu voidaan saavuttaa hankkimalla jotain sellaista, jota kilpailijalla ei 

ole juuri sillä hetkellä. Mutta jos kilpailija voi hankkia saman asian nopeasti ja vaivatto-

masti, niin kilpailuetu menetetään hyvin nopeasti. Jotta resurssi pystyisi tuottamaan yri-

tykselle pysyvää kilpailuetua, sen täytyy olla harvinainen, arvokas, vaikeasti kopioitavissa 

Arvokas	

Harvinainen	

Korvaamaton	

Ei	
kopioitavisssa	
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ja korvattavissa sekä organisaatioon sopiva (Barney et al. 1991, Sit Nokelainen 2011, 29). 

Barney korostaa tässä tärkeää asiaa; Resurssin pitää olla organisaatioon sopiva. Toisin 

päin sanottuna organisaation pitää kyetä hyödyntämään resurssi. Kynttilää ei saa jättää 

vakan alle. 

Liiketoiminnan kolmiodraaman ratkaiseminen vaatii yrityksiltä hyvää resurssien, asiak-

kuuksien ja kilpailun kokonaisvaltaista ymmärrystä. Tämän arvoverkon ja vuorovaikutus-

suhteiden ymmärtäminen on tärkeä osa kolmiodraaman ratkaisua (Kamensky 2006, 222; 

Ala-Mutka 2008, 176).	 Porterin (1991, 58-59) mukaan strategiavalintaan perusasioina 

vaikuttavat myös yrityksen asemointi ja toimialan rakenne. 

 

Kuva 8: Resurssit ja liiketoiminnan kolmiodraama (Kamensky 2008, 240) 

Resursseilla tarkoitetaan kaikkia tekijöitä, joita voidaan luokitella vahvuuksiksi tai heik-

kouksiksi yrityksen kannalta. Resurssien ainutkertaisuus luo edellytykset yrityksen kilpai-

lukyvylle muiden yritysten joukossa. Yrityksen hyvää mainetta ei kuitenkaan lasketa re-

surssiksi. Sitä kun ei voi ostaa tai myydä. Se on enemmänkin vain mielikuva. 

 (Wernerfelt 1984, 172). Tässä on hyvä huomata ero mielikuva yrityksen maineesta ja 

yrityksen brandi. Mielikuvaa ei voi ostaa, mutta brändin voi. Tata Motor Limited osti 

vuonna 2008 Jaguarin. Yhtiö osti brandin mukana mielikuvan laadukkaasta loistoautosta.  

Aikainen lintu madon nappaa. Myös ajoitus ja nopeus on tärkeää. Yritys joka siirtyy en-

simmäisenä hyödyntämään resurssia, saa yleisesti ottaen suurimman tuoton markkinoilta, 
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joilla kyseinen resurssi dominoi. (Wernerfelt 1984, 75). Xeroxin PARK-laboratorio kehit-

ti maailman ensimmäisen graafisen käyttöliittymän ja hiiren. He eivät kuitenkaan osannet 

hyödyntää sitä markkinoilla. Steve Jobs vieraili laboratoriossa ollessaan 24 vuotias. Hän 

ymmärsi heti keksinnön merkityksen ja toteutti sen Apple tietokoneisiin. (Jobs 1979) 

Loppu onkin historiaa. 

Suunniteltaessa resurssien hankkimista, pitää myös varmistaa aikataulu. Resurssit pitää 

pystyä ottamaan käyttöön ja hyödyntämään ennen kuin niistä on mihinkään. Resursseja 

valitessa tulisi ottaa huomioon, että resurssit ovat yrityksen käytettävissä. Lisäksi resurs-

sien tuoma kilpailuetu on osattava hyödyntää.  

Yrityksen tärkein resurssi kävelee joka aamu kello 8 ovesta sisään ja illalla ulos. Henki-

löstö on tärkein voimavara. Resurssipohjaisen teorian mukaan yrityksen tärkein kilpailu-

tekijä ovat yrityksen voimavarat ja osaaminen, jonka tulee ohjata myös strategian valin-

taa. (Nokelainen 2011, 28). Yrityskauppaa suunnittelevan kannattaa ottaa tämä huomi-

oon. Koneet ja laitteet eivät karkaa mihinkään, mutta osaaminen kävelee ovesta ulos, jos 

henkilökuntaa ei osata motivoida ja sitouttaa uuden omistajan organisaatioon. 

Kilpailuetua ei kannata jättää yhden kortin varaan. Niitä pitää olla useampia ja niiden 

hankkiminen pitää olla hyvin suunniteltuja. Menestyvät yritykset kehittävät pitkällä aika-

välillä kattavan resurssipohjan, joka oikeassa kehitysvaiheessa johtaa uusiin mahdolli-

suuksiin markkinoilla. Tämä resurssipohja ei tulisi olla sattumanvaraisesti syntynyt, vaan 

sen tulisi olla huolellisen suunnittelun tulos. Tämän huolellisen suunnittelun tulisi olla osa 

yrityksen strategiaa. (Lockett et al. 2009, 9). Barney et al. (2001) määrittelee neljä resurs-

silta vaadittavaa ominaisuutta, joiden avulla se voi tuoda yritykselle pysyvän kilpai-

luedun. Resurssin tulee olla arvokas, eli osaltaan myötävaikuttaa yrityksen suoritusky-

kyyn; sen tulee olla harvinainen, eli se ei voi olla kaikkien omistuksessa; sekä korvaama-

ton, eli toinen resurssi ei voi täyttää samaa tehtävää eikä resurssia voi suoraan siirtää 

muuhun toimintakontekstiin. Lisäksi resurssi ei saa olla helposti kopioitavissa ja kilpaili-

joiden jäljiteltävissä. Se voi esimerkiksi perustua yrityksen aikojen saatossa kehiteltyyn 

liiketoimintamalliin tai monimutkaisiin suhteisiin.  

Resurssipohjaisen ajattelun ongelmana on yksilöllisten voimavarojen ja osaamisalueiden 

kehittäminen, mutta ongelmaksi voi muodostua myös liian joustamaton organisaatio tilan-

teessa, jossa hankituista voimavaroista on uuden strategian kehittyessä luovuttava. Kun 
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osaamisalueen ja voimavaran kehittämisen on käytetty huomattava määrä aikaa, on luo-

puminen jatkokehityksestä luonnollisesti vaikeaa, vaikka markkinatilanne sitä vaatisikin. 

Harvat yritykset ovat halukkaita hylkäämään vaivalla opitut ominaisuudet vain, koska 

markkinatilanne on kyseisellä hetkellä huono. On kuitenkin syytä pohtia, voitaisiinko jo 

valmiina olevia voimavaroja hyödyntää muilla markkinoilla. (Posti 2008, 25) Hyödytön 

resurssi kannattaa myydä sellaiselle taholle, joka osaa resurssin hyödyntää parhaiten. 

4.2 Ainutlaatuiset resurssit 

Resurssin pitää olla arvokkaita, harvinaisia, ei kopioitavissa, korvaamattomia, elikkä siis 

ainutlaatuisia. Näin voidaan vähentää alan kilpailua (Peteraf 1993). CBS Recordsille 

Michael Jackson on juuri tällainen VRIN mallin mukainen resurssi. Koska Jackson on 

ainutlaatuinen, hänen musiikkinsa on korvaamatonta. Koska se on korvaamatonta, sen ei 

tarvitse kilpailla hinnalla. 

 

Kuva 9:  Michael Jackson oli CBS levy-yhtiölle VRIN mallin mukainen ainutlaatui-
nen resurssi (Flickr 2015) 
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Kuten Jacksonin esimerkki osoittaa, yksilöllisten resurssien ja vaikeasti kopioitavien 

voimavarojen kautta yritys saavuttaa pitkän aikavälin kilpailuedun (Wit 2005). 

Yritykset ovat erilaisia, koska niillä on erilaisia resursseja käytettävissä, kuten poikkeavaa 

teknologiaa, tuotantolaitoksia, maantieteellistä sijaintia, osaamista, verkostoja. Kaikki 

resurssit eivät kuitenkaan paranna kilpailukykyä. Jäljittelemättömyys on tärkein resurssi. 

Jos resursseja voidaan helposti jäljitellä, on kilpailuetu vain väliaikainen. (Barney et al. 

1991) 

4.3 Resurssien strateginen suunnittelu 

Strategian keskeinen sisältö on valinta, millaisen resurssipohjan yritys haluaa itselleen 

kehittää. (Posti 2008, 11). Resurssien ja voimavarojen kehittäminen vaatii yrityksen joh-

dolta pitkän aikavälin strategista suunnittelua. Ajattelumallina on, että jos yritys itse ky-

kenee muodostamaan vahvuusalueen nopealla aikavälillä, kykenee siihen myös kilpaileva 

yritys, joten saavutettu kilpailuetu tulee jäämään lyhytkestoiseksi (Wit 2005). 

Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä kvartaalitalousajattelua tärkeämmäksi 

tavaksi varautua tulevaisuuteen on muodostaa pitävä sisäinen resurssipohja. Epäjatku-

vuuskohdat antavat mahdollisuuden nopeisiin, ns tiikerinloikkiin ja tiikerihyppystrategi-

oihin. Tiikerihypyt onnistuvat vain, jos yrityksellä on vankka taloudellinen ja henkinen 

resurssipohja. (Santalainen 1990) 

Menestyminen kilpailuareenalla perustuu yrityksen ydinosaamisen (henkisten resurssien) 

muuntamiseen ydinprosessien kautta strategiseksi kyvykkyydeksi, mikä jatkuvasti luo 

asiakkaalle kilpailijoihin nähden ylivoimaista arvoa. (Hannus 1994). Osaaminen ja tieto 

pitäisi muuntaa liiketoiminnaksi, mikä parantaa yrityksen kilpailukykyä. Tästä konkreet-

tinen esimerkki on keksinnön tai patentin hyödyntäminen. 

4.1 Aineeton pääoma resurssina 

Elämme jälkiteollisessa yhteiskunnassa, missä osaamisella, koulutuksella ja henkisellä 

pääomalla luodaan kilpailuetua. Pääoma sijaitsee ihmisten aivoissa ja mielessä. Se tulee 

yrityksiin ja menee pois ihmisten mukana. Sen tehokkaalle hyödyntämiselle pitää luoda 

olosuhteet, missä yksilöt ovat halukkaita antamaan, jakamaan ja hyödyntämään omaa 

osaamistaan. Parhaimmillaan tämä aineeton pääoma houkuttelee ympärilleen samanlaista 

pääomaa. Toisin sanoen, hyvät osaajat houkuttelevat ympärilleen muita osaajia. Silicon 
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Valley on tästä esimerkki. Jos taas osaamista ei osata hyödyntää tai arvostaa, se kävelee 

hyvin nopeasti ulko-ovesta ja siirtyy muiden yritysten palvelukseen. Hiljainen tietämys 

liittyy aineettoman pääoman osa-alueista erityisesti inhimilliseen pääomaan (Puusa et al. 

2011). 

Aineettoman pääoman johtamisessa on tärkeää luoda ympäristö ja koneistot, joiden avulla 

yksilöihin ja järjestelmiin sitoutunutta tietoa voidaan tehokkaasti hyödyntää. Keskeisiä 

tehtäväalueita on uuden tiedon luominen ja hankkiminen sekä tiedon jakaminen ja käyt-

töönotto. (Gupta & Govindarajan. 2000)  

Aineeton pääoma on merkittävä resurssi, vaikka se ei olekaan konkreettista ja käsin kos-

keteltavaa. Tästä johtuen se on usein myös vaikeasti mitattavaa ja ymmärrettävää. Aineet-

toman pääoman rooli kilpailun luomisessa on keskeinen. Kilpailuetu perustuu yhä enem-

män tiedon ja muun aineettoman pääoman tuottavaan hyödyntämiseen. (Lönnqvist et al. 

2009) 

Aineeton pääoma koostuu kolmesta ulottuvuudesta, inhimillisestä, rakenteellisesta ja suh-

depääomasta. On tärkeää ymmärtää, että yksilöön sidottu inhimillinen pääoma ei itsestään 

realisoidu organisaation aiheuttamaksi pääomaksi vain siksi, että työntekijä on organisaa-

tion palveluksessa. Sen sijaan inhimillisen potentiaalin, kuten osaamisen ja kokemuksen 

hyödyntäminen, edellyttää oikeanlaista ilmapiiriä ja johtamistapaa. Ne mahdollistavat ja 

kannustavat työntekijöitä esimerkiksi jakamaan itselleen kertynyttä arvokasta hiljaista 

tietoa. Organisaation suhdepääoma realisoituu pitkälti organisaation erilaisissa suhdever-

koissa sen sidosryhmien kanssa. Keskeisimpiä asioita sen syntymistä ovat tietenkin asi-

akkaat, joiden arvontuotantoprosessien onnistumisen myötä organisaatio lopulta joko 

kaatuu tai menestyy. Suhdepääoma on kiistatta yrityksen merkittävää, rahallista arvoa 

tuottavaa pääomaa. Toisaalta on muistettava, että tietoisesti rakennettujen ja pitkän aika-

välin arvioiden kautta syntyneiden mielikuvien on vastattava organisaation todellista toi-

mintaa. Vain sitä kautta suhdepääoma tuottaa positiivista arvoa yritykselle. Mielikuvista 

on tehtävä todellisuutta. Rakenteellisella pääomalla tarkoitetaan organisaatiokulttuuria ja 

organisatorista luovuutta. Esimerkiksi immateriaalioikeudet kuuluvat rakennepääomaan. 

Ne voidaan jakaa tekijänoikeuteen ja teollisuusoikeuteen. Teollisuusoikeuteen puolestaan 

kuuluvat muun muassa patentit ja tavaramerkit. Immateriaalioikeuksiin kuuluu myös sa-

lassapito, jolla voidaan varmistaa organisaation liikesalaisuuksien säilyminen. Organisaa-

tiokulttuurilla on vahva merkitys silloin, kun aineettoman pääoman voimavaroja, kuten 
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luovuutta, valjastetaan organisaation käyttöön. Yrityksen kilpailuetua voidaan lisäksi te-

rävöittää kehittämällä yrityksen asiakaslähtöisyyttä. Kaiken keskiössä on arvon tuottami-

nen. Arvoa tuotetaan asiakkaille ja sitä kautta yritykselle itselleen. Vaikka ilmiö on jok-

seenkin tuttu, on sen eri osa-alueista ja niiden yhteyksistä yrityksen kilpailukykyyn yhä 

edelleen vain vähän varsinaista tutkimustietoa. (Puusa et al. 2011) 

4.2 Mistä resursseja saa 

Yritys voi hankkia resursseja kahdella tavalla, joko ostamalla tai tekemällä itse (Grant 

1998, 183). Tämä on varsin selkeästi sanottu. Yleisin tapa lienee kehittää resursseja itse.  

Tätä kutsutaan orgaaniseksi kasvuksi. Menetelmän etuna on, että resursseja voidaan ke-

hittää pikkuhiljaa tarpeen mukaan.  Haittana on taas hitaus. Usein näitä itse hankittuja 

resursseja olisi ollut saatavilla markkinoilta.  Miksi siis keksiä pyörää joka kerta uudes-

taan, kun saman saa ostettua markkinoilta paljon lyhyemmässä ajassa ehkäpä yrityskau-

pan muodossa. 

Yrityskauppojen kohteena on resurssikimppuja, joiden hyödyntämisessä yrityskaupan 

jälkeen on omat haasteensa ja mahdollisuutensa (Tall 2014, 4). Yrityskaupan suunnittelu 

ja onnistuminen ja niissä olevien resurssien tehokas hyödyntäminen on haastavaa. Onnek-

si näiden asioiden parissa ei tarvitse painiskella yksinään. Tarjolla on runsaasti asiantunti-

ja-apua. Silti oma harkinta ja liiketoimintaosaaminen on kullanarvoista. 

Resurssipohjaisella yritysstrategialla tarkoitetaan ajattelumallia, jossa keskitytään kehit-

tämään yrityksen sisäisiä vahvuuksia. Näitä vahvuuksia pyritään kehittämään itse, tai niitä 

hankitaan yrityksen ulkopuolelta. Yksi tapa hankkia ulkopuolisia resursseja on hankkia 

yritys, tai sen osa, tai liiketoiminta. Resurssien tuomat vahvuudet antavat yritykselle kil-

pailuedun pitkällä tähtäimellä. Lyhyellä tähtäimellä resurssien hankkiminen rasittaa yri-

tystä ja saattaa jopa heikentää hetkellisesti sen kilpailukykyä, koska resurssien hankkimi-

nen edellyttää aina investointeja. Yritykset ovat nippu tietoa, fyysisiä asioita ja henkistä 

pääomaa (Amit et al. 1993). 

Kilpailun kannalta on edullista hankkia vaikeasti kopioitavia resursseja. Tämän takia on 

pohdittava, mitä oman yrityksen omaamia resursseja on kehitettävä. Toinen vaihtoehto on 

ostaa ne. Resurssien ja voimavarojen kehittäminen vaatii yrityksen johdolta pitkän aika-

välin strategista suunnittelua. Ajattelumallina on, että jos yritys itse kykenee muodosta-
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maan vahvuusalueen nopealla aikavälillä, kykenee siihen myös kilpaileva yritys, joten 

saavutettu kilpailuetu tulee jäämään lyhytkestoiseksi (Wit, 2005).  

Kilpailijat voivat yrityksen tajuamatta kopioida tai ostaa olennaiset resurssit (Posti 2008, 

12). 

Yrityskaupat ja strategiset yhteenliittymät ovat hyviä mahdollisuuksia hankkia uusia käyt-

tökelpoisia resursseja ja hankkiutua eroon epäolennaisista resursseista. Tämä mahdollis-

taa nopeamman uusille markkinoille pääsyn. Yrityskauppaa tai liitosta suunniteltaessa on 

otettava huomioon, että tarjolla olevat resurssit antavat hyvin erilaisia mahdollisuuksia eri 

ostajille. Kun ostoa analysoidaan, on otettava huomioon, mitä resursseja ostettavalla yri-

tyksellä on tai mitä resursseja voidaan itse hyödyntää. Mikä on kaupan kustannus, tai mitä 

halutuista osista voidaan maksaa (Wernerfelt 1984). Yleisesti ottaen potentiaaliset ostajat 

huomioivat yksinkertaiset kriteerit, kuten  hankkimalla lisää jo aiemmin hankittuja resurs-

seja tai hankitaan resursseja, jotka toimivat hyvin yhdessä jo hankittujen resurssien kanssa 

täydentäen omaa liiketoimintaa. Tällaiset, omaa liiketoimintaa tukevat resurssit ovatkin 

yleensä onnistuneita yritysostoja.  

Kaikkia resursseja ei ole mahdollista ostaa markkinoilta. Näin ollen on olemassa resursse-

ja joista yritys voisi hyötyä, mutta niitä ei ole mahdollista ostaa ulkopuolelta. Ulkopuolel-

ta ostettuina tämän kaltaisten resurssien muuttaminen sopiviksi tulee vaatimaan paljon 

aikaa ja rahaa. Esimerkiksi yrityksen oma työvoima on työtä tehdessään hankkinut osaa-

mista ja kokemusta. Jos tämä työvoima päätettäisiin ulkoistaa, kuluisi palkkavaroja ja 

aikaa, ennen kuin vastaava määrä kokemusta ja osaamista olisi saatu takaisin yrityksen 

toimintaan. (Posti 2008, s.13). Yrityskaupassa taas ostetun yrityksen henkilökunnan si-

touttaminen ja motivoiminen uuteen yritykseen on haastavaa mutta palkitsevaa. 

Yrityksen ja sen resurssien arvonmääritys saattaakin olla vaikeata. Varsinkin osaamiseen 

liittyvien resurssien arvonmääritys on haastava. Kun resurssi (kilpailuvaltti = asset ) ei ole 

ostettavissa vapailta markkinoilta, on sitä myös mahdotonta todeta arvokkaaksi ulkopuo-

lelta (Dierickx & Cool 1989, 1506). Osaamiseen liittyvä resurssi henkilöityy. Työntekijäl-

lä saattaa olla ainutlaatuista osaamista. Sen määrän mittaaminen on vaikeaa. Sen hyödyn-

täminen vaatii otollisen ympäristön, missä motivaatio ja kannustimet pitää olla kohdal-

laan. Se myös kävelee joka ilta ovesta ulos. Tunnistamalla nämä henkiset resurssit ja an-
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tamalla työntekijälle siitä positiivista palautetta ja arvonantoa varmistetaan, että kyseinen 

resurssi kävelee aamulla myös takaisin. 

Askelmerkkien pitää myös olla kohdallaan. Hyväkin resurssi liian aikaisin, tai liian myö-

hään, saattaa olla hyödytön resurssi. Resurssien käyttöönotto ja integroiminen olemassa 

olevaan organisaatioon pitää myös onnistua. Jotta kaikki etu ainutlaatuisesta resurssista 

saataisiin hyödynnetyksi, on resurssi hyödynnettävä jatkuvassa tuotannossa (Dierickx & 

Cool 1989, s.1506). Kuinka paljon onkaan esimerkkejä, kuinka joku yritys oli aikaansa 

edellä tai ajastaan jäljessä. Niin tai näin, joka tapauksissa resurssi meni hukkaan. Siihen 

oli panostettu paljon rahaa ja vaivaa, mutta siitä ei saatu ulosmitattua liikevaihtoa. 

Kaikkea ei voi ostaa. Joskus on tehtävä itse. Yrityksen joka ei omista ainutlaatuisia re-

sursseja on pyrittävä kehittämään niitä sisäisesti (Dierickx & Cool 1989, s.1506). Orgaa-

ninen kasvu on varmasti yleisin, mutta kallein tapa hankkia resursseja ja kasvaa. Mutta 

jos markkinoilta ei kyseistä resurssia voida hankkia, jää orgaaninen kasvu ainoaksi tavak-

si kasvaa. Puhtaasti VRIN mallin mukaisia (arvokas, harvinainen, ei kopioitava, korvaa-

maton) resursseja on harvoin myynnissä, mutta jos keksii ja osaa, ne voidaan kehittää itse. 

Resurssipohjainen näkökulma auttaa markkinoilla jo olevaa yritystä karsimaan epäolen-

naiset resurssit pois, ja keskittymään ydinosaamiseen ja resurssien kehittämiseen. Epä-

olennaisten toimintojen ulkoistaminen vaatii yrityksen sisäisten tärkeiden elementtien 

perinpohjaista hahmottamista, koska riskinä on kilpailuetua luovien toimintojen menet-

täminen. Suurteollisuuden yritykset toimivat yleisesti resurssipohjaisen strategian mu-

kaan. (Posti 2008, 26). Epäolennainen resurssi saattaa olla toiselle korvaamattoman tär-

keä. Suuret yrityksen ostavat ja myyvätkin osia liiketoiminnastaan pyrkiäkseen keskitty-

mään oleelliseen ja vahvistuakseen siinä. Pienet omistajavetoiset yritykset harvoin myy-

vät liiketoiminnan osia. Yritys myydään, jos myydään, kokonaisuutena, usein eläköitymi-

sen johdosta. 

Toisaalta resurssit ja niiden määrä ovat suhteellinen käsite ja tärkeintä lienee niiden hyö-

dynnettävyys. Niukkuus ei ole kilpailukyvyn este, paitsi silloin kuin osaaminen on niuk-

kaa. Japanissa on vahva terästeollisuus ilman omia raaka-ainevaroja. Suomi jalostaa kan-

nattavasti öljy- ja hiilipohjaisia tuotteita ilman, että meillä olisi omasta takaa raaka-

ainetta. Turvekiloa kohti laskien skotit saavat paremman tuoton aikaan viskin valmistuk-

sella kuin me suomalaiset polttamalla sitä voimalaitoksissamme. (Juuti, 2005, 11-26) 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin laadullista tutkimusotetta. Se toteutettiin vertailevana 

monitapaustutkimuksena hyödyntäen teemahaastatteluja.  

Monitapaustutkimuksessa tapausten ideaalista määrää ei ole, mutta yleensä lukumäärät 

4−10 toimivat hyvin (Eisenhardt 1989, 545). Tässä tutkimuksessa päädyttiin kuuteen 

kohdeyritykseen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin haastatteluja, joita tehtiin yrityskaupan 

toteuttaneissa yrityksissä.  

Teemahaastattelussa edetään keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien 

tarkentavien kysymysten varassa. Aluksi haastateltavaa pyydettiin kertomaan itsestään ja 

ostajayrityksestä tai ostettavasta yrityksestä. Tämän jälkeen tarinassa siirryttiin yritys-

kauppaan ja sen motiiveihin. Oliko yrityskauppa osa yrityksen laajentumisstrategiaa? 

Millaiset tavoitteet yrityskaupalle asetettiin? Kuinka kohdeyritys löytyi, kontakti syntyi ja 

kauppasopimukseen päästiin?  

Tämän jälkeen kysyttiin, saavutettiinko yrityskaupalle asetetut tavoitteet, onnistuttiinko 

yritysten resurssit yhdistämään? Lopuksi selvitettiin, kuinka yrityksen liiketoiminta kehit-

tyi kaupan jälkeen ja mitä harjoituksessa opittiin? Jokaiselta haastateltavalta kysyttiin, 

mitä he olivat oppineen kaupassa ja mitä neuvoja he haluaisivat antaa yrityskauppaa 

suunnitteleville. 

5.1 Haastattelujen tavoite 

Suuryrityksistä ja niiden yrityskaupoista on maailmalla paljon tehty tutkimusta. Tällaiset 

tutkimukset perustuvat monesti kirjallisuuslähteisiin.  Tässä tutkimuksessa lähdettiin tar-

koituksella aivan eri suunnasta.  Tutkimukseen valittiin pieniä suomalaisia yrityksiä. Sel-

laisia yrityksiä jolla on kasvot. Haastattelimme yrityskaupan tehneitä yrittäjiä, tai toimi-

tusjohtajia, jotka ovat pyörittäneet yritystä yrityskaupan jälkeen muutaman vuoden. Heillä 

oli hyvä kokonaiskuva tilanteesta ja olivat olleet henkilökohtaisesti vastuussa yrityksestä 

yrityskaupan jälkeen ja sen liiketoiminnan kehityksestä. Emme valinneet suuryrityksiä 

palkkajohtajineen, vaan pienyrityksiä ja niiden johtajia, joilla oli usein omaa pääomaa 

kiinni yrityksessä ja näin he olivat todella sitoutuneita yrityskaupalla tehtävän yrityksen 

kasvustrategian onnistumiseen. Toimialojen, joilla yritykset toimivat haluttiin olevan 

konkreettisia, edustavan siis tavallisia suomalaisia yrittäjiä.  
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Tutkimus tehtiin haastattelututkimuksena. Yrityksen edustajat saivat vapaasti jutustella ja 

vastata esitettyihin kysymyksiin. Tilanteet olivat usein hyvin rentoja ja haastateltavat, 

jotka olivat usein kiireisiä johtajia, antoivat siihen mielellään oma aikansa käytettäviksi. 

Haastattelut litterointiin ja analysointiin. Analyysin lopputuloksena tehtiin lopulliset pää-

telmät. Näin saimme lopullisiin päätelmiin yrityksen edustajien oman äänen kuulumaan.  

Joukkoon valittiin yrityksiä jotka ovat ostaneet toisia yrityksiä ja yrityksiä, jotka olivat 

tulleet ostetuiksi. Valittiin joukkoon myös yrityksiä, jotka joku kansainvälinen toimija oli 

ostanut. Näin pystyttiin laajentamaan tutkimuksen ulottuvuutta Suomen rajojen ulkopuo-

lelle. 

5.2 Haastateltavat yritykset 

Tutkimukseen valittiin erilaisia suomalaisia pienyrityksiä. Kaksi niistä toimi rakennus-

alalla. Toinen rakennusten julkisivujen ja toinen kalusteiden kanssa. Joukossa oli konepa-

jakonserni, joka koostui useista pienemmistä konepajoista. Ruotsalainen pakkausalan 

yritys taas osti Suomesta lahjatavarapakkauksen erikoisosaamista. Mielenkiintoista oli 

verrata tutkimuksessa olevaa kahta yritystä, joiden toimiala oli sama. Yritykset toimivat 

autojen varaosakaupan ja huollon parissa. Toisen toimiessa henkilöautopuolella ja toisen 

raskaan kaluston piirissä. Yrityksissä oli paljon eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä. Yllät-

tävää oli, että molemmat yritykset noudattivat samankaltaista liiketoimintamallia ja hank-

kivat yrityskaupoilla samankaltaisia resursseja. Ottamalla tällaisen tutkimusparin yrityk-

sistä, jotka toivat samalla liiketoimialueella, saatiin parempi näkemys yrityskaupan vaiku-

tuksista. 

5.3 Haastattelukysymykset 

Kaikille yrityksille esitettiin samat tutkimuskysymykset. Kysymykset tulivat resurssiteo-

riasta ja ne keskittyivät selvittämään yrityksen liiketoiminnan muutoksia yrityskaupan 

jälkeen. Haastattelut suoritettiin loppukesästä 2015. Haastatteluista tehtiin yhteenveto 

kappaleessa 6.8. 
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Seuraavat haastattelukysymykset esitettiin kohdeyrityksille.  

Perustiedot haastateltavasta:  

1. Kertoisitko hieman itsestäsi ja taustastanne?  

Perustiedot ostavasta yrityksestä ennen yrityskauppaa: 

2. Kertoisitko hieman ostavasta yrityksestä ennen yrityskauppaa? 

a. Nimi ennen kauppaa 

b. Koko, henkilöstömäärä, liikevaihto? 

c. Pääliiketoiminta-alue silloin? 

Perustiedot ostokohteesta ostajayrityksestä ennen yrityskauppaa: 

3. Kertoisitko hieman ostetusta yrityksestä ennen yrityskauppaa? 

a. Nimi ennen kauppaa 

b. Koko, henkilöstömäärä, liikevaihto? 

c. Pääliiketoiminta-alue silloin? 

Yrityskaupan idean synty ja kontaktin luonti: 

4. Kertoisitteko, mikä sai yrityksenne harkitsemaan yrityksen ostoa? 

5. Kuinka löysitte ostokohteen? Kuinka kontakti syntyi?  Kuinka tutustuitte ostokoh-

teen päättäjiin, vai oliko ostokohde ja sen omistajat tuttuja teille aikaisemmin? 

6. Kuinka asia eteni? Miten saitte neuvottelut käyntiin? Koska yrityskauppa toteutui? 

a. Oliko kaupassa kyse koko vai osasta yritystä ja oliko se alusta pitäen jo 

selvää? 

b. Kuinka olette tällä hetkellä tekemisissä ostokohteen päättäjien kanssa ja 

millainen rooli on ostokohteen päättäjillä nykyisessä yrityksessänne? 
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Työskenteleekö ostokohteen hallituksen jäsenet mahdollisesti nykyisessä 

yrityksessänne?  

Yrityskaupan tavoitteet ja niiden onnistuminen: 

7. Kertoisitteko, miten suunniteltu yrityskauppa oli huomioitu yrityksenne strategias-

sa ennen yrityskauppaa? 

8. Millaisia motiiveita ostavalla yritykselle oli ostaa ostokohteena oleva yritys: 

a. Kuinka yrityskauppa liittyi yrityksen kasvustrategiaan?  

b. Mitä resursseja oli tarkoitus saada ostettavasta yrityksestä?  

c. Millaiset tavoitteet oli markkina-aseman kasvulla yrityskaupan myötä?  

d. Kuinka merkittävää oli saada aikaan mahdollisia synergiahyötyjä? 

e. Mitä muuta pidettiin oleellisena etuna ja tavoitteena? 

Liiketoiminnan kehittyminen kaupan jälkeen: 

9. Kuinka liiketoiminnat onnistuttiin yhdistämään? Mikä siinä oli haastavinta? Osat-

tiinko haasteisiin varautua etukäteen? 

10. Kuinka liiketoiminta uudistui? Mitä uutta syntyi, jota ei ollut valmiina kummassa-

kaan yrityksessä? Olisiko se ollut mahdollista ilman yrityskauppaa? 

11. Miten muuten liiketoiminta ja toimintatavat muuttuivat?  

12. Millainen oli lopputulos liiketoiminnan volyymin osalta (kasvoivatko liiketoimin-

nat, säilyikö vanha taso, vai tapahtuiko supistumista)? Miten olisi sen käynyt jos 

yrityskauppaa ei olisi toteutettu? 

13. Kuinka ostajayrityksen vanhat asiakkaat reagoivat yritysostoon? Saitteko uusia 

asiakkaita kaupan myötä?  

14. Millaista muutosvastarintaa ostokohteen ja ostajayrityksen henkilöstössä mahdolli-

sesti esiintyi, vai esiintyikö? Miten muutosvastarintaa hoidettiin ja miten siinä on-

nistuttiin?   
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15. Millaista uudistumista tapahtui ostajayrityksen operatiivisessa johdossa ja hallituk-

sessa yritysoston jälkeen, vai tapahtuiko?  

16. Miten ostokohteen toiminnat ja rakenteen yhdistettiin ostajayritykseen, vai py-

syivätkö ne erillään? Saavutettiinko synergiahyötyä vai oliko se edes tarkoitus? 

Ohjeita yrityskauppaa suunnittelevalle: 

17. Miten kuvailisit yritysostoa kasvutapana? 

18. Millaisissa tilanteissa suosittelisitte yrityskauppaa näiden kokemusten perusteella? 

Minkä asian huomioiminen yrityskauppaa suunnitteleville pitäisitte kaikkein tär-

keimpänä? 

6 TUTKIMUSAINEISTO 

6.1 Haastatteluaineisto  

Haastateltavat yritykset olivat kaikki erilaisia. Samoin jokainen haastateltava näki yritys-

kaupan omalla tavallaan. Tässä tutkimuksessa noudatimme laadullisen tutkimuksen ana-

lyysin vaiheita. Haastattelujen perusteella kutakin yrityskauppaa ja liiketoimintamallia 

kuvattiin ja verrattiin toisiinsa. Ensin kuvattiin yrityskaupan toteutuminen. Sen jälkeen 

arviointiin liiketoimintamallin kehittyminen. Arvioimme myös miten liiketoiminta olisi 

kehittynyt jos yrityskauppaa ei olisi syntynyt. Lopuksi arvioimme mitä yrityskaupasta 

opittiin ja mitä olisi voinut tehdä toisin, vai olisiko voinut. 

6.2 Case 1 - heikkoa haltuunottoa 

6.2.1 Kohdeyritys ja haastateltu  

Ostokohde on tunnettu suomalainen yritys rakennusalalla, jolla on hallussaan vahva brän-

di. Yritys on tehnyt takavuosina erittäin hyvää tulosta. Tulos olikin niin hyvä, että se hou-

kutteli toimialalle monta yrittäjää kilpailemaan samasta liiketoiminnasta. Tästä johtuen 

alalla onkin nyt erittäin kova kilpailu. Se yhdessä rakentamisen laman kanssa heikensi 

kaikkien näiden yritysten kannattavuutta.  

Yritys perustettiin 25 vuotta sitten ja toimi yrittäjävetoisesti aina siihen asti, kun se myy-

tiin ostajayritykselle. Liiketoimintaa johdettiin perinteisesti. Markkinointi ja myynti pe-

rustuivat paljolti hyviin henkilösuhteisiin. Yritys oli myös organisoitunut hyvin pienyri-
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tysmäisesti. Organisaatiokaavio oli hyvin matala. Yhdellä miehellä saattoi olla viisikym-

mentä alaista. Toimenkuvia ei ollut selkeästi määritelty. Monet sopimukset, kuten esi-

merkiksi jälleenmyyntisopimukset, oli sovittu vain suullisesti. Toiminnanohjausjärjestel-

miä ei ollut, tai jos jotain oli ja ne olivat hyvin alkeellisia. Yritys siis toimi kuin pienyri-

tys. Yritys teki hyvää tulosta ja oli markkinajohtaja Suomessa, sekä omisti alan tunne-

tuimmat brändit. Yrityksen liikevaihto oli vähän alle 10.000.000 € mutta se tuotti par-

haimmillaan reilun 1.000.000 € voittoa. Tämä liikevaihto tehtiin vain 3 myyjän voimin, 

joista osa oli yrityksen omistajia. 

Miksi sitten omistajat halusivat myydä tällaisen hyvin menestyvän yrityksen. Tarina oli 

hyvin tavanomainen. Omistajat alkoivat ikääntyä ja etsivät yritykselleen hyvää jatkajaa.  

Ostajayritys oli merkittävä ruotsalainen toimija, joka teki tunnettuja varastointiratkaisuja. 

Heillä on pitkä historia ja heilläkin oli hallussa myös oman alan tunnettu brändi. Yritys on 

vuosien saatossa ostanut alalta merkittäviä toimijoita Pohjoismaissa. Ostettu yritys on 

vain siis yksi monien joukossa. Yrityksillä on siis jo rutiinia ostaa alan yrityksiä ja liittää 

ne emoyhtiöön. Mielenkiintoista on, että ostajayrityksen liiketoiminta herätti myös Yh-

dysvalloissa kiinnostusta. Niinpä suuri yhdysvaltalainen varastointialan yritys ostikin 

ostajayrityksen aiemmin. Ostajayritys oli siis itse myös ollut aiemmin itse ostokohteena. 

Ostokohdetta ei kuitenkaan integroitu kovin tiiviisti yhdysvaltalaisyrityksen, vaan se sai 

elää omaa elämäänsä. Kun taas ostajayritys oli itse ostanut yrityksiä pohjoismaista, se oli 

toiminut hyvin samalla tavalla, ostokohteita ei pyritty kiinteästi integroimaan ostaja yri-

tykseen vaan ne saivat toimia niin kuin ennenkin,  

”Emoyritys oli aika repaleinen” 

Siitä saattoikin johtua, että liiketoimintoja ei haluttu tai osattu liittää toisiinsa. 

Haastateltava toimii ostetussa yrityksessä tällä hetkellä toimitusjohtajana. Hän tuli tehtä-

vään viisi vuotta sitten, kaksi vuotta yrityskaupan jälkeen. Hän on tehnyt suuren ja mer-

kittävän työn pyrkiessään integroimaan yritykset yhteen ja piti sitä erittäin tärkeänä. Kou-

lutukseltaan hän on insinööri ja hänellä on runsaasti työkokemusta johtotehtävissä puun-

jalostusteollisuudessa, hänen sanojaan käyttäen ”tikkuviina” alalla. Enimmäkseen hän on 

toiminut suuryrityksissä, joten hän pystyi tuomaan kehittyneitä johtamistapoja mukanaan 

tähän yritykseen.  
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6.2.2 Yrityskaupan idean synty ja kontaktin luonti 

Ostokohteiden omistajat olivat perustaneet ja luotsanneet yritystään hyvin. Se oli tehnyt 

hyvää tulosta. Omistajien ikääntymisen vuoksi haluttiin kuitenkin myydä yritys ja löytää 

sille jatkaja. Jatkajasta toivottiin sellaista, joka veisi yritystä eteenpäin vieläkin menestyk-

sellisimmin. Neuvotteluja käytiin suomalaisten kalustevalmistajien kanssa. Valitettavasti 

heidän tarjoukset jäivät niin pieniksi, että kauppoja ei syntynyt. Katseet suuntautuvatkin 

sitten ulkomaille. Ostajayritys tuntuukin houkuttelevalta, olihan se suuri ruotsalainen toi-

mia, jolla oli vahva brändi. Ostajan löytämiseen käytettiin konsulttia. Ostaja ja ostokohde 

eivät olleet tuttuja aikaisemmin. Neuvottelut käynnistyivät ja yrityskauppa syntyi vuonna 

2007. Yritys myytiin kokonaisuudessaan. 

6.2.3 Yrityskaupan tavoitteet ja niiden onnistuminen 

Ostajayrityksille tämä ei ollut ensimmäinen yrityskauppa. Sen strategiana oli ollut jo pit-

kään aikaan ostaa merkittäviä alan toimijoita Pohjoismaissa. Heidän motiivinsa oli hank-

kia merkittäviä alan toimijoita ja kasvaa sillä lailla. Yrityskaupan myötä saatiin uusia re-

sursseja ja markkinoita lähinnä Suomesta. Yrityskaupoissa olisi ollut myös merkittävää 

synergiaetua. Tämän hyödyntäminen vain on jäänyt kovin vaatimattomaksi. 

”Heidän strategiansa oli silloin se, että he laajenee ja kasvattaa liikevaihtoa 

voimakkaasti Pohjois-Euroopasta ostamalla yrityksiä. Ostetaan pois ja sulaute-

taan, mutta se sulautus ei oikein onnistunut, koska yritys jätettiin vähän niin kuin 

omilleen.” 

Yrityksiä oli osteltu, mutta ne oli liitetty hyvin löyhästi ostajayritykseen. Ne saivat elää 

omaa elämäänsä. Tämä olikin suuri pettymys ostokohteiden omistajille. Myös haastateltu 

toimitusjohtaja ei pitänyt taktiikkaa kovin hyvänä. Hänen mielestään ostettu yritys jätet-

tiin oman onnensa nojaan. 

6.2.4 Liiketoiminnan kehittyminen kaupan jälkeen 

Kaupan jälkeen yritysten liiketoimintaa ei integroitu toisiinsa. Tämä noudatti ostajayri-

tyksen aiempaa toimintamallia.  

”Kysymys oli haltuunotosta ja ongelma oli lähinnä ostajapuolessa, että ei otta-

nut haltuun”.  
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Tuotanto pidettiin myös erillään ja tuotantomenetelmät olivat hyvin erilaisia. Ruotsin 

tehtaat toimivat hyvin erilailla kuin Suomen tehtaat. Ruotsissa tehtävät olivat hyvin perin-

teisiä, kun taas Suomen tehtaat olivat hyvin moderneja. Suomen tehtailla kaikki on auto-

matisoitu. Tehtaalla työskentelee vain kaksi ihmistä vuoroa kohden. Tuotanto ja toimitus-

ketju olivat tehokkaita. Kun tilaus tulee, toimitetaan tavara asiakkaalle 48 tunnin sisällä. 

Ruotsin pää toimi taas hyvin perinteisesti. 

”Ja sitten tilankäyttö on ihan järkyttävä. Heillä on lattialla kaikki. Sieltä me sit-

ten haetaan se yksi lava. Otetaan ja  leikataan ja  viedään lava takaisin.  Meillä 

tulee iso sheetti puoliautomaattisesti. Kaadetaan ja automaattilinja leikkaa sen. 

Meillä on paperiton tuotanto. Heillä liikkuu tilaus paperi mukana, johon sitten 

merkitään, että tehty.”   

”Meidän tuotantofilosofia on ihan erilainen. Heillä on niin sanottu autotehdas, 

eli heillä on kuljetinlinja, jossa on komponentit ja he ostaa kaiken ns. puolival-

miina. Ne ostaa kokoluokkaan sopivia laseja, niin kuin suurin piirtein. Leikkaa 

sitten siihen oveen sopivan palan. Ja loppu roskikseen. Meillä on  automaattilin-

ja, se on optimoiva järjestelmä. Hukka on mahdollisimman pieni, 8%. Kun he os-

taa palan, niin käytetään puolet ja toinen puolisko heitetään roskiin. Se ei ole 

hukkaa, kun asiakas maksaa. On filosofia. Tästä me ollaan riidelty niin kuin 5 

vuotta, että onhan se hukkaa. Sama lasissa , me ostetaan lasit 3x2,6m sheettejä. 

Tulee suoraan lasitetahtaalta. He ostaa välittäjältä, joka pilkkoo heille taas ja he 

pilkkoo sitten lisää. Meillä on varaston arvo 680 000€.  Heillä on varaston arvo 

2,5M€. Tuotesortimentti on sama, kutakuinkin.” 

 Myyntiorganisaatiot pidettiin erillisinä, jopa niin että tietyt tuotemerkit ja niiden myynti 

kilpailevat keskenään samoilla markkinoilla toisiaan vastaan. 

”Kaikille jätettiin oma järjestelmät ja vanha johto joka oli ollut siellä omistaja-

na tai vetäjänä ja jäi hoitamaan yksiköt jätettiin… Bisnes sujuu hyvin, tää on 

kannattavaa, antaa olla, tyyliin. Ensimmäinen tapahtuma Suomessa oli se , että 

molemmat yhtiöt oli tytäryhtiöitä erikseen. Ne jatkoi molemmat erik-

seen…kilpailijana!  Niillä oli oma johto, oma myynti, elikkä myyjät, vaikka ne oli 

samassa yhtiössä, toiset myi erikseen omia tuotteitaan. Sitä jatkui kaksi vuotta, 

vuoteen 2009.” 
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Kaupan jälkeen liiketoiminta ei alussa juurikaan uudistunut. Kun nykyinen toimitusjohta-

ja aloitti viisi vuotta sitten, eli kaksi vuotta yrityskaupan jälkeen, hän alkoi heti yhdistä-

mään liiketoimintoja. Ostajayritys ei ollut juurikaan kiinnostunut alussa. Näin ollen yri-

tysten liiketoiminta ja toimintatavat eivät juurikaan muuttuneet. Osittain tehtiin jopa pääl-

lekkäisiä toimintoja ja kilpailtiin keskenään. Tähän kun yhdistetään rakennusteollisuuden 

lama, lopputuloksena liikevaihto ei kasvanut, vaan päinvastoin pieneni. 

Asiakkuuksien haltuunotto myös kangerteli. Uusi omistaja ei perehtynyt Suomen markki-

noiden erityispiirteisiin, eikä alan suomalaisiin kaupantekotapoihin. Asiakkaiden hal-

tuunotto oli huonoa.  

”Se jätettiin omilleen ja omistajilla oli rahat taskussa. Sut ostetaan yrityksestä 

ns. ulos. Sitten sut jätetään, Tästä monesti iltaisin juteltiin (ostetun yrityksen 

omistajan kanssa), kun oltiin reissun päällä ja se sitten pikku olutpäissään ker-

toi… Hän oli niin realisti ja rehellinen ihminen, oikeasti hän ei koskaan tahtonut 

pahaa, mutta sitten negatiivinen asenne syntyi (ostajayritystä) kohtaan kun he 

eivät koskaan ottaneet tätä haltuun. Tää jätettiin. Hän oli todella pettynyt. Hän-

hän yritti valita tälle ostajan joka olisi ottanut haltuun Hän koki sen kauheaksi 

pettymykseksi. Oli raskasta luopua siitä tietysti. Tätä paljon puitiin läpi, mitä pi-

täis tehdä. Oli siihen haltuunottoon erittäin tyytymättömiä” 

Ostetun yrityksen johto jäi töihin yritykseen kaupan jälkeen.  Ja he toimivat samoissa 

tehtävissä kuin ennen yrityskauppaa. 

”Vanhat omistajat jäivät toimitusjohtajaksi ja tuotantopäälliköksi. Siis ihan sa-

massa positiossa kuin ennekin. Ja jätettiin ihan omilleen”. 

Koska ostetun yrityksen omistajat olivat niin pettyneitä uuteen omistajaan, he itse levitti-

vät mielikuvaa asiakkaille, että uusi omistaja ei ole kiinnostunut heidän asiakkaistaan.  

”Hänellä oli edelleen taustalla negatiivinen asenne (ostajayritykseen). (Asenne) 

oli siinä kahdessa vuodessa jo juurrutettu koko organisaatioon, että (ostajayri-

tys). ei ole hyvä, vaikka se on meidän yritys. 

Pois lukien johto ja myyntihenkilöstö muussa henkilöstössä ei koettu muutosvastarintaa. 

Se varmasti johtui siitä, että tuotannon työntekijät eivät oikein edes havainneet, että jokin 
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oli muuttunut. Ostetun yritykseni johdossa ja hallituksessa tapahtui muutamia henkilös-

tömuutoksia, jotka johtuivat pettymyksestä uuteen omistajaan. 

Ostokohteen toimintoja ja rakenteita ei aluksi pyritty yhdistämään millään tavalla. Saavu-

tettua synergiahyötyä ei siis osattu hyödyntää. Näin oli toimittu ennenkin kun he olivat 

ostaneet yrityksiä. Ostokohteen nykyinen toimitusjohtaja joka oli myös haastateltu, on 

toiminut voimakkaasti sen hyväksi, että toimintoja yhdistettäisiin. Vasta viime vuosina 

siinä onkin päästy merkittävästi eteenpäin. 

6.2.5  Mitä opimme tästä 

Ostajayrityksen tulisi ottaa haltuun ostettu yritys. Sitä ei saisi jättää oman onnensa nojaan, 

koska silloin kaikki synergiahyödyt jäävät käyttämättä. Kun kerran kummankin yrityksen 

toimiala on hyvin samankaltainen, tuotannon ja tuotantomenetelmien yhdistäminen on 

varmasti hyödyllistä. Kummallakin yrityksellä on paljon toisiltaan opittavaa ja opetetta-

vaa. Tämä kannattaa aina hyödyntää.  

Hyvä myynti ei pyri pelkästään myymään tuotetta, vaan ratkaisemaan asiakkaan ongel-

mia. Asiakkuudet tulisikin ottaa heti haltuun, keskustellen ja kuunnellen asiakkaiden tar-

peita, erityspiirteistä ja tapaa tehdä bisnestä.  

”Miten sä hanskaat asiakkuudet. Miten se näy siellä markkinoilla.  Jos (ostaja) 

olisi tehnyt tänään oikein ne olis tullut voimalla tänne. Me ollaan nyt ne olisi 

tuonut tänne heti uuden vetäjän. Ja heti myynnille uuden vetäjän. Vahvan alan 

ihmisen. Ja saman tien alkanut käymään asiakkaita läpi. Sinne mukaan vaan. 

Okei siellä on kielikynnyksiä ja muita. Mutta sitä voidaan kommunikoida.. Ke-

nelläkään ei olisi ollut sitä vastaan” 

Tässäkin tapauksessa, vaikka toimiala oli sama, maiden välillä asiakkuudenhallinta oli 

hyvin erilaista. Ruotsissa kauppa oli enemmänkin tukkukauppaa, jossa vain toimitettiin 

tavaraa ja asiakkaan tarpeiden kuunteleminen oli vähäisempää. Toimitettiin lähinnä tava-

raa tukkuun. Suomessa taas pyrittiin mennä asiakkuus edellä. Kehitettiin ratkaisuja ja 

toimitettiin tavarat nopeasti, jopa 42 tunnissa tilauksesta, asiakkaan työmaalle ja tarvitta-

essa asennettiin ne paikalleen alihankkijoiden voimin. Nämä markkinat siis toimivat hy-

vin eri lailla, ja erilaisen asiakkuuden ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeä. 
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”Mä olen Askossa ollut. Siellä luki tälläisiä strategioita. Miksi myymälät perus-

tettiin? Että ne tyydyttää tuotannon tarpeen. Että saadaan kapasiteetti pumpat-

tua jonnekin.  Se oli sitä bilateraalista kauppaa. Oli sovitti, että Isku teki joka 

toisen vuoden ja Asko joka toisen vuoden. Ihan hauskoja juttuja, miten tää maa-

ilma muuttuukaan. 

6.3 Case 2 – Tampereen Konepajat  
 

 

Kuva 10 Tampereen Konepajat teknologiateollisuuden järjestelmä- ja komponentti-
toimittaja. (Tampereen Konepajat. 2015) 

Tampereen Konepajat on konserni, johon on yritysostoin hankittu Pirkanmaalaisia kone-

pajoja. Nykyisellään konserniin kuuluu Lehti Group Oy, Riikonen Group Oy ja Peatmax 

Oy. Yrityksen päätoimiala on konepajateollisuus ja metallityöt. Yrityksen perustan muo-

dostaa 200 työntekijän tuotantoympäristön. Tampereen Konepajat Oy on vakavarainen 

kasvava konserni, joka investoi jatkuvasti toimintansa kehittämiseen. Juhani Lehti toimii 

Tampereen konepajojen toimitusjohtajana. Haastattelimme häntä tutkimustamme varten 

10.9.2015 Tamperelaisen ABC huoltoaseman terassilla.  

6.3.1 Kohdeyritys ja haastateltu 

Lehti perusti Lehti Groupin vuonna 2006 joulukuussa ostamalla Metallisorvaamo Matti 

Autio Oy:n ja Seppo Marjamäki Oy:n liiketoiminnat. Molempien sorvaamoiden omistaja-

yrittäjät olivat eläkeiässä ja halusivat saada työlleen jatkajan. Näiden konepajojen yhtei-

nen liikevaihto on tällä hetkellä 5,5M€.  
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”Vuonna 2006 tein vähän niin kuin harjoituskaupan mutta myyjä vetäytyi viime 

hetkellä. Mutta se auttoi hirveästi että kontaktit oli olemassa. Katsoin silloin 

noin neljä firmaa. Ostin sitten kaksi 7 hengen sorvaamoa”. 

Vuonna 2011 ostettiin konepaja, joka tarjoaa asiakkailleen hitsaus-, koneistus- ja poltto-

leikkausvalmistusta. Yrityksen liikevaihto on nyt reilut 7,3 M€.  

Vuonna 2011 hankittiin myös Nisamo Oy Componenta Oy:ltä. Yritys oli huonossa kun-

nossa. Se ajautuikin konkurssiin vuonna 2014. Toiminta oli alun perinkin kannattamaton-

ta, eikä suuntaa saatu muutettua. 

”Se oli noin kahden vuoden harjoitus, mutta markkina vaan ei vetänyt, kun se 

hintataso oli niin poljettu alas. Ja työt oli mennyt pois Suomesta. Siinä ei ollut 

realistisia mahdollisuuksia meidän rahoilla oikaista”. 

Vuonna 2013 ostettiin turvekoneiden kehittäjä ja valmistaja, Peatmax Oy. Sen liikevaihto 

on 7,4M€.  

Useimmiten syy myymiseen oli omistajan eläköityminen. Ostokohteet olivat, pois lukien 

vuonna 2013 ostettu Peatmax Oy, pienehköjä liikevaihdoltaan ja yrittäjävetoisia. Yrittäjät 

olivat myös useimmiten perustaneet yritykset. Ne olivat lähteneet liikkeelle ammattimies-

pohjalta. 

Juhani Lehti toimii nykyisin yrityksissä omistajana ja toimitusjohtajana. Hänen on koulu-

tukselta diplomi-insinööri. Hän halusi lentävän lähdön yrittäjäksi ja osti saman tien kaksi 

konepajaa. Hänestä on tärkeää, että teollinen toiminta jatkuu Suomessa. 

”Olin Nokialla 10 vuotta ja tein 16 eri tehtävää. Amerikassa puolitoista vuotta. 

Kun Amerikasta palasin 2004 rupesin vähän katselemaan yrityskauppoja.” 

6.3.2 Yrityskaupan idean synty ja kontaktin luonti  

Irtisanouduttuaan, noin 10 vuotta sitten, Juhani oli päättänyt alkaa yrittäjäksi. Työsken-

neltyään pitkään IT alalla, hänen halusi tehdä jotain konkreettisempaa. Hän alkoi etsiä 

sopivaa konepajaa. Alkuvaikeuksien jälkeen sellainen sitten löytyikin. Ja samalla hän 

oppi, miten yrityskauppa tehdään. 
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Kontaktit syntyivät yrityskaupan konsulttien välityksellä. Tämä lieneekin paras tapa var-

sinkin aloittelevalle yritysostajalle.  

”Voi sanoa, että sieltä yritysvälittäjän kautta valtaosa. Pieniähän ne on kaikki, 

yhden tai kahden hengen toimistoja ollut, mut nyt on ollut myös isompia konsult-

titoimistoja, näitä kansainvälisiä konsulttitoimistoja. Tulee nyt sitten jotain kon-

takteja (suoraan). Näin kaikki sen kokoisia että ne menee yritysvälityksen kautta, 

tai suorina kontakteina. ” 

Ensimmäisestä konepajasta hän osti liiketoiminnan ja toisesta osakepääoman. 

”Matkan varrella on tärkeää tämä yrityskaupoissa että ostatko osakepääoman 

vai liiketoiminnan. Sillä on aika paljon merkitystä.” 

Kolmannen konepajan, Nisamo Oy:n hän osti käytännössä nolla-hinnalla. Konepaja oli 

huonossa kunnossa ja kannattamaton. 

”Oli niin huonossa kunnossa että se ei maksanut laskuja niin se söi vain rahaa, 

Se markkina vaan ei kääntynyt. Todettiin että pannaan se nyt niin kuin päätök-

seen. Se on helppoa kun oli velkaa joka suuntaan niin se menee konkurssiin. 

Kaikki velkojat saivat omansa pois, siihen oli 1.500.000 € laitettu rahaa. Elikkä 

on siihen paljon laitettu”. 

Kokemusten perusteella voidaankin sanoa että on parempi ostaa kannattava yritys ja mak-

saa siitä ehkä hieman enemmän, kuin ostaa kannattamaton yritys halvalla ja yrittää saada 

se kannattavaksi. 

6.3.3 Käytetyt asiantuntijapalvelut 

”No se käy näin että mä käyn kattomassa sen firman. Rahoituslaitos siitä neu-

vottelee. Ja sitten mä teen siitä liiketoimintasuunnitelman. Ja kierrän rahoittajat 

läpi lävitse. Sillai se menee, lyhyesti”.  

Ulkopuolista apua ja palveluja käytettiin lähinnä yrityskontaktin luonnissa ja rahoituksen 

järjestämisessä. Rahoituksen järjestämisessä pankit ja rahoituslaitokset olivat tärkeässä 

roolissa.  



 45 

 
 
 

”Pankit nyt oli mukana siinä. Mutta kyllä mulla nyt on se konsepti vakiintunut 

siinä on aina pankki, eläkeyhtiö ja Finnvera. Ekalla kerralla oli myös Garantia 

pikkusen. Se riippuu aina että minkä moinen aika on, että pankkien vaatimukset 

heiluu hirveesti riippuu onko ne kiinnostunut vai ei. Kun tällainen pieni rahaton 

ihminen alkaa ostaa yrityksiä on se tilanne, että menee kuukausia ja vuosiakin 

että nää pankit ovat lainauskannalla”. 

Rahoituksen suunnittelu tehdään usein liian optimistisesti. Tavoitteet eivät useinkaan to-

teudu siinä aikataulussa, kuin alun perin oli suunniteltu. 

”Kaikki kaupat pois lukien tää turvekonetoiminta, niin kaikissa on jouduttu lai-

na-aikaa pidentämään. Se normaali standardi ei koskaan riitä. Itse koskaan se 

koskaan se alkuperäinen maksusuunnitelma ei pidä”. 

Finnveran merkitystä yrityskaupoissa ei voi vähätellä. Finnveran rahoituspäätöksillä on 

vaikutusta myös siihen, kuinka halukkaita pankit ovat rahoittamaan yritystä. Toisaalta 

valtionyhtiönä Finveraa sitoo tiukat säännöt. 

”Finnvera on aika maltillinen. Tietysti kun Finnvera on valtionyhtiö. Näitä myö-

hempiä kauppoja ei ois tehty ilman Finnvera koska nyt vaan olen siellä vanha 

tuttu. Vasta alussa kukaan ei tuntenut eikä tiennyt niin epäilys oli suuri. Ensim-

mäisen kerran ne antoi minulle henkilökohtaisen lainan mutta ei yritys lainaa. 

Mitä kuulee maakunnista muuta, Että se on totta kai tosi hyvä ja joustava, mutta 

kun niillä on se valtiollinen velvoite että ne eivät saa kilpailla yksityisen kanssa. 

Ne voi vain sanoa että me tullaan vaan tän verran, 40%, Koska muuten ne kil-

paillaan pankkien kanssa. Mutta pankit sanoo, Että me ei lähetä jos ei Finnve-

ralta 60%. Miten se nyt oikein menee, että Finnveran pitäis täyttää se väli mitä 

tulee markkinoilta. Siellä on paljon yksilöitä ja tilanteita mitkä tietysti vaikuttaa 

tähän asiaan. Mutta erittäin hyvä ja tärkeä toimija Suomessa”.  

6.3.4 Yrityskaupan tavoitteet ja niiden onnistuminen 

Yrityskauppa on usein tärkeä osa yrityksen kasvustrategiaa. Haastattelun perusteella yri-

tyskaupalla saavutettava tavoite on hyvä asettaa, mutta liian yksityiskohtaiset keinot nii-

den saavuttamiseksi saattavat olla mahdottomia toteuttaa. Olosuhteet ja tilanteet ovat niin 

arvaamattomia, että niitä on lähes mahdoton suunnitella etukäteen. 
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”Strategia mitä oli alun perin mietitty on aina liian optimistinen aikataulultaan. 

Jos ennustetaan että liikevaihto kasvaa 20% seitsemässä vuodessa, Voi olla että 

se junnaa paikallaan viisi vuotta ja ponkaisee sitten kahtena viimeisenä vuotena. 

Olen ottanut ohjenuoraksi että määritellään lopputilanne ja tavoite, Mutta ei lä-

hetä tekemään sitä polkua ja keinoja. Koska ne tulee aina yllättäen. Strategian 

suunnittelussa steppejä ei voi kauheasti miettiä”. 

”Näin pienillä yrityksillä ei ole mahdollisuuksia että ostan kilpailijaa pois. Ja 

haetaan mittakaavaetua, ei semmoista. Aina on pyritty hakemaan semmoista että 

niin kuin muutkin täydentää toisiaan”. 

Yrityskaupalla hankitaan ostoyrityksen asiakkaat ja markkinat. Varsinkin alihankintateol-

lisuudessa asiakkuudet ovat pitkäikäisiä ja säilyvät yrityskaupan yhteydessä. Konepajat 

hakivat synergiahyötyä täydentämällä toinen toisensa tuotantoa voiden näin palvella asi-

akkaita paremmin. 

”Kyllä toi markkina on ehkä se sana että ollaan voitu myydä asiakkaille uusille 

ja samalla. Osin myöskin resurssin käyttöaste on parantunut. Mutta niin kuin 

vähän kaikkein mukaa se kaupan ylin syy kuin se että se on hyvää liiketoimintaa. 

Pystyy tukemaan muilla. Se on ollut se kriittinen asia”. 

”Mutta sen asiakkaat toivottaa aina tervetulleeksi, että pyri palvelemaan heitä 

paremmin. Meilläkin oli kaksi sorvaamoa alussa, toinen teki pieniä kappaleita ja 

toinen teki  isoja. Totta kai pienten tilaajat tilasi myös  isoista ja isojen tilaaja 

myös pienestä, se (markkina) luontaisesti laajeni sieltä”. 

Ylikapasiteetin ostaminen markkinoilta ei ole pienten konepajojen hommaa. Resursseja 

hankitaan täydentämään nykyistä tuotantoa, mutta päällekkäisiä liiketoimintoja ei kannata 

hankkia. Kilpailijoiden ostaminen pois markkinoilta on mahdollista suuryrityksille, muttei 

pienille konepajoille. 

”Me ollaan hankittu täydentäviä, eikä päällekkäisiä. Minun mielestä ikävää 

maksaa siitä, että ostat lopettaaksesi yrityksen. Sitä synergiaa sitä ei oo oikeen 

haettu silleen. Enemmän tätä resursseja ja tehokkaampaa käyttöä ja asiakkuuk-

sia”. 
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Varsinkin alihankintateollisuudessa asiakkuudet ovat pitkäikäisiä. Asiakkaiden hyvä hoi-

taminen ja asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen on hyvän asiakkuuden hoidon kulmakivi. 

Kohdeyritysten asiakkuudet onnistuttiin siirtämään uuteen yritykseen kaikissa tapauksissa 

kivuttomasti, koska asiakkaan tarpeet osattiin ottaa huomioon myös omistajanvaihdoksen 

jälkeenkin.  

”Onnistunut täysin (asiakassuhteen siirto) ei ole koskaan ollut mikään ongel-

maa. Kyllä toimittajasuhteet on aika pitkäikäsiä. Vaikka hinta on tosi tärkeä 

tämmöisenä aikana, mutta ei se kuitenkaan oo kaikki kaikessa. Kamalampi tilan-

ne on päähankkijalle se, että on 300.000 euron laite ja siitä puuttuu viidenkym-

pin osa. Jos sitä toimittaa sama maksaako sitä viiskymppiä voi toimittaako se 

meidän 43 €. 

Tai vaikka kuuskymppiä jossa saa aina sen hyvälaatuisena. Reklamaatiot ja ne 

on tosi kalliita. Tämän takia se on olennaista että pystyy päämiehet luottamaan 

siihen että on hyvä toimittaja. Niin se omistajan  vaihdos ei tee välttämättä sitä 

huonosti”. 

Muutosvastarinta  onnistuttiin torjumaan näissä konepajayrityksissä. Uusi omistaja otet-

tiin ilolla vastaan, siitäkin huolimatta, että omistajalla ei ollut alun perin konepajakoke-

musta. Se saattoikin olla omistajan etu. Hän kykeni tuomaan konepajoihin IT alalta 

omaksuttuja hyviä johtamiskäytäntöjä. Ne olivat modernimpia, kuin perinteisellä konepa-

ja-alalla oli totuttu näkemää. 

” Mutta muutosvastarintaa en ole nähnyt yhdessäkään kaupassa. miks toi tulee 

tänne? Vaan kaikki sanoo että meni parempaan. Koska siellä on ollut niin van-

hakantainen se tapa aikaisemmin kaikki tollainen moderni pikku vapauksien an-

taminen näyttäytyy positiivisena”. 

Ostettujen yritysten omistajat siirtyivät syrjään omistajavaihdoksen yhteydessä, usein jo 

pelkästään ikänsäkin puolesta. Tällä tuntui olevan tervehdyttävä vaikutus yrityksen ilma-

piiriin. Uudet tuulet pääsivät puhaltamaan yrityksessä. 

” Joo ne on jäänyt poijes sitä yrittäjät käytännössä (yrittäjät yrityskaupan jäl-

keen)” 
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”Se oli tiettyä sellaista työntekijät on aina yrittäjää vastaan, Tää on semmosta 

vähän niinkun kyykyttämistä…itsellä ei ollut sellaista asennetta” 

”Jos halutaan mennä syvällisempään asiaan niin on itse pitänyt syvällisempänä 

siitä tätä ideologista puolta tässä että jos katotaan nyt tällaisia metallialan yri-

tyksiä… Sehän on usein ollu niin että se yrittäjä on ollut 60-70 luvulla ollut Lo-

komolla sorvaajan ja lähtenyt palkkatyöstä… Ne on lähtenyt, vähän tylsästi sa-

noin niin kuin rahan perässä. Ammattimiestä yrittäjäksi. …tavallaan itsellä ei ol-

lut sitä rahallista motiivia, vaan se oli enemmän sitä että Nokialla oli tavallaan 

oppinut paljon hyviä juttuja, Ja edelleenkin hyviä tapoja toimia ja myöskin vä-

hän huonoja tapoja toimia. Tavallaan tän takia oli se että itse lähti ideologisesti 

vähän neutraalilla tavalla liikkeelle…Se ilmenee tämmöisenä että työntekijät on 

ihan kypsiä että että niinkun esimerkiksi joku työkalu niin kuin akkuporakone os-

tetaan joku 89 €  tarjouksesta kun siinä on muovirattaat ei tee mitään ja työnte-

kijät rähjää siellä. Mä kysyisit ekana päivänä et mikä ois hyvä (porakone). 400 

eurolla saa semmoisen että pärjää loppuikäni. Minä sanon että pistetään kaikille 

sitten sellaiset. Että tavallaan suhteessa hyvin pienillä jutuilla.”  

6.3.5 Liiketoiminnan kehittyminen kaupan jälkeen 

”Miten se meni. Tämä suurin muutos on ollut siinä se, että niin kuin tulee sellai-

nen avoin mieli…vanha yrittäjiä oli sanonut että me ei sitten maalata. Mä kysyin 

sitten miksi ei maalata. Niin se sanoi, ettei me oikeastaan tiedetä. Mä sanoin sit-

ten otetaan paukkupullo ja ruvetaan maalaamaan. Sitten ruvettiin maalaa-

maan”.  

Konepajat toimivat yhdistymisen jälkeen sateenvarjoyhtiön alla paljolti samoin, kuin ne 

toimivat ennen yrityskauppaa. Tuotannon kannalta juuri mikään ei muuttunut. Vanhat 

asiakkaat säilyivät ja uusia tuli lisäksi. Vain hallintoon liittyviä järjestelmiä muutettiin ja 

yhdistettiin. 

”En minä ole niitä yhdistänyt, korkeintaan taloushallinto ja järjestelmät. Ne on 

omia tehtaita niin kuin ennenkin. Ei niissä ole tehty mitään pakkoyhdistyksiä”. 

Jos yrityskauppoja ei olisi tehty, kuinka ostokohteet olisivat pärjäilleet. 
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”Yrittäjät olisi nyt eläkkeelle, eka konepaja olisi loppunut, Toisen  olis ehkä joku 

ostanut. Vastaava firma jota mekin suunniteltiin ostamamme pystyy tällä hetkellä 

”ruutanoimaan”, eli menemään talvella hyvin pienellä. Tiputtaa lämmöt pois ja 

panee työntekijät lomautukseen”. 

6.3.6 Mitä opimme tästä 

Sateenvarjoyhtiö, vaiko verkosto. Verkoston ongelmaksi saatiin haastattelun perusteella 

vastuun hajautuminen. 

”Resursseja sitten jaetaan….Puhuttu kauheesti siitä verkostoitumisesta, sä sor-

vaat, sä  karkaset, kolmas hioo sen ja sitten olisi maalamo. Se toimii kauniisti tu-

lee kauheesti siirtelyä. niin se siirtely maksaa. Mutta kaikkein suurin ongelma on 

tää kun eka ketjussa on tukossa, se ottaa omat työt ensin.  Silloin romahtaa se 

verkosto.  Tää kysynnän vaihtelua on niin suuri välillä alihankinnassa. Mä en 

tähän verkostoitumiseen valitettavasti usko. Vastuu pirstoutuu”. 

Kannattamattoman yrityksen liiketoiminnan kääntäminen kannattavaksi on haastava teh-

tävä. 

”Semmonen oppi tästä niin samastakin oli ja näistä muista  oli että, tällainen 

Turnaround-case on tosi vaativia. Jos saat huonon yrityksen halvalla, tai hyvän 

yrityksen kalliilla. Niin todennäköisesti se hyvä yritys kalliilla on helpompi halli-

ta kuin huono halvalla”.  

Paras lääke muutosvastarintaan on jalkautua ja mennä tapaamaan ihmisiä, asi-

akkaita ja henkilöstöä. Ottaa haltuun asiakkaat ja henkilöstö. 

”Monessa paikassa pomot vaan aina istuu kopissa. Sitten kun itse meni ja opet-

teli ja vähän käytti konetta niin työntekijät arvosti kun joku ymmärsi mitä siinä 

oikein tehtiin. Ehkä Nokialla saatuja oppia siitä ihmisen arvostamisesta on voi-

nut soveltaa. Ja ylipäätään se, että käy puhumassa työntekijöille, kuka kalastaa 

kuka harrastaa urheiluautoja, siitä löytyy puheenaihe”. 
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6.4 Case 3 – PRP kasvaa teräksestä ja lasista 

 

Kuva 11: Yrityskaupoilla PRP pystyy tarjoamaan samalla oven aukaisulla 
asiakkaille ratkaisuja useampaan tarpeeseen ja palvelemaan laajalla sektorilla tutun 
henkilöstön kanssa. (PRP 2015) 

Toimitusjohtaja Ossi Viljanen siirtyi ravitsemusalalta Pohjanmaan Rakennuspelti Oy:n 
osakkaaksi vuonna 2007. 

Hän lähti tähän mukaan pääomistajan pyynnöstä, joka tarvitsi apua yrityksen kasvaessa 

vauhdilla. Ensimmäinen puoli vuotta meni harjoitellessa alaa haalarit päällä lattiatasolla. 

Yritykseen ostettiin tytäryhtiöksi heti samana vuonna lasialan yritys, EP Ikkunalasi. 

Vuonna 2009 yritys perusti yksikön Vaasaan, joka yhtiöitettiin 2011. Osakkaaksi tulivat 

mukaan yksikön toimiva johto. Vuonna 2013 PRP laajensi Porvooseen, ulos kotimaakun-

nistaan. Vuoden 2015 alusta uudeksi tytäryhtiöksi tuli mukaan Porissa toimiva Scanmika-

el Oy. PRP vakiintui yrityksen markkinointinimeksi, ja se työllistää tällä hetkellä 70 hen-

kilöä. Yrityksen liikevaihto on 10 miljoonaa euroa ja tuotantotiloja on 7000 m2 

6.4.1 Yrityskaupan idean synty ja kontaktin luonti 

Rakentaminen on keskittynyt pääkaupunkiseudulle. PRP:n toimipisteet Pohjanmaalla 

sijaisivat 350 kilometrin päässä Helsingistä. Näin pitkän matkan takaa on mahdoton tehdä 

kannattavaa liiketoimintaa ruuhkasuomen markkinoilla. Ratkaisuksi päädyttiin hankki-

maan Porvoolainen Peltimestarit Oy:n liiketoiminta. Näin päästiin lähelle Helsingin 

markkinoita   

“Haettiin jalansijaa Etelä-Suomen markkinoille, koska me olimme 350 km vää-

rässä paikassa. Etäisyys oli liian pitkä. Nykypäivänä pitää olla asiakkaan iholla. 

Toimitusaika ja toimitusvarmuus pitää olla äärimmäisen hyvä ja lyhyt. ”. 
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Tässäkin yrityskaupassa kontaktin loi yritysvälittäjä. Ostaja ja myyjä kohtasivat yritysvä-

littäjän avulla. 

“Se tuli niin päin, että myyjä kontaktoi meitä. Meille tarjottiin sitä ostettavaksi”. 

Yrityskauppaprosessin eteneminen noudatti tämän yrityksen kohdalla kaavaa, jossa oma-

toimisesti analysoitiin ostokohde saatavilla olevan tiedon perusteella ja verrattiin sitä vä-

littäjän antamiin tietoihin. Näin samalla varmistettiin, että välittäjän esitys oli uskottava.  

“Lähes joka kerta prosessi on käynnistynyt tutustumisella omatoimisesti yrityk-

seen normaalein tiedonsaantimenetelmin ( mitä saatavissa netistä yms kanavista 

ja asiakkailta ). Tämän jälkeen on tutustuttu myyjän esittämään materiaaliin ja 

katsottu oliko viesti ja ”fakta” linjassa vai poikkesivatko olennaisesti. Analyysin 

pohjalta on tehty päätös yrityskaupan muodosta, liiketoiminta- vai osakekauppa. 

Näissäkin ostettavan yhtiön tilanne vaikuttaa oleellisesti. Ostokohteen edustajien 

kanssa ollaan tutustumisvaiheessa paljonkin tekemisissä, mutta sen jälkeen oike-

astaan yhteydenpito muuttuu sopimusehdoista keskusteluksi. Monesti vain yhtiön 

omistaja on taho jonka kanssa keskustellaan, hallitus ei ole niinkään tässä mu-

kana. Yritysoston jälkeen on siirtymäajan puitteissa toiminut myös ostokohteesta 

jäsen hallituksessa, sovitun määräajan”. 

6.4.2 Yrityskaupan tavoitteet ja niiden onnistuminen 

Yritys varmisti yrityskaupan kannattavuuden nerokkaalla mallilla, jossa ostokohteiden 

arvo määräytyi, perushinnan ja lopulta vasta kahden seuraavan vuoden tuloksen perus-

teella. Suoralla kaupalla yhteisymmärrykseen ei olisi päästy liian korkean riskin ja rahoi-

tuspaketin varmistamisen takia. 

“Ostettava yritys oli todella hyvä ja pitkä toiminut. Mutta se hinta, voiko se olla 

niin hyvä (kallis) . Me tehtiin se sillä tavalla, että maksettiin ensin peruskauppa-

hinta ja sitten tulokseen perustuva lisäkauppahinta kahdelta vuodelta. Tällä (so-

pimuksella) blokattiin se, ettei osta ihan sikaa säkissä. . Tämä on ihan hyvä kau-

pantekomalli tämä”. 

Strategia oli johdonmukainen, ostettiin omaa liiketoimintaa täydentävää toimintaa.  
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“Selkeä syy miksi olemme ostaneet yrityksiä ja haettu kasvua. Me olemme täy-

dennetty sitä meidän pakettia kokoajan. Että olemme voineet tarjota asiakkaalle 

sellaisen selkeän kokonaisuuden. Sitten vielä se, että ihan kaikkea ei kannata ru-

pea tekemään itse. Vaihtoehdoksi jää ostaa olemassaolevaa, tai jättäytyä pois”. 

”Ep:n Ikkunalasin kohdalla tutkittiin ja huomattiin että meillä on hyvin paljon 

samoja asiakkaita. Ja samoja työmaita. Toiminnallisestikin tehtiin niin, että aina 

jompikumpi odotti toista työmaalla. Siitä lähti ajatus että voitaisiinko nämä yh-

distää”. 

Strategiana oli myös saada uutta osaamista yritykseen liiketoimintaa täydentämällä. Täy-

dentämällä saatiin omia tuotteita, “keihäänkärkiä” yritykseen.  

”Scanmikaelista haettiin selkeää keihäänkärkeä. Meillä ei ollut alunperin omaa 

tuotetta. Haettiin ydin osaamista, ja nimenomaan omaa tuotetta”.  

Yrityskauppa toimii osana yrityksen kasvustrategiaa, orgaanisen kasvun rinnalla. Kul-

loinkin valitaan näistä kahdesta paras vaihtoehto  

“Meillä oli määritelty että kasvua haetaan sekä orgaanisesti että yrityskaupoin 

haastattelussa kuvaamallani tavalla. Strategiassa on lähinnä määritelty alueet 

missä kasvua haetaan ja toteutustapa määräytyy monesti ”paras vaihtoehto” pe-

riaatteella. Tälläkin hetkellä käymme keskustelua laajentumisesta yrityskaupalla 

tai omalla liiketoimintayksiköllä”. 

6.4.3 Liiketoiminnan kehittyminen kaupan jälkeen 

Yrityskaupan jälkeen kannattaa tarkkaan miettiä mitä asioita yhdistetään ja mitä pidetään 

erillään.  

Olemassa olevien yritysten identiteettiä ja työpaikan henkeä kannattaa kunnioittaa ja sitä 

kannattaa vaalia. Toimivaa asiakassuhdetta halutaan myös vaalia. 

”Yksikön identiteetin pitäisi antaa olla sellainen kuin se on. Minkälaisia siellä 

on se työ henki, työporukka. Että ei ole sellaisia konsernin käyttäytymissääntö. 

Jos siellä on hyvä ilmapiiri ja sillä tavalla se rakentanut niin ei pidä ruveta rik-

komaan. Yksikössä esimerkiksi asiakaspalvelu pitää toteuttaa juurikin sillä ta-
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valla kun se on aikaisemmin tehty. Pitää antaa se oma mahdollisuus olla oma it-

sensä. Eikä olla ohjauksessa. Ei sanota että meillä pitää olla nämä vaatteet 

päällä jne…” 

Asiakasrajapintaan päin taas kannattaa hyödyntää yritysten synergiaetuja. Kun liiketoi-

minta on laajennettu yrityskaupan avulla, kannattaa tämä hyödyntää markkinoinnissa. 

Todennäköisesti asiakastarpeisiin voidaan vastata paremmin yritystoiminnan yhdistymi-

sen jälkeen. 

Sitten taas mitä me ollaan tehty toisinpäin. Kun asiakkaille käydä esittelemään 

konsernin muita yrityksiä. Niin se hissipuhe on aina sama. Myyjä antaa saman 

A-nelosen. Myyjä esittelee että tässä on minun oma sektori (tuotteet) mutta jos 

haluat voi lähettää tänne kaverin joka kertoo muista tuotteista. Sitten on yhdis-

tetty että mennään samaan tapaamiseen. 

Yrityskauppa tuo mukanaan muutoksia, halusipa niitä tai ei. Muutokset pitää osata hallita. 

Asiakkuudet eivät saa kärsiä, siirto uudelle omistajalle kannattaa toteuttaa harkiten.  

“Asiakkaathan saattaa säikähtää siitä (yrityskauppaa). Aina yrittää miettiä sitä 

sieltä asiakkaan näkökulmasta. Miten tämä muutos vaikuttaa siihen asiakkaa-

seen. Koska sekin on vale että jos sä sanot asiakkaalle mikään ei muutu. Aina-

han kun yrityskauppa kun tehdään niin muuttuu väkisin. Mutta se muutos pitää 

olla jollakin tapaa sitten vaan hallittu”. 

Uuden omistajan esittelyä asiakkaalle ei tehty suin päin, vaan tiedusteltiin asiakkaalta 

olisiko hän kiinnostunut kuulemaan uudesta yhtiöjärjestelystä vai ei. 

“Tehtiin sitä niinkuin tiedottamista, ja tavattiin tärkeimmät asiakkaat. Mutta ei 

menty ihan kaikkia. Nyt kutsuttiin, että tulkaa tutustumaan käymään. Mutta sitten 

osalta sellaisia, että ne välttämättä edes halua. Me tehtiin niin että jokainen kon-

taktoitiin ja kysyttiin miten se asiakas haluaa edetä. Eikö niinpäin, että mentiin 

väkisin kertomaan. Ja se nimenomaan asiakas päätti että halusiko se ottaa minut 

vastaan vai ei. Jos se näki että sitä lisäarvoa, niin mentiin. Moni asiakas on sitä 

mieltä, että jos toimitus pelaa ja toimitusvarmuus on hyvä niin se riittää”. 
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Mielenkiintoinen lopputulos kyselyllä oli, että tärkeimmät asiakkaat olivat halukkaita 

tapaamaan. 

“Jos mennään 20/80 säännöllä. Se mistä 80% liikevaihdosta tuli, se on ne 20% 

asiakkaista. Ne 20 % halusi tavata”! 

Synergia hyötyjä kannattaa hakea johdosta ja hallinnosta. Mutta synergiahyöty-

jen hakeminen yhdistämällä samoja markkinoita ei toimi. Kilpailijan ostaminen 

pois markkinoilta ei haastateltavan mielestä ole taloudellisesti järkevää. 

“Yrityskaupan tekeminen siitä, että sillä haetaan pelkästään synergiaa (markki-

noilla), niin se välttämättä ei ole yrityskaupan peruste. Aina pitäisi yrityskaupan 

tuoda jotain lisäarvoa. Jotain uutta. Sillä haetaan joko kasvua ja uutta markki-

naa. Vahvistusta omaan tuoteperheeseen. Kaikista huonoin kauppa on ostaa 

naapuri. Siinähän tavallaan ostat olemassa olevalta markkinaa. Ravintola-

aikana me ostettiin omaa liiketoimintaa omalta paikkakunnalta, jota vastaan me 

itse kilpailtiin. Loppu lopuksi vähän ammuttiin itsemme polveen”.  

Yrityskaupan mukana tuleva osaaminen olisi hyvä pystyä levittämään ja jakamaan muu-

hun organisaatioon. Se vain osoittautuu aina käytössä hyvin vaikeaksi toteuttaa. 

“(ajateltiin, että) se osaaminen laajentuu muuallekkin organisaatioon. mutta kyl-

lä se on hidasta”. 

Kun asiat kuitenkin muuttuvat, eivätkä pysy ennallaan, kannattaa tilanteesta ottaa vaariin. 

“Muutos on mahdollisuus. Jos yrityskauppaa lähtee tekemään niin ei pidä pelätä 

sitä muuttumista”.  

On parempi, että ostavan yrityksen johto johtaa yritystä jatkossa. Jos ostetun yrityksen 

johto jatkaa, niin sen on sopeuduttava, tultava ”ostajan näköiseksi” 

”Itse näen että yksikön johdon olisi syytä tulla ostajayrityksestä jos mahdollista, 

tai sitten organisaatioon tulee tutustua ja miettiä pystyykö olemassa oleva johto 

muokkautumaan itse ostajan näköiseksi toimijaksi. Tämä on tärkeää, koska yh-

teydenpito pitää olla luontevaa ja luotettavaa. Lisäksi johdon tulee olla avoin 

muutoksille, jotka kehittävät ostettua yritystä ostajan vahvuuksilla. Lisäksi joh-
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don on uskallettava olla myös eri mieltä ostajan kanssa, mikäli muutokset ovat 

haitallisia”. 

Ostettavan yhtiön johto tai hallitus pitää yhtenäistää koko konsernin linjaan ja siellä on 

oltava jäsenenä ostavan yrityksen edustaja.  

”Johto mukautettiin jokaisessa kaupassa koko konsernin linjaan. Käytännössä 

tällä hetkellä jokaisessa yksikössä on johdossa ns. ”oma mies”. Hallitukset on 

yhtenäistetty siten että sama hallitus istuu kaikissa yhtiöissä. Tämä on ollut hyvä 

ratkaisu kun mietitään kokonaisuutta ja koko konsernin kehittämistä. Myös eril-

liset hallitukset ovat mahdollisia, mutta kokonaisuuden hahmottaminen voi olla 

tällöin vaikeaa”. 

Tietojärjestelmien yhdistämisestä saatiin synergiahyötyjä. Koska ostettavat yritykset tuki-

vat liiketoiminnan laajentamista uusille alueille, niin liiketoiminnan päällekkäisyyksiä ei 

ollut, joten operatiivisen toiminnan synergiahyödyt olivat vähäisempiä. Toiminnan tehos-

tamisella saatiin kuitenkin lisää kannattavuutta.  

”Jokaisen yhtiön kohdalla toimintaan on tutustuttu noin kahden kuukauden ajan, 

jonka jälkeen on päätetty muutoksista. Tietojärjestelmät on yhdistetty mahdolli-

simman nopeasti, kuten myös taloushallinto. Muut asiat tutustumisen jälkeen. 

Kun kyseessä on ollut toiminnan laajentaminen, ei tavoitteena yleensä ollut ha-

kea suuria synergiahyötyjä, vaan enemmänkin ne ovat olleet tehostamistoimen-

piteitä. Lisäksi ne on monesti toteutettu vaiheittain, kullekin toiminnolle opti-

maalisena ajankohtana. Esimerkkinä voi toimia vaikka puhelin ja nettiliittymät 

ja ICT-palvelut”. 

6.4.4 Mitä opimme tästä 

Hyvä hallitustyöskentely tukee yrityskaupan strategiaa. Hallitusten jäsenten pitää pystyä 

tuomaan näkemystä. Tämän takia on parempi, että hallituksen jäsenet ovat ulkopuolisia, 

eivätkä työskentelee yrityksessä.  

“Jos yritys lähtee kasvamaan selkeästi yritysostoilla. Minä näen sen siinä hyvä-

nä että se hallitus on muutakin kuin omistajat. Meillä on ollut 2009 vuodesta ul-

kopuolinen hallituksen jäsen. Vuodesta 2011 ulkopuolinen puheenjohtaja. Se 

hallitus on sellainen, että sillä hallitustyöskentelyllä on merkitys. Johtoryhmän 
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erikseen joka keskittyy operatiiviseen toimintaan. Hallitus on se joka keskittyy 

sen yrityksen kehittämiseen. Minä olen siellä vain toimitusjohtajana ja esittelijä-

nä… Mulla selkeesti tehty se, että mun tehtävä on toimitusjohtajan rooli ja mä en 

istu hallituksessa päättämässä omista töistäni… Nyt kun sinä olet siellä päivit-

täisessä tekemisessä, sinulla on vaara että siinä sokaistut sille. Tällainen ulko-

puolinen pystyy enemmän hahmottelemaan…Hallituksen rakennetta kannattaa 

myös miettiä, miksi ottaa neljä insinööriä kuin yhdelläkin pärjää”. 

Yritysosto kasvutapana ja sen kannattavuutta tulee verrata vaihtoehtoiseen tilanteeseen, 

orgaaniseen kasvuun.  

”Itse lähden arvioimaan ostokohdetta monesti sen pohjalta että mitä samaan ti-

lanteeseen pääsemiseen vaaditaan kun lähdetään täysin alusta. Tämä osaksi 

myös määrittää mahdollista kauppahintaa. Yrityskaupan perustana pitää mieles-

täni olla nimen omaan lisäarvo olemassa olevaan liiketoimintaan. Niitä voi olla 

osaaminen, liikevaihto, kate, tuoteperhetäydennykset, markkina-aseman vahvis-

taminen. Kuten aiemmin sanoin, maantieteellisesti lähellä ja samalla alalla ta-

pahtuvat kaupat voivat olla riskialttiita. Ostokohteesta ei myöskään saisi tulla 

pakkomiellettä ja nk. ”ainutta vaihtoehtoa”. Tämä voi monesti johtaa haasta-

vaan tilanteeseen jos yrityskauppa ei toteudukaan”. 

Ossi Viljanen listaa yrityskaupan mahdollisuuksista näin: 

- laajentua uusille markkinoille 

- tuoteperheen kasvattamiseen 

-osaamisen lisääminen 

-keskikatteen parantaminen 

-ostovolyymien tuomien etujen tavoittelu 

-markkina-aseman vahvistaminen ( varsinkin jos pieni ja pirstaleinen markkina ) 

-omien tuotteiden saaminen valikoimiin 
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-asiakkaan tarpeiden mukaan kasvaminen, esimerkiksi uudelle maantieteelliselle 

alueelle 

-liiketoiminnan kausivaihteluiden tasoittamiseksi 

Ossi Viljasen, joka on tehnyt elämässään 15 yrityskauppaa, antaa seuraavan ohjeen yri-

tyskauppaa suunnittelevalle: 

”Tärkein yksittäinen tekijä on kuitenkin se että yrityskaupan on tuotava lisäar-

voa olemassa olevaan liiketoimintaan. Syyksi ei välttämättä riitä se että se täy-

dentää toimintaa, vaan tarkoituksen tulee olla syvempi. Lisäksi kauppa ei saa ol-

la lääke vaan enemmänkin piriste, joka tuo toimintaan uutta kulmaa. Lisäksi os-

tajalla tulisi olla visio noin 3-5 vuoden päähän siitä missä ollaan kun kauppa on 

toteutettu ja mikä on ostokohteen tärkein tavoite jatkossa. Nämä voivat olla ase-

man säilyttäminen, tuotteen edelleen kehittäminen, liikevaihdon kasvu tai vaikka 

katteen nostaminen”. 

6.4.5 Liiketoiminnan kehittyminen kaupan jälkeen 

Yrityskaupan jälkeen kannattaa tarkkaan miettiä mitä asioita yhdistetään ja mitä pidetään 

erillään.  

Olemassa olevien yritysten identiteettiä ja työpaikan henkeä kannattaa kunnioittaa ja sitä 

kannattaa vaalia. Toimivaa asiakassuhdetta halutaan myös vaalia. 

Yksikön identiteetin pitäisi antaa olla sellainen kuin se on. Minkälaisia siellä on 

se työ henki, työporukka. Että ei ole sellaisia konsernin käyttäytymissääntö. Jos 

siellä on hyvä ilmapiiri ja sillä tavalla se rakentanut niin ei pidä ruveta rikko-

maan. Yksikössä esimerkiksi asiakaspalvelu pitää toteuttaa juurikin sillä tavalla 

kun se on aikaisemmin tehty. Pitää antaa se oma mahdollisuus olla oma itsensä. 

Eikä olla ohjauksessa. Ei sanota että meillä pitää olla nämä vaatteet päällä 

jne… 

Asiakasrajapintaan päin taas kannattaa hyödyntää yritysten synergiaetuja. Kun liiketoi-

minta on laajennettu yrityskaupan avulla, kannattaa tämä hyödyntää markkinoinnissa. 

Todennäköisesti asiakastarpeisiin voidaan vastata paremmin yritystoiminnan yhdistymi-

sen jälkeen. 
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Sitten taas mitä me ollaan tehty toisinpäin. Kun asiakkaille käydä esittelemään 

konsernin muita yrityksiä. Niin se hissipuhe on aina sama. Myyjä antaa saman 

A-nelosen. Myyjä esittelee että tässä on minun oma sektori (tuotteet) mutta jos 

haluat voi lähetä tänne kaverin joka kertoo muista tuotteista. Sitten on yhdistetty 

että mennään samaan tapaamiseen. 

Yrityskauppa tuo mukanaan muutoksia, halusipa niitä tai ei. Muutokset pitää osata hallita. 

Asiakkuudet eivät saa kärsiä, siirto uudelle omistajalle kannattaa toteuttaa harkiten.  

“Asiakkaathan saattaa säikähtää siitä (yrityskauppaa). Aina yrittää miettiä sitä 

sieltä asiakkaan näkökulmasta. Miten tämä muutos vaikuttaa siihen asiakkaa-

seen. Koska sekin on vale että jos sä sanot asiakkaalle mikään ei muutu. Aina-

han kun yrityskauppa kun tehdään niin muuttuu väkisin. Mutta se muutos pitää 

olla jollakin tapaa sitten vaan hallittu”. 

Uuden omistajan esittelyä asiakkaalle ei tehty suin pain, vain tiedusteltiin asiakkaalta oli-

siko ovat kiinnostunut kuulemaan uudesta yhtiöjärjestelystä vai eivät. 

“Tehtiin sitä niinkuin tiedottamista, ja tavattiin tärkeimmät asiakkaat. Mutta ei 

menty ihan kaikkia. Nyt kutsuttiin, että tulkaa tutustumaan käymään. Mutta sitten 

osalta sellaisia, että ne välttämättä edes halua. Me tehtiin niin että jokainen kon-

taktoitiin ja kysyttiin miten se asiakas haluaa edetä. Eikö niinpäin, että mentiin 

väkisin kertomaan. Ja se nimenomaan asiakas päätti että halusiko se ottaa minut 

vastaan vai ei. Jos se näki että sitä lisäarvoa, niin mentiin. Moni asiakas on sitä 

mieltä, että jos toimitus pelaa ja toimitusvarmuus on hyvä niin se riittää”. 

Mielenkiintoinen lopputulos kyselyllä oli, että tärkeimmät asiakkaat olivat halukkaita 

tapaamaan. 

“Jos mennään 20/80 säännöllä. Se mistä 80% liikevaihdosta tuli, se on ne 20% 

asiakkaista. Ne 20 % halusi tavata”! 

Synergia hyötyjä kannattaa hakea johdosta ja hallinnosta. Mutta synergiahyöty-

jen hakeminen yhdistämällä samoja markkinoita ei toimi. Kilpailijan ostaminen 

pois markkinoilta ei haastateltavan mielestä ole taloudellisesti järkevää. 
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“Yrityskaupan tekeminen siitä, että sillä haetaan pelkästään synergiaa (markki-

noilla), niin se välttämättä ei ole yrityskaupan peruste. Aina pitäisi yrityskaupan 

tuoda jotain lisäarvoa. Jotain uutta. Sillä haetaan joko kasvua ja uutta markki-

naa. Vahvistusta omaan tuoteperheeseen. Kaikista huonoin kauppa on ostaa 

naapuri. Siinähän tavallaan ostat olemassa olevalta markkinaa. Ravintolaaikana 

me ostettiin omaa liiketoimintaa omalta paikkakunnalta, jota vastaan me itse 

kilpailtiin. Loppu lopuksi vähän ammuttiin itsemme polveen”.  

Yrityskaupan mukana tuleva osaaminen olisi hyvä pystyä levittämään ja jakamaan muun 

organisaatioon. Se vain osoittautuu aina käytössä hyvin vaikeaksi toteuttaa. 

“(ajateltiin, että) se osaaminen laajentuu muuallekkin organisaatioon. mutta kyl-

lä se on hidasta”. 

Kun asiat kuitenkin muuttuu, eivätkä pysy ennallaan kannattaa tilanteesta ottaa vaariin 

“Muutos on mahdollisuus. Jos yrityskauppaa lähtee tekemään niin ei pidä pelätä 

sitä muuttumista”.  

On parempi, että ostavan yrityksen johto johtaa yritystä jatkossa. Jos ostetun yrityksen 

johto jatkaa, niin sen on sopeuduttava, tultava ”ostajan näköiseksi” 

”Itse näen että yksikön johdon olisi syytä tulla ostajayrityksestä jos mahdollista, 

tai sitten organisaatioon tulee tutustua ja miettiä pystyykö olemassa oleva johto 

muokkautumaan itse ostajan näköiseksi toimijaksi. Tämä on tärkeää, koska yh-

teydenpito pitää olla luontevaa ja luotettavaa. Lisäksi johdon tulee olla avoin 

muutoksille, jotka kehittävät ostettua yritystä ostajan vahvuuksilla. Lisäksi joh-

don on uskallettava olla myös eri mieltä ostajan kanssa, mikäli muutokset ovat 

haitallisia”. 

Ostettavan yhtiön johto tai hallitus pitää yhtenäistää koko konsernin linjaan ja siellä on 

oltava jäsenenä ostavan yrityksen edustaja.  

”Johto mukautettiin jokaisessa kaupassa koko konsernin linjaan. Käytännössä 

tällä hetkellä jokaisessa yksikössä on johdossa ns. ”oma mies”. Hallitukset on 

yhtenäistetty siten että sama hallitus istuu kaikissa yhtiöissä. Tämä on ollut hyvä 

ratkaisu kun mietitään kokonaisuutta ja koko konsernin kehittämistä. Myös eril-
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liset hallitukset ovat mahdollisia, mutta kokonaisuuden hahmottaminen voi olla 

tällöin vaikeaa”. 

Tietojärjestelmien yhdistämisestä saatiin synergiahyötyjä. Koska ostettavat yritykset tuki-

vat liiketoiminnan laajentamista uusille alueille, niin liiketoiminnan päällekkäisyyksiä ei 

ollut, joten operatiivisen toiminnan synergiahyödyt olivat vähäisempiä. Toiminnan tehos-

tamisella saatiin kuitenkin lisää kannattavuutta.  

”Jokaisen yhtiön kohdalla toimintaan on tutustuttu noin kahden kuukauden ajan, 

jonka jälkeen on päätetty muutoksista. Tietojärjestelmät on yhdistetty mahdolli-

simman nopeasti, kuten myös taloushallinto. Muut asiat tutustumisen jälkeen. 

Kun kyseessä on ollut toiminnan laajentaminen, ei tavoitteena oli yleensä ollut 

hakea suuria synergiahyötyjä, vaan enemmänkin ne ovat olleet tehostamistoi-

menpiteitä. Lisäksi ne on monesti toteutettu vaiheittain, kullekin toiminnolle op-

timaalisena ajankohtana. Esimerkkinä voi toimia vaikka puhelin ja nettiliittymät 

ja ICT-palvelut”. 

6.4.6 Mitä opimme tästä 

Hyvä hallitus työskentely tukee yrityskaupan strategia. Hallitusten jäsenten pitää pystyä 

tuoda näkemystä. Tämän takia on parempi, että hallituksen jäsenet ovat ulkopuolisia, ei-

vätkä työskentelee yrityksessä.  

“Jos yritys lähtee kasvamaan selkeästi yritysostoilla. Minä näen sen siinä hyvä-

nä että se hallitus on muutakin kuin omistajat. Meillä on ollut 2009 vuodesta ul-

kopuolinen hallituksen jäsen. Vuodesta 2011 ulkopuolinen puheenjohtaja. Se 

hallitus on sellainen, että sillä hallitustyöskentelyllä on merkitys. Johtoryhmän 

erikseen joka keskittyy operatiiviseen toimintaan. Hallitus on se joka keskittyy 

sen yrityksen kehittämiseen. Minä olen siellä vain toimitusjohtajana ja esittelijä-

nä… Mulla selkeesti tehty se, että mun tehtävä on toimitusjohtajan rooli ja mä en 

istu hallituksessa päättämässä omista töistäni… Nyt kun sinä olet siellä päivit-

täisessä tekemisessä, sinulla on vaara että siinä sokaistut sille. Tällainen ulko-

puolinen pystyy enemmän hahmottelemaan…Miksi ottaa neljä insinööriä kuin 

yhdelläkin pärjää”. 
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Yritysosto kasvutapana ja sen kannattavuutta tulee verrata vaihtoehtoiseen tilanteeseen, 

orgaaniseen kasvuun.  

”Itse lähden arvioimaan ostokohdetta monesti sen pohjalta että mitä samaan ti-

lanteeseen pääsemiseen vaaditaan kun lähdetään täysin alusta. Tämä osaksi 

myös määrittää mahdollista kauppahintaa. Yrityskaupan perustana pitää mieles-

täni olla nimen omaan lisäarvo olemassa olevaan liiketoimintaan. Niitä voi olla 

osaaminen, liikevaihto, kate, tuoteperhetäydennykset, markkina-aseman vahvis-

taminen. Kuten aiemmin sanoin, maantieteellisesti lähellä ja samalla alalla ta-

pahtuvat kaupat voivat olla riskialttiita. Ostokohteesta ei myöskään saisi tulla 

pakkomiellettä ja nk. ”ainutta vaihtoehtoa”. Tämä voi monesti johtaa haasta-

vaan tilanteeseen jos yrityskauppa ei toteudukaan”. 

Ossi Viljanen listaa yrityskaupan mahdollisuuksista näin: 

- laajentua uusille markkinoille 

- tuoteperheen kasvattamiseen 

-osaamisen lisääminen 

-keskikatteen parantaminen 

-ostovolyymien tuomien etujen tavoittelu 

-markkina-aseman vahvistaminen ( varsinkin jos pieni ja pirstaleinen markkina ) 

-omien tuotteiden saaminen valikoimiin 

-asiakkaan tarpeiden mukaan kasvaminen, esimerkiksi uudelle maantieteelliselle 

alueelle 

-liiketoiminnan kausivaihteluiden tasoittamiseksi 

Ossi Viljasen, joka on tehnyt elämässään 15 yrityskauppaa, antaa seuraavan ohjeen yri-

tyskauppaa suunnittelevalle: 

”Tärkein yksittäinen tekijä on kuitenkin se että yrityskaupan on tuotava lisäar-

voa olemassa olevaan liiketoimintaan. Syyksi ei välttämättä riitä se että se täy-
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dentää toimintaa, vaan tarkoituksen tulee olla syvempi. Lisäksi kauppa ei saa ol-

la lääke vaan enemmänkin piriste, joka tuo toimintaan uutta kulmaa. Lisäksi os-

tajalla tulisi olla visio noin 3-5 vuoden päähän siitä missä ollaan kun kauppa on 

toteutettu ja mikä on ostokohteen tärkein tavoite jatkossa. Nämä voivat olla ase-

man säilyttäminen, tuotteen edelleen kehittäminen, liikevaihdon kasvu tai vaikka 

katteen nostaminen”. 

6.5 Case 4 - autojen varaosia ja huoltoa  

Seppo Virta perusti Osahankinta Oy:n vuonna 1978 Turkuun, toimittuaan sitä ennen huol-

toasemanpitäjä. Osahankinta Oy:n liiketoiminta perustuu autonvaraosien myyntiin ja 

huoltoon. Osahankinta Oy osti Turun Orikedolla Autokorjaamo L. Hintukainen Oy:n 

12.9.2013. Seppo Virralle tämä yrityskauppa ei ollut ensimmäinen. Hän on vuosien var-

rella ostanut muutamia autokorjaamoita.  

 

 

Kuva 12:  Osahankinta Oy:n varaosamyyntipiste, oikealla toimitusjohtaja Seppo 
Virta (Automerkit 2015) 

Haastateltu, Osahankinta Oy:n omistaja, Seppo Virta, on juuri sellainen ihminen jota 

Suomi tarvitsee. Ikää hänellä on 70 vuotta,  mutta hän työskentelee edelleen yrittäjänä ja 

vie suomalaista autoalaa eteenpäin.  
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”Kohta 70 vuotta on ikää. Olen ollut yrittäjä Turussa vuodesta 1970. Toisin sa-

noen 45 vuotta. Siitä varaosakauppiaana vuodesta 1978. Tammikuun 1. päivänä 

1978 Osahankinta OY avasi varaosakaupan Turussa”.  

6.5.1 Yrityskaupan motiivi, idean synty ja kontaktin luonti 

Auton varaosaliiketoiminnan kannattavuus on heikko ja kilpailu kovaa. Taistelu kulutta-

jan sielusta käy yhdessä verkkokauppojen ja Motonetin kaltaisten toimijoiden kanssa. 

Yhdistämällä auton huolto- ja korjaustoimintaa varaosakaupan kanssa saadaan varaosille 

sisäistä kysyntää.  

”Motiivit tämän yrityskaupan ostamiseen on se, että varaosakaupan kilpailu on 

kovaa, varaosakaupat ketjuuntuu ja on ketjuuntunut, ja me kun en ole missään 

ketjussa, niin ne turvataksemme oman varaosakauppamme, olemme lähteneet 

sille tielle, että hankimme omia korjaamoita jotka käyttävät varaosia. Sitä kautta 

haemme volyymia tähän bisnekseen”.  

Ostamalla Hintukaisen Autokorjaamon saatiin viisi uutta korjaamopaikkaa, jotka jokainen 

tuovat kymmeniä tuhansia euroja liikevaihtoa vuodessa auton varaosilla. 

”On laskettavissa että yksi autopaikkaa keskimäärin vie läpi niin ja niin monta 

kymmentä tuhatta euroa vuodessa tavaraa (varaosia). Sen lisäksi tulee työ veloi-

tukset ja muut mausteet siinä. Se tavaran toimittaminen sille korjaamolle olisi 

päämotiivi tässä”. 

Tällaisille pienille yrittäjävetoisille autokorjaamoyrittäjille on suhteellisen vaikea löytää 

jatkajaa tai ostajaa. Ala on hyvin kilpailtu, jotenka sen kannattavuus on heikko. Tässäkin 

tapauksessa Hintukaisen Autokorjaamolle ei löytynyt kuin kaksi ostajaehdokasta. Kun 

kyseessä on eläköityvä korjaamoyrittäjä, joka on tehnyt elämäntyönsä yritykselleen, niin 

pelkkä myyntihinta ei ole ratkaiseva tekijä. Vähintään yhtä tärkeää on se, että yritykseen 

löytyy jatkaja joka on halukas jatkamaan toimintaa.  

”Meillä oli yksi ostajakilpailija.  Meidän vahvuus oli siinä että he näkivät että 

me olemme oikeasti jatkamassa tätä yritystä”. 

Auton varaosien myynti muille kuin itse omistamilleen autokorjaamoille on vaikeaa, sillä 

suurin osa autokorjaamoista kuuluu johonkin ketjuun. Ketjuilla on aina oma auton varao-
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satoimittaja. Ulkopuolisen toimittajan on mahdotonta päästä toimittajaksi tällaiseen ket-

juun.  

”Varaosakaupan ketjuuntuminen tarkoittaa sitä että, kukin ketju,  kuten AD ja 

Autoasia ja Osaset, he sitovat korjaamon itselleen tuotemerkillään. Sitten kun 

täällä on AD-liike, niin kaikki AD liikkeet käyttää AD osapalveluista. Sinne vä-

liin on vaikea päästä”. 

Osahankinnan strategian mukaan Hintukaisen Autokorjaamo tuo tarvittavaa kysyntää 

omille auton varaosille. 

”me turvaamme meidän varaosien myynnin kasvun, sillä että meillä on omia 

korjaamoita”.  

Tälläkin alalla alan toimijat tuntevat toisensa. Välttämättä kuitenkaan ei aina tiedetä mitkä 

yritykset ovat myynnissä milloinkin. Yritysmyynti on herkkä asia, eikä sitä haluta kailot-

taa kaikelle kansalle. Paras keino saada tietoa myytävistä yrityksistä on käyttää asiantunti-

japalveluita, kuten yritysvälittäjä. 

”Itse asiassa on yrityksiä, jotka myyvät yrityksiä. Suomen Yrityskaupat oli meille 

se tekijä. Minä joskus panin sinne kysymyksen että jos tulee tälläistä tietoa. He 

sitten ottivat yhteyttä että nyt olis tällainen kaupan”. 

Yritysvälittäjä auttaa myös kaupan toteutuksessa. Hän toimii ulkopuolisena henkilönä, 

joka tekee puolueettomasti yritysanalyysin ja ratkaisuehdotuksen. Tässäkin kaupassa, 

ulkopuolisen asiantuntijan avulla, päästiin molempia tyydyttävään ratkaisuun. Vanhat 

kaverukset Seppo ja Lauri soittavat vieläkin, kaupan jälkeenkin, samassa hanurikerhossa 

”Hierottiin sitten keväästä syksyyn sitä kauppaa. Sillee se lähti ja päästiin mie-

lestäni kumpaakin osapuolta tyydyttävään ratkaisuun. Hinukaisen Lauri soittaa 

haitaria niin kuin minäkin. Nyt tälläkin hetkelläkin soitamme yhdessä samassa 

hanurikerhossa”. 

Kun yrittäjä myy elämäntyönsä, niin kuin Lauri Hintukainen teki, liittyy luopumiseen 

aina myös syviä tunteita. Ne on syytä tiedostaa  ja niihin kannattaa varautua jo etukäteen.  

Toisaalta ne eivät saisi vaikuttaa käytännön asioihin, kuten yhtiön arvonmuodostukseen. 
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”Kyllä se aivan taatusti, hänkin kun 80 luvulla perusti tämän korjaamonsa,  niin 

kyllä siinä sellaisia tunteikkaitakin hetkiä oli. Kyllä siinä oli sellaisia tunteikkai-

ta hetkiä…” 

Seppo Virtakin on myös jo tehnyt oman luopumus strategiansa.  

”Minunkin pitäisi jäädä jo eläkkeelle, mutta minä pistän tän oman pikku ketjun 

kuntoon ennen sitä”. 

6.5.2 Yrityskaupan strategia ja sen onnistuminen 

Tämän yrityskaupan takana oli selkeä kasvustrategia. Ostamalla korjaamotoimintaa, saa-

tiin sisäistä kysyntää auton varaosille. Strategia syntyi jo -80 luvulla, jolloin se oli hyvin 

epätavallinen tapa toimia alalla. Osahankinta Oy ja Seppo Virta olivat siis edelläkävijöitä. 

Nykyisin tämä strategia on suosittu autonvaraosaliiketoiminnassa. 

”Yrittäjänä minä olen aloittanut huoltoaseman pitäjänä. Olin 7 vuotta ennen va-

raosabisnestä huoltoaseman pitäjä. Sen taustalta minulle jäi sellainen kuva että 

tällä alalla pitää olla myös korjaamobisnestä. Sitä ei -80 luvun alussa vielä ko-

vin paljo Suomessa ollut. Varaosakaupat oli varaosakauppoja ja korjaamot oli 

korjaamoita. Nyt on jo paljon varaosakauppiaita, joilla on omia korjaamoita”. 

Strategia on todettu vuosien myötä toimivaksi ja sitä on tarkoitus jatkaa vastaisuudessa-

kin.  

”Me olemme tämä strategian valittu.” 

Kun siihen yhdistetään vielä se, että Suomessa on paljon eläköityviä korjaamoyrittäjiä, 

joiden työllä ei ole jatkajaa ja joiden yritykselle tulisi löytää uusi omistaja, on Seppo Vir-

ran strategia osoittautunut todelliseksi win-win tilanteeksi. 

”Niin kuin sinä sanoit, 30.000 yrittäjää miettii lopettamista. Me käytämme sen 

tilaisuuden hyväksi” 

6.5.3 Liiketoiminnan kehittyminen ja uudistuminen kaupan jälkeen 

Yrityskaupan strategia oli selkeä; ostettiin lisää autonkorjauskapasiteettia, jotta saatiin 

kysyntää auton varaosille.  
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”Se varaosien kysynnän kasvattaminen oli se juttu. Ja on edelleenkin”.   

”Joo, kyllä se välillä on vähän levällään (strategia), mutta kyllä se on tuolla ko-

koaika takana on”.  

Yrityskaupan myötä nykyisen liiketoiminnan perusteet vahvistuivat, kuten oli strategiassa 

alun perin suunniteltu.  

”Näin kuuluu tehdä. Tämäkin Hintukaisen hankinta osoittautui hyvinkin oikeak-

si”. 

”Täällä on saatu myös sellaista pientä arvonnousua. Meidän tavarantoimittajien 

silmissä. Se on bisneksessä tärkeää, mitä meistä ajatellaan. Lisää uskottavuut-

ta”. 

”Meidän tavarantoimittajat arvostaa sitä. Mitä enemmän sä ostat sen enemmän 

se vaikuttaa hintaan. Mitä suurempi voluumi, sen parempiin ehtoihin pääsee. 

Parempiin alennuksiin, parempiin markkinointitukiin. Varaston kierto nopeu-

tuu”. 

Yrityskaupan myötä liiketoiminta kehittyy ja uudistuu. Ostettavan yrityksen myötä saa-

daan uusia resursseja. Niin aineellisia kuin aineettomiakin. Hintukaisen autokorjaamon 

mukana tuli Osahankinta Oy:n aineettomia resursseja, joita ei osattu ennalta  odottaa. Ne 

liittyvät syvempään autonkorjaamisen osaamiseen ja kolarikorjaamiseen. 

”Nyt tuli vähän niin kuin ylimääräisenä”. 

Hintukaisen Autokorjaamo henkilöityi voimakkaasti omistaja-yrittäjä Lauri Hintukaiseen. 

Sovittiin että hän jäi kaupan jälkeen vuodeksi yritykseen töihin. Pelkona oli kuitenkin 

mitä sen jälkeen ja miten asiakkaat ja henkilöstö suhtautuvat, kun Lauri jää pois. Asiak-

kaat onnistuttiin kuitenkin säilyttämään ja henkilöstön muutosvastarinta onnistuttiin vält-

tämään ja  he sitoutuivat uuteen organisaatioon. 

”Ei, nyt täytyy koputtaa puuta.  Kaikki asiat on mennyt, niin kuin suunniteltiin.  

Suurin peikko oli, se kuin Lauri lähti pois, on luonnollista kun näin pikku yrityk-

sissä niin kuin mekin ollaan, ja Lauri oli, oli (yritys) niin kuin henkilöitynyt hä-

neen, se koko  business. Mä jännäsin kovasti siitä että miten asiakkaat?  Kun 
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Lauri lähtee. Että jättääkö ne sitten meidät? Vanhin asentaja siellä sitten siirtyy 

työnjohtoon. Laurin tilalle. Sitten asia pohdin että pärjäättekö te nyt varmasti. 

Että miten tämä asia nyt oikein menee. Mutta ne halusivat itse asiassa näyttää. 

He halusi oikein näyttää. Se oli iloinen katella kun se henkilökunta, niin kuin si-

toutui siihen. En tiedä oliko se, kun tämä aika nyt on semmoinen ja työpaikat 

mennyt niinkin  löysässä. Pojat oikein halus näyttää että kyllä me pärjätään.  

Tää vuosi on mennyt kivasti”. 

Jos yrityskauppaa ei olisi syntynyt ja Hintukaisen Autokorjaamolle ei olisi löytynyt osta-

jaa, olisi sille käynyt niin kuin valitettavan monille suomalaisille yrityksille yrittäjän jää-

dessä eläkkeelle. Liiketoiminta olisi lopetettu. 

”Kyllä, heillä ei ollut jatkajaa. Jos yrityskauppaa ei olisi syntynyt, olisi jäänyt 

lappu luukulle” 

Jos seurataan pelkästään Osahankinta Oy:n tunnuslukuja, niin missä ei havaita juurikaan 

eroa yrityskaupan johdosta. Liikevaihto ei ole kasvanut, mutta ei ole juuri laskenutkaan. 

Tätä voidaan kuitenkin pitää erittäin hyvänä tuloksena. Alan kilpailu on kovaa. Alalla on 

ylitarjontaa. Suuret ketjut ja toimijat kuten Motonet vievät koko ajan markkinaosuuksia. 

Ilman yrityskauppaa liikevaihdon voitaisiinkin olettaa laskeneen voimakkaasti. 

 

Kuva 13: Osahankinta Oy:n liikevaihto. Yrityskauppa toteutui 12.9.2013 (Fonecta 
Finder). 

”Kyllä, mutta se ei  luvuissa näy. Juuri tämän kovan kilpailun takia, olemme toi-

saalta menettäneet asiakkaita. Joku muutama huoltoasemakuvio. Sitten, tota 

noin on mennyt kilpailijalle ketjuuntumisen myötä. Se on ollut +/- nolla,  mutta 

ilman sitä yrityskauppaa me oltas hävitty paljon” 
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Kaupan jälkeen yritysten liiketoimintoja ei pyrittykään yhdistämään. Yritykset jatkoivat 

toimintaansa tahoillaan niin kuin ennenkin. Asiakkaat tuskin edes huomasivat muutosta. 

”Me ollaan lähdetty siitä niin kuin matalaa profiilia. Kummallakin on ollut oma 

asiakaskuntaansa. Luojan kiitos niitä on riittänyt”. 

Sen sijaan hallinnon puolella saatiin synergiaetuja. Kumpikin yritys käytti samaa talous-

hallintoa ja varastonhallintaohjelmaa, joten jatkossa pärjättiin vain yhdellä ohjelmalla 

kahden sijasta.  

”Synergiahyöty on se, että kummallakin oli sama Futusoftin ohjelma. Kumpikin 

yritys puhuu ATK alaa samaa kieltä. Pikku esimerkki:  koneelta katsotaan mikä 

on Hintukaisen huomisen päivän korjaustilanne. Niin arvioidaan siihen huolto 

osat ynnä muut. Auton rekisterinumero on viite siihen huoltoon. Tehdään siitä 

lähete. Kerätään tavarat aamulla viedään sinne. Sinne lähtee erillistä numeron 

perusteella sähköinen lähete joka aukee siellä. Työn vastaanottaja voi sieltä re-

kisterinumeron perusteella hakemassa suoraan ja tavarat (paikanpäältä) .  Tämä 

logistiikka on tässä tärkein asia. Näin saamme ensin työpäivä kulumaan niin 

kuin se kuuluu, ja jään hukka hyppelyt pois. Asentaja voi keskittyä oleelliseen; 

Auton korjaamiseen”.  

Liiketoiminta uudistui sillä tavalla, että volyymia saatiin kasvatettua ja näin kannattavuut-

ta parannettua. Aineettomia resursseja, kuten osaamista voidaan nyt jakaa molempien 

yhtiöiden kesken.  Erityisesti erikoisosaamista saatiin Hintukaisen Autokorjaamon muka-

na vaativan autokorjauksen ja kolarikorjauksen muodossa.  

 ”Pää asia oli uuden korjaamon volyymin hankkiminen ja sen sivutuotteena tuli 

uutta korjaamo osaamista. Sitä korjaamisen osaamista vähän syvemmältä. Uusia 

näkövinkkeleitä jotka aina vähän avartaa”. 

6.5.4 Mitä opimme tästä 

Käytetty strategia osoittautui erittäin onnistuneeksi. Tätä yrityskauppaa voidaan pitää 

hyvänä kasvutapana. Yritys onnistui säilyttämään varaosakaupan liikevaihdon nykyisel-

lään ostamalla lisää autonkorjauskapasiteettia. Ilman kauppaa se olisi laskenut. Toinen 

vaihtoehto olisi ollut orgaaninen kasvu, siis laajentaa omaa autokorjaamoa. Se olisi ollut 

kuitenkin kalliimpaa ja hitaampaa.  
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”Tämä (hankkia uusia korjaamopaikkoja) on ollut onnistunut tapa kasvattaa yri-

tystä. Siinä se hinta ja laatu kohtasi. Se mitä tavoiteltiin, on saatu. Sitten jos aja-

tellaan kilpailua, niin samojen kilpailuasioitten kanssa se Hintukainenkin ja me 

olisimme tapelleet. Kun puhutaan yrityskaupasta, tämä oli onnistunut. Onnistu-

nut yrityskauppa. Tämä tehtiin hyvin huolellisesti”. 

Yrityskauppaa ei tehty yksin, vaan välittäjän rooli yrityskaupassa oli tärkeä. Tässä tapa-

uksessa käytettiin Suomen Yrityskauppojen asiantuntija-apua. Tämä asiantuntija-apu ko-

rostui erityisesti tässä tapauksessa, koska yrittäjät tunsivat toisensa jo vuosien takaa. 

Suomen Yrityskaupat toimivat neutraalina osapuolena, joka pystyi analysoimaan koh-

deyrityksen pragmaattisesti. 

”Oli hyvä että oli vieras ihminen siinä mukana. Voitin repiä auki kaikki mitä oli 

niin kuin. Oli pakko katsoa jokainen nippeli. Välttämättä kun ihmiset tuntevat 

toisensa, niin ei oikein ilkeä. Se (välittäjä) avasi pelin toisella tavalla. Sitten kun 

on puolueiden välittäjä siinä, voidaan vetää kortit tohon noin ja kattoa just niin-

ku ne on. Sitten voidaan kiinnittää eri asioihin huomioita, jos on tarvetta”.  

6.5.5 Sepon ohjeet yrityskauppaa suunnitteleville 

Seppo painottaa huolellista esityötä ennen yrityskauppaa. Jos ostajalla on liiketoiminta-

osaamista, hän voi varmasti arvioida liiketoiminnan itse.  Sen sijaan yritysanalyysit, ar-

vonmääritykset ja muu taloudellinen arviointi on syytä jättää asiantuntijoiden harteille. 

On myös tärkeää että mukana on kolmansia osapuolia asiantuntijoina, jotka eivät ole osta-

jia, eikä myyjiä.  

1. ”kannattaa olla puolueeton asiantuntija siinä auttamassa. ,  ammatti-ihminen vä-

littäjä,  ehkä joku tilitoimista ihminen, talousihminen tai pankki.  Jolla ei ole kal-

lellaan kumpaakaan suuntaan. Avaamaan sen pelin ja katsomaan mikä yritys on 

ja katsoo tietenkin kummankin yrityksen kylmän rauhallisesti”.  

2. ”Ostajan täytyy oikeasti, vaikka kuinka haluaisi ostaa, paneutua siihen yritykseen 

syvällisesti ja katsoa ja tutkia mikä se on”.  
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6.5.6 Yhteenveto 

Seppo Virran yrityskaupoilla on selkeää strategiaa. Yrityskaupoilla Seppo Virta lisää ky-

syntää Osahankinnan välittämille autonvaraosille. Kysyntää lisätään hankkimalla lisää 

autonkorjauskapasiteettia ostamalla autokorjaamoja. Näitä autokorjaamoja on runsaasti 

tarjolla, koska monet korjaamoyrittäjät ovat eläkeiässä, ja valmiita luopumaan liiketoi-

minnasta. Jos Seppo Virran kaltaisia yritysostajia ei olisi, niin monet näistä autokorjaa-

moista joutuisivat luopumaan liiketoiminnasta.  

Seppo Virran strategia syntyi jo hänen ollessaan 70 luvulla huoltamo-yrittäjä. Hänen nä-

kemyksensä mukaan auton varaosakauppa ja auton  korjaustoiminta tukevat toinen toisi-

aan. Näin ei tavallisesti ajateltu vielä 1970 luvulla. Nykyisin auton varaosa- ja korjaus-

palvelut ketjuuntuvat ja yhdistyvät. Viime aikoina jopa Motonet on avannut huoltopisteitä 

varaosakauppojensa yhteyteen. Seppo Virta on siis edelläkävijä. 

Lama, suomalaisen työn kallis hinta, nykyisten autojen monimutkaisuus ja uusien autojen 

ostohinnan halpeneminen on ajanut autokorjaamot ahtaalle Suomessa. Varaosan puolella 

taas Motonetin kaltaiset suuret toimijat vievät markkinoita pieniltä autonvaraosaliikkeiltä. 

Seppo Virta on kuitenkin onnistunut säilyttämään liiketoimintansa kehittämänsä strategi-

an turvin. Ostamalla Hintukaisen autokorjaamon kaksi vuotta sitten hän pystyi turvaa-

maan Osahankinta Oy:n liikevaihdon, joka olisi ilman yrityskauppaa laskenut. 

Seppo tutustuu ostokohteisiinsa huolellisesti ja käyttää siihen asiantuntija-apua. Ostetta-

van yrityksen liiketoimintaan hän tutustuu itse huolellisesti. Liiketoiminnan ymmärtämi-

seen hänellä onkin 45 vuoden kokemus.  Ostettavan yrityksen kannattavuuden analysoin-

nin hän sen sijaan jättää asiantuntijoiden tehtäväksi. Hintukaisen Autokorjaamoa ostaessa 

hän luotti Suomen Yrityskauppojen palveluihin. 

6.6 Case 5 - pakkaustarvikkeita 

6.6.1 Kohdeyritys ja haastateltu 

Haastateltu henkilö on toiminut ostokohteena  olevan yrityksen omistajana ja toimitusjoh-

tajana jo 20 vuotta. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hän omistaa myös  

kirjanpitoalan yrityksen.  

Ostokohteena  ollut yritys toimii lahjatavarapakkausalalla. Yritys perustettiin vuonna 

1984. Silloiset omistajat halusivat kuitenkin myydä yrityksen eläköitymisen takia. Tällöin 
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haastattelemani henkilö kiinnostuin yrityksestä ja päätti ostaa sen ystävänsä kanssa vuon-

na 1991. 

”Oli tehty yritystutkimus ja mä sain ne paperit käteen.. Minä luin niitä puoli tun-

tia. Sitten mä soitin ystävälleni, että tiedätkö sinä tästä bisneksestä mitään. En 

minäkään ymmärtänyt,  mutta ne paperit näyttää todella hyviltä. Että ostetaan 

pois.” 

Yritys oli hyvin hoidettu ja kannattava jotenka se oli todella hyvä ostos.  

Jo kaupantekovaiheessa toinen yhtiökumppani sanoi, että hän haluaa omistaa yrityksen 

vain 10 vuotta, ja sitten päästä eläkkeelle. 

”Hänellä on sellainen tausta, että heidän suvussaan ei eletä vanhaksi. Vanhem-

mat on kuollut hyvin nuorena. Hänellä oli sellainen näkemys, että kun hän on 53 

vuotias, hän jää eläkkeelle, eikä ole päivääkään sen jälkeen. Se oli tiedossa”. 

Yrityksen myyntiä alettiinkin suunnittelemaan, kun tämä aika tuli täyteen. Yritys myytiin 

ruotsalaiselle pakkausalan yritykselle vuonna 2013. Seuraavana vuonna päätettiin ostaa 

lisäksi kilpailevan, toisen lahjatavarapakkausfirman liiketoiminta ja liittää se yritykseen.  

6.6.2 Yrityskaupan idean synty ja kontaktin luonti 

Toisen  omistajan luopuminen yritystoiminnasta oli päätetty jo silloin kuin omistajat 

alunperin ostivat yrityksen vuonna 1991.  Hän halusi luopua yrityksestään ennen kuin 

täyttää 53 vuotta. Vaihtoehdoksi jäisi, että jäljelle jäävä omistaja ostaisin koko yrityksen 

itselleen, taikka yritys myytäisiin ulkopuoliselle.  

”Hän kysyi sitten, että ostanko minä koko yrityksen. Mä en sitten halunnut ostaa, 

koska aika isoista rahoista olisi ollut kysymys. Yritetään sitten myydä. Sit meillä 

oli tämmönen niin kuin meklari. Avustava yritys” . 

Yritysvälittäjä siis ryhtyi etsimään lahjatavarapakkausyritykselle ostajaa. Ostajat löytyivät 

yritysvälittäjän kontaktien kautta Ruotsista. Ostajat ja myyjät eivät tunteneet toisiaan. Itse 

asiassa myyjät eivät olleet koskaan edes kuulleet ostajayrityksestä. 

”Ne tietysti etsi tietynlaisia ostettavia. Jos ne näkee että siinä on potentiaalia. 
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Se on tällainen investointiyritys (toinen osapuoli ostajayriyksessä). Ne investoi 

kaikkiin kasvaviin yrityksiin. Ne tekevät kauppaa yrityksillä. Eli kuin joku ottaa 

yhteyttä, niin ne käy läpi sen. Ja sitten ne ostaa. He panostaa muutenkin suoma-

laisiin yrityksiin”.  

Ostokohteena olevan lahjatavarapakkausyrityksen omistajat lähtivät siis aktiivisesti etsi-

mään yrityksille uutta omistajaa yritysvälittäjän avulla. Välittäjä löysi hyvän ostajaehdok-

kaan ja otti heihin yhteyttä. Tämä pakkausalan yritys halusi kasvaa ja etsi kannattavia 

yrityksiä ostaakseen ne. Neuvottelut lähtivät käyntiin yritysvälittäjän avulla. 

6.6.3 Yrityskaupan tavoitteet ja niiden onnistuminen 

Sekä myyjillä että ostajilla oli omat tavoitteensa. Lahjatavarapakkausyrityksen omistajat 

toteuttivat omaa strategiaansa, heidän ”exit planina”. Se oli sovittu jo silloin kun he osti-

vat yrityksensä vuonna 1991. He etenivät tarkasti tämän suunnitelman mukaisesti ja on-

nistuivat siinä. 

Ruotsalainen pakkausalan yritys taas etsi aktiivisesti kannattavia yrityksiä laajentuakseen. 

Ruotsalainen ostajayritys panosti voimakkaasti markkinointiin ja halusi kasvaa. Heidän 

laajentumisstrategiansa mukaan markkinointia voidaan kasvattaa orgaanisesti hankkien 

uusia asiakkaita vaikkapa tehokkaalla mainonnalla. Nopeampi vaihtoehto on ostaa yritys,  

jolla on jo valmiina hyvä markkinaosuus, asiakaskunta ja asiakasrekisteri. Ostokohteem-

me sopi tähän strategiaan mainiosti. Se oli menestyvä yritys ja sillä oli laaja asiakaskunta. 

Muut resurssit, kuten toimiala, tuotteet, osaaminen eivät näytelleet tässä strategiassa mer-

kittävää roolia. Yritykset kun toimivat eri maissa ja eri toimialalla, synergiahyötyjen  

merkitys arvioitiin vähäiseksi. Jotain hyötyä saataisiin kuitenkin järjestelmien yhdistämi-

sellä.  

” Se että ostetaanko markkinoita mainostamisella, vai ostetaanko niitä. Sen voi 

ostaa kerralla pois (ostamalla yrityksen). Nehän laskee sen niin, että sä saat siitä 

sitten hyötyä, Kun me sitten toimitaan yhdessä. Tässä jatkossa, kun meillä on 

kaikki samat ohjelmistot ja muut. Niin kaikki menee vähän tehokkaammin, ja vä-

hän paremmin. Siitä tulee sitten hyötyä, siitä suuruudesta”. 

Vuoden kuluttua tästä ensimmäisestä yrityskaupasta ruotsalainen yritys päätti ostaa lahja-

tavarapakkausyrityksen pahimman kilpailijan Suomesta.  
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”Me tutustuttiin siihen nyt nähtiin että siinä kovin kannattavaa kun se liikevaihto 

oli niin kovin pientä. Kiinteät kulut suhteessa siihen liikevaihtoon olivat huikeat. 

Mutta se meni taas nähtiin jotenkin niin että kun se sitten yhdistää tähän. Kaksi 

yhdessä, sen täytyy olla tuottavaa”. 

Yritykset olivat toistensa kilpailijoita. Ostettu firma oli perustettu jo vuonna 1948. Mutta 

se ei ollut menestynyt hyvin liikevaihdon ollessa vain 300.000 €. Toisen lahjatavara-

pakkausfirman liikevaihto oli sitä vastoin 3.000.000 €. Kummatkin yritykset olivat olleet 

suurin piirtein saman kokoisia vuonna 1991. Yritysten johtamis- ja toimintatavoissa oli 

siis varmasti paljon eroja, koska tulos oli niin erilainen. Näiden kahden yrityksen liike-

toiminta ja henkilöstö yhdistettiin.  

”Siellä on ollut erilainen yrityskulttuuri. Sä tiedät, niin kuin sille yrityksille kävi, 

meillä on ollut erilainen yrityskulttuuri. Kun me sanottiin että näin mennään yh-

teen, ja tästä päivästä lähin tehtiin yhdessä töitä vähän niin kuin Itä- ja Länsi- 

Saksa yhdistyi”. 

Henkilökunnan integrointi näiden kahden suomalaisfirman välillä oli siis haastavaa. 

6.6.4 Liiketoiminnan kehittyminen kaupan jälkeen 

Ruotsalaisyritys ostin nämä kaksi lahjatavarapakkausfirmaa laajentaakseen uusille mark-

kinoille, uuteen maahan ja uudelle toimialalle. Oli tärkeää säilyttää nykyiset  asiakkaat ja 

toimintatavat. Se tapahtui parhaiten varmistamalla että toiminta jatkuu entisellään. Entiset 

johtajat haluttiin sitouttaa yritykseen kahden vuoden ajaksi. Haastattelemani henkilö on-

kin nyt toiminut myyvässä yrityksessä kaksi vuotta toimitusjohtajana ja jatkaa edelleen. 

”Muthan sitoutettiin. Kun firma ostettiin, muthan siitä otettiin kahdeksi vuodeksi. 

Mä olin hyväksynyt sen, ja mähän sanoin että mä haluan jäädä töihin. Osa 

kauppahinnasta oli sitouduttu siihen, me saatiin viimeinen erä, earnouttina.  

Meillä oli erilaisia earnoutteja aina kun tilikausi loppuu. Kun prosentit oli jo-

tain, tai tulos oli jotain, tai avainhenkilöt olivat olleet jotain. Nyt meillä on sitten 

vielä ensi maaliskuussa pieni earnout”. 

Suomen pään yritykset saivat elää vapaasti omaa elämäänsä, kunhan vain raportoivat te-

kemisistään Ruotsiin.  
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”Mutta toki se näkyy siinä, että me tehtiin ennen sitä bisnestä, että se oli kivaa. 

Me nytten sitten ei niin hirveesti budjetoitu viiden vuoden päähän, Ja muuta.  

Mutta totta kai kun on omistaja joka on sijoittanut kapitaalia tähän, Niin silloin 

tietysti on jotain toiveita  (tietää) mitä täällä puuhastellaan. Me tehdään tehdään 

budjetit. Hei haluu tietysti seurata,  mitä täällä tapahtuu. Mutta kyllä me muuten 

täällä aika vapaasti toimitaan”. 

Kahden eri maissa toimivan firman yrityskulttuurit piti sulauttaa yhteen. 

”Kaikki asiat Suomessa ja Ruotsissa ei toimikaan samalla tavalla. Nyt miten he 

on kokenut että Ruotsissa toimii hirveen hyvin. Se ei välttämättä sitten oli sama 

täällä meillä. Se on sitten ehkä ollut sellainen pikkusen yllättää” 

Yritysten yhdistyminen heikensi kannattavuutta varsinkin ensimmäisenä vuotena. Suo-

messa olevilla yrityksillä oli paljon päällekkäisiä toimintoja. Niiden purkamisessa meni 

ensimmäinen vuosi.  

”Se ensimmäinen vuosi oli tosi raskas, koska ne kiinteät kulut olivat huikeita. . 

Meillä oli kaksi puhelinjärjestelmää, kaksi talousohjelmistoa, kaksi kopiokonet-

ta.  Kaikki oli kaksi, kunnes päästään toisesta sopimuksesta aina irti tämähän on 

ollut tosi raskasta. Tämä vuosi sen takia kannattavuus on kärsinyt. Vuosi menee 

vähintään että pääset ylimääräisestä sopimuksesta eroon. Jos saat ne yhdistet-

tyä”. 

6.6.5 Mitä opimme tästä 

Kun myy omaa yritystä yrityksen arvonmääritys on vaikeaa. Myyjän on ehkä vaikea näh-

dä metsää puilta. Tässä kohtaan kannattaakin varmasti käyttää hyväksi saatavilla olevia 

asiantuntijapalveluita. 

”Joo, se on hirveän vaikea myydä omaa yritystään. Koska totta kai se on sun 

mielestä maailman paras. Ja sulla on joku näkemys siitä minkä arvoinen se on. 

Kyllä se on hirveen vaikee myydä. Me tehtiin yritystutkimus kaksi kertaan. Eli 

arvostettiin se. Me aloitettiin se projekti jo aikaisemmin. Me tilattiin se yritys 

analyysi”. 



 75 

 
 
 

Yrityksen myyntiin kannattaa alkaa valmistautua jo hyvissä ajoin. Se tulisi panna par-

haimpaan mahdolliseen tuloskuntoon jotta  ostaja näkisi mihin yritys pystyy. 

”Me uskottiin tota että hintoja kannattaa nostaa, jotta marginaali suurenee. Me 

tehtiin se vuoden kuluttua uudestaan, ja todettiin että yrityksen arvo oli noussut. 

Sit me laitettiin se myyntiin”. 

Kun ostetaan yritys,  saadaan kasvatettua markkinaosuutta ja liikevaihtoa. Mutta on va-

rauduttava siihen että alussa kannattavuus heikkenee. Yritysten yhdistymisessä syntyy 

kuluja ja paljon päänvaivaa. Prosessi on myös hidas ja synergiahyötyjä ei saada ulosmi-

tattua ensimmäisten vuosien aikana. 

”Kasvu on ollut hyvä, mutta kannattavuus on ehkä vähän kärsinyt. Sen kasvun 

jaloissa”.  

6.7 Case 6 - raskaan kaluston varaosia ja huoltoa 

Ostava yritys on raskaan kaluston varaosa- ja korjaamoyritys. Se työllistää 20 henkilöä 

liikevaihdon ollessa 3,7 M€.  

Ostettu yritys toimii samoin raskaan kaluston varaosa- ja korjaamoyrityksenä omalla alu-

eellaan. Liikevaihto on 3 M€ ja se työllistää 18 henkilöä. 

Raskaan kaluston varaosa- ja korjaamoyritys osti ostokohteen osake-enemmistön ja pyrkii 

näin vahvistamaan asemaansa raskaan kaluston korjaus- ja varaosamarkkinoilla. 

Haastattelu tehtiin ostetun yrityksen toimitiloissa. Haastateltava kertoo itsestään:  

”Kesäkuun alusta 2014 olen toiminut yrityksen toimitusjohtajana. Sitä ennen 

myynnissä raskaan kaluston tehtävissä ja henkilöautopuolen tehtävissä. Maa-

hantuoja taustaa jonkin verran. Pätkä tukkumyynnin maahantuonnista. Mutta 

raskaalla puolella kuitenkin varaosa- ja korjaamopuolta koko urani. Suurin osa 

kuitenkin tuolta merkkikorjaamomaailmasta. Meillä ei ole tässä niin kuin edus-

tuksia niin se on uusi maailma minullekin. Tottunut vähän sieltä marmoritiskin 

puolelta operoimaan”. 

Aikaisemmin ostokohde oli haastateltavalle asiakasyritys. Sitten se tuli myyntiin ja hänel-

le tarjoutui mahdollisuus  lähteä mukaan osaomistajaksi. 
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”Tämä kohde on tuttu mulle niin kuin asiakkaana. Ja sitä kautta tutustunut sii-

hen henkilöstöön. Sitten tavallaan se input tuli mulle päin. Tämmöinen, olisitko 

kiinnostunut. Yhden puoli vuotta varmaan keskusteltiin hiljaa. Sitten aktivoituu 

asia, ja sitten tulin mukaan”. 

6.7.1 Yrityskaupan tavoite sekä asiantuntijoiden käyttö 

Ostajayrityksella oli selvä kasvustrategia laajentua yrityskaupalla. Sitten ostokohde tuli 

myyntiin.  Se toimi samalla alalla, joten yhdistyminen oli luonteva tapaa laajentua. Kaup-

pa toteutti tätä strategiaa.  

”Kyllä se lähtee sieltä Ostokohteesta, oli tullut tavallaan tarve kasvaa. Sanotaan 

näin.  Siellä on tapahtunut sukupolvenvaihdos reilut 10 vuotta sitten. Nyt tuli sit-

ten semmoinen hetki että oli tarve vähän laajentaa toimintaa. Hakenut jopa vä-

hän sieltä Helsingin suunnalta.  Tää tuli vähän niinkuin puskista sitten kuitenkin. 

Mutta se laajentuminen ollut se strateginen vaihe. Haetaan sille voi volyy-

miä...Vähän niin kuin tukijalkaa laventaa”. 

Kaupallisissa neuvotteluissa ja yritysanalyysissä molemmat osapuolet käyttivät asiantun-

tija-apua. 

”Tässäkin on ollut yritysvälittäjä  molemmillakin puolella. Myyjän puolella, kun 

ostajan puolella. Meillä oli tuo Aronia”.  

6.7.2 Liiketoiminnan uudistuminen kaupan jälkeen 

Yritysoston strategia toimi suunnitelmien mukaan. Kumpikin yritys toimi samalla liike-

toiminta alueella ja ne toimivat edelleenkin omissa toimipisteissään hyvin itsenäisesti. 

Liiketoimintaan ei siis ollut odotettavissakaan kovin merkittäviä muutoksia. Liiketoiminta 

ei kuitenkaan kasvanut. Tätä ei voi kuitenkaan pitää epäonnistumisena koska tilanne alal-

la on tällä hetkellä niin vaikeaa. Liikevaihdon pitämistä edes suurin piirtein nykyisellä 

tasolla voidaankin pitää jo saavutuksena tilanteen huomioon ottaen.  

”Kyllä se itse Transaction meni kutakuinkin niin kuin suunniteltiin. Siellä jotain 

yllätyksiä tuli matkan varrella. Heti oikeastaan aloituksessa.  Pääosin tiedettiin 

mitä business on.  Tietynlaisia pettymyksiä ja yllätyksiä on tullut. Onko jotain 

asiakkuuksia menetetty? Parin aikaisempaan vuoteen nähden kehitys on ollut 
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melkein negatiivinen ensimmäisen vuoden ajan. Liiketoiminnan kehityksessä on  

sellainen 5%  droppi”.  

Lähinnä korjaamotoiminnan puolella on paljon aineettomia resursseja, siis erikoisosaa-

mista, joita oli tarkoitus hyödyntää myöhemmin molemmissa yhtiöissä. Tällaisen hiljai-

sen tiedon siirtäminen on kuitenkin aikaa vievää ja sitä ei ole vielä saatu hyödynnettyä 

täydellä mitalla.  

”On tehty paljon sellaista työtä mitä siellä tehdään.  Mutta meillä tästä oikees-

taan hirveesti sinne saatu siirrettyä.  Ehkä se asiakaskantakaan siellä ollut sel-

lainen. Jonkin verran on asiakkaita saatu sitten siirtyä ristiin”.  

Koska yritysten liiketoiminta-alueet olivat niin samankaltaisia, voidaan olettaa saavutet-

tavan paljon synergiahyötyjä. Samoin voitiin vahvistaa ostajayhtiön harjoittamaa maahan-

tuontia tukkumyyntiä. Ostokohteesta tulikin tavallaan asiakas tukkuvaraosille, eikä sen 

ollut tarvetta enää ostaa osia muilta tukkureita.  

”Siksi synergia mitä tässä on nyt haettu on nimenomaan se varaosa hankinta-

kanava. Eli ja kuin se ostajayritys toimii myös itse tukkuna, tuo maahan. Osto-

kohde on aikaisemmin operoinut pelkästään pääkaupunkiseudun tukkureiden vä-

lityksellä,  nyt on pystytty sitten ostajan kautta hankkimaan varaosia.  Sinne on 

kaatunut noin 30% vanhasta hankintakanavasta”.  

Vaikkakin yritykset toimivat samalla liiketoiminta-alueella, asiakaskunta oli erilaista. 

Ostokohteen asiakaskunnan kalusto oli vanhempaa,  jotenka palvelun tarve oli erilaista.  

”Sitä ei ole vielä tullut niin paljon kuin ne (alunperin)  nähtiin. Ajateltiin että tu-

lisi (synergiahyötyä). Ihan selkeästi nähdään, että vaikka me toimitaan samalla 

alalla niin se portfolio on toisenlainen. Sitä on koitettu sitähän siirtää, mutta sitä 

ei ole käytännössä saatu vielä sille tasolle kuin alun perin nähtiin. Ja jatkossa 

varmaan sitten enemmän”.  

Nettikauppa vaikuttaa myös raskaan kaluston varaosamyyntiin. Perinteisten toimijoiden 

liiketoiminta supistuu. Yrityskaupan myötä saatiin volyymi- ja synergiaetuja ja vahvistet-

tua huoltobisnestä. Näin vältettiin merkittävä liiketoiminnan supistuminen. 



 78 

 
 
 

”Pelkkä varaosabisnes on ahtaalla tänä päivänä, kun kuluttaja voi tilata suo-

raan netistä. Niin pakko vähän laventaa sitä toimintaa”. 

Myös jostain liiketoiminta-alueista luovuttiin. Pyrittiin keskittymään ydinliiketoimintaan 

karsimalla rönsyjä. Edellisen omistajan harjoittama käytetyn kaluston ostaminen, kunnos-

taminen ja myyminen oli rönsy, joka poistettiin. Tämä näkyy tuloksissa pienempänä lii-

kevaihtona, mutta pitkällä tähtäyksellä ydinliiketoimintaan keskittyminen on välttämätön-

tä. 

”Se tekeminen mitä edellinen omistaja on tehnyt, sellaisia niin kuin kalustohan-

kintoja. Hankittu itse (kuorma-autoja), korjattu myyty. Sieltä on saatu tietyllä ta-

valla liikevaihtoa Meni taas siihen ei lähdetty strategisesti ollenkaan. On pyritty 

paremminkin sitä korjaamotoiminnan osaamista ja palvelualalla laventamaan. 

Syventämään ja tarjonta lisäämään. Se on aika paha sanoa, olisiko mennyt 

suuntaan tai toiseen.  Mutta kuten sanottu, nyt voin todella heikko (taloudellinen 

tilanne). Kuljetusyrittäjät on tosi ahtaalla. Kaikki ennakoiminen. Huoltojen 

suunnittelu. Sillä tavalla, että niitä huollettaan etukäteen (ei tehdä). Ettei sitten 

ku se hajoo (kuorma-auto) se on menny aika lailla minimi (korjaaminen).  Yli-

päätänsä kun korjataan, niin korjataan vain se rikkinäinen kohta”. 

Huonossa taloudellissa tilanteessa kalusto vanhenee ja sen korjaustarve kasvaa. Yritys-

kaupan myötä toivottiin saatavan ostokohteen perinteisiä asiakkaita, joilla on vanhempaa 

kalustoa ja näin ollen enemmän korjaustarvetta. Tämän toivottiin auttavan laman yli. Se 

ei kuitenkaan toteutunut ihan toivotulla tavalla, koska näiden kuljetusyrittäjien tilanne on 

sen verran kiperä, että he ovatkin alkaneet omatoimisesti tekemään kaluston korjausta ja 

huoltoa ja kilpailuttamaan huoltotarjouksia. 

”Sitä nimenomaan siinä ajateltiin että nähtiin että asiakaskunta ollut nimen-

omaan sitä vanhemman kaluston käyttäjää. Nähtiin että siinä on sitten kuitenkin 

siinä potentiaalia. Mutta jonkin verran on lisääntynyt se itse tekeminen. Ehkä 

pienemmät 1-2 auton omistajat korostuneemmin. Ihan selkeästi näin että hinnoit-

telua tehdään, että kysellään tarjouksia”.  
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6.7.3 Mitä opimme tästä 

Yrityskauppa oli kaiken kaikkiaan onnistunut, se noudatti suunniteltua strategiaa. Saavu-

tettiin synergiahyötyjä ja vältettiin liikevaihdon supistuminen, joka olisi tapahtunut ilman 

yrityskauppaa. Jos kuitenkin mietitään mitä asioita olisi voinut tehdä toisin, niin ne liitty-

vät eniten yrityskaupan valmisteluihin. Valmistelut olisivat voineet olla huolellisempia ja 

ottaa huomioon tarkemmin asioita kuten kiinteistöt ja varastot ja niiden todellinen arvo. 

Samoin olisi kannattanut panostaa liiketoiminta-alueen tulevaisuudennäkymien arvioin-

tiin enemmän. 

”No sanotaan nyt että tästäkin on sillon aikanaan tehdä jonkinmoinen SWOT,  

mutta se olisi voinut olla syvällisempi. Silloisen myyjän vinkkelistä positiivisem-

pi, kuin meidän ostajan vinkkelistä. Olisi ehkä pitänyt ostajan vinkkelistä tehdä 

syvempi analyysi. Nimenomaan niitä uhkatekijöitä kuten fasiliteetit, vuokrakiin-

teistössä ollaan... Ehkä enemmän, tai laajemmin jotain trendejä taikka tutkimuk-

sia ois voinut alueellistenkin tehdä”.  

Vanha omistaja oli mukana kolme kuukautta. Se oli juuri sopiva aika, koska ostaja toimi 

jo aiemmin samalla liiketoiminta alueella. Ostaja sai sen mitä tilasi. Vanhan omistajan 

hiljaisen tiedon siirtämiseen kolme kuukautta oli hyvä aika. Jos liiketoiminta-alue ei ole 

ostajalle tuttu, vanha omistaja kannattaa sitouttaa paljon pidemmäksi ajaksi ostettuun yri-

tykseen. 

”Edellinen omistaja oli kolme kuukautta. Tässä tapauksessa ihan ok. Se olisi 

ihan eri asia jos lähtisi uusille vesille (ilman toimialaosaamista). Silloin ehdot-

tomasti liian lyhyt aika”.  

Tärkein asia uuden yrityksen haltuunotossa on nykyisten asiakkuuksien säilyttäminen ja 

hyvä hoito. Vanhan omistajan siirtyessä pois pitäisi varmistaa että uusikin omistaja tuntee 

asiakkaan tarpeet. Tämä on hyvin aikaa vievä prosessi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 

uuden ja vanhan omistajan olisi pitänyt kiertää kaikki asiakkaat läpi. Tavata henkilökoh-

taisesti pöydän ääressä. Tämä tärkeä vaihe jää hyvin usein tekemättä. Yksi syy lienee se, 

että toisen osapuolen, vanhan omistajan, intressi asiakkuuden hoitoon ei ole enää kovin 

suuri. Tässäkin yrityskaupassa asiakkuuksien haltuunotto henkilökohtaisilla asiakasta-

paamisilla uuden ja vanhan omistajan kanssa jäi vajavaiseksi. Sen olisi voinut tehdä pa-

remmin. 



 80 

 
 
 

”Ihan sillä tavalla ei käyty, mikä oli mun visio, että asiakkuuksia olisi käyty läpi.  

Siinä ois vanha ja uusi käynyt pöydän yli esittäytymässä”.  

6.8 Tapauksien yhteenveto 

6.8.1 Yrityskauppa kasvustrategiana 

Yrityskauppaa voidaan käyttää kasvustrategiana erilaisissa tilanteissa. Tavallisesti pyri-

tään vahvistamaan markkina-asemaa omalla liiketoiminta-alueella. Ostamalla omaa liike-

toimintaa tukevaa ja täydentävää toimintaa voidaan saada uusia markkinoita. Yritystoi-

mintaa voidaan laajentaa uusille alueille ostamalla alueelta vastaavaa liiketoimintaa har-

joittava yritys. Näin saadaan valmis toimiva organisaatio ja asiakaskunta uudelta alueelta. 

Erityisen kannattavaa tämä on silloin, kun investoidaan uuteen maahan tai uuteen liike-

toimintakulttuuriin. 

Tuotannolliset seikat voivat vaikuttaa myös kaupan kohteen valintaan. Yrityskaupalla 

voidaan laajentaa omaa tuoterepertuaaria tai tuotantoa. Yksittäisten tuotteiden valmista-

misesta voidaan laajentaa kokonaisratkaisujen myyntiin. Kun asiakkaalle voidaan tarjota 

kokonaisratkaisuja ja samalla kasvattaa volyymia, päästään parempaan keskikatteeseen. 

Kaksi yritystä täydentävät toinen toisensa osaamista. Yrityskauppa lisää tietotaitoa yritys-

ten välillä.  

Täydentämällä liiketoimintaa voidaan tasoittaa yksittäisten tuotteiden ja palvelujen se-

sonkiluonteista kysyntää. 
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Kuva 14: Yrityskauppa liiketoiminnan kasvun välineenä Ossi Viljanen mukaan 

6.8.2 Strategia ja sen toteutuminen  

Yrityksen kasvustrategiana yritysosto on yksi tärkeimmistä. Yrityksen strategia pitää 

määritellä huolellisesti etukäteen ja asettaa tavoitteet. Ei kannata kuitenkaan tehdä liian 

yksityiskohtaista suunnitelmaa tarkkoine aikatauluineen, se osoittautuu todennäköisesti 

myöhemmin liian kunnianhimoiseksi. Kaikkia tilanteita ei voi etukäteen arvioida. Mikään 

tutkimuksen yrityksistä ei ollut tehnyt erityisen tarkkaa strategiaa yrityskaupan jälkeisestä 

liiketoiminnasta. Näin ollen myös vältyttiin suurilta yllätyksiltä.  

Strategiana voi olla hankkia lisää resursseja, kuten markkinaosuuksia tai tuotannollisia 

resursseja. Osaamista voi olla myös hankkia liiketoimintaa ostamalla. Molemmat yrityk-

set voivat oppia toisiltaan. Osaaminen ja hiljainen tieto on resurssi, mitä yrityskaupan 

mukana hyvin usein saadaan, mutta tiedon siirtäminen on usein hidasta ja vaikeaa haasta-

teltavissa yrityksissä. 

Strategian tarkoituksena on kasvaa ja parantaa liiketoimintaa ja kannattavuutta. Tämä on 

helpompi toteuttaa, jos ostettu yritys on hyvin hoidettu ja kannattava. Huonosti hoidettu 

kannattamaton yritys ei todennäköisesti paranna ostaja yrityksen liiketoimintaa.  

laajentuminen	uudelle	maantieteelliselle	alueelle	

markkina-aseman	vahvistaminen		

laajentunen	uusille	markkinoille	

asiakkaan	tarpeiden	mukaan	kasvaminen	

tuoteperheen	kasvattaminen	

omien	tuotteiden	saaminen	valikoimiin	

osaamisen	lisääminen	

keskikatteen	parantaminen	

ostovolyymien	tuomien	etujen	tavoittelu	
liiketoiminnan	kausivaihteluiden	tasoittaminen	



 82 

 
 
 

Myynnin lisääminen uusasiakashankinnalla on aina se työläämpi ja kalliimpi vaihtoehto 

kuin myynti olemassa oleville asiakkaille. Yrityskauppa voikin olla asiakashankinnan 

keino, jossa kaupan myötä saadaan markkinaosuus, asiakasrekisteri ja asiakaskunta, joi-

hin jo rakennettu pitkäaikainen ja toimiva asiakassuhde. Yrityskaupalla voidaankin siis 

ostaa markkinaosuuksia. 

Yleisesti ottaen voidaan olettaa, että yrityskauppa ja yritysten yhdistäminen paransivat 

liiketoimintamahdollisuuksia. Kannattavuus kuitenkin heikkeni tutkituissa yrityksissä heti 

yrityskaupan jälkeen, mutta tämän oletetaan olevan vain väliaikainen tilanne. Yritysten 

yhdistyminen heikensi kannattavuutta ensimmäisinä vuosina, koska yrityksillä oli pääl-

lekkäisiä toimintoja. Niiden purkamisessa saattoi mennä vuosiakin. Olisikin mielenkiin-

toista seurata yrityksiä muutaman vuoden kuluttua uudelleen ja tarkastella liiketoiminnan 

kehitystä pitemmällä ajanjaksolla.  

6.8.3 Yrityksen myyntikuntoon laittaminen 

Tässäkin tutkimuksessa havaittiin, että päätös yrityksen myynnistä johtuu usein yrittäjän 

ikääntymisestä ja halusta päästä eläkkeelle. Luopuminen usein elämäntyönä olevasta yri-

tyksestä on vaikeaa ja tunteet pintaan nostattavaa. Haluttaisiin löytää uusi omistaja, joka 

jatkaisi edellisen omistajan elämäntyötä. Tämä havaittiin vaikuttavan ostajakandidaatin 

valintaan.  

Ostajan rooli on enemmän pragmaattinen. Ostoyrityksen liiketoiminnan kannattavuus ja 

oikean myyntihinnan arvioimiseen käytettiin paljon aikaa, analyysejä ja ulkopuolista 

apua. Liiketoiminnan arvioiminen käytännön toiminnan tasolla osoittautui kuitenkin vai-

keaksi. Lyhyet yritysvierailut kohdeyrityksessä olivat pintapuolisia, eivätkä antaneet ko-

vinkaan laajaa käsitystä kuinka liiketoimintaa pyöritetään käytännössä. Saattoi jopa olla 

niin, että vierailujen aikana yrityksessä ei ollut normaalia toimintaa, koska myyntiaikeita 

haluttiin pitää salassa henkilökunnalta ja asiakkailta.  

Yrityksen myyntiin kannattaa alkaa valmistautua jo hyvissä ajoin ja varmistaa, että sen 

liiketoiminta on parhaassa mahdollisessa kunnossa myyntihetkellä. Samalla tarjotaan ti-

laisuus ostajille nähdä lukujen valossa, minkälaiseen tulokseen yrityksellä on mahdollista 

päästä. Myytävä yritys tulisikin panna parhaimpaan mahdolliseen tuloskuntoon, jotta os-

taja näkisi mihin yritys pystyy. 
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6.8.4 Asiantuntijoiden käyttö 

Kaikki haastateltavat käyttivät asiantuntija-apua yrityskaupassa. Tyypillisesti asiantuntija 

oli yritysvälittäjä. Yritysvälittäjän rooli kontaktin luomisessa on tärkeä. Kun yritys pan-

naan myyntiin, niin se halutaan tehdä usein hiljaisesti. Pelätään että jos yritys on myyn-

nissä, se saattaa heikentää asiakkaiden luottamusta yrityksen toimituskykyyn pitkällä ai-

kavälillä. Henkilökunnan motivaatio ja pelko työpaikan säilymisestä saattaa heikentää 

työmotivaatiota ja työilmapiiriä. Parasta siis pitää matalaa profiilia yrityksen myynnistä. 

Näin ollen yrityskauppaa suunnittelevan onkin vaikea löytää sopivia myytäviä yrityksiä 

ilman yritysvälittäjän apua.  Yritysvälittäjä toimi kontaktin luojana useimmissa haastatte-

luissa yrityksissä.  

Ostettavan yrityksen arvonmäärityksessä ulkopuolisesta asiantuntija-avusta oli suurta 

apua. Usein asiantuntija oli yritysvälittäjä. Sekä ostaja että myyjä käyttivät usein omaa 

yritysvälittäjää. Myös pankit, rahoituslaitokset ja Finnvera auttoivat yritysanalyyseissä ja 

arvonmäärityksessä. Vaikka ostaja olisikin tuntenut myytävän yrityksen ja sen omistajat 

hyvin jo vuosikymmeniä, todettiin kolmannen osapuolen käyttö tärkeäksi. Ulkopuolinen 

henkilö koettiin neutraaliksi ja hän saattoi paremmin tutkia asioita, mitä toisensa tuntevat 

osapuolet eivät olisi kehdanneet tehdä. Yritysanalyysit, arvonmääritykset ja muu taloudel-

linen arviointi on haastateltujen mielestä syytä jättää asiantuntijoiden harteille. 

Tutkimusaineistosta nousee esiin se piirre, että yritysoston vaikutuksen liiketoiminnalle 

tulkitsee ostava ja ostettu osapuoli eri tavalla.  

6.8.5 Rahoitus 

Harva yrityskauppa voidaan toteuttaa ilman ulkoista rahoitusta. Tästä seuraa se hyvä puo-

li, että ulkopuolinen rahoittaja usein selvittää ostettavan yrityksen kannattavuuden huolel-

lisesti. Ostajat saavatkin tästä tärkeää asiantuntija-apua.  

Rahoitustarve ja aikataulu osoittautuu usein liian optimistiseksi. Tavoitteisiin ei usein 

päästä siinä aikataulussa mitä ostohetkellä suunniteltiin. Matkan varrella tulee usein yllä-

tyksiä. Synergiahyötyjen tuomat säästöt eivät toteutunutkaan niin nopeasti kuin suunnitel-

tiin. Järjestelmien ja toimintamallien yhdistäminen kesti suunniteltua pitempään.  Osittain 

jo senkin tähden, että olemassa olevia päällekkäisiä palvelusopimuksia ei voitu välittö-

mästi purkaa. Finnveran roolia ylitysrahoituksessa pidettiin tärkeänä.  
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6.8.6 Asiakkuuksien haltuunotto 

Kaupan jälkeen yrityksen liiketoiminta voidaan yhdistää, taikka pitää erillään.  Riippu-

matta siitä, kumpi menetelmä valitaan, ostetun yrityksen haltuunottoa pidettiin erittäin 

tärkeänä. Tärkein osa haltuunottoa on ostokohteiden asiakkuuksien siirtäminen uudelle 

omistajalle hallitusti. Asiakkuudet ovat usein pitkäaikaisia asiakassuhteita jotka ovat voi-

makkaasti henkilöityneet ostokohteiden omistajiin tai myyntihenkilökuntaan. Jos vanha 

omistaja siirtyy sivuun tai myyntihenkilökunta vaihtuu, on vaarana, että asiakassuhde 

kärsii. Näin ei saa tapahtua, koska sillä on suora vaikutus liikevaihtoon ja kannattavuu-

teen. Usein myös merkittävin ostomotiivi on uusien asiakkaiden ja markkinoiden hank-

kiminen.  

Hyvä tapa varmistaa asiakkuuksien säilyminen on sitouttaa vanhat omistajat ja myynti-

henkilökunta pariksi vuodeksi yritykseen ylläpitämään  asiakassuhteita ja pehmentämään 

muutosta.  Samalla saadaan siirrettyä hiljaista tietoa uuteen yritykseen. 

Asiakkuudet tulisikin ottaa heti haltuun, keskustellen ja kuunnellen asiakkaiden tarpeita, 

erityspiirteitä ja tapaa tehdä bisnestä.  

Asiakkuuksien haltuunottoon käytettiin erilaisia menetelmiä. Toiset yritykset tiedottivat 

asiakkaille omistajanvaihdoksesta ja kysyvät heiltä suoraan onko tämän johdosta tarpeel-

lista järjestää asiakastapaaminen. Menetelmä toimi tehokkaasti, koska tärkeimmät asiak-

kaat, jotka tuovat suurimman osan liikevaihdosta, halusivat tavata. Satunnaiset asiakkaat, 

joiden osuus liikevaihdosta oli pieni, eivät nähneet tarvetta tapaamiselle.  

Toiset yritykset taas soittivat tai tapasivat systemaattisesti kaikki vanhat  asiakkaat läpi. 

Asiakastapaamiset olivat aina hedelmällisiä. Asiakkaat hyväksyivät muutoksen ja näkivät 

uudessa omistajissa jopa uusia mahdollisuuksia. Asioita jotka olivat vuosikausia toimi-

neet epätyydyttävästi, voitin näin uuden omistajan voimin heti korjata.  

Muutosvastarinta onnistuttiinkin torjumaan useimmissa tutkituissa yrityksissä hyvin. Uusi 

omistaja otettiin vanhojen asiakkaiden keskuudessa hyvin vastaan, vaikka omistaja tuli 

jopa eri liiketoiminta-alalta mukaan. Joissain tapauksissa oli jopa etua että uudella omista-

jalla oli erilainen tausta kuin vanhalla: perinteinen konepaja sai tuulahduksen modernilta 

ICT-alalta ja sen modernista johtamisesta. Asiakkuuksien hoito modernisoitui ja siirryttiin 
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tuotantokeskeisestä ajattelusta ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan, jossa asiakas on keski-

össä. 

Erässä haastateltavassa yrityksessä haltuunottoa ei tehty kunnolla. Asiakkaille ei kerrottu 

uudesta tilanteesta ajoissa ja selkeästi. Ruotsalainen omistaja ei myöskään perehtynyt 

Suomen markkinoiden erityispiirteisiin, eikä alan suomalaisiin kaupantekotapoihin Syntyi 

myös tilanteita, jossa myyjä- ja ostajayrityksen myynti kilpaili samoista asiakkaista. Jäl-

keenpäin asiat pyrittiin korjaamaan vaihtelevalla menestyksellä.  

On tärkeä säilyttää nykyiset asiakkaat ja kehittää varovasti uusia toimintatapoja. Se tapah-

tui parhaiten varmistamalla, että toiminta jatkuu ja kehittyy samanaikaisesti. Asiakassuh-

de säilyy entisellään ilman epäjatkuvuuskohtia. 

6.8.7 Synergiaedut 

Parhaat synergiahyödyt saatiin hallinnon ja tietojärjestelmien yhdistämisestä. Kirjanpito 

on helppo yhdistää palkanlaskentaan.  Varasto-, kirjanpito- ja asiakkuuksienhallintajärjes-

telmät (CRM) haluttiin yhdistää mahdollisimman nopeasti. Samoin palvelusopimukset, 

kuten puhelinliittymät ja toimistokoneiden leasingsopimukset haluttiin yhdistää heti.  

Käytännössä siihen kuitenkin saattoi mennä vuosikin.  

Itse ydinliiketoiminnasta ei saatu useinkaan synergiahyötyjä. Tämä johtuu varmastikin 

siitä, että yritysten liiketoiminnat eivät olleet päällekkäisiä, vaan toisiaan täydentäviä. 

Useat haastateltavat korostivat sitä asiaa, että päällekkäistä liiketoimintaa ei kannata 

hankkia. Kilpailijan ostaminen pois markkinoilta katsottiin äärimmäisen kalliiksi operaa-

tioksi. Siihen ei pienen yrityksen katsottu kannattavan ryhtyä laisinkaan. Jos kilpailevaa 

liiketoimintaa hankittaisiinkin, eikä markkinaa kyettäisi vastaavalla määrällä lisäämään, 

tulisi osa liiketoiminnasta saneerata,  siis lakkauttaa. Tällöin osa kalliisti hankituista re-

sursseista muuttuisi arvottomiksi ja yrityskauppa muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi. 

Päällekkäisiä liiketoimintoja ei siis voitu karsia ja näin kannattavuutta parantaa.  Yritys-

kaupan myötä kuitenkin sekä ostava että myyvä yritys oppivat toisiltaan parempia toimin-

tatapoja ja pystyvät tehostamaan omaa toimintaansa. Samoin asiakaspalvelua pystyttiin 

parantamaan. Sen sijaan että asiakkaalle tarjottiin yksittäisiä tuotteita, toisiaan täydentävä 

liiketoiminta mahdollisti kokonaisratkaisujen tarjoamisen. Näin palvelusta saatiin parem-

pi hinta, joka lisäksi kannattavuutta.  
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Osaaminen ja hiljainen tieto on resurssi, jota voidaan monistaa rajattomasti, jos se vain 

onnistutaan siirtämään yksiköstä toiseen. Monesti yrityksillä on erikoisosaamista, joka on 

vain yrityksen sisällä. Tämä osaaminen tulisi hyödyntää jatkossa molemmissa yrityksissä. 

Tiedon siirtäminen havaittiin vaikeaksi ja hitaaksi. Osaamistasosta saatavan hyödyn to-

dentaminen on vaikeaa, mutta sillä uskottiin saavutettavan toiminnan tehostamista.  

6.8.8 Muutosvastarinta 

Kuin kaksi yritystä yhdistää toimintansa, asiakkaansa ja yrityskulttuurinsa, tapahtuu var-

masti muutoksia, halusipa sitä tai ei. Uskottelu, että kaikki jatkuu entisellään, on harhaa. 

Henkilökunta ja asiakkaat saattavat kokea muutosvastarintaa, koska he ovat huolissaan 

omasta asemasta uudessa organisaatiossa. Nämä ovat pelkoja, jotka usein osoittautuvat 

aiheettomiksi, mutta ovat hyvin luonnollisia.  

Parhaaksi tavaksi uudet omistajat näkivät jalkautumisen asiakkaiden ja oman  henkilöstön 

pariin. Piti tutustua ostoyrityksen asiakkaisiin, paneutua heidän tarpeisiinsa ja tapaan teh-

dä bisnestä. Haaste onkin oppia tuntemaan heidät samalla tavalla kuin vanhat omistajat 

heidät tunsivat. Jos työ tehdään huolellisesti, todennäköisesti asiakassuhdetta voidaan 

jopa parantaa, koska suurempi yritys, jolla on suuremmat resurssit ja kehittyneempi yri-

tyskulttuuri, eivät ole niin ahdaskatseisia, kuin vanha yritys.  

Henkilöstöä ei sovi myöskään unohtaa yrityskaupan jälkeen. Ihminen reagoi muutokseen 

yleensä negatiivisesti, jos siihen sisältyi epävarmuustekijöitä. Työntekijät ovat huolissaan 

työpaikoistaan ja heidän työpanoksensa arvostuksen säilymisestä. Haastatteluissa oli ko-

keneita yritysostajia, jotka painottivat erityisesti sitä, että työpaikan identiteettiä ja tapaa 

hoitaa asioita tulee vaalia. Pienet yksityiskohdat, kuten kuinka pukeudutaan työpaikalla, 

taikka kuinka päivittäisiä asioita hoidetaan on tärkeä osa työpaikan identiteettiä ja ilma-

piiriä. Niitä pitää pyrkiä säilyttämään ja vaalimaan. 

6.8.9 Hallitus 

Yrityskauppa pitää myös huomioida hallituksen toiminnassa. Tästä asiasta oli ehkä hie-

man erilaisia näkemyksiä. Toiset pitivät tärkeänä, että  ostettavalle yritykselle saadaan 

edustaja hallitukseen. Nähtiin myös tärkeäksi, että yrityksen hallitus edustaa yhtenäisesti 

koko konsernin linjaa.  
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Toisaalta taas pidettiin erittäin tärkeänä, että yrityksen hallituksessa on mahdollisimman 

paljon ulkopuolisia henkilöitä, jotka edustavat mahdollisimman laajaa osaamistaan liike-

toiminnan eri osa-alueita. Hallitusten jäsenten pitää pystyä tuomaan uusia ja erilaisia nä-

kemyksiä. Näin erilaiset ihmiset täydentävät toisiaan ja sparraavat toisiaan. Tehtiin jopa 

niin, että yrityksen henkilöstöstä vain toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen ja muut halli-

tuksen jäsenet ovat yrityksille ulkopuolisia. Toimitusjohtajan rooli on tällaisessa hallituk-

sessa lähinnä operatiivisten asioiden esittäjän roolissa. Muut hallituksen jäsenet vastaavat 

yrityksen strategiasta.  

6.8.10 Yrityskaupan vaikutus liiketoimintaan 
Eräs haastateltava, Ossi Viljanen, jo 15 yrityskauppaa tehnyt yrittäjä, kiteytti hyvin yri-
tyskaupan avainasiat 

”Tärkein yksittäinen tekijä on kuitenkin se, että yrityskaupan on tuotava lisäar-

voa olemassa olevaan liiketoimintaan. Syyksi ei välttämättä riitä se, että se täy-

dentää toimintaa, vaan tarkoituksen tulee olla syvempi. Lisäksi kauppa ei saa ol-

la lääke vaan enemmänkin piriste, joka tuo toimintaan uutta kulmaa. Lisäksi os-

tajalla tulisi olla visio noin 3-5 vuoden päähän siitä missä ollaan, kun kauppa on 

toteutettu ja mikä on ostokohteen tärkein tavoite jatkossa. Nämä voivat olla ase-

man säilyttäminen, tuotteen edelleen kehittäminen, liikevaihdon kasvu tai vaikka 

katteen nostaminen”. 

Yrityskaupan lähtökohtien pitää olla terveitä, jos halutaan saada liiketoiminnan kasvua 

aikaiseksi. Jo aiemmin todettiin, että kannattaa ostaa mieluummin kannattava yritys, kuin 

kannattamaton yritys halvalla. Terve yritys tuottaa jatkossakin todennäköisesti paremmin 

kuin huonosti hoidettu yritys. Samoin ostavan yrityksen täytyy olla hyvässä tuloskunnos-

sa ostaessaan toisen yrityksen. Yrityskauppa rasittaa lyhyellä tähtäimellä yrityksen tulos-

ta. Muutokset ja päällekkäisyydet aiheuttavat lisää kuluja, joita ei heti voida poistaa. 

Kannattavuus siis lyhyellä tähtäimellä kärsii, vaikka se pitkällä tähtäimellä paranisikin.  

Heikkokuntoinen yritys ei ehkä kestä tällaista hetkellistä lisärasitusta.  

Ostostrategian tavoitteiden tulisi olla selvät ja ulottua vähintään kolmen vuoden päähän. 

Ostakohde voidaan valita niin että se täyttää nämä tavoitteet. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

7.1 Yhteenveto tutkimustuloksista ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia ostetun ja myydyn yrityksen liiketoimintamallin 

uudistumista yrityskaupan jälkeen. Kuinka se muuttui ja kehittyi kaupan jälkeen. Kuinka 

kahden eri yrityksen liiketoiminnan yhdistyminen onnistui ja kuinka ne vaikuttivat toinen 

toisiinsa. Oppivatko yritykset toisiltaan hyödyllisiä asioita? Koettiinko muutosvastarin-

taa? Menikö kaikki suunnitellun strategian mukaan? Saatiinko synergiahyötyjä? 

Tutkimusongelmana oli selvittää, miten liiketoiminta uudistuu yrityskaupan jälkeen. Lii-

ketoiminnan muutosta arvioitiin tutkimuksessa ja seurattiin, kuinka se vastasi alkuperäistä 

strategiaa ja oliko yhdistymisellä ennalta arvaamattomia vaikutuksia. Tutkimusongelmaan 

haettiin vastauksia kysymykseen, toteutuiko liiketoiminta yhdistymisen jälkeen, kuten 

strategiassa alun perin suunniteltiin. 

Tutkimusaineisto saatiin valitsemalla tutkimukseen suomalaisia pienyrityksiä. Heille esi-

tettiin tutkimuskysymykset. Haastattelut tallennettiin ja litteroitiin, jonka jälkeen tästä 

aineistosta tehtiin kuusi tapaustarinaa.  

Millaisia motiiveita ostavalla yritykselle oli ostaa ostokohteena oleva yritys ja liittyivätkö 

ne yrityksen kasvustrategiaan? 

Yritykset hakivat kasvua hankkimalla ostokohteena olevia yrityksiä. Tarkoituksena oli 

lisätä olemassa olevia resursseja, taikka hankkia puuttuvia resursseja. Tärkeimmät resurs-

sit, jota haluttiin hankkia, olivat ostokohteen asiakkuudet. Tutkimuksen yritykset olivat 

myös kiinnostuneita täydentämään heidän nykyistä liiketoimintaansa.   

Miten yrityskaupan suunniteltiin vaikuttavan ostettavan ja ostavan yrityksen kas-

vustrategiaan ja tulevaan liiketoimintaan? 

Laajentuneen asiakaskunnan uskottiin tuovan lisää liikevaihtoa. Täydentävän liiketoimin-

nan taas uskottiin parantavan palvelua ja vastaavan paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja 

sillä uskottiin pääsevän tuoteorientoituneesta markkinoinnista ratkaisukeskeiseen markki-

nointiin. Asiakkaille toivottiin voitavan tarjota kokonaisratkaisuja. Jotkut yritykset pyrki-

vät laajentumaan myös maantieteellisesti. 

Miten lopputulos vastasi alkuperäistä suunnitemaa? 
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Alkuperäiset suunnitelmat toteutuivat hyvin. Markkinoita ja palvelua onnistuttiin laajen-

tamaan. Liikevaihto ei useimmilla yrityksillä kuitenkaan kasvanut ja liikevoittoprosentti 

jopa heikkeni. Liikevaihdon huonosta tuloksesta voidaan syyttää myös lamaa. Liikevoit-

toa rasitti yhdistymisestä aiheutuneista ylimääräisistä kuluista. 

Kuinka ostokohteen ja ostajayrityksen liiketoiminnat uudistuivat yrityskaupassa?  

 

Kuva 15: Yrityskaupan vaikutukset liiketoimintaan 

Kilpailussa pitää erottua muista ja tarjota jotain ainutlaatuista, joka on vaikeasti kopioita-

vissa tai jäljiteltävissä (Pulkkinen et al. 2005, 8). Laajentaakseen liiketoimintaa yritys-

kaupalla, tutkimukseen osallistunut Pohjanmaan Rakennuspelti Oy osti lasialalla toimivan 

yrityksen ja sai hankittua itselleen ainutlaatuisen tuotteen ja näin se erottui muista vastaa-

vista rakennusalan kilpailijoista. Osahankinta Oy onnistui yhdistämään yrityskaupalla 

huolto- ja korjaamopalvelut samaan yritykseen. Kaikki tutkimukseen osallistuneet yrityk-

set kykenivät hankkimaan jotain erikoisosaamista yrityskaupan yhteydessä.  

Liiketoimintamalli on sekä arvon luomiseen, että ansaitsemiseen yhdistävä rakenteellinen 

ratkaisu (Pulkkinen et al. 2005). Tutkimukseen osallistuneet, case 6:n autojen vara-

osakauppaa harjoittava yritys ja Osahankinta Oy loivat omat sisäiset markkinat hankki-

malla Case 6 ostokohteen ja Hintukaisen Autokorjaamon, saaden näin auton huolto ja 

+uudet	asiakkaat	
+parantuneet	palvelut	
+synergiahyödyt	
+uutta	osaamista	

	
	

-päällekkäisyydet	ja	muut	
ylimäräiset	kulut	heikentävät	

kannattavuutta	
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korjaustoimintaa, joka tarvitsivat auton varaosia. Näin he loivat omat sisäiset markkinat 

varaosilleen ja sisäisen asiakkuuden. Arvon ansaitseminen tapahtui siis yrityksen sisällä.   

Kaiken keskiössä on siis asiakas ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen.  (Jylhä et al. 

2013, 19). Tämä asia oli hyvin ymmärretty kaikissa yrityksissä. Tampereen Konepajat 

yhdisti eri konepajojen tuotantokapasiteettia ja tuotevalikoimaa ja pystyi näin täydentä-

mään asiakkaalle tarjoamiaan palveluita. Yritys kykeni antamaan asiakkaalle yrityskau-

pan jälkeen kokonaisratkaisuja. Perinteisen metallin työstämisen lisäksi yritys kykeni nyt 

antamaan tuotteiden pinnoituspalveluita. Aikaisemmin yksi konepaja oli keskittynyt pie-

niin kappaleisiin ja toinen suurin kappaleisiin.  Yhdistämällä toiminnot samaksi konser-

niksi voitin toteuttaa asiakkaan tarpeita missä oli pieniä ja suuria kappaleita. Pohjanmaan 

Rakennuspelti Oy täydensi peltikatetoimintaansa ostamalla lasiliikkeitä, voiden näin tar-

jota kokonaisratkaisuja julkisivuihin. Toinen rakennusalan yritys taas epäonnistui ostetun 

yrityksen haltuunotossa. Huonosta koordinoinnista johtuen ostaja- ja ostettu yritys päätyi-

vät kilpailemaan keskenään.  

Menestyvä liiketoiminta perustuu asiakassuhteen hoitamiseen (Jylhä et al. 2013, 19). 

Asiakassuhteen haltuunotto ja vanhojen asiakkaiden onnistunut siirto uudelle omistajalle 

oli toiminta, mitä pidettiin erittäin tärkeänä kaikissa yrityksissä. Asiakkaiden muutosvas-

tarinta vältettiin pääsääntöisesti, vaikkakin monet asiakassuhteet olivat hyvin vanhoja ja 

perustuivat edellisen omistajan henkilökohtaisiin suhteisiin. Vaikka yrityskauppa tuo mu-

kanaan vääjäämättä muutoksia, yritetään asiakassuhde säilyttämään sellaisenaan, tai ke-

hittämään sitä siihen suuntaan kuin asiakas haluaa. Konepajayrityksen kohdalla uusi 

omistaja toi uutta raikasta näkemystä ICT-alalta, jossa on aikaisemmin toiminut. Hän toi 

perinteiselle teollisuus alalle modernia ratkaisukeskeisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Monet 

yritykset järjestivät asiakastapaamiset kaikkien asiakkaiden ja uusien omistajien kanssa. 

Pohjanmaan Rakennuspelti Oy suoritti kyselyn näille asiakkaille ja kysyi onko tapaami-

sen tarvetta. Yrityksen tärkeimmät asiakkaat halusivatkin tavata uudet omistajat.  

Liiketoimintamallissa yrityksen strategia muutetaan konkreettiseksi arvolupaukseksi, 

asiakassuhteeksi ja liiketoimintaverkoksi. (Pulkkinen et al, 17). Yritys saattoi aloittaa 

toimintansa metallilla, mutta osti monia lasialan yrityksiä ja laajensi toimintaansa useille 

paikkakunnille. Säästettiin matkakuluissa, parannettiin paikallista näkyvyyttä ja päästiin 

mukaan pääkaupunkiseudun rakennusbisnekseen. Alueellisen laajentumisen myötä kyet-
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tiin palvelemaan asiakasta aina paikallisesti eri puolilla Suomea. Yrityskauppojen myötä 

pystyttiin antamaan asiakkaille kokonaisratkaisuja ympäri maata. 

Yritys asemoidaan vallitsevaan toimialaan niin, että luontaiset ja hankittavat ominaisuu-

det mahdollistavat menestyksellisen toiminnan ja antavat suojan kilpailuvoimaa vastaan 

(Vanhala et al. 2002). Autojen varaosa- ja korjaustoiminta on hyvin ketjuuntunutta Suo-

messa. Ketjuun kuulumattoman  autonvaraosia toimittavan tai huoltoa tekevän yrityksen 

on hyvin vaikea toimia itsenäisesti.  Tutkimuksessa oleva autojen varaosia myyvä yritys 

hankkikin itselleen autojen huoltoja tekevän yrityksen. Näin yritys pysyi itsenäisenä,  eikä 

sen tarvinnut liittyä olemassa oleviin ketjuihin. Yritys loi oman ketjunsa  kilpailemaan 

valtakunnallisten ketjujen kanssa.  

Yritysten välinen kilpailu tapahtuukin kasvavissa määrin liiketoimintamallien välillä yk-

sittäisten tuotteiden ja palveluiden sijaan (Pulkkinen et al. 2005, 9). Metallituotteita val-

mistava yritys laajensi toimintaansa lasialalle voidakseen tarjota kokonaisratkaisuja. Ko-

nepajayritys yhdisti erilaisia konepajoja ja lisäsi niihin toimintoja, kuten maalausta luo-

dakseen liiketoimintamallin joka paremmin pystyy ratkaisemaan asiakkaan kokonaistar-

peen. Yrityskauppojen myötä nämä yritykset kehittyivät tuotantokeskeisistä ajattelutavas-

ta ratkaisukeskeisen ajattelutapaan,  jossa asiakas on keskiössä. 

Kaiken tärkeintä on arvon tuottaminen. Arvoa tuotetaan asiakkaille ja sitä kautta yrityksil-

le itselleen (Puusa et al. 2011). Konepajan edelliset omistajat työstivät kappaleita, mutta 

eivät pinnoittaneet niitä. Yrityskaupan yhteydessä hankittiin maalausvälineet, ja ryhdyt-

tiin pinnoittamaan asiakkaalle  valmistettuja kappaleita heidän sitä pyytäessään. Arvonlisä 

oli merkittävä, kannattavuus ja kilpailukyky parantui.  

Yrityksen tarvitsemat resurssit voivat olla konkreettisia, kuten koneet ja laitteet, tai abst-

rakteja, kuten tietotaitoa ja asiakassuhteita. (Wernerfelt 1984, 172). Kaikissa haastattelus-

sa yrityksissä strategian mukaan hankittavat resurssit olivat konkreettisia. Abstrakteista 

resursseista asiakkuuksien ja markkinoiden hankkiminen oli osa strategiaa. Tietotaito  

hankittiin yleensä tiedostamatta. Tietotaidon siirtäminen yritysten kesken oli haastavaa. 

Vanhojen asiakkaiden siirtäminen uudelle omistajalle tehtiin sen sijaan kaikissa yrityksis-

sä huolella. Tätä yrityksen kannalta kalleinta resurssia ei haluttu menettää.  

Yrityksen menestykseen tarvittavat resurssit ovat arvokkaita, harvinaisia, ei kopioitavissa 

ja korvaamattomia (Barney.1991, 117). Tässä Barney asettaa yrityskauppaa suunnittele-



 92 

 
 
 

van yrityksen riman aika korkealle. Näitä vaatimuksia täyttäviä yrityksiä eivät tutkimuk-

sen yritykset kyenneet hankkimaan. Mitään korvaamatonta liiketoimintaa ei yksikään 

yritys hankkinut. Sen sijaan arvoketjua pyrittiin parantamaan ostamalla täydentävää liike-

toimintaa, kuten liikelahjojen pakkaustarvikkeita toimittava suomalaisyritys täydensi ta-

vanomaisia pakkaustarvikkeita toimittavan ruotsalaisyrityksen liiketoimintaa. Yrityskau-

poilla täydennettiin olemassa olevaa liiketoimintaa. Noustiin ylös arvoketjussa, kuten 

konepajayritys, joka osti turvekoneita valmistavan yrityksen. Tällaisin keinoin yritykset 

kykenevät tuottamaan kokonaisratkaisuja, joita voidaan pitää ainutlaatuisina, tai ainakin 

harvinaisina. Lyhyellä aikavälillä niitä ei kukaan voi kopioida tai korvata. Näin resurssit 

paransivat yritysten kilpailukykyä ja ne kykenevät saamaan parempaa katetta.  

Yritys, joka siirtyi ensimmäisten joukossa hyödyntämään resurssia, saa yleisesti ottaen 

suurimman tuoton markkinoilta, joilla kyseinen resurssi dominoi. (Wernerfelt.1984, 75). 

Auton varaosia toimittava yritys oli edelläkävijä. Se yhdisti huoltotoiminnan ja varaosa-

kaupan yritykseensä jo -80 luvulla, kuin suuret valtakunnalliset ketjut alkoivat käyttää 

tätä samaa menetelmää vasta viime vuosina. Lukujen valossa ei tämä yritys kuitenkaan 

hankkinut suurimpia tuottoja markkinoilta. Yritys kuitenkin pärjäsi varaosakaupan suuri-

en ketjujen kanssa itsenäisenä yrittäjänä. Tätä voidaan pitää huomattavan hyvänä saavu-

tuksena.  

Yrityksen tärkein kilpailutekijä on osaaminen, jonka tulee ohjata strategian valintaa. (No-

kelainen 2011, 28). Kaikki haastateltavat yritykset saivat yrityskaupan mukana uutta 

osaamista. Varsinainen strategia osaamisen hankkiminen ei varsinaisesti kuitenkaan ollut. 

Osaamisen arvo kuitenkin tiedostettiin ja se pyrittiin hyödyntämään koko organisaatiossa. 

Osaamisen siirto havaittiin kuitenkin hyvin vaikeaksi.  

Menestyvä yritys kehittää pitkällä aikavälillä kattavan resurssipohjan. Tämä resurssipohja 

ei saisi olla sattumanvaraisesti syntynyt vaan huolellisen strategian suunnittelun tulos. 

(Lockett et al. 2009, 9). Haastateltu autojen varaosaliike keskittyi hankkimaan autojen 

huolto ja korjausliiketoimintaa jo -80 luvulla ja jatkaa tätä strategiaa edelleen. Ruotsalai-

nen pakkausalan yritys hankki suomalaisen lahjatavarapakkausyrityksen ja täydensi näin 

omaa liiketoimintansa. Yhdistämällä erilaisia konepajoja, joilla jokaisella oli poikkeava 

tuotantorakenne, voitiin tarjota laaja-alaisempaa konepajapalvelua asiakkaille. Pelti- ja 

lasiosaamista yhdistettiin yrityskaupoilla samaan yritykseen. Kaikki nämä yrityskaupat 

kuuluivat kiinteänä osana näiden yritysten kasvustrategiaan. Ne noudattivat sitä johdon-
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mukaisesti yrityskauppa yrityskaupan jälkeen. Ne myös onnistuvat siinä pääsääntöisesti 

hyvin.  

Kun yrityksen kehittämiseen on käytetty vuosikymmeniä, on luopuminen luonnollisesti 

vaikeaa. (Posti. 2008, 25). Autojen varaosaliike osti korjaamotoimintaa eläköityvältä yrit-

täjältä, jolle yritys oli ollut elämäntyö. Luopumispäätös oli tehty, mutta siihen sisältyy 

paljon tunteita. Yrityksen arvon muodostus ja myyntihinnan määrittäminen on myös vai-

keaa, jos yrittäjä myy elämäntyötään. Ostajan kannalta yritys joka on yrittäjän elämäntyö, 

on tunteita sisältävä rasite joka päinvastoin alentaa myyntihintaa. Se tuo mukanaan riskin 

että liiketoiminta on liian henkilöitynyt yrittäjään ja liiketoiminnan jatkaminen ilman pe-

rustajayrittäjä vaikeutuu. Yrittäjät ostivat lahjatavarapakkausalan yrityksen -90 luvulla, ja 

yritystä ostaessaan tekivät strategisen päätöksen myydä yritys 10 vuoden sisällä. Kun 

yritys sitten viimein myyntiin, 20 vuoden kuluttua, toteutettiin siinä vain alkuperäistä  

strategiaa, ”exit-plania”. Yrityskaupan jälkeen yrittäjä jatkoi yrityksessä toimitusjohtajana 

ja hänelle suunniteltiin ”earnout-plan”. Yrittäjät suhtautuivat yrityksen myyntiin, sen 

myyntihintaan ja nykyiseen toimintaan pragmaattisesti, eikä siihen sisältynyt suuria tun-

teita. Asiat pidettiin asioina.  

Menestyminen kilpailuareenalla perustuu yrityksen ydinosaamisen keskittymiseen, joka 

luo asiakkaalle kilpailijoihin nähden ylivoimasta arvoa (Hannus, 1994). Raskaan kaluston 

varaosa- ja huoltoliike karsi ostamastaan liikkeestä edellisen omistajan harjoittaman van-

hojen kuorma-autojen kunnostus ja myyntitoiminnan. Vanhoja kuorma-autoja ostettiin, ne 

kunnostettiin ja myytiin voitolla. Tällaisen autojoppauksen ei kuitenkaan katsottu olevan 

ostajayrityksen strategian mukaista, vaikkakin toiminta oli kannattavaa. Joppaustoiminta 

lopetettiin. Karsiminen pienensi yrityksen liikevaihtoa, mutta sen katsottiin pitkällä tähtä-

yksellä lisäävän kannattavuutta. Vaikkakin jostain liiketoiminta-alasta luopuminen tar-

koittaa lyhyellä tähtäyksellä liikevaihdon laskua, sen karsimista kannattaa harkita jollei se 

ole yrityksen ydinliiketoimintaa. Yrityksen kannattaa aina tehdä sitä mitä parhaiten osaa. 

Henkisten resurssien ja aineettoman pääoman johtamisessa on tärkeä luoda ympäristö ja 

koneistot, joiden avulla yksilöihin ja järjestelmiin sitoutunutta tietoa voidaan tehokkaasti 

hyödyntää. Keskeisiä tehtäväalueita on uuden tiedon luominen ja hankkiminen sekä tie-

don jakaminen ja käyttöönotto (Gupta et al. 2000). Yrityskauppojen myötä saatiin hankit-

tua osaamista ostetusta yrityksistä kaikissa haastatteluissa yrityksissä. Vaikeus kaikilla 

tuntui olevan, kuinka tieto pystyttäisiin parhaiten jakamaan muuhun organisaatioon. Pelti- 
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ja lasituotteita tekevä yritys pyrkii ratkaisemaan ongelmaa hajasijoittamalla osaajia orga-

nisaatioiden kesken. Osaajia siirrettiin konsernin yrityksestä toiseen ja paikkakunnalta 

toiselle. He työskentelivät uudessa toimipisteessä yhdessä muiden työtoverien kanssa ja 

näin siirsivät osaamista konsernin eri toimipisteisiin. Tämäntapainen mestari-kisälli toi-

minta on varma tapa siirtää osaamista. Onnistuakseen se vaatii kuitenkin henkilöitä, joille 

tämä järjestely sopii. Vastaavasti ostokohteena olleen ovia valmistavan yritykseen mo-

derneja tuotantoratkaisuja ei osattu hyödyntää ostajayrityksen tuotannossa ja yritys jatkoi 

vielä vuosia kaupan jälkeen vanhanaikaisella tuotantomenetelmillä. Olisikohan edellä 

mainituista mestari-kisälli toiminnasta ollut apua tällekin yritykselle? 

Aineeton pääoma on vaikeasti mitattavaa ja ymmärrettävää (Lönnqvist, 2009). Tästä joh-

tuen kaikissa haastatteluissa yrityksissä aineettoman pääoman arvoa ei osattu arvioida 

etukäteen ja sen hyödyntäminen oli vaikeaa.  

Inhimillisen pääoman, kuten osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen, edellyttää oike-

anlaista ilmapiiriä ja johtamistapaa, jotka kannustavat työntekijöitä jakamaan itselleen 

kertynyttä arvokasta hiljaista tietoa (Puusa et al. 2011). Autonvaraosia myyvä yritys osti 

auton huoltopisteen, jossa asiakassuhteet ja osaaminen paljolti henkilöityivät eläköityvään 

omistaja-yrittäjään. Omistaja-yrittäjä palveli yrityksessä vielä vuoden kaupanteon jälkeen. 

Vuoden kuluttua jännitettiin, kuinka yritys pärjää ilman häntä.  Hyvä työilmapiiri ja hyvät 

henkilöstöratkaisut motivoivat kuitenkin jäljelle jääneitä työntekijöitä tekemään parhaan-

sa. Vanhin asentaja siirtyi korjaamolla työnjohtotehtäviin ja muut asentajat halusivat oi-

kein näyttää uudelle omistajalle, että kyllä me pärjäämme. 

Yritys voi hankkia resursseja kahdella tavalla, joko ostamalla tai tekemällä itse. (Grant. 

1998, 183). Pelti- ja lasialalla toimiva yritys halusi laajentua uusille maantieteellisille 

alueille. Joltain alueelta he löysivät valmiin yrityksen, minne laajentua.  Toisiin kaupun-

keihin he taas perustivat itse oman yrityksen. Autonvaraosakauppaa tekevä yritys laajensi 

samanaikaisesti omaa korjaustoimintaa ja osti korjaamotoimintaa harjoittavan yrityksen.  

Yrityskauppojen kohteena on resurssikimppuja, joiden hyödyntämisessä yrityskaupan 

jälkeen on omat haasteensa ja mahdollisuutensa (Tall 2014, 4). Parhaiten tässä onnistut-

tiin hyödyntämällä täydentävää liiketoimintaa, jota saatiin ostettavasta yrityksestä. Asiak-

kaille voitiin tarjota vastaisuudessa laajempia kokonaisratkaisuja. Asiakkuuksien hal-

tuunotto ja henkilöstön luottamuksen voittaminen tuntui myös onnistuvan suunnitelman 
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mukaisesti, paitsi yhdessä tapauksessa, missä ruotsalaisyhtiö epäonnistui asiakkuuksien 

haltuunotossa ovia valmistavassa yrityksessä. Yrityskaupan mukana tulleen osaamisen 

hyödyntäminen laajemmin muissa organisaatioissa osoittautui kaikille ongelmalliseksi.  

Yritykset ovat nippu tietoa, fyysisiä asioita ja henkistä pääomaa. (Amit et al. 1993). Fyy-

siset asiat oli haastatelluissa yrityksissä hyvin tiedostettu, määritelty ja asetettu kasvustra-

tegiassa hankintalistalle. Yrityskaupan yhteydessä ne olivat helppoja arvioida, analysoida 

ja määritellä fyysisten asioiden resurssien arvo. Abstraktit  resurssit sen sijaan olivat vai-

keita arvioida. 

Jotta kaikki etu ainutlaatuisista resursseista saataisiin yritykseen, on resurssi hyödynnettä-

vä jatkuvassa tuotannossa (Dierickx & Cool. 1989, 1506). Ovia valmistavan yrityksen 

huippumodernia tuotantoa Suomessa ei osata hyödyntää Ruotsin tehtailla, vaikka tuotanto 

oli periaatteessa hyvin samanlaista. Synergiahyöty jäi siis saamatta. Tämä johtui tietämät-

tömyydestä ja välinpitämättömyydestä. Konepajayritys taas vastaavasti hyödynsi tuotan-

non synergiaetuja hankkimalla toisiaan täydentävää tuotantokapasiteettia. Yksittäisten 

tuotantoyksiköiden toiminta säilytettiin sellaisenaan, mutta hyöty saatiin yhdistämällä eri 

tuotantoyksiköiden palveluja. Näin pystyttiin ratkaisemaan paremmin asiakkaan moninai-

sia tarpeita. Kummatkin autoalan yritykset ostivat korjaamotoimintaa, joista saivat eri-

koisosaamista. Erikoisosaaminen tiedostettiin ja hyödynnettiin tarjoamalle asiakkaille 

monimuotoisempaa palvelua. Erikoisosaaminen siirtäminen yksiköstä toiseen oli kuiten-

kin haastavaa. Pelti- ja lasialan yritys siirsi henkilöitä yrityksestä toiseen siirtääkseen tie-

toa. 

Resurssien määrä ei ole tärkeintä, vaan kuinka niitä osataan hyödyntää (Juuti 2005, 11-

26). Haastateltavat yritykset onnistuivat parhaiten hyödyntämään hankittuja konkreettisia 

resursseja. Henkisten resurssien hyödyntäminen oli vaikeampaa. Yritykset noudattivat 

suunniteltua strategiaa, jolle oli asetettu konkreettiset tavoitteet, jotka lähes poikkeuksetta 

saavutettiin. Osaamisresurssien hankkiminen eivät kuulunut alkuperäiseen strategiaan ja 

hankittiin tavallaan tiedostamatta.  Tämän takia niiden hyödyntämiseen  ei osattu varautua 

etukäteen ja niiden hyväksikäyttäminen ei ollut nopeaa ja tehokasta. 
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7.2 Johtopäätökset 

Kasvustrategiana yrityskauppa on tehokas tapa kehittää yrityksen liiketoimintaa. Strategi-

an laadinnassa tulisi asettaa tavoitteet yrityskaupalle ja sen vaikutukselle liiketoimintaan. 

Liian yksityiskohtaista suunnitelmaa tulisi välttää, tärkeintä on realistinen tavoite ja aika-

taulu. 

Ostokohde voi löytyä omasta tuttavapiiristä tai verkostosta. Usein se on kuitenkin hyvin 

rajallinen. Yrityspörssit ja yritysvälittäjät auttavat ostokohteen löytämisessä ja valinnassa. 

Ostokohteen valinta määrittelee ratkaisevasti, mitä resursseja yrityskaupalla saadaan han-

kittua ja miten näitä resursseja hyödynnetään liiketoiminnassa. Oma toimialatuntemus 

helpottaa ostokohteen analysoinnissa. Saatavilla on kuitenkin runsaasti asiantuntija-apua 

yritysanalyysien ja taloudellisten laskelmien tekoon. Yritysvälittäjien lisäksi pankkien, 

rahoituslaitosten ja Finnveran palveluja suositeltiin käytettäväksi.  

Parasta olisi, jos ostokohteen liiketoiminta tukisi ja täydentäisi omaa liiketoimintaa. Kil-

pailevan liiketoiminnan hankkimista ei sen sijaan nähty järkeväksi. Parhaimmillaan osto-

kohteen mukana saadaan omaa liiketoimintaa tukevia tuotteita ja palveluita, joiden avulla 

voidaan nostaa yrityksen tarjoamien palveluiden arvoa. Voidaan siirtyä tuoteorientoidusta 

liiketoiminnasta ratkaisukeskeiseen liiketoimintaan. Ratkaisemalla laaja-alaisempia asi-

akkaan ongelmia tuotetaan asiakkaalle enemmän arvonlisää. Arvonlisällä on mahdollista 

saadaan tuotteista korkeampi hinta ja näin parantaa yrityksen kannattavuutta.  

Tutkimus osoitti, että ostokohteen mukana saatiin usein erikoisosaamista. Se saattoi olla 

uusia työmenetelmiä tai prosesseja, taikka kokeneiden työntekijöiden ammattitaitoa. Sen 

tehokas hyödyntäminen koko organisaatiossa osoittautui hankalaksi. Kannattaa miettiä jo 

etukäteen, miten tämä vaikeasti hyödynnettävä resurssi saataisiin paremmin palvelemaan 

yrityksen liiketoimintaa laajemmassa mitassa. Eräs tutkimuksen yritys siirsi näitä osaajia 

eri paikkakunnille ja organisaatioihin opettamaan muita.  

Ihminen kokee muutoksen uhkana, jos siinä on epävarmuustekijöitä. Yrityskaupan voi 

kokea vaarantavan työsuhteen tai heikentävän työntekijän asemaa yrityksessä. Haastatel-

tavat yrityksen näkivät parhaaksi keinoksi avoimuuden. Kun uusi omistaja tutustuu heti 

henkilökohtaisesti työntekijöihin ja kertoo suunnitelmistaan, vältetään pelot ja muutos-

vastarinta. 
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Kaupan mukana saadaan ostoyrityksen asiakkuudet. Asiakassuhteiden säilyminen on en-

sisijaisen tärkeää tulevalle liiketoiminnalle. Asian tärkeys ymmärrettiin hyvin ja asiak-

kuudet saatiin siirrettyä lähes poikkeuksetta uuteen yritykseen onnistuneesti. Parhaana 

keinona nähtiin yhteydenotto asiakkaisiin ja uuden omistajan esittäytyminen heti kaupan 

julkistuksen jälkeen. Usein uusi omistaja pystyi jopa parantamaan asiakassuhdetta tuo-

malla uusia ratkaisumalleja asiakkaan ongelmiin. 

Yrityskaupan jälkeen yrityksen liiketoiminnan tulisi olla johdonmukaista. Kannattaa kes-

kittyä ydinliiketoimintaan ja karsia ostoyritykseen ajan mittaan kerääntyneitä rönsyjä, 

vaikka se hetkellisesti vähentäisikin liikevaihtoa.  

Yrityksen kannattavuus voi lyhyellä tähtäimellä heiketä, koska yritysten yhdistymisestä 

syntyy kertaluonteisia kuluja ja päällekkäisyyksien synergiahyötyjä ei saada heti hyödyn-

nettyä.  

Myydyn yrityksen omistajilla on paljon hiljaista tietoa yrityksestä ja asiakkaista. Vanho-

jen omistajien sitouttaminen yritykseen mahdollistaa tämän hiljaisen tiedon siirron uudel-

le johdolle. Jos liiketoiminta on tuttua uudelle omistajalle, niin alle vuosi riittää, jos taas 

uutta, niin yli vuoden pituinen sitouttaminen katsottiin järkeväksi. 

7.3 Tutkimuksen rajoitteet 

Tämä tutkimus suoritettiin vertailevana tutkimuksena. Se antaa hetkellisen tilannekuvan 

yrityksestä,  eräänlaisen ”snap shotin” haastatteluhetkellä. Miten yritysten liiketoiminta-

malli kehittyy pitkällä aikavälillä, jää arvailun varaan.  

Tutkimus rajoittui yritysten toimitusjohtajien haastatteluun. Tämä tehtiin tarkoituksella. 

Tutkimuksessa haluttiin kunnioittaa toimitusjohtajan näkemystä. Tutkimuksesta puuttuu 

henkilöstön, partnereiden, kilpailijoiden ja muiden sidosryhmien näkemys. Haastatellut 

toimitusjohtajat olivat itse olleet mukana suunnitelmissa tätä yrityskauppaa ja kantaneet 

vastuun sen onnistumisesta. Haastatteluissa he arvioivat oman työnsä tuloksia, eivätkä 

ehkä suhtautuneet siihen kovinkaan kriittisesti. 

Pienestä otosmäärästä johtuen ei voitu tehdä tilastollisia analyysejä yrityksen liiketoimin-

nan kehittämisestä. Jos joukko olisi ollut suurempi oltaisiin voitu verrata yrityskaupan 

vaikutuksia tilastollisin menetelmin. Haluttiin kuitenkin pitää joukon pienenä ja tehdä 
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tutkimus yritysten omistajia ja toimitusjohtajia haastattelemalla ja saada yritykselle näin 

kasvot.  

Yrityskaupan positiivisten vaikutusten arviointi on vaikeaa johtuen Suomen taloudellises-

ta tilanteesta. Kaikilla menee huonosti, myös yrityskaupan tehneille yrityksille. Parem-

massa taloudellisessa tilanteessa yrityskaupan vaikutus yrityksen kasvuun olisi helpoim-

min havaittavissa.  

7.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Olisi mielenkiintoista ottaa tutkittaviksi yrityksiksi useita saman alan yrityksiä ja verrata 

yritysten erilaisia ratkaisumalleja liiketoiminnan kehittämisessä. Tutkimuksessa oli yksi 

yrityspari, jotka kumpainenkin olivat autonvaraosa-alalla. Tämä osoittautui hyvin mielen-

kiintoiseksi vertailuksi. Olisi myös mielenkiintoista verrata yrityskauppaa tehneitä yrityk-

siä verrokkiyritykseen, jotka olivat valinneet orgaanisen kasvustrategian.  

Yrityskaupan onnistumista voisi verrata sekä ostajan että myyjän näkökulmasta. Olisi 

voitu myös arvioida miten ostaja- ja ostettu yritys olisivat menestyneet ilman yrityskaup-

paa. 

Tämä vertaileva tutkimus antoi hetkellisen tilannekuvan yrityksestä. Olisi mielenkiintois-

ta seurata yrityksiä pitkittäistutkimuksen muodossa. Seurata, kuinka yrityksen liiketoi-

minta kehittyy vuosien saatossa. Tutkia, miten yrityksen kasvustrategia kehittyy ja jat-

kaako yritys laajentumista yrityskaupoilla.  

Yrityskaupan myötä saatiin usein erikoisosaamista. Tämän erikoisosaamisen hyödyntä-

minen muualla organisaatiossa osoittautui haastavaksi. Jos tutkimusta jatkettaisiin pitem-

pään, saataisiin tietoa siitä kuinka erikoisosaaminen onnistuttiin jakamaan organisaatioon,  

vai onnistuttiinko. 

Suomen yrityskauppamarkkina ei ole niin vilkas, kuin se voisi olla. Laajentamalla tutki-

muksen myös kokonaan ulkomaisiin yrityksiin saataisiin laajempaa näkemystä yrityskau-

pasta kasvustrategiana ja opittaisiin yrityskaupan käytäntöjä muissa maissa. 
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7.5 Pohdintaa 

Työn tarkoituksena oli kuvata kohdeyhtiöiden liiketoimintamallin muutoksia yrityskau-

pan jälkeen. Tutkimuksessa olleet yritykset olivat keskimäärin aika menestyneitä ja yri-

tyskaupat onnistuneita. Yrityskaupat oli huolella valmisteltu ja niissä osattiin käyttää oi-

keanlaista asiantuntija-apua. Monet haastatellut yritykset olivat jo aiemminkin tehneet 

yrityskauppoja, josta heillä oli hyviä kokemuksia. Tämä tutkimus esimerkkeineen voikin 

helpottaa yrityskauppaa suunnittelevaa yrittäjää tekemään onnistuneen kaupan, antaa yrit-

täjälle esimerkkejä yrityskaupan vaikutuksesta liiketoimintaan ja helpottaa häntä kiinnit-

tämään huomiota oikeisiin asioihin.  

Yleisesti voidaan todeta, että tutkituissa yrityksissä liiketoimintamalli ei muuttunut mul-

listavasti yrityskaupan jälkeen. Liiketoiminta kuitenkin kasvoi ja kehittyi. Yrityskaupoilla 

oli yleensä positiivinen vaikutus yritykseen ja ne toivat uusia resursseja yrityksen käyt-

töön.  

Lyhyellä tähtäimellä yrityksen tulos heikkenee yrityskaupan jälkeen koska yhdistämisessä 

syntyy kuluja ja synergiahyötyjen hyödyntäminen ottaa aikansa. Yhdistäminen on työläs 

prosessi ja muutokset kannattaa tehdä ripeästi. Parempi äkkirysäys kuin jatkuva kitinä. 

Henkilöstön ja johdon muutosvastarinta on sitä pienempää mitä enemmän he voivat vai-

kuttaa asioihin ja heillä on tunne että asiat menevät parempaan suuntaan. Työpaikan me-

netys tai oman aseman heikkeneminen aiheuttaa pelkoja. Avoimuus on varmasti paras 

keino poistaa pelot.  

Yrityskauppaa voidaan ajatella vaihtoehdoksi kasvattaa markkinoita. Voidaan ajatella, 

että mainosbudjetti voidaan käyttää perinteiseen markkinointiin, tai budjetilla voidaan 

hankkia yritys ja sen mukana saada lisää markkinaosuutta. Yrityskaupalla ja tehokkaalla 

mainonnalla ja markkinoinnilla voidaan päästä samaan lopputulokseen, saada uusia asi-

akkaita. Se voi olla jopa nopeampaa ja halvempaa kuin kasvattaa markkinaosuutta perin-

teisesti. 
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