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PK-yritysten omistajanvaihdokset koskettavat vuoteen 2020 mennessä Suomessa 

noin 250000 ihmistä. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että vaihdokset 

onnistuvat ja yritykset säilyttävät kilpailukykynsä, pystyvät kehittymään, 

kasvamaan kannattavasti ja työllistämään lisää henkilökuntaa. Työn tavoitteena 

on ymmärtää ja selittää PK-yrityksen omistajanvaihdosta tietojohtamisen 

näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin vertailevana tapaustutkimuksena. Aineisto 
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ja palveluita. Yksilöiden välinen tiedon jakaminen, siirtäminen ja rakentaminen 

ovat prosesseja, jotka kasvattavat yrityksen absorptiivistä kapasiteettiä 

tehostamalla tiedon sulattamista ja muuntamista. Tätä kautta voidaan osaltaan 

selittää omistajanvaihdokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. 
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Ownership transition of small and medium-sized enterprises matters for about 

250,000 people in Finland before year 2020. From the society point of view it is 

very important that the transitions are successful and the enterprises are able to 

maintain their competitiveness, able to develop, grow profitably and employ more 

staff. The aim of this work is to understand and explain the ownership transition of 

small and medium-sized enterprises from knowledge management perspective. 

The study was conducted as a comparative case study. Data was collected in 

semi-structured theme interviews. 

The successful exploitation of the tacit knowledge of the transferor and the new 

knowledge of the transferee is essential in an ownership transition. Transfer of the 

transferors tacit knowledge to the successor maintains the company's 

competitiveness. New knowledge, brought by the successor to the company, may 

in turn trigger a process of acquisition, assimilation, transformation and 

exploitation of knowledge through which a company's competitiveness can be 

improved by improving the processes or products and services. Knowledge 

sharing between individuals, transferring and building of knowledge are processes 

that increase the absorptive capacity of the company through improved 

assimilation and transformation of knowledge. This is a way to explain the risks 

and opportunities related to ownership transition of small and medium-sized 

enterprises. 
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1 JOHDANTO   

1.1 Taustaa 

”Perheyrittäjien harvenevat rivit”  

Näin otsikoi Helsingin Sanomat ja jatkaa ”Monia perheyrityksiä uhkaa loppu, kun 

työlle ei löydy jatkajia perheestä eikä muualtakaan. Omistajanvaihdoksista on 

tulossa uusi haaste työpaikkojen säilyttämiseksi maassamme. Suomen Yrittäjien 

mukaan Suomessa ei vielä edes täysin ymmärretä, kuinka merkittävä ilmiö yli 55-

vuotiaiden yrittäjien yritysten jatkuvuusnäkymät on.” (Helsingin Sanomat, 2012). 

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen mukaan 55–74 -vuotiaiden yrittäjien 

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

Valtaosa näiden ikääntyvien yrittäjien liiketoiminnoista on kannattavaa ja 

markkinatarpeeseen vankasti tukeutuvaa elinvoimaista liiketoimintaa. 

Huolestuttavaa on, että lopettamista harkitsevien yrittäjien määrä on 

vuosikymmenen aikana kaksinkertaistunut. Nyt liki 30 % ikääntyvistä yrittäjistä 

aikoo lopettaa liiketoimintansa. Voidaan arvioida, että vuoden 2020 loppuun 

mennessä yrittäjän ikääntymisestä johtuva liiketoiminnan omistajanvaihdos tai 

yrityksen toiminnan lopettaminen koskettaa Suomessa lähes 250 000 henkilöä, 

joista yrittäjiä on reilut 60 000.(Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2012) 

Omistajanvaihdoksien edistämisen tarve kasvaa voimakkaasti yrittäjien 

ikääntyessä ja työllistämisen vastuun siirtyessä yhä enemmän PK-yrityksiin. 

Luopuvat yrittäjät kokevat ongelmaksi ostajan löytämisen ja yrityksen hinnan 

määrittelyn. Jatkavan yrittäjän ja yhteiskunnan kannalta on oleellista myös 

onnistua omistajanvaihdoksessa niin, että jatkava yrittäjä saa käyttöönsä 

oleellisen, merkityksellisen tiedon yrityksestä, toiminnan luonteesta, 

asiakassuhteista ja kaikista niistä asioista, joilla on vaikutusta jatkajan 

mahdollisuuksiin menestyksellisesti kehittää yritystä.  Luopuva yrittäjä ja 

yrityksessä jatkava henkilöstö on saatava motivoitua aktiivisesti kommunikoimaan 

saavutetun menestyksen kulmakivet ja parhaat käytännöt. Uuden yrittäjän on 

oltava valmis kuuntelemaan ja oppimaan jo saavutetusta, mutta myös tuomaan 

oman osaamisensa pohjalta kehityspanoksensa yrityksen menestykseksi. 
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Nykyinen omistajanvaihdoksiin liittyvä keskustelu ja palvelut keskittyvät paljolti 

markkinapaikka palveluihin sekä hinnanmääritykseen ja yrityskaupan juridiikkaan. 

Yhteiskunnan kannalta olisi tärkeää kehittää omistajanvaihdosta tavalla, joka 

edistää yrityksen kilpailuetuun liittyvän tiedon siirtymistä jatkavan yrittäjän 

käyttöön 

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on monia erityispiirteitä toiminnassaan. 

Strateginen suunnittelu on harvinaista tai on harvoin puettu kirjallisten 

dokumenttien muotoon. (Bellamy 2009) Päivittäinen operatiivinen työ on 

keskiössä. Ylimmällä johdolla on usein hyvin keskeinen rooli, jolloin yrittäjän 

henkilökohtaiset taidot ja kokemus sekä yrityksen ja erehdyksen periaate 

leimaavat toimintaa. (Torres 2004) Strategia syntyy samaan aikaan toiminnan 

kanssa ja tulee näkyviin vasta ajassa taaksepäin katsottaessa. Strategian voidaan 

ajatella olevan inhimillistä toimintaa ja kanssakäymistä johdon ja muun 

henkilöstön välillä. Strategy as practice approach (SAP). (Jarzabkowski and 

Spee2009) 

Omistajanvaihdos on moniulotteinen ilmiö. Vaihdos voi tapahtua perheyrityksessä 

perheen sisällä. Uusi yrittäjä voi tulla yrityksen sisältä tai ulkopuolelta. 

Yrityskauppa voi tapahtua vapaaehtoisesti tai pakon sanelemana esimerkiksi 

sairauden tai eläkeiän vuoksi. Ulkopuolinen yritys voi myös ostaa yritystoiminnan 

osaksi olemassa olevaa toimintaansa. Kaikki nämä erilaiset vaihtoehdot tuovat 

omat mausteensa omistajanvaihdokselle. Geerts et al (2004) monikansallisen ja 

1300 yritystä käsittäneen tutkimuksen mukaan voitiin havaita, että uuden yrittäjän 

toiminta selitti paljon enemmän yrityksen jatkomenestystä kuin yrityksen kunto 

ostohetkellä. Saman tutkimuksen mukaan ostajan suhde henkilöstöön ei ole 

ongelmaton, koska henkilöstö usein vastustaa muutoksia ja monimutkaistaa 

asioita uuden yrittäjän silmin katsottuna.  

1.2 Työn tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaus 

Kun yrityksen omistajanvaihdos on ilmiönä moniulotteinen, niin sitä voidaan 

lähestyä monesta eri suunnasta. Tietojohtamisen tutkimusalueelta voidaan löytää 

yhtymäkohtia mm. seuraaviin aihealueisiin: sosiaaliset verkostot, inhimillinen 

pääoma, tiedon jakaminen, absorptiivinen kapasiteetti, luottamus, oppiminen, 
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organisaation kehittäminen. Työtä hahmotellessani olen pohtinut 

omistajanvaihdostilanteen mielestäni mahdollisia, erilaisia tietojohtamisen 

teoriataustoja ja niistä johdettuja tutkimuskysymyksiä. Vaihtoehdot voisivat olla 

esimerkiksi tällaisia: 

- Sosiaaliset verkostot – Miten yrityksen sisäiset sosiaaliset verkostot 

auttavat omistajanvaihdosta?  

- Tiedon jakaminen – Miten tietoa jakamalla edesautetaan 

omistajanvaihdosta onnistumaan? 

- Absorptiivinen kapasiteetti – Miten uusi yrittäjä voi omaksua, soveltaa ja 

jatko kehittää omaa, väistyvän yrittäjän ja yritykseen jäävän henkilöstön 

osaamista? 

- Luottamus – Miten luottamus vaikuttaa omistajanvaihdoksen 

onnistumiseen? 

- Learning – Miten uusi yrittäjä oppii tuntemaan yrityksen ja sen toiminnan? 

- Organisaation kehittäminen – Millaisia ovat omistajanvaihdoksen avaamat 

mahdollisuudet yrityksen kehittämisessä? 

Asiaa pohtiessani ja lukiessani aiheeseen liittyvää materiaalia ja tieteellistä 

kirjallisuutta olen havainnut, että PK-yrityksen omistajanvaihdosta lähestytään 

usein taloudellisena ja juridisena kysymyksenä. Arvonmääritykset yritystä 

myytäessä ja ostettaessa ja perheyrityksessä omistuksen siirto seuraavalle 

sukupolvelle ilman raskaita taloudellisia rasitteita, ovat tärkeitä asioita 

sukupolvenvaihdoksessa. Yrityksen jatkuvuuden ja myönteisen kehityksen 

kannalta on myös oleellista, että luopuja ja jatkaja pystyisivät mahdollisimman 

hyvin yhdistämään luopujan vuosien työllä hankkiman hiljaisen tiedon ja jatkajan 

mukanaan tuoman uuden tiedon parhaat puolet yrityksen toiminnassa ja 

kehittämisessä. Näin voidaan edesauttaa yritysten menestystä ja kasvua, jotka 

ovat koko yhteiskunnan taloudellisen toimeliaisuuden ja yritysten työllistämiskyvyn 

mahdollistajia.  Keinot ja prosessit, joiden kautta luopuva omistaja-johtaja siirtää 

osaamistaan jatkajalle ja toisaalta myös ne seikat, jotka edistävät jatkajan tuoman 

uuden tiedon hyödyntämistä yrityksissä ovat jääneet vähemmälle huomiolle 

tutkimuksessa. Tähän omistajanvaihdos vaiheessa oleville yrityksille tärkeään 

kysymykseen etsin vastauksia työni kautta. 
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Tieteellistä kirjallisuutta lukiessani, olen kiinnostunut tiedon jakamisen (Virta 2011) 

ja absorptiivisen kapasiteetin (Zahra & George 2002) käsitteistä. Kyseiset 

käsitteet eivät ole alun perin syntyneet yrityksen omistajanvaihdosta tutkivassa 

kontekstissa, mutta niiden soveltaminen tässä yhteydessä vaikuttaa perustellulta. 

Virta käsittelee tiedon jakamista asiantuntija sukupolvien välillä ja absorptiivisen 

kapasiteetin käsite hahmottelee uuden tiedon merkitystä yrityksen kilpailuedun 

synnyttämisessä. Samat elementit ovat nähdäkseni läsnä, kun luopuvan 

omistajan osaamista siirretään jatkajalle ja kun jatkaja tuo mukanaan uutta tietoa 

yritykseen. Työni käsittelee yrityksen omistajanvaihdos tilannetta pääasiallisesti 

edellä mainittujen kahden teoreettisen mallin pohjalle rakentuvassa 

viitekehyksessä. Tiedon yhteiskunnallinen vaikuttavuus omistajanvaihdos 

tilanteessa syntyy siitä, että yrityksen menestyksen kannalta tärkeä luopujan 

hiljainen tieto ja jatkajan hallussa oleva uusi tieto saadaan yhdistettyä yrityksen 

menestyksen moottoriksi niin, että yritys kykenee tulokselliseen toimintaan, 

kasvuun ja työllistämään lisää ihmisiä. Olen Pyrkinyt työssäni tietojohtamisen 

näkökulmasta löytämään syitä ja keinoja miksi ja miten omistajanvaihdos voi 

onnistua ja edistää taloudellista toimeliaisuutta ja asettanut seuraavat 

tutkimuskysymykset: 

- Millaista on omistajanvaihdoksessa jatkajalle arvokas tieto? 

- Miten jatkaja voi saada arvokkaan tiedon käyttöönsä?  

- Mitä omistajanvaihdoksessa arvokkaan tiedon käyttäminen edellyttää 

jatkajalta? 

Kysymykset ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin ei tämän työn puitteissa ole 

mahdollista antaa tyhjentäviä vastauksia. Työn tutkimusstrategiaksi valikoitui 

vertaileva tapaustutkimus, jonka tarkoituksena on kerätä yksityiskohtaista 

intensiivistä tietoa jostain yksittäisestä tapauksesta tai joukosta. (Hirsjärvi et al. 

2001, 130) Keräsin tutkimuksen aineiston teema-haastatteluin ja toteutin 

aineistoanalyysin teema-analyysinä. Työni tavoitteena on kasvattaa omaa 

ymmärrystäni ja asiantuntemustani omistajanvaihdoksiin liittyen ja tuoda esiin 

tietojohtamiseen perustuvia näkökulmia tästä yhteiskunnallisesti 

merkityksellisestä asiasta. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Käsitys siitä, että tieto on yritykselle erittäin merkityksellinen menestystekijä ja 

kilpailuedun lähde, perustuu kahteen toisiinsa liittyvään teoreettiseen 

näkemykseen yrityksestä. Vanhempi, eli resurssiperustainen näkemys yrityksestä 

nojaa yrityksen käytössä olevien resurssien ja pysyvän kilpailuedun väliseen 

yhteyteen. Resurssit, jotka ovat yrityksen hallussa ja ovat arvokkaita, harvinaisia, 

vaikeasti matkittavissa ja vaikeasti korvattavissa tuottavat yritykselle kilpailuetua 

(Barney, 1991). Uudempi, tietoperustainen näkemys yrityksestä perustuu 

resurssiperustaiselle näkemykselle ja korostaa tiedon roolia yrityksen tärkeimpänä 

kilpailuetua tuottavana resurssina (Grant, 1996). Tiedon kumuloituminen yrityksiin 

on erilaista ja yksilöllistä, polkuriippuvaista. Näin tarkasteltuna tieto ei ole objekti, 

jonka voi hankkia kilpailukyvyn takaamiseksi. Tieto on pikemminkin kehitettävä 

resurssi, jonka jokainen organisaation rakentaa omista lähtökohdistaan omien 

ajassa muuttuvien tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Dynaamisen 

kyvykkyyden näkökulma (Teece, 1997) katsoo yrityksen kilpailukyvyn nojaavan 

organisaation polkuriippuvaisesti muodostuviin kyvykkyyksiin ja niiden jatkuvaan 

uudistamiseen. Dynaamiset kyvykkyydet ovat organisaation prosesseja, joiden 

kautta se hyödyntää organisaatioon kumuloitunutta tietoa, ”kasaumia”. 

Menestyäkseen organisaatio jatkuvasti parantaa ja muokkaa prosessejaan 

(tuotekehitystä, strategista päätöksentekoaan tai liittoutumiaan) nopeasti 

muuttuvassa ympäristössä.(Teece, 1997) 

2.1 Tiedon eri näkökulmien ja tyyppien yhteyksiä tietoon yrityksen 

kilpailuedun lähteenä 

Alavi ja Leidner (2001) ovat koonneet erilaisia näkökulmia tietoon. (Taulukko 1) 

Näkökulmasta riippuen tieto saa erilaisen sisällön ja vaikuttaa siihen mitkä asiat 

painottuvat organisaation toiminnassa ja johtamisessa. Omistajanvaihdos on 

lähtökohtaisesti yritykselle murroskohta, jossa korostuvat uuden omistajan kyky 

oppia, kaikkien sidosryhmien taito kommunikoida ja yrityksen strateginen 

kyvykkyys määrittää ja tarkentaa tulevaisuuden toiminnan suuntaa.  

Omistajanvaihdoksessa yksilön näkökulmasta katsottuna uuden omistajan on 

menestyäkseen hahmotettava, mitä hänen pitää oppia ymmärtämään ja 

tietämään ostamansa yrityksen asiakkaista, tuotteista ja toiminnasta. Näin 
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ajateltuna tieto on mielentila oppia, ymmärtää ja tietää. Voidaan myös ajatella, 

että toinen näkökulma tietoon on ihmisten välisen kommunikaation prosessi, jolla 

tietoa siirretään vanhoilta omistajilta ja työntekijöiltä, asiakkailta, 

tavarantoimittajilta tai muilta yhteistyökumppaneilta uuden omistajan käyttöön ja 

samaan aikaan uuden omistajan osaaminen tulee saada yrityksen käyttöön. 

Kolmanneksi strategiselta kannalta arvioituna omistajanvaihdos merkitsee 

väistämättä muutoksia yrityksen tietopääomassa. 

Dynaamisen tietopääoman kannalta katsottuna arvokas tieto on luonteeltaan 

sisäistettyä yrityksen organisaation kyvykkyyttä ennakoida ja reagoida 

olosuhteiden ja ympäristön muutoksiin. (Alavi & Leidner, 2001) 

 

 

Resurssiperustaisen näkemyksen mukaan tuottaakseen kilpailuetua tiedon tulee 

olla sisällöltään arvokasta, harvinaista, vaikeasti kopioitavissa ja vaikeasti 

korvattavissa. Kilpailuetua tuottavien tiedon tyyppien kriteerit täyttyvät parhaiten 

hiljaisen tiedon osalta. Sellainen tieto voi olla arvokasta ja harvinaista ja on 

vaikeasti kopioitavissa ja vaikeasti korvattavissa. Hiljaisen tiedon ongelma uuden 

omistajan näkökulmasta on sen sidonnaisuus haltijaansa. Vanhan omistajan 

hiljaista tietoa on osittain mahdotonta ja/tai osittain työlästä siirtää uudelle 

omistajalle. 
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Yrityksen arkisen toimivuuden kannalta sosiaalinen tieto toiminnasta ryhmässä on 

tärkeää. Jokaiselle ryhmälle ja ryhmien välille syntyy ajan kuluessa omaa ryhmän 

sisäistä ja ryhmien välistä toimintaa ohjaavaa koodistoa. Tämä tieto auttaa 

ylläpitämään ja kehittämään tehokkaasti ja laadukkaasti tapahtuvaa toimintaa ja 

kyseenalaistamaan tehottomia tai heikkolaatuisia toimintamalleja. Myös tällainen 

tieto on vaikeasti siirrettävää, kopioitavaa tai korvattavaa Samalla se on kuitenkin 

uudelle omistajalle vaikeasti hahmotettavaa. 

Käytännön tieto, joka on hyödyllistä kyseiselle organisaatiolle, voi olla kirjattuna 

liiketoimintasuunnitelmiksi, teknisiksi piirustuksiksi tai markkinaraporteiksi. 

Käytännön tietoon kuitenkin liittyy myös elementtejä hiljaisesta tiedosta ja 

sosiaalisesta tiedosta. Parhaat käytännöt tai projektikokemukset antavat 

yritykselle kilpailuetua, mutta tiedon polkuriippuvuus tekee niihin liittyvän tiedon 

avaamisen yrityksen uudelle omistajalle vaikeaksi. 

  

Virran (2010) mukaan organisaation tieto rakentuu sosiaalisen kanssakäymisen 

kautta. Organisaation tieto syntyy ja muuttuu jäsenten vuorovaikutuksessa. Tieto 

syntyy käytännön tekemisen kautta, kun sitä käytetään työssä yhdessä ja 
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yksilöinä. Organisaation jäsenet tulkitsevat ja käyttävät tietoa omista 

lähtökohdistaan omassa työssään. Yksilöiden tiedot eivät tämän vuoksi ole 

keskenään samanlaisia, kun he käyttävät tietoa eri tarkoituksiin ja eri tavoin. Virta 

jakaa organisaation tiedon kuuteen luokkaan (kuva1). Yksilön tieto voi olla 1. 

hiljaista, 2. implisiittistä – automaattista, 3. eksplisiittistä – tietoista. Organisaation 

tieto voi olla 4. yhteistä hiljaista – kulttuurista, 5. yhteistä implisiittistä – 

kollektiivista, 6. yhteistä eksplisiittistä – havainnollistettua tai systeemistä. Tätä 

jaottelua ohjaavat toisaalta tiedon jako yksilön ja organisaation tietoon ja toisaalta 

tiedon luonne (hiljainen, implisiittinen tai eksplisiittinen). Oleellista on, että 

useimmiten tiedolla sinänsä ei ole arvoa yritykselle tai organisaatiolle, vaan sen 

arvo syntyy, kun sitä kyetään käyttämään tuottavassa tarkoituksessa. Yritysten 

kannalta arvokkainta on tieto jota käytetään toiminnassa eikä se, joka lojuu sen 

tietovarastoissa. Tieto ei ole yrityksille arvokasta varastossa, vaan se on 

arvokasta toiminnassa. Tiedon hyödyntäminen yrityksessä tapahtuu ihmisten 

välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, joka edellyttää organisaation 

jäsenten välille toimivia sosiaalisia käytäntöjä, yhteistoimintaa. Kääntäen 

ilmaistuna, ilman toimivia sosiaalisia käytäntöjä, joiden kautta yksilö ja 

organisaatio tietoa käyttää, yksilön tai organisaation ei ole mahdollista tehokkaasti 

hyödyntää sen hallussa olevaa tietoa. Tämän vuoksi keinot tai asiat, joilla voidaan 

edistää työn tekemiseen liittyvin sosiaalisten käytäntöjen toimivuutta yrityksessä, 

ovat yrityksen kannalta oleellisia. Tällaisia, vuorovaikutusta edistäviä keinoja ovat 

yhteistyötä, kommunikaation toimivuutta ja keskinäistä luottamusta lisäävät 

toimet. Toimivuutta voidaan myös edistää organisaation toimintaperiaatteilla, jotka 

edistävät toiminnassa ilmenevien yksilön hiljaisen tiedon ja organisaation yhteisen 

hiljaisen tiedon käyttöä. (Virta, 2011) 
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Kuva 1 Tieto organisaatiossa (Virta, 2011) 

Yhteenveto: Yritykselle arvokas tieto 

Haettaessa vastausta kysymykseen yritykselle arvokkaasta tiedosta, voidaan 

kysyä: mikä tekee yrityksestä menestyvän? Tietoperustaisen näkemyksen 

mukaan tieto, joka tuottaa pysyvää kilpailuetua on yrityksille arvokkainta tietoa. 

Kun Yrityksellä on kilpailuetu, se menestyy. Tiedon tuottama kilpailuetu on 

pysyvää, kun tieto on harvinaista, vaikeasti kopioitavissa ja vaikeasti korvattavissa 

Tieto on vaikeasti kopioitavissa silloin, kun sitä ei voi ilmaista symbolein tai kun se 

vain harvoin ilmaistaan symbolein. Hiljaista ja kulttuurista ei voi ilmaista symbolein 

ja implisiittinen sekä kollektiivinen tieto vain harvoin ilmaistaan symbolein. Tämän 

johdosta yksilön tieto on vaikeasti kopioitavissa kun se on hiljaista tai implisiittistä 

tietoa. Yhteinen organisaation tieto on vaikeasti kopioitavissa kun se on 

kulttuurista tai kollektiivista tietoa. Yrityksen tieto on polkuriippuvuuden vuoksi 

aina yrityskohtaista ja siksi harvinaista. Ollakseen vaikeasti korvattavissa tieto 

liittyy ihmisten osaamiseen (hiljainen tieto) ja kanssakäymiseen (sosiaalinen tieto) 

ja toimintaan (käytännön tieto). Näistä elementeistä voidaan katsoa yritykselle 

tärkeän tiedon koostuvan. 
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2.2 Tiedon käyttö PK-yrityksissä, strategia toimintana näkökulma 

Hodgkinson ja Clarke (2007) lähestyvät strategisia kysymyksiä (strategizing) 

selkeästi yksilön näkökulmasta. Heidän mukaansa yksilön intuitiivisuuden ja 

analyyttisyyden kombinaatio määrittää sen tavan, miten hän lähestyy yrityksen 

strategisia asioita.  Ihminen toimii kahden erillisen ja toisiaan täydentävän 

todellisuutta hahmottavan prosessin kautta. Ensimmäinen prosessi on 

automaattinen paljolti tiedostamaton ja perustuu omien ”peukalosääntöjen” 

kehittämiseen ja käyttämiseen, siis intuitioon. Toinen prosessi on tiedostetumpi ja 

se perustuu analyyttisten taitojen käyttöön. Hodgkinson ja Clarken mukaan alan 

tutkijoiden keskuudessa on yhä suurempi yhteisymmärrys siitä, että nämä kaksi 

prosessia toimivat itsenäisesti ja samanaikaisesti. Heidän mukaansa 

organisaatioiden päätöksenteossa on kysymys molemmista. Yksittäisen henkilön 

pitäisi kyetä vuorotellen kytkemään päälle analyyttinen ja intuitiivinen ajattelutapa. 

Tämä ei kuitenkaan ole helppoa tai mahdollista, koska olemme niin voimakkaasti 

sisäistäneet oman tapamme hahmottaa ympäristöämme. Erilaisen kognitiiviset 

tyylit johtavat erilaiseen tiedon käsittely strategiaan. Strategisen ajattelun 

näkökulmasta on siis hyödyllistä, jos yksilö kykenee kombinoimaan sekä 

analyyttistä että intuitiivista tyyliä. Näin hän pystyy luomaan monipuolisen 

kognitiivisen lähestymistavan strategisiin kysymyksiin. kuva 2 Henkilön 

persoonallisella kognitiivisella tyylillä voidaan ajatella olevan vaikutusta siihen, 

miten hän hahmottaa omistajanvaihdos tilanteen ja millaisia keinoja hän käyttää 

suoriutuakseen siitä menestyksellisesti. Tässä pro gradu -työssä en kuitenkaan 

erityisesti paneudu luopujan tai jatkajan persoonallisuus eroista johtuviin 

eroavaisuuksiin omistajanvaihdoksen hahmottamisessa ja toteutuksessa 

käytettävissä keinoissa. Enemmänkin pyrin löytämään omistajanvaihdostilanteisiin 

liittyvien syiden ja sovellettavien käytäntöjen yhtäläisyyksiä. 
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Kuva 2. Persoonallisen kognitiivisen tyylin yhteys tiedon käsittely strategiaan. 

(Hodgkinson & Clarke, 2007) 

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on monia erityispiirteitä toiminnassaan. 

Strateginen suunnittelu on harvinaista tai on harvoin puettu kirjallisten 

dokumenttien muotoon. (Bellamy, 2009) Päivittäinen operatiivinen työ on 

keskiössä. Ylimmällä johdolla on usein hyvin keskeinen rooli, jolloin yrittäjän 

henkilökohtaiset taidot ja kokemus sekä yrityksen ja erehdyksen periaate 

leimaavat toimintaa. (Torres, 2004) Strategia syntyy samaan aikaan toiminnan 

kanssa ja tulee näkyviin vasta ajassa taaksepäin katsottaessa. Strategian voidaan 

ajatella olevan inhimillistä toimintaa ja kanssakäymistä johdon ja muun 

henkilöstön välillä. Strategy  as  practice (SAP) näkökulma (Jarzabkowski & Spee, 

2009)  keskittyy tutkimaan ihmisten välistä kanssakäymistä ja yrityksessä 

tapahtuvia yksittäisiä toimia, (micro activities) jotka yhdessä luovat ja 

toimeenpanevat yrityksen strategian.  Erityisesti tämä on oleellista pienten ja 

keskisuurten yritysten kohdalla, koska niiltä yleensä puuttuvat muodolliset 

strategiaprosessien kuvaukset. Strategian ja liiketoimintamallin muokkaaminen, 

tarkentaminen sekä uudelleensuuntaaminen tapahtuu omistajan, työntekijöiden, 
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asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssakäymisen tuloksena. (Achtenhagen 

et al, 2013)  

Strategy as practice approach (SAP) ei tarkastele yrityksen strategiaa perinteisen 

analyysi – suunnitelma – toteutus mallin mukaan. Strategian ajatellaan olevan 

inhimillistä toimintaa ja kanssakäymistä johdon ja muun henkilöstön välillä 

(Jarzabkowski and Spee 2009).  Jarzabkowski et al (2007) hahmottelevat 

strategian tekemisen (strategizing)  tutkimusalueen fokusoituvan kolmen 

näkökulman yhdistämiseen: 1) mitkä tekijät vaikuttavat tapahtumien kulkuun, 2) 

mitä toimijat tekevät resurssiensa ja taustansa pohjalta sekä 3) millaisia 

käytäntöjä syntyy ja sovelletaan strategian rakentumisessa. (Kuva 3) Tutkittavasta 

aiheesta ja tutkimusongelmasta riippuen mielenkiinto kohdistuu ensisijaisesti 

asioiden välisiin yhteyksiin alueella A, B tai C. Tässä työssä keskitytään lähinnä 

kuvan kolme alueelle B hakemaan neljästä tapausyrityksestä yleisemmin PK-

yrityksissä sovellettavia käytäntöjä usein toistuvia tapahtumien kulkuja. 

 

Kuva 3  Strategian tekemistä (strategizing) kuvaavat tekijät (Jarzabkowski et al, 

2007) 
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2.3 Tiedon jakaminen; siirtäminen ja rakentaminen – hyödyntäminen 

yksilöiden tasolla  

Maarit Virta (2011) on väitöskirjassaan tutkinut tiedon jakamista asiantuntijatyössä 

sukupolvien välillä. Virran tarkastelukulma on yksilön tiedon ja osaamisen 

siirtämisessä toisen yksilön osaamiseksi. Vaikka tutkimus käsittelee 

asiantuntijatyötä, niin sen kahdeksanvaiheinen tiedon jakamisen; tiedon 

siirtämisen ja rakentamisen malli lienee sovellettavissa myös PK–yrityksen 

omistajanvaihdos tilanteeseen. Tilanteilla on paljon samoja piirteitä, etenkin jos 

omistajanvaihdos on samalla myös sukupolven vaihdos. Tuolloin luopuja ja 

henkilöstö ovat usein yrityksessä pitkään työskennelleitä ja jatkaja on nuori, usein 

koulutettu, mutta vain vähän kokemusta yrityksestä omaava henkilö. Virta 

määrittelee asiantuntijan henkilöksi, jonka koulutus ei niinkään ole tärkeä vaan 

kyky oppia uutta ja käyttää tietoa tilanteen vaatimalla tavalla. Asiantuntijuus 

rakentuu ajan kuluessa muodollisen koulutuksen eli eksplisiittisen tiedon ja 

kokemuksen eli hiljaisen tiedon yhdistelystä vaihtuvien tilanteiden edellyttämällä 

tavalla. (Virta, 2011) 

Käsittääkseni samanlaiset ominaisuudet ja samantapainen kehityskulku tapahtuu 

myös yrittäjyydessä. Tiedon siirtäminen, rakentaminen, jakaminen ja jaetun tiedon 

hyödyntäminen ovat omistajanvaihdoksen yhteydessä esiin nousevia 

tietojohtamisen aihealueita. Luopuvan yrittäjän tulisi omalta osaltaan edesauttaa 

hallussaan olevan tiedon siirtämistä uudelle yrittäjälle ja pyrkiä myös tekemään 

yrityksen henkilöstön osaaminen näkyväksi jatkavalle yrittäjälle. Toisaalta 

jatkavan yrittäjän on oltava motivoitunut ja kykenevä vastaanottamaan tietoa, 

sekä käsittelemään, mahdollisesti muokkaamaan ja soveltamaan 

vastaanottamaansa tietoa. Verrattaessa Virran tutkimaa asiantuntijatyötä ja tässä 

työssä käsiteltävää PK-yrityksen omistajan työtä, on nähtävissä, että Virran 

määrittelemä asiantuntijatyö sisältää paljon samoja elementtejä kuin PK-yrityksen 

omistajan työ ja rooli. Asiantuntijatyöllä Virta tarkoittaa tutkimuksessaan tietotyötä, 

jossa vaaditaan kykyä käyttää tietoa uudella tavalla, oppia nopeasti uutta ja 

yhdistellä tietoa eri aloilta (Pyöriä 2006). Toki omistajan rooliin sisältyy myös 

sellaisia elementtejä, kuten taloudellinen vastuu, johtajuus jne., joita ei liity 

asiantuntijatyöhön. Tiedon käsittelemisen kontekstissa kehitys suuntautunutta 
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asiantuntijuutta ja yrittäjyyttä voidaan mielestäni pitää samankaltaisina rooleina. 

Molemmissa rooleissa aikaperspektiivi on tulevaisuudessa ja tavoitteena on 

rakentaa tietoa, joka hyödyttää ja kehittää yritystä. 

Virta määrittelee tiedon siirtämisen vuorovaikutteiseksi tiedon jakamiseksi, jossa 

tieto on siirretty vasta kun vastaanottaja on saanut, ymmärtänyt ja ottanut 

käyttöön hänelle annetun tiedon. Pelkkä tiedon saattaminen vastaanottajan 

ulottuville ei ole tiedon siirtämistä. (Virta, 2010, s 50) Vuorovaikutteisuus 

mahdollistaa erityyppisen tiedon jakamisen. Hiljaisen tiedon jakamisen 

edellytyksenä on vuorovaikutteisuus.  

Käytän Virran kuvaamaa tiedon siirtämisen; jakamisen ja rakentamisen mallia 

pohjana tässä työssä. Olen muokannut määritelmät omistajanvaihdoksen 

kontekstiin soveltuviksi. Tässä kontekstissa määrittelen ne seuraavasti: 

Tiedon siirtäminen on luopujan tai henkilöstön hallussa olevan tiedon siirtämistä 

jatkajan käyttöön ilman että tietoa tietoisesti muutetaan. 

Tiedon rakentaminen on jatkajan toimesta, henkilöstön (ja luopujan) yhteistyönä 

tapahtuvaa uuden tiedon rakentamista niin, että tietoa muutetaan tietoisesti. 

Tiedon jakaminen on tiedon siirtämistä tai sekä tiedon siirtämistä, että 

rakentamista jatkajan tai jatkajan ja tietoa tarvitsevan henkilöstön käyttöön.  

2.3.1 Tiedon siirtäminen 

Omistajan vaihdoksen yhteydessä tapahtuva Tiedon siirtäminen käsittää yrityksen 

toimintaan liittyvän tiedon koko kirjoa. Tieto voi olla eksplisiittistä, implisiittistä tai 

hiljaista tietoa. Eksplisiittisen tiedon siirrossa vuorovaikutteisuus ei ole yhtä 

oleellista kuin implisiittisen tai hiljaisen tiedon osalla. Sosiaalisessa 

kanssakäymisessä on mahdollista siirtää monimuotoisempaa ja hienosyisempää 

tietoa kuin on mahdollista tehdä yksin dokumenttien tai muun materiaalin kautta. 

Vuorovaikutus on hidasta, mutta sen kautta hankittu tieto on käyttökelpoisempaa 

ja helpommin sovellettavaa kuin nopeammin hankittavissa oleva kirjatieto. (Virta, 

2011) 
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Omistajan vaihdoksen yhteydessä tapahtuva Tiedon siirtäminen on luopuvan 

omistajan tai henkilöstön hallussa olevan tiedon siirtämistä jatkajan käyttöön ilman 

että tietoa tietoisesti muutetaan. 

Kuvaan tiedon siirtämisen vaiheet yrityksen omistajanvaihdoksen yhteydessä 

seuraavasti: (Mukaillen Virta, 2011) 

1. Perehtyminen – jatkaja tutustuu yritykseen liittyvään tietoon keskustelujen 

ja dokumenttien pohjalta. 

2. Pohtiminen – jatkaja pyrkii ymmärtämään yrityksen taustat ja syy seuraus 

suhteet. 

3. Vahvistaminen – jatkaja ja osaava työntekijä tai luopuja keskustelevat 

pohdinnan tuloksesta sekä arvioivat ja tarkentavat sitä. 

4. Käyttäminen – jatkaja käyttää siirrettyä tietoa yksin tai yhdessä henkilöstön 

kanssa. 

 

Kuva 4 Tiedon siirtäminen yrityskaupassa luopujan ja jatkajan välillä (Mukaillen 

Virta, 2011) 
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2.3.2 Tiedon rakentaminen 

Omistajanvaihdoksen yhteydessä jatkaja on yritykselle uuden tiedon kantaja. 

Jatkajan uusi tieto mahdollistaa yritykselle tiedon siirtämisen lisäksi myös tiedon 

rakentamisen. Tiedon siirtäminen luopujalta jatkajalle merkitsee yrityksen 

kilpailukyvyn ylläpitämistä. Tiedon rakentaminen puolestaan mahdollistaa 

yrityksen uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistumisen tai uusien strategisten 

mahdollisuuksien avautumisen 

Tiedon rakentaminen on uuden omistajan toimesta, henkilöstön (ja luopuvan 

omistajan) yhteistyönä tapahtuvaa uuden tiedon rakentamista niin, että tietoa 

muutetaan tietoisesti. 

Tiedon rakentamisen vaiheet yrityksen omistajanvaihdoksen yhteydessä: 

(Mukaillen Virta, 2011) 

5. Arvioiminen – jatkaja huomaa omaan kokemukseensa ja tietoonsa 

perustuen heikkouksia siirretyssä tiedossa ja saa idean parantaa asiaa. 

6. Muovaaminen – jatkaja ryhtyy itse, tai käynnistää toimenpiteet, joilla uutta 

tietoa ryhdytään hankkimaan yrityksen eri tietolähteistä: dokumentit, 

yhteistyökumppanit, tutkimuslaitokset jne. Yleensä tiedon muovaaminen 

jää jatkajan omalle vastuulle. 

7. Hiominen – jatkaja keskustelee muovaamastaan ideasta osaavan 

työntekijän ja/tai luopuvan yrittäjän kanssa ja testaa ajatuksiaan. 

8. Käyttäminen – Kun jatkaja arvioi, että idea on hioutunut riittävän pitkälle ja 

näkee siinä potentiaalia hyödyttää ja kehittää yritystä, hän päättää ottaa 

sen käyttöön. 
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Kuva 5 Tiedon rakentaminen yrityskaupassa luopujan ja jatkajan välillä. 

(Mukaillen Virta, 2011) 

2.3.3 Tiedon jakaminen 

Yrityksen tehokkaan ja laadukkaan toiminnan näkökulmasta yleensä ei riitä, että 

tieto siirtyy luopujalta jatkajalle. Myöskään jatkajan rakentama uusi tieto sinällään 

ei ole yritykselle hyödyllistä, tieto on hyödyllistä kun se palvelee yrityksen 

toimintaa joko tehostaen sitä ja/tai palvellen asiakastarpeita entistä paremmin. 

Kun yrittäjälle kertyy tietoa, niin hän kykenee yhä itsenäisemmin muovaamaan ja 

hiomaan uusia ideoita. Kehitystyö nopeutuu, mutta samalla kasvaa riski sille, että 

henkilöstö ei tiedä mitä uusi yrittäjä hakee. Näin voi käydä, ellei huolehdita tiedon 

jakamisesta organisaatiolle. Pystyäkseen ylläpitämään yrityksen kilpailukykyä ja 

kehittämään tai muuttamaan yrityksen toimintaa, jatkajan on huolehdittava siitä, 

että yrityksen henkilöstö ja yhteistyökumppanit saavat jatkajalta tiedon ja 

varmistuvat yrityksen toimintatapojen jatkumisesta tai niissä tapahtuvista 

muutoksista.  

Virtaa mukaillen tiedon jakaminen käsitteen vaihtoehtoja omistajanvaihdos 

tilanteessa ovat:  
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1. Olemassa olevan tiedon siirtäminen jatkajalle. 

2. Olemassa olevasta tiedosta jatkaja rakentaa uutta tietoa. 

3. Olemassa olevan tiedon siirtäminen jatkajalle ja tiedon vahvistaminen 

yrityksen organisaatiolle. 

4. Jatkajan rakentaman uuden tiedon kommunikoiminen ja vahvistaminen 

yrityksen organisaatiolle. 

Tiedon jakamisen prosessi omistajanvaihdos kontekstissa pitää sisällään luopujan 

tiedon siirtämisen jatkajalle, jatkajan vuorovaikutteisen tiedon rakentamisen ja 

sekä jatkajalle siirtyneen tiedon, että jatkajan rakentaman tiedon viestimisen ja 

vahvistamisen yrityksen henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Tämä 

mahdollistaa toiminnan kilpailukyvyn ylläpitämisen ja kilpailukyvyn kehittämisen 

toiminnan uudistumisen kautta.  

2.4 Absorptiivinen kapasiteetti – tiedon hyödyntäminen organisaation tasolla  

Absorptiivisen kapasiteetin käsitettä on käytetty pääsääntöisesti organisaatiotason 

käsitteenä ja ilmiönä selittämään tiedon hyödyntämistä organisaation toiminnassa 

kilpailuedun synnyttämiseksi. 

”Absorptiivinen kapasiteetti koostuu neljästä komponentista: uuden tiedon 

hankinta, sen sulauttaminen, muuntaminen ja hyödyntäminen yrityksen 

toiminnassa. Uuden tiedon hankinnalla (acquisation) tarkoitetaan toimijan kykyä 

tunnistaa ja löytää sellaista organisaation ulkopuolella tuotettua, organisaation 

näkökulmasta uutta tietoa, joka kyseisen organisaation toiminnan ja sen 

kehittämisen kannalta on ensiarvoisen merkityksellistä. Uuden tiedon 

sulauttamisella (assimilation) tarkoitetaan niitä organisaation toiminnallisia 

prosesseja ja rutiineja, jotka mahdollistavat organisaation ulkopuolelta lähtöisin 

olevan uuden tiedon analysoinnin, prosessoinnin, tulkinnan ja ymmärtämisen. 

Uuden tiedon muuntamisella (transformation) tarkoitetaan toimijan kykyä kehittää 

niitä toimintojaan, jotka mahdollistavat ja edistävät uuden tiedon liittämistä osaksi 

organisaation jo olemassa olevia tietovarantoja ja -rakenteita. Tiedon 

hyödyntäminen (exploitation) liittyy niihin toimijan rutiineihin, prosesseihin ja 

toimintoihin, jotka mahdollistavat organisaation kompetenssien edelleen 

kehittämisen tai kokonaan uudenlaisten, organisaation ulkopuolelta hankittuun 
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tietoon perustuvien kompetenssien luomisen” ( Zahra & George 2002 ref 

Harmaakorpi). 

 

Kuva 6 Yrityksen absorptiivinen kapasiteetti (Mukaillen Zahra & george, 2002)  

Absoptiivinen kapasiteetti (ACAP) voidaan nähdä dynaamisena kyvykkyytenä 

kilpailuedun luomiseen ja säilyttämiseen. ACAP avulla yritys kykenee lisäämään 

strategista joustavuuttaan, hyödyntää tehokkaasti ja nopeasti uuden tiedon 

suomia mahdollisuuksia innovaatioissa, nostaa suoritustasoaan sekä sopeutua 

nopeasti ja tehokkaasti ympäristössä tai teknologiassa tapahtuviin muutoksiin.  

Yritys voi parantaa absorptiivista kapasiteettiaan kehittämällä sen kahta 

komponenttia, jotka ovat potentiaalinen ACAP ja realisoitunut ACAP. 

Potentiaalinen ACAP on uuden tiedon hankinnan ja sulattamisen tuloksena 

syntynyttä yrityskohtaista tietoa, jossa on potentiaalia liiketoiminnalliseksi 

sovellukseksi. Realisoitunut ACAP puolestaan syntyy potentiaalisen ACAP 

muuntamisesta ja hyödyntämisestä tuote-, prosessi- tai liiketoimintainnovaatioiksi, 

suorituskyvyn parantamiseksi tai strategiseksi joustavuudeksi. (Zahra & george, 

2002) 

Tiedon hankinnan aktivoitumisen laukaisimena voi toimia yrityksen sisäinen tekijä 

tai ulkoinen ympäristön vaikutus. Sisäinen tekijä voi olla yrityksen sisäinen kriisi tai 

murros. Esimerkkinä tällaisesta voi olla taloudellisen suorituskyvyn 

heikkeneminen. Yrityksen omistajanvaihdos ja sen mukanaan tuoma johdon 

vaihtuminen todennäköisesti myös laukaisee PK–yrityksessä uutta tiedon 

hankintaa. Ulkoisena aktivoitumisen laukaisimena voivat myös toimia toimialan 

muutokset tai teknologian epäjatkuvuuskohdat, hallitsevan käytännön (dominant 
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design) muodostuminen toimialalle tai poliittiset päätökset. Uuden tiedon tarpeen 

laukaiseva asiayhteys vaikuttaa uuden ulkoisen tiedon hankinnan 

suuntautumiseen. (Zahra & george, 2002) 

 PK-yrityksen omistajanvaihdoksessa uuden omistaja-johtajan oma 

kokemustausta, koulutus ja verkostot vaikuttavat uuden tiedon hankinnan 

suuntautumiseen. Yrityksen tilanne ja tiedon hankinnan laukaisevan asian 

merkittävyys puolestaan vaikuttaa tiedon hankinnan edellyttämien investointien 

määrään ja laatuun. 

2.4.1 Potentiaalinen absorptiivinen kapasiteetti 

Tiedon hankinnassa (acquisation) kriittisiä tekijöitä ovat ulkoisten kumppaneiden 

osaamisen laatutaso ja se, miten hyvin hankinnan kohteiden osaaminen 

suuntautuu täydentämään tietoa hankkivan yrityksen osaamista. Tiedon 

hankinnassa on paljon polkuriippuvuutta ja siksi yrityksiin kumuloituva tieto on 

keskenään erilaista.  Tiedon hankintaan liittyviä ja sitä ohjaavia osatekijöitä ovat 

aikaisempi osaaminen ja investoinnit sekä tiedon hankinnan intensiteetti, nopeus 

ja suunta. Tietoa hankittaessa merkitystä on erityisesti sillä, mitä etsitään ja mistä 

näkökulmasta asioita tarkastellaan. Tässä uuden omistaja-johtajan koulutus ja 

kokemustausta vaikuttavat. Omistajanvaihdos tilanteessa tiedon hankintaa 

voidaan tehostaa myös uusilla yhteyksillä, joita uudella omistaja-johtajalla on, 

sekä parantamalla oppimisen nopeutta ja laatua. Tiedon hankinnan tehostuminen 

kasvattaa osaltaan yrityksen absorptiivista kapasiteettia. (Zahra & george, 2002) 

Hankitun uuden tiedon analysointi, tulkinta, ymmärtäminen ja niistä oppiminen 

voidaan hahmottaa tiedon ”sulatusprosessina” (assimilation), jota voidaan 

ylläpitää ja kehittää. Tiedon ”sulatusprosessin” jatkuva ylläpitäminen ja 

kehittäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä yrityksen potentiaalisen ACAP 

kasvattamisessa. Kokemuksella allianssien ja yhteistyösuhteiden 

hyödyntämisestä on suuri merkitys yrityksen tiedon hankinnan tehokkuuteen ja 

hankitun tiedon sulattamisen onnistumiseen. (Zahra & george, 2002) Yrityksen 

hyvin kehittynyt kyvykkyys tiedon hankintaan ja sulattamiseen, potentiaalinen 

ACAP, on todennäköisesti pysyvän kilpailuedun lähde, koska tällöin yrityksellä on 

suurempi joustavuus resurssien uudelleen järjestämiseen sekä oikea-aikaisuus ja 

kilpailijoita parempi tehokkuus tarvittavien kyvykkyyksien käyttöönotossa. 
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Potentiaalinen ACAP on uuden tiedon hankinnan ja sulattamisen tuloksena 

syntynyttä yrityskohtaista tietoa, jossa on potentiaalia liiketoiminnalliseksi 

sovellukseksi. (Zahra & George, 2002)   

2.4.2 Realisoitunut absorptiivinen kapasiteetti 

Tiedon menestyksellisen kaupallisen hyödyntämisen kannalta on olennaista 

saada yritykselle tärkeä tieto muunnettua sellaiseen muotoon, että sitä voidaan 

hyödyntää liiketoiminnassa. Kaikki yritykset eivät onnistu yhtä hyvin muuntamaan 

potentiaalista absorptiivista kapasiteettiaan realisoituneeksi absorptiiviseksi 

kapasiteetiksi. Esimerkkinä tällaisesta voi olla tilanne jossa myynnissä ja 

markkinoinnissa olevaa tietoa asiakastarpeesta ei kyetä kehittämään myytäväksi 

tuotteeksi tai tilanne, jossa uuden tiedon mahdollistamaa prosessi innovaatiota ei 

hyödynnetä muutoksen vaatimien mentaalisten mallien muutosten ”vaikeuden” 

aiheuttaman muutosvastarinnan johdosta.  

Yritykset tavoittelevat menestyäkseen toiminnassaan pysyvää kilpailuetua. Sillä, 

miten yritykset kykenevät hyödyntämään ja kehittämään resurssejaan ja 

kyvykkyyksiään on suuri merkitys yritysten välisten suorituskyky erojen 

syntymisessä. (Teece et al. 1997) Yrityksen käytössä olevien resurssien ollessa 

arvokkaita, harvinaisia, ei imitoitavia ja vaikeasti korvattavissa syntyy kilpailuetua. 

(barney, 1991) Yrityksen kyvykkyys tehokkaasti luoda, johtaa ja hyödyntää tietoa 

on suorituskyky eroja synnyttävä resurssi. Tällä perusteella absorptiivinen 

kapasiteetti voi olla yritykselle pysyvän kilpailuedun lähde. (Zahra & george, 2002)   

Tiedon muuntamiseen ja hyödyntämiseen liittyvät kyvykkyydet, joista realisoitunut 

absoptiivinen kapasiteetti muodostuu, vaikuttavat yrityksen suorituskykyyn muun 

muassa tuote- ja prosessi-innovaatioiden kautta. Erot yritysten suorituskyvyssä 

selittyvät tiedon hankintaan liittyvän polkuriippuvuuden kautta. Yrityksille kehittyy 

erilainen kyky havaita ja vastata ympäristön muutoksen synnyttämiin 

mahdollisuuksiin ja muutostarpeisiin oikea-aikaisesti. Tämä on tekijä, joka selittää 

kilpailuedun syntymistä. Kun yrityksen kyvykkyys tiedon muuntamiseen ja 

hyödyntämiseen, realisoitunut ACAP, on hyvin kehittynyt, niin se aikaansaa 

pysyvän kilpailuedun lähteen siitä, että kyseisen yrityksen innovaatio ja 

tuotekehitys -toiminta on kilpailijoita parempaa. (Zahra & george, 2002)   
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Omistajan vaihdos on murroskohta yrityksen kehityspolulla ja se avaa 

mahdollisuuksia uuden yrittäjän tietojen, sekä verkostojensa kautta hankkiman 

uuden tiedon hyödyntämiseen yrityksen kehittämisessä. Absorptiivisen 

kapasiteetin käsitettä on yleensä käytetty enemmänkin organisaatiotason 

käsitteenä ja ilmiönä. Tässä työssä tätä käsitettä käytetään tarkoituksellisesti ja 

haasteet tunnustaen yhdessä tiedon jakamisen käsitteiden kanssa. Näin pyritään 

hyvin lähellä yksilön (tai yksilöiden) käyttäytymistä olevien ilmiöiden 

käsitteellistämiseen ja ymmärtämiseen osana koko organisaation kilpailukykyä 

rakentavaa toimintaa. 

2.4.3 Sosiaaliset käytännöt - organisaation yhteistyömekanismi 

Kyetäkseen rakentamaan ja hyödyntämään potentiaalista absorptiivista 

kapasiteettia yrityksen on hallittava ne sosiaalisen yhteistoiminnan epäviralliset ja 

muodolliset mekanismit, jotka tehostavat hankitun osaamisen soveltamista ja 

hyödyntämistä liiketoiminnassa. On olemassa organisatoorisia rakenteita, jotka 

lisäävät kanssakäymistä, auttavat ongelman ratkaisussa ja luovassa toiminnassa. 

Suunnitelmallinen yhteistoiminta helpottaa informaation jakamista yrityksen 

sisällä, siitä tehtyjen tulkintojen kokoamista ja trendien tunnistamista. Hyvin 

suunnitellut yhteiset toimintatavat ja tiivis yhteistyö yrityksen eri osien kesken 

parantaa tehokkuutta, jolla uuden tiedon sulattaminen ja muuntaminen käytännön 

liiketoimintamahdollisuuksiksi tapahtuu. Yrityksen sisäisillä sosiaalisilla 

yhteistyömekanismeilla on positiivinen vaikutus tiedon jakamiseen, siten ne 

tehostavat tiedon sulattamista ja muuntamista, kasvattaen yrityksen absoptiivista 

kapasiteettia. (Zahra & george, 2002)   

Yksilön tieto ja organisaation tieto yhdistyvät sosiaalisissa käytännöissä, (kuva 1) 

jotka toteutuvat työn tekemisessä. Toimimalla tilanteen mukaisella tavalla yksilöt 

tulkitsevat organisaation sääntöjä ymmärtämällään tavalla. Kun toimitaan tässä ja 

nyt, ei juurikaan etukäteen pohdita organisaation sääntöjä tai normeja, vaan ne 

tulkitaan toiminnan kautta. Suuri osa näistä säännöistä, organisaation tiedosta, on 

yhteistä hiljaista tietoa, jota ei voi ilmaista symbolein, tai käsitteellistä tietoa, joka 

harvoin ilmaistaan symbolein. Kun PK-yrityksissä muutenkin on vähän kirjallista 

dokumentointia, niin tällainen organisaation sosiaalisiin käytäntöihin liittyvä tiedon 

tulkinta tapahtuu käytännössä täysin ilman eksplisiittistä aineistoa. 
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Organisaatiossa kerrotut tarinat saattavat olla sitä symbolein ilmaistua ainesta, 

joka vaikuttaa organisaation tiedon tulkintaan ja sitä kautta sosiaalisiin 

käytäntöihin PK-yrityksissä. Sosiaalistumisen kautta opitut toimintatavat ja omat 

kokemukset suurelta osin ohjaavat kunkin yksilön tulkintaa organisaation tiedosta.  

Organisaation tieto hyödynnetään käytännön toiminnassa. (Virta, 2011, 35) 

Yrityksen toiminta koostuu yksilöiden, ryhmien ja osastojen yhteen sovitetusta 

työskentelystä. Toiminnan sujuvuuden ja tuottavuuden kannalta on keskeistä, että 

asiakkaalle luvattu, asiakkaan tarpeiden mukainen tuote tai palvelu kyetään 

yrityksen osien yhteistyön tuloksena aikaansaamaan. Tämän perusteella voidaan 

todeta, että tiedon hyödyntämisen kannalta keskeisiä ovat yhteistyötä, 

kommunikaation toimivuutta ja keskinäistä luottamusta lisäävät sosiaaliset 

käytännöt (Blomqvist & Kianto 2013, 9). Luottamus liiketoiminta ympäristössä 

voidaan määritellä toimijan odotuksiksi toisen osapuolen osaamisesta ja hyvästä 

tahdosta. (Blomqvist  1997) Yhteistyökyky voidaan määritellä toimijan kyvyksi 

rakentaa ja hallita verkostosuhteita perustuen keskinäiseen luottamukseen, 

viestintään ja sitoutumiseen. (Blomqvist & Levy, 2006.) 

Absorptiivisen kapasiteetin teorian näkökulmasta yhteistyön, luottamuksen ja 

avoimen kommunikaation toteutumista edistämällä yrityksessä voidaan 

aikaansaada sellaisia sosiaalisia käytäntöjä ja työtapoja, jotka tehostavat tiedon 

hankintaa, sulattamista, muuntamista ja hyödyntämistä ja siten edesauttavat 

organisaation tietoon perustuvan kilpailuedun rakentumista yrityksessä. 

2.5 ACAP ja tiedon jakamisen teoriat yhdessä selittävät yrityksen kehitystä 

omistajanvaihdos tilanteessa 

PK-yrityksen omistajanvaihdosta ilmiönä voidaan pohtia sekä absorptiivisen 

kapasiteetin (Zahra & George, 2002) että tiedon jakamisen (Virta, 2011) 

ajatuskehikkojen kautta. Absorptiivisen kapasiteetin käsitteistö hahmottaa uuden 

omistajan, jatkajan laukaisemaa tiedon hankinnan, käsittelyn ja hyödyntämisen 

prosessia organisaation tasolla. Tiedon jakamiseen liittyvän ajattelun kautta 

meidän on mahdollista ymmärtää yksilöiden välistä tiedon siirtämistä ja uuden 

tiedon rakentamista jatkajan ja luopujan sekä yrityksen asiantuntijoiden välillä. 

Yksilöiden väliseen, yksilön ja organisaation väliseen ja organisaation osien 
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väliseen tiedon jakamiseen vaikuttavat organisaation sosiaaliset käytännöt ja 

johtamisen periaatteet. 

Absorptiivisen kapasiteetin teorian pohjalta PK-yrityksen uuden omistaja- johtajan 

mukaantulo voidaan nähdä ulkoisena aktivoitumislaukaisimena. Se käynnistää 

prosessin, jossa uusi johtaja tuo organisaatioon uutta tietoa, uusia kontakteja, 

uusia ajatus- ja toimintamalleja. Riippuen siitä, mitä enemmän uudenlaista ja 

samalla aikaisempaa toimintaa täydentävää tämä tieto on, niin sitä tärkeämmäksi 

yrityksen menestyksen kannalta muodostuu organisaation kyky absorboida tätä 

uutta tietoa.  

Uusi vetäjä lähestyy asioita erilaisista lähtökohdista, tämä voi laukaista liikkeelle 

uuden tiedon hankintaa. Jatkajan kokemustausta vaikuttaa tiedon hankinnan 

suuntaamiseen. Jotta hankittua tietoa voitaisiin hyödyntää, se on siirrettävä 

organisaation asiantuntijoiden käyttöön. Tässä yhteydessä asiaa voidaan 

tarkastella tiedon jakamisen ajatuskehikon kautta. Kuten kappaleessa 2.1 

todettiin, yritykselle arvokas tieto ei yleensä ole sellaisessa muodossa, että se 

olisi suoraan hyödynnettävissä. Tieto on konteksti sidonnaista ja osa siitä on 

hiljaista tietoa. Tällaisen tiedon käyttämiseen ei riitä pelkkä tiedon siirtäminen, 

vaan se edellyttää myös uuden tiedon rakentamista ennen varsinaista tiedon 

käyttämistä. Pystyäkseen hyödyntämään uutta tietoa organisaation tavoitteiden 

mukaisella tavalla, jatkajan ja yrityksen asiantuntijan olisi käytävä läpi Virran 

kuvaama tiedon jakamisen; siirtämisen ja rakentamisen prosessi. On siis 

huomattava, että perehtymisen, pohtimisen ja vahvistamisen jälkeen tieto on 

siirretty organisaation asiantuntijan käyttöön eli sulatettu absorptiivisen 

kapasiteetin termein ilmaistuna. Jossakin tilanteessa päädytään siihen, että 

kyseinen tieto ei ole käyttökelpoista sen hankkimisen hetkellä ja se jää osaksi 

yrityksen potentiaalista absorptiivista kapasiteettia odottamaan mahdollista 

myöhemmin tapahtuvaa käyttöä. Myöhemmin, oikealla hetkellä käyttöön otettuna, 

se voi tuoda yritykselle kilpailuetua strategisen joustavuuden, innovaatioiden tai 

suorituskyvyn paranemisen muodossa. Vaikka uusi sulatettu tieto todettaisiin 

yritykselle hyödylliseksi, niin prosessin tässä vaiheessa tieto ei yleensä ole vielä 

käyttökelpoista uudessa kontekstissa. Sen työstämistä on jatkettava. Tämän 

jälkeen Virran termein ilmaistuna asiantuntija rakentaa, eli arvioi, muovaa ja hioo 
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tietoa. Organisaatio tasolla ja absorptiivisen kapasiteetin termein kysymys on 

tiedon muuntamisesta uuteen, organisaatiolle käyttökelpoiseen muotoon. Tämä 

mahdollistaa yritykselle tiedon hyödyntämisen, eli näin syntyvän uuden tiedon 

käyttämisen liiketoiminnassa.  

Toinen puoli PK-yrityksen omistaja-johtajan vaihdosta on luopujalle kertyneen 

tiedon käyttäminen. Omistaja-johtajan päättäessä luopua yrityksensä 

omistamisesta ja vetämisestä on hänellä yleensä paljon työvuosia yrityksessä ja 

sitä kautta on kertynyt suuri määrä yrityksen toimintaan suhdeverkkoon ja 

henkilöstöön liittyvää tietoa. Luonnollisesti myös yrityksen henkilöstöllä on paljon 

jatkajalle tarpeellista tietoa. Jatkajalle tämän tiedon käyttöön saaminen on 

todennäköisesti suuri etu. Kokemuksen tuoma hiljainen tieto on vaikeasti 

siirrettävää ja sen siirtäminen on oikeastaan mahdollista vain vuorovaikutuksen 

kautta. Jatkajan on yhdessä luopujan kanssa käytävä läpi tiedon siirtämisen 

prosessi pystyäkseen hyödyntämään luopujan hallussa olevaa tietoa. Tämä on 

usein erittäin vaativaa, koska johdon ymmärryksen ja toiminnan tueksi tarvittava, 

toiminnan kannalta oleellinen tieto on yleensä ”sitkeää”, vaikeasti siirrettävää. 

Tällainen tieto sisältää esimerkiksi ajatusmalleja yrityksen ansaintalogiikasta 

(Kognitiivinen hiljainen tieto) tai organisaation toimintatavoista ja 

sidosryhmäsuhteista (sosiaalinen tieto). 

Myös henkilöstön hallussa olevaa tietoa on siirrettävä uuden johtajan käyttöön ja 

jatkajan on hallittava se, siltä osin kun hän tarvitsee sitä työssään ja 

ymmärtääkseen organisaation toimintaa. 

Tällaista organisaatiolle hyödyllistä käytännön tietoa voivat olla esimerkiksi 

suunnitelmat, parhaat käytännöt tai asiakastiedot. Virtaa mukaillen tiedon 

siirtäminen yrityksen omistajanvaihdoksen yhteydessä voi tapahtua alla kuvatun 

nelivaiheisen prosessin kautta:  

1. Perehtyminen – jatkaja tutustuu yritykseen liittyvään tietoon keskustelujen 

ja dokumenttien pohjalta. 

2. Pohtiminen – jatkaja pyrkii ymmärtämään yrityksen taustat ja syy seuraus 

suhteet. 

3. Vahvistaminen – jatkaja ja osaava työntekijä ja/tai luopuja keskustelevat 

pohdinnan tuloksesta sekä arvioivat ja tarkentavat sitä. 
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4. Käyttäminen – jatkaja käyttää siirrettyä tietoa yksin ja yhdessä henkilöstön 

kanssa. 

Luopujan tai organisaation asiantuntijoiden hallussa oleva tieto ei jatkajan 

näkemyksen mukaan ole aina sellaisenaan käyttökelpoista. Hän voi esimerkiksi 

oman kokemuksensa tai koulutuksensa perusteella hahmottaa, että kyseinen asia 

voidaan tehdä tehokkaammin tai toisella tekniikalla. Tämän perusteella hän alkaa 

rakentaa tietoa, joka muuttaa yrityksen toimintatapaa tai suuntaa toimintaa 

uudelleen, uutta tietoa hyödyntäen. Virtaa mukaillen tiedon rakentamisen vaiheet 

yrityksen omistajanvaihdoksen yhteydessä ovat:  

5. Arvioiminen – jatkaja huomaa omaan kokemukseensa ja tietoonsa 

perustuen heikkouksia siirretyssä tiedossa ja saa idean parantaa asiaa. 

6. Muovaaminen – jatkaja muovaa tietoa itse, tai käynnistää toimenpiteet, 

joilla uutta tarkentavaa tietoa ryhdytään hankkimaan yrityksen eri 

tietolähteistä. 

7. Hiominen – jatkaja keskustelee muovaamastaan ideasta osaavan 

työntekijän ja/tai luopuvan yrittäjän kanssa ja testaa ajatuksiaan. 

8. Käyttäminen – kun jatkaja arvioi, että idea on hioutunut riittävän pitkälle ja 

näkee siinä potentiaalia hyödyttää ja kehittää yritystä, hän päättää ottaa 

sen käyttöön. 

Uuden johtajan liikkeelle sysäämä, yritykselle merkityksellinen uusi tieto, vaikuttaa 

yleensä toimintaan laajasti. Yrityksen prosessit ovat usein monimutkaisia, eikä 

PK-yrityksen toimintatavan muuttamiseen tai uuden tuotteen kehittämiseen 

tarvittava osaaminen ole yhden henkilön hallussa. Yleensä tarvitaan johtajan, 

yhden tai useamman asiantuntijan ja työn suorittavan henkilöstön yhteistyötä. On 

tärkeää, että johdon omaksumat ja käyttöön ottamat toimintatavat 

kommunikoidaan ja vahvistetaan organisaatiolle. Ei riitä, että uusi johtaja tai joku 

muu asiantuntija on rakentanut uutta tietoa, vaan se on kyettävä jakamaan 

organisaatiossa kaikkien sitä tarvitsevien käyttöön. Vasta tällä tavalla syntyvät 

organisaation tasolla edellytykset absorptiivisen kapasiteetin mallin kuvaamalle 

tiedon muuntamiselle koko organisaatiolle käyttökelpoiseen ja asiakkaille 

hyödylliseen muotoon, mikä puolestaan mahdollistaa organisaatiolle tiedon 

hyödyntämisen. Tiedon arvo yritykselle, kilpailuetu realisoituu vasta kun sen 
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avulla kyetään tehostamaan yrityksen prosesseja tai kehittämään jotakin 

kaupallisesti menestyvää tuotetta ja/tai palvelua. 

Omistajanvaihdos tilanteessa organisaation kyky hyödyntää jatkajan kautta 

organisaatioon tullutta, organisaatiolle merkityksellistä (konteksti sidonnaista, 

hiljaista) tietoa näyttäisi olevan sidoksissa siihen miten hyvin johtaja ja 

asiantuntijat yksilöinä pystyvät vuorovaikutuksen kautta jakamaan: siirtämään ja 

rakentamaan tietoa sekä absorptiivisen kapasiteetin teorian mukaisesti koko 

organisaation tasolla sidoksissa niihin sosiaalisiin käytäntöihin, (sosiaalinen 

integroitumismekanismi) joiden kautta 

1. tieto sulatetaan organisaatiossa niin, että sen potentiaali organisaatiolle 

ymmärretään riittävän laajalti organisaatiossa.  

2. Johtaja ja asiantuntijat yhdessä kykenevät muuntamaan tiedon sellaiseen 

muotoon, että yrityksen asiakkaat kokevat tarvitsevansa sitä. 

3. Tieto hyödynnetään prosessoimalla ja tuotteistamalla se kilpailuetua 

tuottavalla tavalla. 

2.5.1 Yhteenveto: työn teoreettinen viitekehys 

Tämän työn taustalla on tietoperustainen näkemys, jonka mukaan tiedolla on 

ensisijainen rooli yrityksen kilpailuedun lähteenä. (Työn teoreettinen viitekehys on 

esitetty kuvassa 7) Tarkastelen työssä kahta tietoa prosessinäkökulmasta 

lähestyvää teoreettista mallia PK-yrityksen omistajanvaihdoksen kontekstissa. 

Virran esittämä tiedon jakaminen; siirtäminen ja rakentaminen, kuvaa yksilöiden 

välistä prosessia. Omistajanvaihdos tilanteessa jatkavan yrittäjän, luopuvan 

yrittäjän ja henkilöstön on kyettävä jakamaan yksilöiden hallussa olevaa 

yritysspesifistä tietoa. Olemassa olevaa tietoa tulisi siirtää luopujalta ja 

henkilöstöltä jatkavalle yrittäjälle ja jatkajalta henkilöstölle. Jatkajan, luopujan ja 

henkilöstön toimesta, vuorovaikutuksen tuloksena, on mahdollista myös rakentaa 

yritykselle uutta tietoa. Sosiaaliset käytännöt, yhteistyön tavat, joilla yksilöiden 

tieto jaetaan organisaation tiedoksi, ovat keskeisessä osassa synnytettäessä 

sellaista yrityskohtaista yksilöiden, ryhmien ja osastojen keskinäistä 

yhteistoimintaa (organisaation tietoa), johon yrityksen kilpailuetu perustuu. 

Absorptiivisen kapasiteetin teoreettinen malli (Zahra & George) puolestaan 

tarkastelee tätä laajempaa, koko organisaation kattavaa prosessia tiedon 
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hankinnasta sen hyödyntämiseen. Omistajanvaihdos voi synnyttää yrityksessä 

tilanteen, joka laukaisee uuden tiedon hankinnan aktivoitumisen. Silloin punnitaan 

yrityksen kyvykkyys organisaation tasolla paitsi hankkia, myös sulattaa, muuntaa 

ja hyödyntää uutta tietoa. Omistajanvaihdos tilanteessa yrityksen menestyksen 

kannalta oleellista on sen kyvykkyys uuden tiedon perusteella muuntaa ja 

uudistaa toimintaa, tuotteita ja palveluita ja siten luoda ja ylläpitää kilpailuetua. 

(ACAP) Tiedon jakamisen; siirtämisen ja rakentamisen voidaan ajatella olevan 

yksi merkittävä, laajempaan absorptiivisen kapasiteetin malliin liittyvä, yksilötason 

mekanismi, joka selittää tiedon sulattamista ja muuntamista organisaatiossa. 

Käsittääkseni tämä liittää Virran esittämän tiedon jakamisen käsitteistön ja Zahran 

kuvaaman absorptiivisen kapasiteetin käsitteistön tiiviisti toisiinsa. 

 

 

Kuva 7 Työn viitekehys: tiedon rooli PK-yrityksen omistajanvaihdoksessa, 

prosessinäkökulma. (Mukaillen Virta, 2011 ja Zahra & George 2002) 
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3 TYÖN EMPIIRINEN TOTEUTTAMINEN 

Empiirinen osuus toteutettiin lähestymistavaltaan laadullisena tutkimuksena. 

Tutkimuksen metodina käytettiin tapaustutkimusta. Tiedonkeruun 

menettelytapana näin monisyisen ilmiön käsittelyssä teemahaastattelu antoi 

mahdollisuudet tapauskohtaisten erikoispiirteiden esiin nousuun ja arviointiin. 

Teemahaastattelujen antia on tulkittu sisältöanalyysin kautta. 

3.1 Metodologia 

Tässä työssä lähestytään tutkimuskysymyksiä Strategizing -näkökulmasta. Silloin 

ei tarkastella yrityksen strategiaa perinteisen analyysi – suunnitelma – toteutus 

mallin mukaan. Strategizing (Jarzabkowski et al 2007) fokusoituu kolmen 

näkökulman yhdistämiseen:  

1. mitkä tekijät vaikuttavat tapahtumien kulkuun,  

2. mitä toimijat tekevät resurssiensa ja taustansa pohjalta 

3. millaisia käytäntöjä syntyy ja sovelletaan strategian rakentumisessa.  

Tässä työssä lähinnä keskitytään tarkastelemaan tapahtumien kulkua neljän eri 

yrityksen omistajanvaihdosta yritysten edustajien haastattelujen valossa. Tällä 

tavalla on mahdollista tunnistaa omistajanvaihdoksessa sovellettuja käytäntöjä, 

niiden välisiä suhteita ja vaikutuksia tapahtumien kulkuun. Tässä työssä ei 

erityisesti pyritä tarkastelemaan toimijoiden yksilöllistä vaikutusta tapahtumien 

kulkuun tai sovellettuihin käytäntöihin. Työn pääpaino on yrityksessä löytää 

yksittäisistä omistajanvaihdos tapauksista omistajanvaihdos ilmiön kannalta 

yleisempää merkitystä. 

3.1.1 Aineistoanalyysi 

Tämän tutkimuksen aineistoanalyysi on toteutettu teema-analyysinä, 

joka etenee Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen (2001) kuvauksen mukaisesti. 

Keräsin tutkimuksen aineiston teema-haastatteluin. Puolistrukturoitu 

keruumenetelmä sopii käytettäväksi sellaisissa tutkimuksissa, joissa tutkittavasta 

ilmiöstä on vähän aiempaa tutkimustietoa ja joissa tutkija haluaa välttää 

haastateltavien johdattelua liian valmiilla kysymyksillä. Tarkoituksena on selvittää 

haastateltavien käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. En tehnyt täysin avoimia 

haastatteluja, koska halusin, että kaikki tutkimuksen kannalta olennaisina pitämäni 
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teemat tulisivat jokaisessa haastattelussa käsitellyiksi ja siten haastattelut 

muodostaisivat kokonaisuuden, joka liittyy nimenomaan tutkittavaan ilmiöön. 

(Em.; 48.) Haastattelujen tukimateriaali on liitteessä 1 

Teema-analyysin mukainen aineistoanalyysi koostuu tässä työssä aineiston 

kuvailusta, luokittelusta ja yhdistelystä (Hirsjärvi & Hurme 2001; 145-150). Näissä 

kolmessa vaiheessa aineiston analyysi etenee seuraavasti: 

1. Haastattelun runkoon pohjautuva aineistoon tutustuminen ja sen järjestäminen 

aloittaa teema-analyysin. Sen aikana syntyy aineiston kuvailu, jossa kartoitetaan 

haastateltavien käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä sekä siihen liitettäviä asioita ja 

tapahtumia. (Em.; 145.) 

2. Aineiston luokittelussa vertaillaan kuvailun aikana esiin nousseita 

haastateltavien käsityksiä sekä tutkittavaan ilmiöön liittyviä asioita ja tapahtumia 

keskenään. Luokkien muodostamisen kriteereiden luomiseen ei ole olemassa 

yhtä tapaa tai tarkkoja sääntöjä. Luokat voivat perustua esimerkiksi aineistoon, 

tutkimusongelmaan, teoreettisiin malleihin tai tutkijan intuitioon. (Em.; 148.) 

3. Luokittelussa syntyneitä luokkia yhdistellään keskenään aineiston yhdistelyssä. 

Tavoitteena on löytää luokkien esiintymisten välille säännönmukaisuuksia tai 

samankaltaisuuksia, joiden perusteella niitä liitetään yhteen tai erotellaan 

toisistaan. Yhdistelyn lähtökohta on ”oma ymmärrys” tai ”ajattelumaailma”, ja 

pyrkimyksenä on kehittää sellainen teoreettinen näkökulma tai malli, johon 

luokiteltu aineisto voidaan sijoittaa. (Em.; 149-150) 

3.2 Aineisto ja sen kerääminen 

Sain aineistona käytettyjen yritysten edustajien yhteystiedot Mikkelin 

kauppakamarilta. Kauppakamarin tietojen mukaan tapausyrityksissä oli 

lähivuosina suoritettu juridinen omistajanvaihdos. Olin yhteydessä puhelimitse 

yritysten edustajiin ja sain sovittua neljään yritykseen kuhunkin yhden 

haastattelun. Haastateltavina oli yksitellen yksi luopuja ja kaksi jatkajaa. Yhdessä 

haastattelussa oli mukana kolme henkeä: luopuja ja jatkajat. 

Haastattelut elo- ja syyskuun 2014 aikana ja olivat pituudeltaan tunnista kahteen 

tuntiin. Ne nauhoitettiin ja litteroitiin tarkasti. 
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3.2.1 Tutkimuksen yritykset 

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on monia erityispiirteitä toiminnassaan. 

Strateginen suunnittelu on harvinaista tai on harvoin puettu kirjallisten 

dokumenttien muotoon. (Bellamy 2009) Päivittäinen operatiivinen työ on 

keskiössä. Ylimmällä johdolla on usein hyvin keskeinen rooli, jolloin yrittäjän 

henkilökohtaiset taidot ja kokemus sekä yrityksen ja erehdyksen periaate 

leimaavat toimintaa. (Torres 2004) Haastattelujen perusteella nämä 

ominaispiirteet pätevät myös tapausyrityksiin. 

Tapausyritykset edustivat toimialoiltaan metalliteollisuutta, 

kokoonpanoteollisuutta, rakennusteollisuutta ja insinööritoimistoa. Kolmessa 

haastatelluista neljästä yrityksestä liiketoiminta perustui asiakkaiden ongelmien 

ratkaisemiseen yrityksen teknologista osaamista ja resursseja käyttäen. Neljäs 

tapausyritys toimii rakentamisen toimialalla, jossa asiakkaan ongelmien 

ratkominen on enemmän suunnittelijan ja asiakkaan välistä yhteistyötä. 

Haastatellun keskisuuren rakennusliikkeen ydinosaaminen keskittyy 

rakennusprojektin hallintaan ja siinä käytettävien eri alihankkijoiden resurssien 

tehokkaan käytön ”orkestraation” osaamiseen. Yritysten liikevaihto vaihteli vuonna 

2013 kahdesta miljoonasta eurosta n. 25 miljoonaan euroon ja työntekijämäärä 

vaihteli n. 20 henkilöstä n. 60 henkilöön. Kolmessa yrityksessä luopuja oli 

yrityksen perustaja. Yhdessä tapauksessa yritys on ollut toiminnassa useamman 

sukupolven ajan. Kaikki yritykset olivat haastatteluja tehtäessä omistuspohjaltaan 

perheyrityksiä, mutta yhdessä tapauksessa jatkaja-omistaja tuli perheen 

ulkopuolelta. Luopujan perhe säilytti tässäkin tapauksessa omistusta yrityksestä.  

Yritysten kotipaikka oli vuonna 2014 Etelä-Savon maakunnassa. 

3.3 Tutkimuksen aineisto 

Keräsin tutkimuksen primäärin aineiston puolistrukturoiduin haastatteluin eli 

teemahaastatteluin. Teemahaastatteluissa ei esitetä haastateltaville suoria 

kysymyksiä vaan pikemminkin pyritään keskusteluun, jossa he omin sanoin 

kertovat tutkittavasta ilmiöstä (Hirsjärvi & Hurme 2001; 48). Tämä ei kuitenkaan 

merkitse, että tutkijalla ei olisi mitään vaikutusta haastattelujen kulkuun ja niiden 

tuloksiin. Teema haastattelua tehdään aina vuorovaikutuksessa, jossa 
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haastattelija vaikuttaa haastateltaviin ja sitä kautta myös tutkimusaineiston 

muodostumiseen. 

3.3.1 Teema-analyysi 

Kvalitatiivisen aineiston analyysia voidaan pitää kolmivaiheisena prosessina, 

johon kuuluvat aineiston kuvaus, luokittelu ja yhdistely. (Hirsjärvi & Hurme 2001; 

145) Ennen aineistoanalyysin aloittamista kuuntelin kolmen ensimmäisen 

haastattelun nauhoitukset läpi. Kuuntelin nauhat kokonaisuuksina, koska halusin 

saada käsityksen, mistä kukin haastatelluista pääpiirteissään puhui. Tämän 

jälkeen litteroin nauhat lause lauseelta. Tavoitteeni oli, että litteroitua aineistoa 

analysoidessani pystyisin hahmottamaan kunkin haastattelun sisällön myös 

kokonaisuutena. Pääosan kolmen haastattelun analyysistä tein ennen neljättä 

haastattelua. Neljännen haastattelun jälkeen lisäsin analyysiin haastattelun 

tuottaman lisämateriaalin. 

3.3.2 Aineiston kuvailu 

Ennen varsinaisen analyysin aloittamista perehdyin litteroituun aineistoon 

lukemalla läpi kolme ensimmäistä aineistoon kuuluvaa haastattelua ja 

leikkaamalla niistä aineiston osia, jotka tuntuivat tärkeiltä. Varsinainen analyysi 

alkoi aineiston järjestämisellä teema-alueittain. Käytin siinä taulukkoa, jossa 

kullakin haastattelulla oli oma sarakkeensa. Etsin eri haastatteluista poimituista 

aineiston osista samankaltaisuuksia ja sijoitin ne rinnakkain taulukossa. Tällä 

tavalla sain kuvan mitä samankaltaisia asioita haastateltavat nostivat esille. Näin 

syntyi aineistonkuvailu, jossa kartoitin haastateltavien käsityksiä tutkittavasta 

ilmiöstä sekä siihen liitettäviä asioita ja tapahtumia (Hirsjärvi & Hurme 2001; 145). 

3.3.3 Aineiston luokittelu 

Teoreettisen viitekehyksen perusteella järjestin karkeasti kustakin haastattelusta 

poimimani kohdat kolmen aihepiirin kesken  

1 yksilöiden välisen tiedon jakaminen,   

2 organisaation absoptiivinen kapasiteetti 

3 sosiaaliset käytännöt  
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Otin mukaan myös neljännen kategorian, johon sijoitin ne aineistosta esille 

nousseet, minusta merkitykselliset huomiot, joita en kyennyt sijoittamaan edellä 

mainitsemieni kolmen teeman alle. Kun analyysin edetessä hahmotin aineistoa 

paremmin, niin osan neljännen kategorian aineistoista siirsin johonkin kolmesta 

edellä mainitusta kategoriasta. Samalla annoin neljännelle kategorialle nimen  

4. Omistajanvaihdoksen onnistumisen edellytykset  

koska siinä oli ”pussin pohjalla” esillä tekijöitä, jotka vaikuttavat omistajanvaihdos 

prosessin onnistuneeseen kulkuun. 

3.3.4 Aineiston yhdistely 

Aineiston yhdistely perustuu teoreettisen viitekehyksen ja haastattelussa esille 

nousseen materiaalin yhdistelyyn. Pyrin yhdistelemään teoreettiseen 

viitekehykseen kokoamaani tiedon jakamisen, absorptiivisen kapasiteetin ja niihin 

liittyvien sosiaalisten käytäntöjen mallia ja haastattelujen luomaa kuvaa 

omistajanvaihdos ilmiöstä. Tätä kautta olen rakentanut ymmärrystäni liittyen PK-

yritysten omistajanvaihdoksiin. 

3.4 Työn arviointia 

Laadullisen tutkimuksen pätevyyden arviointi voidaan perustaa neljään kriteeriin, 

jotka ovat (1) uskottavuus, (2) siirrettävyys, (3) luotettavuus ja (4) vahvistuvuus 

(Eriksson & Kovalainen 2008; 294). Pyrin työn arvioinnissa huomioimaan nämä 

kriteerit. 

Uskottavuudessa on kyse tulosten uskottavuudesta ja totuudellisuudesta 

aineiston perusteella arvioituna. Toisin sanoen siitä, miten uskottavaa on, että 

tutkimuksen aineiston perusteella voidaan päätyä tutkimuksessa esitettäviin 

tuloksiin ja johtopäätöksiin. (Eriksson & Kovalainen 2008; 294.) Työtä arvioitaessa 

on otettava huomioon, että laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastolliseen 

tulkintaan. On myös huomioitava, että tulosten tulkinta perustuu subjektiiviseen 

arviooni, vaikka olenkin pyrkinyt liittämään tulkinnat viitekehykseen ja 

perustelemaan tulkintani. 

Tapaus yritykset olivat perustaltaan kaikki perheyrityksiä. Yhden omistuspohja 

tosin laajeni vaihdoksen myötä perheen ulkopuolelle. Aineiston rakenteesta 



40 
 

johtuen työssä on saattanut jäädä huomioimatta tekijöitä, jotka vaikuttavat 

sellaisissa PK-yrityksissä, joiden omistuspohja on muu kuin perheen omistukseen 

perustuva. 

Haastattelin kahdessa tapauksessa jatkajaa, yhdessä luopujaa ja yhdessä olivat 

paikalla sekä luopuja, että jatkaja pariskunta. Olisin ehkä pystynyt parantamaan 

tutkimusaineiston laatua, jos olisi pystynyt kaikissa tapauksissa haastattelemaan 

sekä luopujan, että jatkajan ja tekemään tulkintani näin saadun mahdollisesti 

monipuolisemman aineiston pohjalta. Tämä ei tällä kertaa ollut mahdollista siksi, 

että kaikki jatkajat/luopujat eivät olleet valmiita osallistumaan haastatteluun. 

Tulosten siirrettävyyteen vaikuttaa positiivisesti se, että työssä käsitellään neljää 

yritystä eri toimialoilta, mutta toisaalta negatiivisesti se, että yritykset ovat pieneltä 

kulttuuriselta alueelta. Siirrettävyyttä parantaa toimialojen erilaisuus, mutta 

heikentää kulttuurinen homogeenisyys. 

Tutkimuksen luotettavuuden (3) arvioinnin kriteerinä on, että tutkimuksen 

eteneminen esitetään aukottomasti ja ymmärrettävästi (Eriksson & Kovalainen 

2008; 294) Teema-analyysi on tunnettu ja yleisesti käytössä oleva menetelmä. 

Lisäksi olen pyrkinyt kuvaamaan työn etenemisen kappaleessa 5 teema-analyysi. 

Tutkimuksen vahvistuvuudessa on kyse tutkimuksen ymmärrettävyydestä ja 

johdonmukaisuudesta. Vahvistuvuuden arvioinnin kriteereitä ovat muun muassa 

seuraavat: aineistosta tehdyt havainnot ja tulkinnat yhdistyvät aineistoon 

ymmärrettävästi, tulokset liittyvät selkeästi tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin 

sekä tutkimuskysymyksiin ja johtopäätökset ovat aineiston perusteella loogisia. 

(Eriksson & Kovalainen 2008; 294.) Olen pyrkinyt esittämään tulkintojen ja 

aineiston väliset yhteydet liittämällä raportointiin suoria lainauksia haastatteluista. 

Johtopäätökset olen pyrkinyt perustelemaan loogisesti, jotta lukijan olisi 

mahdollista seurata ajatusteni kulkua. 
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4. PK-YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOS TIETOJOHTAMISEN 

PROSESSINÄKÖKULMASTA 

Omistajanvaihdos on yritykselle merkittävä strateginen kysymys. Onnistuneen 

vaihdoksen tuloksena PK-yritys säilyttää kilpailukykynsä tai vahvistaa sitä. Tämä 

luo edellytyksiä kannattavuuteen ja kasvuun. Päinvastaisessa tapauksessa 

seurauksena on kilpailukyvyn menetys ja siitä seuraava toiminnan ja 

kannattavuuden hiipuminen. Tässä työssä pyrin käsittelemään omistajanvaihdos 

ilmiöön liittyviä syy ja seuraus suhteita neljän tapausyrityksen kautta. 

Haastatteluja ja tulkintaa on ohjannut työn viitekehyksen prosessinäkökulma. 

(kuva 7) 

4.1 PK-yrityksen omistajanvaihdoksen onnistumisen edellytyksiä 

Lähdin analysoimaan teemahaastattelujen tuloksia osin ennalta rakentamani 

teoreettisen viitekehyksen varassa, jonka peruselementtejä ovat tiedon 

jakaminen, absorptiivinen kapasiteetti ja sosiaaliset käytännöt. Huomasin 

kuitenkin nopeasti, että haastateltavat olivat nostaneet esiin tärkeinä pitämiään 

asioita, jotka eivät olleet esillä viitekehyksessä. Valtaosan näistä asioista pystyin 

sijoittamaan saman kategorian sisään, jonka nimesin omistajanvaihdoksen 

onnistumisen edellytyksiksi. Ilman niitäkin omistajanvaihdos voi toteutua, mutta 

arvioni mukaan osapuolet eivät todennäköisesti koe onnistuneensa siinä erityisen 

hyvin. 

4.1.1 Luopujan todellinen halu luopua yrityksestä 

Välillä käy niin, että luopuja käynnistää PK-yrityksessä luopumisprosessin, mutta 

ei ole jostakin syystä henkisesti siihen valmis ja haluaakin edelleen kontrolloida 

yritystä ja jatkajan työtä. Erityisen suuri tämä ”vaara” näyttäisi olevan 

ensimmäisen polven yrittäjillä, joiden oma luomus yritys on. Tämä tuli 

haastattelussa esiin seuraavasti: 

Luopuja: ”Kun on monta kymmentä vuotta tehnyt ja tottunut tekemään 

tietyllä tavalla, niin siitä pitää kiinni, eikä osaa luopua. Yritys on oma 

”taideteos”. 
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Jatkaja: ”Ei firmaa voi luopujalta väkisin viedä.” ”Historiassa ensimmäinen 

sukupolven-vaihdos on ollut taas raskas. Siellä luopuva osapuoli ei ole ollut 

valmis luopumaan. Se on ollut riitaisa.” 

Luopuja: ”Ehkä minä selvisin ehkä vaikeimmasta kompastuskivestä 

sukupolvenvaihdos asioissa, että ymmärsin riittävällä vinkillä astua oikeasti 

sivuun, olla puuttumatta asioihin” 

Jatkaja: ”Minun nähdäkseni sen yrittäjän, joka haluaa, että yritys jatkuu 

pitää ymmärtää ajoissa se, että luopuu. Tästä ei tule mitään, jos myyjällä ei 

ole halua luopua.” 

Yksi haastateltavista toi esiin havainnon, että ensimmäisen polven yrittäjälle yritys 

on kuin ”oma lapsi”. Siitä luopuminen on siksi niin ”tuskallista”. Seuraavat 

sukupolvenvaihdokset perheyrityksissä ovatkin hänen käsityksensä mukaan 

helpompia, kun siirretään jo ”saatua” yritystä eteenpäin. Tunneside ei ole enää 

niin vankka kuin ensimmäisen polven yrittäjällä. 

4.1.2 Riittävästi aikaa omistajanvaihdokselle 

Hyvin sujuva omistajanvaihdos edellyttää, että sille varataan riittävästi aikaa. 

Mitään tarkkaa aikarajaa lienee mahdoton antaa. Silloin kun yrityksen omistus ja 

johto ovat erillisiä, lienee mahdollista toteuttaa johdon vaihdos nopeasti, ainakin 

näin näyttää usein tapahtuvan. Tätä selittänee se, että näissä yrityksissä omistajat 

tai heidän luotettunsa ovat yrityksen hallituksessa ja pystyvät ”pehmentämään” ja 

opastamaan uuden johdon kiinnittymistä yritykseen. PK-yrityksessä usein 

johtaminen on ollut omistaja-johtajan käsissä, eikä sillä aina ole sellaista 

hallitusta, joka voisi toimia jatkajalle siltana yrityksen historiaan ja siten auttaa 

jatkajaa siirtymävaiheessa. Yrityksen johtamiseen liittyy paljon hiljaista tietoa: 

mentaalisia malleja yrityksen ansaintalogiikasta (Kognitiivinen hiljainen tieto) tai 

organisaation toimintatavoista ja sidosryhmäsuhteista (sosiaalinen tieto). Näiden 

tietojen siirtäminen vaatii aikaa ja on mahdollista vain vuorovaikutuksessa. Tästä 

syystä on erityisen tärkeää, että PK-yrityksessä luopuja ja jatkaja varautuvat 

useamman vuoden mittaiseen jaksoon, jossa yhteydenpidon intensiivisyys 

vaihtelee jatkajan tarpeiden mukaan. Tästä haastateltavat totesivat mm. 

seuraavaa: 
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Jatkaja: ”Minä olen itse ollut talossa töissä vuodesta 2000 

kokopäiväisesti. Vuodesta 2005 alkaen sukupolven-vaihdosta on 

tehty taustalla. Periaatteessa se jatkuu vieläkin.”  

Luopuja: ”Meillä voi sanoa, että näillä on sitä harmaata tietoa, että ei 

sillä lailla katastrofi niin kuin joskus, vuosia sitten, mutta nyt 

(osaamista) on enemmän, sitä on koko ajan siirtynyt.” 

Jatkaja: ”Itse näen, että siihen kannattaa panostaa, että pikkuhiljaa 

kasvattaa seuraajan tai seuraajat. Pari vuottakin on siihen lyhyt aika. 

Me on nyt käytetty kaksi ja puoli tai kolme vuotta aikaa ja vielä 

jatkuu…” 

Tässä yhteydessä on hyvä huomioida, että luopujan on ymmärrettävä oman 

roolinsa muutos operatiivisesta johtajasta neuvonantajaksi tai mentoriksi. 

Seuraavat kaksi sitaattia kuvaavat luopujan ja jatkajan näkökulma eroja ja 

jokaisen omistajanvaihdoksen ainutkertaisuutta. 

Luopuja: ”Olen systemaattisesti pyrkinyt siirtämään toimitusjohtajalle 

kuuluvia tehtäviä ja ovathan nämä hoitaneet.” ”Jos ei olisi 

vahdinvaihdosta nimellisesti tehty, niin vielä paljon enemmän olisin 

häsläämässä. Enemmän voisi vielä jättää pois.” 

Jatkaja: ”Operatiivisen toiminnan osalta voi sanoa, että meillä 

käytännössä se katkesi vuoden 2008 vuoden vaihteessa kerrasta. 

1.1.2009 alkaen minä olen sitä hoitanut. Siinä ei ollut meillä 

minkäänlaista ongelmaa. Se meni helposti.” 

4.1.3 Suunnitelma tai mentaalinen malli vaihdoksesta 

Kaikissa haastatteluissa ei käytetty sanaa suunnitelma eikä yhdessäkään 

tapauksessa ollut käytössä kirjallista suunnitelmaa tai käytetty ulkopuolista apua 

omistajanvaihdoksen muiden kuin taloudellis-juridisten asioiden osalta. Tästä 

huolimatta oma tulkintani on, että onnistuakseen osapuolilla pitää olla vähintään 

jonkinlainen mentaalinen malli tai hiljainen tieto vaihdoksen etenemiseen. Yksi 

haastatelluista totesi, että vähintäänkin tällainen malli pitää olla myyjällä. 
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Jatkaja: ”Myyjällä oli suunnitelma siitä jo ennen kuin mitään tehtiin” ”Meidän 

oman pään sisällä on ollut ajatus siitä miten ja missä aikataulussa. Se on 

helpottanut ja kaikki ovat tienneet miten se prosessi etenee.” 

Erityisesti perheyrityksissä vaihdokseen on usein mahdollisuus varautua pitkällä 

aikajänteellä, kun jatkaja tai jatkajat ovat hyvissä ajoin tiedossa, eikä vaihdoksen 

kanssa ole kiirettä. Vaihdos mukautuu yrityksen strategiseen tilanteeseen ja 

osallisten henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen. 

Luopuja: ”Tuli lapsen teko ja sitten tuli xy homma, joka lähti kasvamaan. Piti 

tehdä kahdet isot laajennukset ja rakennustyömaat. Kun on tehty omana 

työnä, niin siinä hässäkässä ei ollut mitään mahdollisuutta lähteä sitä 

tekemään.” ”Se menee elämän virran mukana ja tilanteen mukana. Mikä on 

aikajana ja mikä on tapahtumien jana ja missä mennään, niin sen mukaan se 

sitten ohjautuu. Ei välttämättä niin järjestelmällisesti. Voisi sen tehdä niinkin, 

meillä ei ole tapahtunut niin tiukasti jonkun mukaan.” 

Toisaalta myös perheyrityksissä asiaa voidaan lähestyä systemaattisemmin. 

Lähestymistapa liittyy todennäköisesti myös yrityksen kokoon ja 

johtamiskulttuuriin. Suuremmassa yrityksessä omistaja-johtaja osallistuu 

vähemmän operatiiviseen käytännön työhön ja vaihdos on paremmin mahdollista 

toteuttaa suunnitelmallisesti. 

Jatkaja: ”Minä tein silloin sukupolvenvaihdoksesta MBA:n lopputyön. Silloin 

minä kävin läpi sen prosessin ja sen asian. Minä kävin läpi sen edellisen 

sukupolvenvaihdoksen ja siinä samalla sitä, mitkä olivat niitä kompastuskiviä 

ja kuinka tämä tuleva pitäisi tehdä.” 

 Lopputyönsä kautta tuleva jatkaja pystyi rakentamaan itselleen kuvan tulevista 

tapahtumista ja samalla työn osana haastatteli luopujan ja perheyrityksen muut 

osakkaat, jotka tällä tavalla pääsivät osaltaan vaikuttamaan ja valmistautumaan 

tulevaan vaihdokseen. 

4.2 Sosiaaliset käytännöt ja johtamisen periaatteet PK-yrityksissä 

Työn teoreettisen viitekehyksen lähestymistapa PK–yritysten 

omistajanvaihdokseen on prosessilähtöinen. Haastatteluissa esiin nousseita 
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käytäntöjä on arvioitu tiedon jakamisen ja absorptiivisen kapasiteetin teoreettisten 

mallien näkökulmasta. Molemmat mallit kuvaavat prosessia, jonka avulla tieto 

saadaan käyttöön ja hyödynnettyä yksilöiden ja organisaation toimesta. Nämä 

mallit eivät kyseenalaista sosiaalisten käytäntöjen tai johtamisen ja arvojen 

merkitystä tiedon hyödyntämisessä, mutta eivät varsinaisesti pureudu aihepiiriin 

syvemmin. Sosiaaliset käytännöt ja johtaminen eivät ole tämän työn pääasiallisia 

teemoja, mutta koska ne nousivat haastatteluissa vahvasti esiin ja ovat 

tietojohtamisen kokonaisuuteen liittyviä aihealueita, niin käsittelen 

omistajanvaihdoksen kontekstissa haastatteluihin perustuen. 

Haastatteluissa tuli esille, että PK-yrityksissä sekä luopujat, että jatkajat korostivat 

oman yrityksensä ilmapiirin ja kanssakäymistä korostavien toimintatapojen 

merkitystä yritykselle. PK-yritykset ovat usein kiinteitä yhteisöjä. Kaikki yrityksessä 

työskentelevät tuntevat toisensa nimeltä ja varsinkin pienemmillä paikkakunnilla 

henkilöstö on tekemisissä myös työajan ulkopuolella. Vaikka PK-yritykset usein 

pyrkivät erikoistumaan, niin niiden on vaikea saavuttaa suurtuotannon etuja, vaan 

niiden menestys kumpuaa tiiviin sosiaalisen yhteisön mahdollistamista 

suuryrityksistä poikkeavista toimintatavoista; asiakaskeskeisyydestä, 

joustavuudesta ja ”arjen innovatiivisuudesta”. Omistajanvaihdos on myös tässä 

mielessä kriittinen ajanjakso PK-yrityksen kehityksessä, koska se lähes 

väistämättä omistaja-johtajan vaihtumisen kautta muuttaa yrityksen sisäisiä ja 

ulkoisia verkostoja sekä toimintatapoja ja voimasuhteita. 

4.2.1 Luottamus 

Omistajanvaihdos tilanteeseen PK–yrityksissä liittyy paljon emotionaalisia asioita. 

Luopuja kokee ”tuskaa” luopua elämäntyöstään ja jatkaja kokee monenlaista 

epävarmuutta uuden haasteen edessä. Luopujan olisi siirrettävä jatkajalle hiljaista 

tietoa. Sitä ei pystytä ilmaisemaan symbolein, eikä se välttämättä aina avaudu 

rationaalisesti luopujalle. Jatkajalla voi olla uusia näkemyksiä yrityksen 

kehittämisestä ja näitä luopuja ei aina oman kokemuksensa ja ajattelunsa kautta 

pysty hahmottamaan. Omistajanvaihdos on kestoltaan pitkä prosessi, vaikka se 

juridisesti tapahtuu kauppakirjan allekirjoituksella. Omistajanvaihdoksen 

onnistuminen edellyttää luottamusta osapuolten välillä. Haastatteluissa asia 

ilmaistiin seuraavasti. 
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Jatkaja: ”Se on myös henkilökemiaa. On tultava toimeen porukassa 

tekemisessä. Meillä on ollut se hyvä puoli, että on tultu hyvin toimeen.” 

Jatkaja: ”Me tunsimme toisemme entuudestaan ja se on helpottanut sekä 

se, että meillä on molempien välinen luottamus aina ollut” ”Se oli tärkeää, 

että kemiat toimivat myyjän ja ostajan välillä.” 

Perheyrityksissä saattavat nousta esiin myös sellaiset emootiot, joita yleensä 

liiketoiminnassa pyritään kontrolloimaan ja pidetään pinnan alla. Henkilöistä 

riippuen perheen jäsen jatkajana saattaa saada joko erityisen ankaraa tai 

erikoisen sallivaa kohtelua luopujalta. Näin yksi haastatelluista vertasi omaa 

tapaansa toimia oman perheen jäsenten ja ulkopuolisten kanssa yrityksen 

asioissa:  

Luopuja: ”Minä uskon, että isä – poika, tai isä – lapsi tai vanhempi – lapsi 

suhde; siihen liittyy hirveän paljon tällaisia, ei rationaalisia tuntemuksia.” 

”Ehkä omalle ”kakaralle” tulee sanottua tylymmin.” 

4.2.2 Kommunikaatio 

Kaikki jatkajat kokivat avoimen kommunikaation luopujan ja jatkajan välillä erittäin 

tärkeäksi asiaksi vaihdoksessa. Perheyrityksissä elämä usein nivoutuu monella 

tavalla yhteen paitsi yrityksen, niin myös isovanhemmuuden tai naapuruuden 

kautta. Asioita käydään läpi aina tarpeen mukaan, kun siihen on mahdollisuus 

aina tarvittaessa. Näin tilannettaan perheyrityksessä kuvasi yksi jatkaja: 

Jatkaja: ”Me olemme niin paljon tekemisissä, me asummekin melkein 

rajanaapureina. Asioita tulee vain käytyä läpi. Ihan sivulauseessa puhutaan 

jokin asia. Eikä se ole välttämättä edes ongelma. Se on vain sellaista 

yleistä keskustelua” 

Kun jatkaja ei tule perhepiiristä ja luopuja ei samalla tavalla ole jatkajan 

”käytettävissä” kuin perheyrityksessä, niin kommunikaation systemaattisuuteen on 

aihetta kiinnittää vielä enemmän huomiota. Kommunikaation näkökulmasta hyvää 

tilannettaan perheen ulkopuolelta tullut jatkaja kuvasi näin: 

Jatkaja: ”Meillä on lähtökohtana avoimuus.” ”Entinen omistaja on aina 

halunnut kertoa asioita, jo ennen kun tähän tulin töihin, niin hän kertoi 

kaiken.” ”Avoimuus on helpottanut täällä monessa asiassa.” 
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4.2.3 Yhteistyökyky 

Yhteistyökyvyllä on liitoksensa luottamukseen ja kommunikaatioon. (Blomqvist & 

Levy, 2006.) Molempia tarvitaan, jotta yhteistyö toimisi. Haastattelujen perusteella 

osapuolten kyky luontevaan yhteistyöhön koetaan tärkeäksi osaksi vaihdosta. 

Jatkaja: ”Meillä on ollut sillä tavalla hyvä tilanne, että on tehty yhteistyötä 

paljon ja edelleenkin isällä on tuossa viereisessä huoneessa työpiste ja 

hän on eläkkeellä ihan täysin. Silti hänellä on avaimet ja lähestulkoon joka 

päivä hän täällä käy” 

Yhteistyökyvyllä organisaatiossa laajemmin ja yrityksen yhteiskyvyllä muihin 

yrityksiin näyttäisi haastattelujen pohjalta olevan positiivista vaikutusta 

omistajanvaihdoksen sujumiseen suhteessa yhteistyökumppaneihin. Näin yksi 

jatkaja kuvasi sitä yhteistyön ilmapiiriä, johon hän on kokenut ”solahtaneensa” 

hyvin mukaan: 

Jatkaja: ”Meillä on asiakkaina myös toisia firmoja joita on autettu 

kehittämään heidän tuotteita, vaikka välillä kilpaillaan samoista tilauksista. 

Meillä on hyvät välit silti heidän kanssaan. On saatu se, että puhalletaan 

yhteen hiileen heidänkin kanssa, autetaan toisiamme” 

Kun yritys on laajasti yhteistyökykyinen sekä sisäisesti, että sidosryhmiin päin, niin 

jatkajan on helpompi sekä saada tietoa, että jakaa omaa tietoaan vaikuttaakseen 

yrityksen kehitykseen. 

4.2.4 Johtamisen arvot ja periaatteet PK-yrityksissä 

PK-yritysten johtaminen poikkeaa suurista yrityksistä muun muassa siinä, että 

dokumentointia on vähän verrattuna suuriin yrityksiin. Analyyttisyyden lisäksi 

tärkeässä osassa on yrittäjän intuitio. Usein PK-yrityksissä ei ole kirjallista 

strategiaa ja vielä harvemmin johtamiseen liittyviä kirjallisia ohjeita. Niiden sijasta 

sovelletaan peukalosääntöjä tai totuttuja toimintatapoja jotka ohjaavat toimintaa ja 

luovat toiminnalle ennustettavuutta. Esitän seuraavassa joitakin haastatteluihin 

perustuvia esimerkkejä johtamiseen liittyvistä arvoista tai periaatteista, jotka 

haastattelujen perusteella ovat PK-yrityksille luonteenomaisia ja edistävät tiedon 

jakamista ja hyödyntämistä sekä omistajanvaihdoksen yhteydessä, että 

yleisemmin yrityksen toiminnassa. 
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Haastattelujen perusteella ihmisten huomioiminen ja tasa-arvoistavat traditiot ovat 

tyypillisiä tapausyrityksille. PK–yrityksissä henkilöstön ja omistaja-vetäjän väliset 

suhteet ovat läheiset. Yrittäjä on usein täysin omistautunut yritykselleen ja hänelle 

läheisimmät ihmissuhteet liittyvät työhön ja perheeseen.  

Jatkaja: ”Pidetään syntymäpäiviä porukoiden kanssa ketä täällä on. 

Tuodaan pullaa ja kakkua ja ilot ja surut jaetaan tuolla.”  ”On koetettu 

pitää pikkujouluja. Sitten on välillä käyty porukalla syömässä, avec, 

saa ottaa vaimon matkaansa. Ihan omalla porukalla” 

Työntekijät ovat yrittäjän palkkaamia, pitkäaikaisia työntekijöitä. Tämän vuoksi 

yrittäjä tuntee työntekijänsä sekä persoonallisuuksina, että taustoiltaan.  

Jatkaja: ”Meillä on oikeastaan aikamoisia persoonia täällä. Jokaisella 

on omat viat, mutta löytyy osaamista ja hauskoja juttuja.” 

Jatkaja: ”Me tunnetaan perhetaustoja normaalia enemmän kaikista 

työntekijöistä. Se on toisaalta hyvä, ja toisaalta rasite, varsinkin kun 

huonosti menee ja jos joutuu lomauttamaan, niin siinä on sitten 

otettava paljon muitakin asioita huomioon.” 

PK-yrityksissä, joissa ihmiset tuntevat toistensa taustat ja joissa vietetään myös 

yhteistä vapaa-aikaa, on tasa-arvoistava vaikutus myös taukojen aikana 

tapahtuvaan ”seurusteluun”. Työpaikalla on helpompi toimia ilman hierarkkisia 

rooleja. 

Jatkaja: ”Aikoinaan oli korttipelipöytä tuolla, niin kyllä siellä kaikki 

pelasivat korttia. Nyt on vain väki vähän muuttunut, ei enää niin ole 

pelaajia. Vähän juteltiin, että pitää kahvitauolla aloittaa taas 

kortinpeluu.”  

Tällä on todennäköisesti positiivista vaikutusta työpaikan henkeen.  Yksi 

Haastateltu korosti pyrkivänsä käsittelemään työntekijöitä yksilöinä. Näin 

toimimalla hän uskoi löytävänsä työntekijöiden vahvuudet käyttöönsä 

Jatkaja: ”ihmisen huomioiminen on tärkeää, vähän jos tietää 

ihmisestä niin osaa löytää vahvuudet hänestäkin.” 
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Jatkaja voi myös käyttää luopujan ihmistuntemusta pohtiessaan sitä, missä 

tehtävissä työntekijät parhaiten palvelisivat yritystä, kun yrityksen 

toimintaympäristön olosuhteet voivat nopeasti muuttua. Muuttuneissa 

olosuhteissa olisi löydettävä sekä ihmisille, että yritykselle toimivia ratkaisuja: 

Jatkaja: ”Hänellä on oma näkemyksensä työntekijöistä, mutta me 

voidaan tuoda myös omia näkemyksiä heistä, mitä työntekijä osaa ja 

mitä ei. En tarkoita, että puolesta tai vastaan, mutta kun on ollut niin 

kauan tekemisissä ihmisten kanssa, niin ei voi enää nähdä, mitä 

muuta ihminen voisi tehdä ja osaa.” 

Tapausyritysten toimintatavat, toimialat ja organisaatiot poikkesivat toisistaan. 

Kaikki haastateltavat korostivat oman organisaationsa vähäistä hierarkiaa. Yksi 

haastatelluista kuitenkin näki edelleen suomalaisten yritysten ongelmaksi 

hierarkkisen ajattelutavan. 

Luopuja: ”Meillä Suomessa edelleen on hierarkkinen ajattelutapa. Jos 

olet päällikkö, niin sinun odotetaan määräävän ja päättävän ja jos olet 

suorittavaa tasoa, niin sinä tottelet ja teet mitä sanotaan.” 

Organisaation ”mataluus” toimitusjohtajan ja työntekijän välillä vaihteli tapaus 

yrityksissä kahdesta neljään organisaatiotasoon. PK-yrityksen toiminnan kannalta 

vähäinen hierarkia ja johdon aktiivinen osallistuminen operatiiviseen toimintaan 

ovat vahvuus asiakaskeskeisyyden näkökulmasta. Samalla se on myös 

välttämättömyys kustannuskilpailukyvyn kannalta. Yhdessä tapausyrityksistä oli 

organisaatio tasojen määrä pidetty kahtena, huolimatta yrityksen koon kasvusta. 

Tämä oli tietoinen valinta, jota yrityksessä perusteltiin seuraavasti: 

Luopuja: ”Se on semmoinen, ikään kuin kollektiivinen vastuu. Ei ole 

annettu kauluslaattoja, että sinä olet tämän tiimin vetäjä. Kun 

sanotaan, että sinä vedät tätä tiimiä, neljä viisi kaveria, niin sen 

jälkeen ne jättävät puolet vastuusta pois. Kun se on nimetty, että 

tuohan se vastaa tästä, niin se saa vastata.” 

Haastateltavat kokivat vähäisen hierarkian edesauttavan organisaatioissa sekä 

tehokkuutta, että joustavuutta ja palvelukykyä. 
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Jatkaja: ”Ei ole hierarkiaa, kun minä olen asennuskeikalla, niin minä 

olen yksi muiden joukossa ja teen samaa mitä muutkin.” 

Luopuja: ”Organisaatio on niin matala, että silloin kun asiakas soittaa, 

niin voin olla työn äärellä. Minäpä sanonkin tuolle kaverille. Se on 

niin, että vaihdoksenkin jälkeen se on hyvä olla näin.” 

Vetovastuun ja omistuksen vaihtuessa tämä yrityksen vahvuus saattaa mielestäni 

kääntyä uhaksi. Jos organisaatiossa osaaminen keskittyy liikaa omistaja-vetäjälle, 

niin vaihdos tilanteessa hiljaisen tiedon siirtäminen saattaa muodostua 

pullonkaulaksi yrityksen menestykselle. Yksi haastatelluista kuvasi matalan 

organisaation eroa hierarkkiseen seuraavasti. 

Jatkaja: ”Mitä korkeampi pyramidi se organisaatio on, niin jos sinne 

se ”kirsikka” vaihtuu, tai joku niistä yläosioista vaihtuu, niin kaikki 

muuhan siellä alaosastoilla pyörii. Se vaikutus ei ole jokapäiväinen, 

näkyvä. Se on vain siellä, joka vaihtuu. Mitä pienempiin yrityksiin 

mennään, niin sitä suurempi on se vaikutus.” 

Voidaan arvioida, että matala organisaatio ja PK-yrittäjän keskeinen rooli 

operatiivisessa toiminnassa voivat tehdä luopujasta ”pullonkaulan” tiedon 

siirtämisessä jatkajalle ja sillä tavalla heikentävät yrityksen olemassa olevaa 

kilpailukykyä omistajanvaihdoksessa. 

4.3 Jatkajan tuoman uuden tiedon vaikutus PK-yrityksissä – aktivoitumisen 

laukaisin ja uuden tiedon täydentävä luonne 

Viitekehyksessä esitellyn absorptiivisen kapasiteetin ajatusmallin mukaan 

yrityksen uuden tiedon hankinnan voi laukaista muutos yrityksen 

toimintaympäristössä tai muutos yrityksen sisäisessä toiminnassa. PK-yrityksessä 

omistajanvaihdos voi olla sellainen muutos. Jatkajan koulutus ja kokemustausta 

vaikuttavat siihen mistä ja mitä tietoa yritys pyrkii hankkimaan ja hyödyntämään.  

Haastatelluista sekä jatkajat itse, että luopujat tunnistivat, että jatkajat toivat 

yritykseen merkittävää uutta tietoa, joita yrityksen aikaisempi omistaja-johtaja ja 

henkilöstö eivät olisi kyenneet hankkimaan ja hyödyntämään. Yksi jatkajista myös 

kertoi edellisen omistajan halunneen juuri sellaisen jatkajan, joka toisi yritykseen 
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siltä puuttuvaa osaamista. Jatkajan valintaan vaikutti se, että jatkaja kykenee 

hyödyntämään digitalisoituvaa toimintaympäristöä ja tällä tavalla mahdollistaa 

yrityksen muutoksen ja kasvun.  

Jatkaja: ”Aikaisemmalla omistajalla on ollut konepajaosaaminen ja 

olen tuonut sen lisäksi tietotekniikkaosaamisen ja koulutukseni myötä 

myös mm. lujuuslaskentaosaamisen”…” Saadaan myös sellaiset asiat 

liitettyä, kun nykyään kaikki rupeaa toimimaan internetin tai 

tilipalvelun kautta” 

Jatkajan yritykseen tuomien asioiden ei aina tarvitse olla yksittäisiä suuria 

muutoksia. Pitkään yrityksessä samassa tehtävässä työskennelleitä vaivaa lähes 

väistämättä ”tehdassokeus”. Usein se estää havaitsemasta työtä hankaloittavia tai 

tehokkuutta vähentäviä epäkohtia toiminnassa. Kun jatkajan ”tuoreet silmät” 

näkevät arkisen toiminnan uudella tavalla, se mahdollistaa myös pienten, mutta 

toimintaa haittaavien asioiden korjaamisen. 

Jatkaja: ”Kun pyörähtää hallin puolella, niin yksi ja toinen on 

kysymässä, kun työhönsä tarvitsee jotakin pientä, joka tuo iloa tai 

auttaa työn teossa.  Pienet asiat, mitkä rajoittavat työn tekemistä, ne 

voi heti lakaista ja hoitaa pois.” 

Kun luopuja jää aktiiviseen rooliin yrityksessä, vaikka luopuukin vetovastuusta, 

niin tilanne asettaa erityisiä vaatimuksia luopujalle. Hänen olisi otettava rooli, 

jossa hän haluaa jatkajien uudistavan ja kehittävän yritystä osana omaa 

luopumisen prosessiaan. Myös luopujalle tilanteessa on aktiivisen oppimisen 

paikka. 

Jatkaja: ”Jatkajien tuomaa tietoa pitää (luopujan) pystyä 

omaksumaan. Koska kun ei omaksu, niin ei pysty hyväksymään ja 

ilman hyväksyntää ei voi luopua” 

PK-yrityksissä uusi polvi tuo yritykseen oman leimansa. Johdon persoonallisuus ja 

omaksuttu johtamistyyli saattavat muuttaa yrityksen toimintakulttuuria 

merkittävästi. 

Jatkaja: ”Minä lähden lähtökohtaisesti ihmistä kehumalla, jos vain 

suinkin, niin lähden asioita viemään siltä kannalta. Kysyn jollain 
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tavalla, että voisitko tehdä näin, kun tämä pitäisi saada huomenna. 

Minulla ei ole tyyli käskyttää.” 

Perheyrityksissä on omistajanvaihdoksia, jossa perheyrityksen seuraava 

sukupolvi aloittaa yrityksessä jo nuorena kesätyöntekijänä ja pikkuhiljaa eri 

tehtävien kautta valmistautuu ottamaan johdon käsiinsä. Tällöin yrityksen kannalta 

uutta tietoa ei merkittävässä määrin tule yritykseen omistajan vaihdoksen 

yhteydessä. Jatkaja on jo työssään pystynyt vaikuttamaan omilla tiedoillaan 

yrityksen toimintaan ja toisaalta hänen tietonsa nivoutuu yrityksen tapaan toimia 

eli organisaation tietoon. Vaarana voi jopa olla, että tämä saattaa estää häntä 

näkemästä muutoksen tarvetta yrityksessä. 

Jatkaja: ”Kun on 20 vuotta tässä pyörinyt, niin sitä on osittain 

omaksunut talon tapoja. Onko se hyvä asia, niin se on toinen juttu. 

Oman polun löytäminen vie oman aikansa. Toisaalta, uskaltaako 

jotain asioita tehdä oman pään mukaan?” 

Haastatelluista tapauksista yhdessä perheyrityksessä omistajanvaihdos 

toteutettiin pitkäjänteisenä, suunnitelmallisena projektina, johon jatkaja paneutui 

mm. tekemällä opintojensa lopputyön aiheesta. Jatkaja myös työskenteli noin 

kymmenen vuotta yrityksessä erilaisissa tehtävissä ennen kuin otti 

henkilökohtaisesti vastuun yrityksen johtamisesta. Uusi vetäjä ei tällaisessa 

tilanteessa välttämättä koe henkilökohtaisesti tuovansa organisaatioon mitään 

uudistavaa kehityssysäystä. 

Jatkaja: ”En osaa sanoa, pitäisi varmaan kysyä noilta muilta, että 

olenko tuonut mitään uutta.” 

Kun omistajanvaihdos prosessi kestää pitkään ja jatkaja tulee yrityksen sisältä, on 

kehityksen kannalta erityisen tärkeää, että yrityksen normaalit kehitysprosessit 

ovat hyvässä kunnossa. Kyseisessä rakennusalan yrityksessä kehityshankkeet 

ovat olleet oleellinen osa yrityksen ”normaalia” toimintaa. Yritys pyrkii harkittujen 

ja valittujen kehityshankkeiden kautta koko ajan kehittämään rakentamisen 

prosessia ja sitä kautta ohjaamaan suunnittelua kunkin rakennusprojektin 

tarpeiden mukaisesti. 
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Jatkaja: ”Kehityshankkeet ovat olleet luonteenomaista toiminnalle. 

Meillä toimintamalli on se, että kehitetään rakentamista prosessina ja 

apuvälineitä käytetään” ”Projekti ja prosessin ohjaus on sitten meillä. 

Pystytään suunnittelua ja sen tekemistä ohjaamaan. Kerrotaan sille 

suunnittelijataholle, miten meidän mielestä on fiksuinta ja 

kustannustehokkainta ja aikataulullisesti järkevintä tehdä.” 

Kun asiaa pohditaan yleisellä tasolla, on kahdesta syystä perusteltua epäillä, että 

jo pitkään yrityksessä työskennellyt jatkaja, otettuaan johdon käsiinsä, toisi 

yritykseen uusia toimintatapoja tai liiketoiminta-alueita. Ensinnäkin jatkaja on 

työskennellyt suhteellisen pitkään yrityksessä todennäköisesti vastuullisissa 

tehtävissä ja siten hän on jo kyennyt vaikuttamaan yrityksen toimintatapaan. 

Toiseksi on mahdollista, että hän on työvuosiensa aikana sosiaalistunut 

organisaation toimintakulttuuriin niin, että hänen on vaikeampi nähdä mahdollista 

muutoksen tarvetta tai uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kuitenkin, jos luopuja 

on ollut pitkään ”tulppana” jatkajan kannattamien muutosten toteuttamisessa, 

saattaa vaihdoksesta seurata muutosten vyöry yrityksen toiminnassa. 

4.4 Tiedon hankinta ja sulattaminen PK-yrityksessä - potentiaalinen 

absorptiivinen kapasiteetti 

Hankkimalla ja sulattamalla tietoa yritys rakentaa valmiuksia kehittää toimintaansa 

ja reagoida oikea aikaisesti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 

Potentiaalinen ACAP on uuden tiedon hankinnan ja sulattamisen tuloksena 

syntynyttä yrityskohtaista tietoa, jossa on potentiaalia liiketoiminnalliseksi 

sovellukseksi. Tehokkaasta ja oikein suunnatusta absorptiivisesta kapasiteetistä 

on yritykselle hyötyä kykynä suurempaan joustavuuteen resurssien uudelleen 

järjestämiseen sekä oikea-aikaisuuteen ja kilpailijoita parempaan tehokkuuteen 

tarvittavien kyvykkyyksien käyttöönotossa. 

4.4.1 Tiedon hankinta 

Jatkuva tiedon hankinta on oleellinen osa tietointensiivisten organisaatioiden 

toimintaa. Selviytyäkseen ja menestyäkseen yrityksen on kyettävä hankkimaan 

uutta tietoa. Tässä ovat oleellisessa osassa organisaation jäsenten kyky ja 

motivaatio omaksua tietoa henkilökohtaisesti sekä organisaation tiedonhankinta 
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kapasiteetti, joka näyttäytyy yrityksen harkittuna toimintana hankkia tietyn 

tyyppistä tietoa. Omistajanvaihdos tilanteessa jatkaja voi nähdä tarpeelliseksi 

suunnata yrityksen tiedon hankintaa uudelleen hahmotellessaan yrityksen visiota 

ja suuntaa. Tässä yhteydessä hyvin tärkeitä ovat ne verkostot, joita jatkajalla ja 

yrityksen henkilöstöllä on. Kaikki haastatellut yrityksissä korostivat verkostojensa 

merkitystä tiedon hankinnassa. Tämä tuli haastatteluissa esille monin eri tavoin: 

Jatkaja: ”Tänään juteltiin työjohtajan kanssa siitä, miten tärkeää on tietää 

missä se tieto on vaikka ei kaikkea itse muistaisikaan. Tiedetään missä apu 

on ja miten se apu saadaan.” 

Jatkaja: ”Meillä on yhteistyökumppanit suunnitteluun. Meillä on laaja 

verkosto, mistä sitten haetaan tietoa.” 

Jatkaja: ”Kyllä se aukaisee silmiä. Vaikka se Tekes-hanke sinällään ei toisi 

meille mitään uutta, yksittäinen projekti, siellä voit oppia tuntemaan 

ihmisiä.” 

Luopuja: ”x:ää syntyy noin 20 eri vaiheessa prosessia.” ”Tieto pitää noukkia 

niiltä henkilöiltä, jotka ovat itse kunkin moduulin tai palikan asiantuntijoita; 

kemisteiltä, kunnossapitäjiltä, jne.” ”Meidän tehtävä on miettiä tämä 

kokonaisuus, se on ihan tyypillistä. Tieto täytyy hakea näistä joka puolelta” 

Luopuja: ”Xy porukoissa ruokalassa tulee laitospäällikkö, t-paita,  

repsottavat farkut päällä samaan ruokapöytään. ”Terve, mitä puuhaat?” 

Juot kahvia ja juttelet ja yhtäkkiä kun hän kertoo, huomaat saavasi oikein 

kahmimalla tietoa..” 

Osassa tapausyrityksiä selvästi tunnistettiin jatkajan suuri merkitys sellaisen 

uuden tiedon hankinnassa, joka johti jonkin yritykselle merkittävän tuotteen, 

palvelun tai suorastaan uuden liiketoiminta-alueen syntyyn. Tällaisissa 

tapauksissa jatkaja toimi yritykseen tullessaan absorptiivisen kapasiteetin 

viitekehyksen mukaisena tiedon hankinnan ”aktivoitumislaukaisimena”. Seuraavat 

esimerkit kuvaavat sitä, miten tämä voi näkyä käytännössä. 
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Luopuja: ”Jatkaja värväsi pari tällaista osaajaa taloon ja teki diilin Xx:n ja 

Yy:n kanssa, että saimme lisenssit käyttöömme ja siitä on tullut firmalle tosi 

iso juttu.” 

Luopuja: ”Hän (jatkaja) pystyi luomaan asiakassuhteet USA:han ja 

simulointityökalut turvallisuus-järjestelmälle. Minä en olisi siihen pystynyt” 

Mutta toisaalta perheyrityksen pitkässä vaihdosprosessissa roolit saattavat 

kääntyä enemmän vastaamaan luopujan ja jatkajan henkilökohtaisia taipumuksia 

tai uuden tilanteen suomia mahdollisuuksia. Tämä voi mahdollistaa luopujalle 

kokonaan uudenlaisen tavan jatkaa osallistumista yrityksen toimintaan. 

Operatiivisen toiminnan vastuu siirtyy nuoremmalle sukupolvelle ja näin luopujalle 

jää aikaa esimerkiksi kiinnostaville kehityshankkeille. 

Jatkaja: ”Meillä on niin mielenkiintoinen tämä malli, että edeltäjä hoitaa 

kehityshankkeita ja Tekesin hankkeita ja osaa sen niin sanotun ”Tekesin 

pelin” hyvin. Hän on edelleen mukana tämmöisessä, kun me haetaan 

kehityshankkeita ja tehdään ja ollaan satsattu mallintamiseen ja muuta.” 

”Nyt hänellä on aikaa operatiivisesta toiminnasta, kun ei tarvitse olla siellä 

mukana.” 

Jatkaja: ”Hän (luopuja) sai uuden hienon tittelin, mikä keksittiin: 

tuotekehitysjohtaja. Meidän pelle peloton imago notkahtaa kun hän 

(luopuja) potkaisee tyhjää. Toista samanlaista ei tule.” 

Samaan aikaan, kun toisaalta jatkaja tuo oman osaamisensa ja verkostojensa 

kautta yritykseen uutta tietoa, myös luopujan pitkäaikaisia henkilökohtaisia 

verkostoja voidaan hyödyntää yrityksessä. Yksi jatkajista kertoi hyödyntävänsä 

luopujan verkostoja, aina kun ongelman ratkaisu ei ole oman tiedon tai omien 

verkostojen kautta saatavilla: 

Jatkajaja: ”Minulla on muutamia yhteistyökumppaneita ja jos minä en keksi, 

niin minä soitan entiselle omistajalle ja kysyn onko hänellä” (sopivia 

kontakteja) 
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Toisaalta yksi luopuja kertoi haluavansa olla hyödyksi yritykselle omien 

verkostojensa kautta, vaikka ei enää päivittäin osallistu yrityksen operatiiviseen 

toimintaan: 

Luopuja: ”Minulla on alalla hyviä kavereita. Tämä on ollut elinehto sille, että 

on pystytty hankkimaan sellaista koeteltua tietoa, jota ei pysty hankkimaan 

mistään virallisesta kanavasta; tyyliin ”kilautan kaverille” ” (Luopujan 

kertomaa) 

4.4.2 Tiedon sulattaminen 

Uuden tiedon sulauttamisella (assimilation) tarkoitetaan niitä organisaation 

toiminnallisia prosesseja ja rutiineja, jotka mahdollistavat organisaation 

ulkopuolelta lähtöisin olevan uuden tiedon analysoinnin, prosessoinnin, tulkinnan 

ja ymmärtämisen. Tiedon sulattaminen liittyy kiinteänä osana tiedon hankintaan ja 

haastateltavat eivät oikeastaan mieltäneet tiedon sulattamista erillään tiedon 

hankinnasta. Tämä on luonnollista koska hankitusta tiedosta voi olla hyötyä 

yritykselle vasta sitten, kun se on sulatettu. Tämä tarkoittaa sitä, että tieto 

sovitetaan ymmärrettäväksi yrityksen kontekstissa. 

Jatkaja: ”Me olemme nyt sähköauto pilottiryhmässä mukana. Näin voimme 

miettiä näitä asioita ja pikkuhiljaa saada omaankin bisnekseen jotain 

ajatusta. Tutkitaan ja ollaan ihan etujoukoissa etsimässä niitä uusia 

ratkaisuja ja toimintamalleja.” 

Haastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, että tiedon sulattamisen prosessi on 

yrityksissä jotakin, jonka odotetaan tapahtuvan itsestään. Siihen ei juurikaan 

kiinnitetä tietoista huomiota asiana, johon pyrittäisiin aktiivisesti vaikuttamaan 

organisaation toiminnan tasolla. Kuitenkin tapausyrityksessä, joka on erikoistunut 

rakentamaan ja kokoamaan asiakkaille räätälöityjä koneita, joilla tehostetaan 

asiakkaan liiketoimintaa tai ratkaistaan heidän ongelmiaan, nähtiin tärkeänä jakaa 

ja sulattaa tietoa mahdollisimman laajasti yrityksessä. Johdon kokemuksen 

mukaan ”kuka tahansa” työntekijä tai yhteistyökumppani on potentiaalinen 

ongelman ratkaisija. 

Jatkaja: ”Jaetaan tietotaitoa. Joku saattaa aina keksiä paremman 

ratkaisun. Kaikista koetetaan imeä tietotaito ja jakaa se tietotaito muillekin. 

Se on meillä lähtökohtana joka sektorissa.” 
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Omistaja-johtajan vaihdoksen yhteydessä tapahtuva tiedon sulattaminen ei 

haastatteluissa noussut erikseen esille. Mielestäni tämä ei tarkoita sitä, että tiedon 

sulattamista ei tapahtuisi, vaan että jatkajan ja organisaation välinen tavoiteltava 

ja lähes väistämätön kommunikaatio, jossa organisaation perinteisiä 

toimintatapoja kyseenalaistetaan jatkajan toimesta ja jossa organisaatio arvioi 

jatkajan uudenlaisia kannanottoja organisaation toimintaan, voidaan nähdä uuden 

tiedon sulattamisena PK-yrityksen omistajanvaihdoksen kontekstissa. Tiedon 

tulkinnan jälkeen osa tässä ”keskustelussa” muodostuneesta uudesta tiedosta 

”varastoituu” yrityksen potentiaaliseksi absorptiiviseksi kapasiteetiksi ja jää 

odottamaan mahdollista myöhempää käyttöä. PK- yrityksessä tällaista sulatettua, 

mutta käyttöön ottamatonta tietoa ei dokumentoida ja varastoida juurikaan 

muualle kuin yrityksen johdon ja henkilöstön aivoihin sulatusprosessissa syntyviin 

mentaalisiin malleihin. Tiedon sulattamisen prosessi jää yleensä 

tiedostamattomaksi tapahtumaksi, ellei se aktivoi toimintaa yrityksessä. 

Nähdäkseni tämän vuoksi tiedon sulattaminen ei noussut haastatteluissa esille, 

vaan se miellettiin joko osaksi tiedon hankintaa tai tiedon muuntamista. 

Osaa uudesta tiedosta lähdetään organisaation toimesta muuntamaan ja 

hyödyntämään. Käsittääkseni tämä on mahdollista yrityksen tasolla silloin, kun 

organisaatiossa yksilöiden tasolla kyetään siirtämään ja rakentamaan tietoa. 

Yksilöiden välinen tiedon jakaminen, siirtäminen ja uuden tiedon rakentaminen 

ovat edellytys tiedon muuntamiseen ja hyödyntämiseen yritys tasolla. Tiedon 

jakaminen on nähdäkseni tärkeä osa prosessia, jonka avulla tieto sulatetaan ja se 

siirtyy osaksi yrityksen potentiaalista absorptiivista kapasiteettia tai otetaan 

käyttöön. Tiedon rakentamisen kautta yksilöiden tieto jalostuu uudeksi tiedoksi, 

joka yrityksen tasolla mahdollistaa tiedon muuntamisen ja hyödyntämisen. 

4.5 Tiedon muuntaminen ja hyödyntäminen PK-yrityksessä - realisoitunut 

absorptiivinen kapasiteetti 

PK-yrityksen omistaja-johtajan vaihdoksen yhteydessä tapahtuva Absorptiivisen 

kapasiteetin teoreettisen mallin mukainen tiedon muuntamisen ja hyödyntämisen 

prosessi nähdäkseni tapahtuu lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin muukin uuden 

tiedon muuntaminen ja hyödyntäminen yrityksessä. Kuitenkin tilanne, jossa 

omistus ja johto vaihtuvat, asettaa yhteistyölle omat haasteensa. Kuten yksi 



58 
 

haastatelluista totesi: ”Henkilöstössä firmalla on tietyntyyppinen ”muisti” ja 

toimintamalli ja toimintatapa.” Kun toimintamalli on yhteensopiva yrityksen 

liikeidean kanssa, niin se parantaa kilpailukykyä. Muussa tapauksessa siitä 

todennäköisesti aiheutuu ongelmia. Silloin kun toimintatapaa ruvetaan uuden 

vetäjän toimesta muuttamaan saattaa syntyä muutosvastarintaa, joka 

kyseenalaistaa uudet asiat riippumatta niiden tosiasiallisesta sisällöstä. 

Tilanteessa korostuvat ne sosiaaliset käytännöt ja johtamisen periaatteet, jotka 

ohjaavat organisaation uudistumista ja toimintaa. 

4.5.1 Tiedon muuntaminen 

Uuden tiedon muuntamisella (transformation) tarkoitetaan PK–yrityksessä niitä 

toimintoja, jotka mahdollistavat ja edistävät uuden tiedon liittämistä osaksi 

organisaation jo olemassa olevaa tietoa ja toimintaa.  

Tiedon muuntamisesta haastatteluissa tuli esille lukuisia esimerkkejä. Kaikki 

haastateltavat kokivat tiedon muuntamisen oleelliseksi osaksi yrityksensä 

liiketoiminnan ydintä. Tämä on hyvin ymmärrettävissä PK-yritysten liiketoiminnan 

luonnetta arvioimalla. PK-yritys ei yleensä pysty hyödyntämään skaalaetuja 

toiminnassaan, eikä se usein pysty olemaan tutkimuksen kärkijoukoissa luomassa 

radikaalisti uutta tietoa. Sen vahvuudet liittyvät oman alansa tietojen laaja-

alaiseen yhdistelemiseen asiakkaan toimintaan liittyvien ongelmien 

ratkaisemiseksi. 

Jatkaja: ”Asiakkaalla on se ongelma, mitä autetaan ja ratkaistaan ja 

tehdään hänelle joku tuote. Muutamat tuotteet, mitä on tehty, ovat 

asiakkaan patentissa.” 

Organisaation tasolla tapahtuva, osaajien yhteistyönä tehtävä tiedon 

muuntaminen on nähdäkseni menestyvien PK-yritysten vahvuus. PK-yrityksessä 

on paremmat edellytykset, kuin suurissa yrityksissä, sellaisten sosiaalisten 

käytäntöjen ja johtamisperiaatteiden rakentumiselle, jotka tukevat 

kommunikaatiota, luottamusta ja yhteistyötä. Haastatelluista yksi korosti vahvasti 

johtamisen periaatteiden merkitystä edellytysten luomisessa tiedon muuntamiselle 

seuraavasti: 

Luopuja: ”Tämä on kiinni yrityskulttuurista. Laatu, se lähtee huipulta. 

Tilanteen ei tarvitse olla kokous, parhaat onnistumiset saadaan 
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aikaan, ruokalassa, kahvipöydässä, vapaana keskusteluna, kun myös 

ne, jotka eivät ole suoranaisesti varsinaisen asian kanssa 

tekemisessä osallistuvat. Sieltä tulee monesti huikeita ideoita, että hei 

pojat ajatelkaapa tuolla tavalla.” 

Johdon tulee ohjata ja rohkaista organisaatiota toimimaan sellaisella tavalla, että 

”koepallojen heittely” ja asiaan liittyvä vapaa assosiaatio ovat yrityksessä 

hyväksyttyjä yhteistyön tapoja. 

Luopuja: ”Pitää pelata myös tiimin ja firman sisällä. Se on paljolti 

keskustelu-kulttuuria. Sitä voi tietenkin myös harjoitella niin, että ei 

tyrmää mitään. Kaikki ideat ovat yhtä hyviä.  Jos työtiimin sisällä yksi 

aina ampuu idean alas, että ei sitä näin voi tehdä. Sitä voi harjoitella, 

sillä tavalla että ” tuo oli hyvä idea, oletko miettinyt miten se suhtautuu 

näihin asioihin. Löytyykö näihin ratkaisua?” 

Dokumentoitu, eksplisiittinen tieto on muuntamiselle tärkeää ”raaka-ainetta”. 

Yrityksille on hyödyllistä kerätä ja koota tietoa parhaista käytännöistä. Siitä, miten 

vastaavan tyyppiset ongelmat on ratkaistu muualla tai miten ne on ratkaistu 

yrityksen aikaisemmissa projekteissa. Tiedon muuntamiseen kuitenkin liittyy aina 

sidos siihen kontekstiin, jossa tietoa käytetään. Tämän johdosta dokumentoitu 

tieto on muunnettava organisaation yhteistyöllä sellaiseen muotoon, että se toimii, 

ratkaisee ongelman kyseessä olevassa yhteydessä. 

Luopuja: ”Laatujärjestelmillä ja projektikansioilla, kertyneellä 

dokumentoidulla tiedolla pystytään katsomaan, että miten ratkaistiin 

joku asia jossain muualla, joskus aikaisemmin. Sen siirtäminen 

kokonaispalettiin, siihen hetkeen, jolloin sitä tarvitaan, silloin tulee 

keskustelukulttuuri ja tiimihenki. Siellä se silloin ratkaistaan, tuleeko 

tieto oikealla tavalla käyttöön ja hyödyksi." 

Haastatteluissa ei kuitenkaan tullut esille sellaista, joka olisi jotenkin ”erilaistanut” 

tiedon muuntamisen prosessia omistajanvaihdoksen yhteydessä. Tästä on kaiketi 

pääteltävissä, että samat asiat, ennen kaikkea luottamus, kommunikaatio ja 

yhteistyö sekä näitä edistävät johtamisen periaatteet ovat niitä asioita jotka joko 

edesauttavat tai estävät tiedon muuntamista myös omistajanvaihdostilanteessa. 
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4.5.2 Tiedon hyödyntäminen  

Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että omistajanvaihdoksen välittömät 

vaikutukset tulevat organisaation tasolla selvimmin näkyviksi sekä tiedon 

hankinnan prosessissa, että tiedon hyödyntämisen prosessissa. On luonnollista, 

että jatkaja tarkastelee liiketoimintaa oman osaamisensa ja ajattelunsa 

mukaisesta näkökulmasta. Näkökulma on subjektiivinen ja poikkeaa siitä tavasta, 

jolla luopuja on yrityksen toimintaa tarkastellut. Tämä voi johtaa uusiin tapoihin 

hyödyntää yrityksen tietoa, tai kokonaan uusien liiketoimintojen syntyyn silloin, 

kun jatkajan yritykseen tuoma uusi tieto on yrityksen käytössä olevaan tietoon 

nähden erilaista ja samalla sitä täydentävää. Esimerkkinä tästä on metallialan 

yritys, johon jatkaja toi uutta tietotekniikka ja ohjausjärjestelmä -osaamista. Tämä 

mahdollisti yritykselle uudenlaisen lähestymistavan liiketoimintaan. Jatkaja ilmaisi 

asian seuraavasti: 

Jatkaja: ”Oleellinen asia tässä on muuttunut, että me emme niinkään 

valmista rautaa, vaan rakennetaan valmiita tuotteita.” 

Tämä lähestymistavan muutos avasi yritykselle mahdollisuuden hyödyntää 

metallin työstämisen osaamistaan kokonaan uudella alueella. Aikaisemmin yritys 

oli keskittynyt työstämään erilaisia lava- ja nostolaiteratkaisuja liikennevälineisiin. 

Uuden lähestymistavan myötä metallin työstämisen osaamiseen liitettiin erilaisia 

ohjaus- ja tietotekniikkaratkaisuja, jotka muuttivat yrityksen metalliverstaasta 

konepajaksi, joka on erikoistunut asiakkaiden liiketoimintaa palveleviin 

räätälöityihin laiteratkaisuihin. Yrityksessä näitä tuotteita kutsutaan 

teräsrakenteiksi. Jatkaja kuvaa uuden toimintatavan merkitystä seuraavasti: 

Jatkaja: ”Nyt se on kääntynyt päälaelleen niin, että teräsrakenteet 

ovat suurempi kuin liikennevälineet. Uusi osaaminen ja koko yrityksen 

halu kehittyä ovat olleet avainasemassa tässä muutoksessa. 

Rakennettiin toinen halli, että voidaan tehdä teräsrakenteita. Olisi 

voitu jatkaa vanhalla konseptilla, mutta päätettiin ottaa se riski.” 

Kyseisessä konepajayrityksessä on jatkajan lisäksi omistajana luopuja 

perheineen. Haastateltu oli tietoinen siitä, että uuden osaamisen lisäksi oleellista 

osaamisen hyödyntämisessä oli ”koko yrityksen halu kehittyä”. Tiedon 

hyödyntämiseen liittyy vahvasti yhteistyökyky.  
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Jatkaja: ”Koetetaan yhteistyöllä keskustella asioita ja isommallakin 

porukalla kun muitakin omistajia on mukana. Mennään yhdessä, että 

saataisiin yhteinen tieto ja yhteinen halu aina mennä eteenpäin.” 

Sosiaaliset käytännöt kietoutuvat tiiviisti tiedon hyödyntämiseen. On kyettävä 

kommunikoimaan mahdollisuudet, saavutettava luottamus osaamiseen ja tehtävä 

yhteistyötä toimeenpanossa. Tämä on edellytys riskinotolle, joka aina liittyy uuden 

tiedon hyödyntämiseen liiketoiminnassa.  Esimerkki yrityksessä uuden tiedon 

hyödyntäminen on kannattanut ja jatkajan tuoman uuden tiedon varaan 

rakentunut liiketoiminta-alue on kasvanut alkuperäistä liiketoimintaa suuremmaksi. 

4.6 Luopujan hiljaisen tiedon hyödyntäminen – tiedon jakaminen 

Olen teoreettisessa viitekehyksessä lähestynyt PK-yrityksen 

omistajanvaihdokseen liittyvää tiedon jakamista Virran asiantuntijatyön kontekstiin 

rakentaman teoreettisen mallin kautta. Kaikissa haastattelemissani tapauksissa 

luopujan osaamista ja hänen hallussaan olevia tietoja pidettiin arvokkaina. 

Samaan aikaan vaikutti siltä, että tiedon jakamisen prosessia tai mekanismeja ei 

ollut pohdittu kovinkaan syvällisesti. Useissa tapauksissa tuntui olevan vallalla 

käsitys, että tiedot siirtyvät, koska luopuja ei katoa mihinkään, vaan on yrityksen 

käytettävissä. Tämä varmaankin ainakin osittain pitää paikkansa. Jatkajien 

mielestä luopuja on sisäistänyt roolinsa oikein, jos hän toimii jatkajan tukena, 

mutta ei pyri aktiivisesti määräämään tai päättämään yrityksen asioista. Tämän 

oivaltaminen voi joissakin tapauksissa vaatia napakkaa keskustelua ja rajojen 

piirtämistä luopujan ja jatkajan välille. Näin yksi haastatelluista kertoi luopujana 

omasta oivalluksen hetkestään:  

Luopuja: ”Poika sanoi: ”Kuule isä, tämä on minun juttu. Älä puutu 

tähän!” Jolloin minulle jotenkin loksahti tämä, että näin se menee. 

Minä olen tehnyt päätökseni, olen jättänyt firman pojalle.” 

4.6.1 Luopujan rooli mentorina 

Kun luopuja on sisäistänyt roolinsa, hän useimmiten näyttää hakeutuvan 

jonkinlaiseen mentorin rooliin. Mentorointiin kuuluu luottamuksellisessa, tasa-

arvoisessa ja vastavuoroisessa suhteessa tapahtuvaa kokemusten, näkemysten 
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ja osaamisen vaihtamista. Luopuja on käytettävissä yrityksen ja jatkajan sitä 

tarvitessa.  

Luopuja: ”En tyrkyttäydy mihinkään, käyn kahvilla ohimenomatkalla. 

Silloin jos pyydetään tulemaan, niin tulen.” 

Toisaalta jatkaja tuntee olonsa ”varmemmaksi” kun hän tietää, että taustalla on 

henkilö, jonka puoleen voi kääntyä. Perheyrityksissä vaihdos on mahdollista 

toteuttaa pitkällä ajanjaksolla, jolloin luopujan hiljainen tieto voidaan siirtää 

pikkuhiljaa jatkajalle, tämän osallistuessa liiketoimintaan eri rooleissa ja yhdessä 

työskentelyn kautta. 

Jatkaja: ”Mentori on ollut taustalla, jos on jotakin tarvinnut kysyä. Me 

ollaan oltu 14 vuotta tässä samojen seinien sisäpuolella, niin kyllähän 

sitä on niitä asioita kerinnyt käymään läpi ja sitten lähempänä 

vaihdosta minun työnkuva on muuttunut. Jossain vaiheessa se on 

päätettävä, kun toimitusjohtajuus vaihdetaan.” 

Ei suhteiden myöskään luopujan ja muun organisaation välillä tarvitse katketa 

kuin veitsellä leikaten. Monissa asioissa luopujan rooli yhteyksien rakentajana tai 

hyvän kysymyksen ”heittäjänä” on hyödyllinen koko organisaation kannalta. 

Luopuja: ”Virallisesti jäin töistä pois 3 vuotta sitten.  En ole 

kieltäytynyt, kun on pyydetty avittamaan, niin olen tullut. Uskallan olla 

sitä mieltä, että siitä on ollut firmalle iso apu. Eläkeiän tulo ei tarkoita 

sitä, että se on sadasta nollaan. Se voi olla sadan jälkeen 

kolmekymmentä prosenttia. Monelle sukupolvenvaihdos tapaukselle 

on apua, jos ei mennä sadasta nollaan.” 

4.6.2 Tiedon siirtäminen luopujalta jatkajalle 

Haastattelujen perusteella arvioni on, että joissakin tapauksissa vaihdoksissa on 

sovellettu Virran kuvaamaa tiedon siirtämisen prosessia melko tietoisesti ja se tuli 

yhdessä haastattelussa esille. Muut haastatellut puhuivat ”mentoroinnista”, 

kuitenkaan erittelemättä sitä toimintatapaa, jolla luopujan hallussa oleva tieto 

siirtyy jatkajalle. Seuraavat sitaatit kuvaa nähdäkseni toiminta- ja ajattelutapaa 

useissa vaihdoksissa, ehkä erityisesti perheyrityksissä: 
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Jatkaja: ”Tieto on tullut sitä kautta kun olen pitkään työskennellyt 

yrityksessä. Ei voi nimetä mitään yksittäistä asiaa, mikä olisi jäänyt 

mieleen.” 

Jatkaja: ”Tiedon siirtoa kun mietitään, niin kaikki tieto vain päivittäin 

tulee, kun on toistakymmentä vuotta tässä töitä tehty.” 

Yksi haastatelluista poikkesi muista ja kuvasi omistajanvaihdokseen liittyneitä 

tiedon siirtämisen prosessin vaiheita (perehtyminen pohtiminen vahvistaminen 

käyttäminen) mielestäni tietoisen selkeästi seuraavasti: 

Jatkaja: ”Hän (luopuja) kertoi ajatuksiaan ja kysyi mitä mieltä olet 

(jatkaja). Sitten taas yön yli nukuttiin ja keskusteltiin asioista, kun hän 

halusi jakaa itseltään sen asian pois. Siitä aina juteltiin miltä se 

kuulostaa ja miten edetään”  

Jatkajan kuvaamana suunnitelma vaihdoksen etenemisestä luopujan ja jatkajan 

välillä etenee Virran kuvaaman mallin mukaisesti: ”Hän (luopuja) kertoi 

ajatuksiaan ja kysyi mitä mieltä olet (jatkaja).” - Perehtyminen, ”Sitten taas yön yli 

nukuttiin ja keskusteltiin asioista.” – Pohtiminen, ”Siitä aina juteltiin miltä se 

kuulostaa.” – Vahvistaminen, ”Ja miten edetään” – Käyttäminen. Kyseisessä 

tapauksessa jatkaja oli erittäin tyytyväinen vaihdoksen sujumiseen. Käsitykseni 

on, että luopujan ja jatkajan omaksuma, tietoisesti hahmotettu ”keskusteleva” 

työtapa auttoi heitä prosessoimaan omistajanvaihdokseen liittyviä monimutkaisia 

asioita ja siirtämään luopujan hiljaista tietoa jatkajalle tehokkaasti.  

4.6.3 Teknisen tiedon siirtäminen 

Haastattelussa kävi ilmi, että samassa yrityksessä, jossa omistajanvaihdoksessa 

faktisesti sovellettiin tiedon siirtämisen toimintatapaa, käytettiin samaa 

menetelmää soveltaen koko organisaatiossa. Sekä luopuja, että jatkaja ovat 

soveltaneet samaa toimintamallia myös oman osaamisensa siirtämisessä 

työntekijöille 

Jatkaja: ”Vanha omistaja kävi nuorempien kavereiden kanssa keikalla 

ja neuvoi tai näytti miten se pitää tehdä. Itsekin kun olen 

”mielenvikainen” ja tekniikasta kiinnostunut niin käyn keikoilla 

näyttämässä miten se pitää tehdä.”  
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He soveltavat hyväksi havaitsemaansa toimintatapaa koko organisaation 

puitteissa ja muodostavat työpareja vanhemmista ammattimiehistä ja 

nuoremmista asentajista. Tavoitteena on jakaa tietoa ja monipuolistaa kaikkien 

yrityksessä työskentelevien osaamista. 

Jatkaja: ”Me sovellamme samaa kuin (luopuja ja jatkaja) 

keskenämme. Tuotannossa me käytämme tätä samaa tekniikkaa, 

että kun on muutamia vanhempia miehiä joilla on osaamista, niin on 

otettu nuorempia ja kasvatetaan niitä ja viedään nuorempia (asennus) 

keikalle vanhempien kanssa” ” vanhemmat asentajat neuvovat 

nuorempia asentajia jos on sama työpiste, niin laitetaan kimppaan 

kaksi kaveria ja he kouluttavat siinä työn ohessa.” 

Teknistä tietoa voidaan tiettyyn rajaan asti siirtää eksplisiittisesti esimerkiksi 

tuotestandardien ja niihin liittyvien valmistusohjeiden, ”reseptien” määrittelyn 

kautta. Tämä mahdollisuus on PK-yrityksissä melko rajallinen, koska yritysten 

toiminta ei useinkaan perustu sarjatuotantoon, vaan vahvuus piilee kyvyssä 

vastata asiakaskohtaisiin tarpeisiin muuntamalla tuotteita. Tämä lisää implisiittisen 

ja hiljaisen tiedon osuutta osana teknistä tietoa. Yksi haastatelluista ilmaisi asian 

näin: 

Luopuja: On mekin koetettu perheyrityksenä dokumentoida, 

tuotekortteja laatia. Koskaan sitä ei voi merkata niin täydellisesti, että 

siinä ei ole sitä perimätietoa.”        ”Teknisesti voidaan laittaa ja miten 

se valmistetaan, mutta se kokonaisuus, kun asiakaskontaktista 

loppuun asti, koko kierto, niin sitä ei voi laittaa paperille.” 

 

Yhdessä haastatelluista yrityksistä tuotanto-organisaatio on rakennettu itse 

ohjautuvaksi. Yrityksessä ei ole lainkaan työnjohto tasoa. Omistajataho vastaa 

työnjohdosta. Tällä menetelmällä on toimittu suurimmillaan 50 työntekijän 

tuotantoyksikössä. Merkittävä osuus yrityksen toiminnassa on asiakaskohtaisesti 

kehitettävillä tuotteilla, joiden kehittämisessä ja tuotantoprosessin suunnittelussa 

yrityksen perustajalla on ollut keskeinen rooli. Hän nimittää omaa 

toimintatapaansa tuotelähtöisyydeksi. 
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Luopuja: ”Minun tuotelähtöisyys, että neuvoo ja opastaa alusta asti ja 

on niin kiinni niissä kaikissa tuotteissa. Jos meidän yritykset olisivat 

lähteneet sillä tavalla, että minä olisin ollut toimitusjohtajana, että 

minulla olisi palkattu työnjohtaja. Minun ei olisi tarvinnut tietää joka 

ruuvia ja mutteria, niin tämän luovuttaminen olisi noin kymmenen 

kertaa helpompi.” 

 Toimintamalli vaatii nähdäkseni erittäin systemaattista ja jatkuvaa tiedon siirtoa 

työntekijöille ja jatkuvaa tiedon muuntamista yhdessä henkilöstön kanssa. 

Kyseisessä yrityksessä luopuja on ottanut aktiivisen roolin oman osaamisensa 

siirtämisessä työntekijöille ja kuvaa asiaa näin: 

Luopuja: ”Minulla on se paha vika, että minä sparraan työntekijän. 

Minä en jätä koskaan niin kuin tyypillisesti työnjohtaja: ”Tässä olisi 

tämmöisiä, tehkää”. Haluan vähän liiankin paljon ehkä sormittaa. Kun 

tietää idiootti varmasti, että henkilö osaa, niin ei silloin.  Mutta silloin 

kun on vähänkään uutta, että millä tavalla, niin se pohditaan 

työntekijän kanssa, että millä tavalla hän tekee.” 

Kun työnjohtoa ei ole, niin on aina varmistettava, että tieto on siirtynyt käytännön 

tekemisen osaamiseksi. Valvonta yrityksessä toteutetaan pelkästään tuotteen 

laadun avulla. 

Suunnittelutoimiston kontekstissa, jossa jatkuvasti työstetään eksplisiittistä tietoa 

suunnitelmien ja erilaisten laatujärjestelmä dokumenttien ja projektikansioiden 

muodossa, tiedon siirtämisen problematiikka näyttäytyy toisenlaisena. Vaikka 

tarvittava tieto on saatavilla sähköisessä muodossa, niin sen käyttäminen 

kulloinkin työstettävään projektiin on ongelmallista. Tätä mielestäni kuvaavat 

seuraavat sitaatit: 

Luopuja: ”Totta kai on olemassa viranomaisten vaatimat turvaraportit 

ja muut, mutta kaikki se muu tieto, varsinainen tieto on näiden 

kavereiden muistioissa, muistilapuissa, mutta etupäässä korvien 

välissä.” 

Luopuja: ”Tietoon perustuvalle yritykselle on hurja mullistus. Tiedon 

kaivaminen sähköisestä maailmasta on mullistanut kaiken, kaikki tieto 

on saatavilla.  Mutta miten siirrät sen korvien väliin niin että syntyy 
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kokonaisnäkemys.” ”Face to face menetelmällä, silloin kun tilanne on 

oikeasti päällä, sillä tavalla se tieto siirtyy.” 

Tulkitsen haastatellun niin, että hänen mielestään tiedon sovittaminen 

kulloiseenkin tilanteeseen vaatii asiantuntijoiden välistä kanssakäymistä. 

Organisaatio tasoinen tiedon sulattaminen tapahtuu yksilöiden välisissä tiedon 

siirtämisen prosesseissa. Tämä edellyttää tietoon perehtymistä, pohtimista ja 

vahvistamista ”face to face”. Vasta kun riittävän moni asiantuntija on sulattanut 

tiedon, (kollektiivinen tieto) niin uuden tiedon rakentaminen ja varsinainen tiedon 

käyttäminen organisaation tasolla käynnistyy suunnittelutoimistossa. 

4.6.4 Asiakastiedon siirtäminen 

Kaikki haastatellut nostivat asiakastiedon esille yritykselleen erittäin tärkeänä 

tiedon lajina. Havaintojeni mukaan haastatteluissa asiakastietoon liittyvä 

keskustelu erosi systeemiseen tai tekniseen tietoon liittyvästä keskustelusta. 

Arvioni mukaan keskustelun painopiste siirtyi enemmän luottamuksen 

rakentamisen suuntaan. Tämä saattaa johtua siitä, että myyjä – ostaja 

asetelmaan liittyy lähtökohtaisesti vastakkaisia kulttuurisia rooliodotuksia ja 

taloudellisia jännitteitä. Tällaisten jännitteiden purkamiseen ei liene olemassa 

selkeää ”reseptiä”, vaan yhteisymmärrys myyjän ja ostajan välillä löytyy vähitellen 

luottamusta rakentamalla. Luottamuksen rakentamiseen liittyvää henkilökohtaista 

ja kulttuurista hiljaista tietoa meidän on usein mahdoton ilmaista symbolein. Sitä ei 

siis voi siirtää puhumalla tai oppia lukemalla. Tiedon osittainenkin siirtyminen 

edellyttää asiakastiedon siirtäjän (luopujan), asiakkaan ja asiakastiedon 

vastaanottajan (jatkajan) ”kolmikantaista” vuorovaikutusta. Kukaan haastatelluista 

ei kuvannut asiakastiedon siirtämisen prosessia samanlaiseksi kuin 

asiantuntijatyön kontekstiin liittyvä Virran kuvaus tiedon siirtämisestä. En tässä 

työssä ole pystynyt enkä edes pyrkinyt näiden haastattelujen perusteella 

hahmottamaan vastaavaa, asiakastiedon kontekstiin soveltuvaa tiedon siirtämisen 

prosessia. Asiakastietoon liittyvä henkilökohtainen ja kulttuurinen hiljainen tieto, 

jota ei pysty symbolein kuvaamaan, lienee se tekijä, jonka vuoksi asiakastiedon 

välittämisen pelkästään siirtäjän (luopujan) ja vastaanottajan (jatkajan) välisenä 

prosessina ei toimi; luottamuksen rakentamiseen tarvittavaa, asiakassuhdetta 

koskevaa hiljaista tietoa ei voi ilmaista luopujan ja jatkajan keskinäisessä 
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keskustelussa (symboleina), vaan siihen tarvitaan asiakkaan kohtaaminen ja 

vuorovaikutusta asiakkaan kanssa.  

Luopuja: ”Kun pitää paljon kehitellä asiakkaan kanssa yhdessä ja 

tehdä. Me tehdään kaikenlaista, mutta se ei ole pelkästään se 

lattiasuoja tai suojakuoret. Siinä ollaan mukana kehittämässä ja 

asiakkaan kanssa tekemässä niin, että siinä tietotaito ja koko 

yrityksen semmoinen henkilökemia ja tekemisen sydän on siinä 

tuotteen mukana. Tämä on se moninaisuus, joka on hankalammin 

hallittavissa,” 

Jotkut haastatelluista suhtautuivat asiakastietoon liittyvään tiedon siirtämiseen 

analyyttisesti ja näkivät sen systemaattisena toimintana, jota eivät kuitenkaan 

kovin tarkasti kuvanneet. Näin yksi haastatelluista kuvasi asiakastiedon 

siirtämisen prosessia:  

Jatkaja: ”Osallistuttiin yhdessä (asiakkaan ongelmanratkaisuun) ja 

saatiin luottamus syntymään ja asiakkuus jatkumaan siitä. Tehtiin 

suunnitelmallisesti niin, että saadaan luottamus, että vaikka ihminen 

vaihtuu, niin tietotaito pysyy.” 

Asiakastieto näyttäytyy kognitiivisena hiljaisena tietona. Asiakastiedon 

”kulttuurisesta luonteesta” johtuen sen siirtäminen myös vaatii aikaa ja 

”kolmikantaista” vuorovaikutusta luopujan, asiakkaan ja jatkajan kesken. Näin 

haastatellut kertoivat luottamuksen rakentamisesta, asiakastiedon siirtämisen 

vaatimasta ajasta ja yhteistyön kautta asiakkaalle osoitetusta arvostuksesta: 

Jatkaja: ”Vaihtoa ei heti pysty tekemään, jos meinaa pitää 

luottamuksen. Itse en ainakaan näe sitä mahdollisena. Pitää olla 

kiinnostunut itse asiakkaasta ja siitä mitä hän tekee ja se helpottaa 

asian hoitamista.” 

Luopuja: ”Meillä käydään aika paljon (jatkajan) kanssa asiakkaiden 

luona porukalla. Otetaan välillä suunnittelijakin tuolta mukaan. 

Käydään neuvotteluja, että ollaan itse työn ytimessä mukana. 

Arvostavat, että omistajataho on heidän tuotteitaan kehittämässä, että 

ei ole siirtänyt ihan pois.” 
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Yksi haastateltu toi esille asiakastiedon siirtämisen luopujalta jatkajalle enemmän 

parhaan käytännön näkökulmasta ja kuvasi sitä seuraavasti: 

Jatkaja: Minä olen ollut neljä, viisi vuotta hankkeissa mukana. Minä 

olen ollut jokaisen asiakkaan kyljessä jo valmiiksi mukana kun hoidin 

meidän työpäällikön tehtäviä, eli asiakaspinnassa ollut heti alusta 

pitäen. Siinä ei ole ollut mitään semmoista ongelmaa.” 

Kaikki haastatellut eivät kuitenkaan kokeneet asiakassuhteiden siirtämistä 

luopujalta jatkajalle ongelmattomina. Yksi haastatelluista kuvasi ongelmaa 

seuraavasti: 

Luopuja: ”Vielä vaikeammaksi on osoittautunut asiakassuhteiden 

siirtäminen uusille henkilöille. Ne perustuvat liikaa minun persoonaan, 

siihen, että olen kuskannut asiakkaita kalastamassa ja konserteissa.” 

”Kaverisuhteiden siirtäminen, saattaa olla, että se ei ole 

mahdollistakaan. Jos on paljon yhteisiä kokemuksia, niin kukaan ei 

voi siirtää niitä toiselle.” 

Luottamus asiakassuhteissa rakentuu ajan kuluessa ja siitä voi seurata myös 

suoraa taloudellista etua myyjälle. Luottamuksen kautta saattaa rakentua 

eräänlainen ”kilpailusuoja” tai kilpailuetu toimittaja yritykselle. Eräs haastatelluista 

ilmaisi asiakastietoon sisältyvän luottamuksen merkityksen näin:   

Luopuja: Luottamus ja luotettavuus syntyvät monesta tekijästä ennen 

kuin sellainen on syntynyt.  Se, että päästään tilanteeseen, että ei 

tarvitse olla tarjoamassa palvelua. Tavoitetila on, että kun asiakkaalle 

tulee tarve tai ongelma, niin se tietää kehen ottaa yhteyttä. Olen 

velmuillut, että kirjekuoressa saatu tarjouspyyntö on menetetty 

tilaisuus saada projekti.” 

Luopujan henkilökohtaisten asiakassuhteiden siirtäminen jatkajalle ei liene 

sellaisenaan mahdollista. Tähän näyttäisi vaikuttavan yhteisten kokemusten ja 

henkilökohtaisten persoonallisuuden piirteiden varaan rakentuva luottamus 

asiakassuhteissa. Haastattelujen perusteella PK-yrityksissä voidaan vaihdoksen 

negatiivisia vaikutuksia kuitenkin pehmentää muun muassa luopuja, jatkajan ja 
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asiakkaan kolmikantaisella yhteistyöllä asiakkaalle tärkeissä ongelmanratkaisu 

tilanteissa. 

4.6.5 Tiedon rakentaminen 

Haastatteluissa ei varsinaisesti noussut esiin esimerkkejä, joissa luopuja ja jatkaja 

olisivat yhdessä rakentaneet yritykselle uutta tietoa. Toisaalta koko mentoroinnin 

idean voi voi nähdäkseni liittää tiedon jakamisen; siirtämisen ja rakentamisen 

prosessiin. Vaikka haastateltavat eivät suoraan kertoneet tiedon rakentamisesta 

luopujan ja jatkajan yhteistyönä, niin on hyvin todennäköistä, että sitä on 

tapahtunut, vaikkei sitä haastatteluissa kuvattukaan. 

Toisaalta haastatteluissa esille nousi myös ajatus siitä, että luopujan ja jatkajan ei 

pidäkään tehdä kaikessa erityisen tiivistä yhteistyötä ja että luopujan on annettava 

jatkajalle tilaa yrittää ja tehdä myös omia virheitä oppiakseen niistä. Tätä 

kuvannee seuraava sitaatti: 

Jatkaja: ”Toimitusjohtajan työssä on paljon sellaista, jota on vain ruvettava 

tekemään ja harjoittelemaan ja jonka opit vain, kun teet sitä työtä. Silloin 

edeltäjän pitää antaa uuden vähän hakata päätä seinään ja katsoa, että 

kyllähän tuo menee. Kyllä se siitä oppii. Jos edeltäjä on koko ajan 

hoitamassa asioita, niin ei siinä uskalla, eikä opikaan.” 

 

Seuraava sitaatti haastattelusta kuvaa sitä, miten yksilöiden välinen tiedon 

rakentaminen liittyy tiedon muuntamiseen yrityksessä. 

Jatkaja: ”Avoin yhteistyö on tässäkin kaiken ydin. Jutellaan ajatuksia, 

piirrellään viivoja ja nukutaan yön yli. Seuraavana aamuna katsotaan oliko 

tässä nyt mitään järkeä. Minä näytän mitä minä piirtelin, sitten katsotaan 

mitä sinä piirtelit. Sitten otetaan kolmaskin kaveri mukaan ja sitten kun 

ruvetaan yhdistelemään niitä, niin sitten siitä löytyy taas uusi idea. 

Lähdetään siitä eteenpäin ja esitetään asiakkaalle.” 

Virran mukaan tiedon rakentamisen prosessi koostuu vaiheista, jotka ovat 

arvioiminen, muovaaminen, hiominen, käyttäminen. Nämä voidaan liittää 

edelliseen sitaattiin seuraavalla tavalla: ”Jutellaan ajatuksia, piirrellään viivoja” 

(arvioiminen), - ”Nukutaan yön yli. Seuraavana aamuna katsotaan oliko tässä nyt 

mitään järkeä” (muovaaminen), -” Minä näytän mitä minä piirtelin, sitten katsotaan 
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mitä sinä piirtelit” (hiominen). Seuraava lause kuvaa sitä, miten rakentaminen 

yhdistyy tiedon muuntamiseen organisaation tasolla ja sitä kautta käyttämiseen; 

”Sitten otetaan kolmaskin kaveri mukaan ja sitten kun ruvetaan yhdistelemään 

niitä, niin sitten siitä löytyy taas uusi idea (muuntaminen). Lähdetään siitä 

eteenpäin ja esitetään asiakkaalle” (käyttäminen). 

Yrityksessä pohditaan asioita yksin, kaksin, kolmin tai välillä suuremmissa 

ryhmissä ja näin tieto rakennetaan ja muunnetaan yrityksen prosessiin ja/tai 

asiakkaan käyttöön sopivaan muotoon. Käsitykseni mukaan Virran kuvaama 

yksilöiden välinen tiedon rakentamisen malli on tiiviisti liitoksissa organisaatio 

tasolla Zahran absorptiivisen kapasiteetin mallin tiedon muuntamisen 

käsitteeseen. Kun yritys muuntaa tietoa käyttökelpoiseen muotoon, itse asiassa 

yrityksessä toimivat ihmiset rakentavat tietoa, tiedon palasia, jotka 

kommunikaation ja yhteistyön kautta liitetään toisiinsa ja työntekijöiden kahden ja 

monen keskeisenä yhteistyönä muunnetaan yritykselle käyttökelpoiseen muotoon. 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

PK-yritysten omistajanvaihdokset ovat yhteiskunnallisesti merkittävä ilmiö. PK-

yrityksiin kohdistuu suuria odotuksia koska niiden ajatellaan olevan 

tulevaisuudessa se taho, joka yhä suuremmassa määrin vastaa ihmisten 

työllistämisestä ja sitä kautta hyvinvoinnista. Toisaalta vuoden 2020 loppuun 

mennessä yrittäjän ikääntymisestä johtuva liiketoiminnan omistajanvaihdos tai 

yrityksen toiminnan lopettaminen koskettaa Suomessa lähes 250 000 henkilöä, 

joista yrittäjiä on reilut 60 000. Tämän työn tarkoituksena on lähestyä PK-yrityksen 

omistajanvaihdosilmiötä tietojohtamisen näkökulmasta. Luopujan hiljainen tieto ja 

jatkajan uusi tieto ovat keskeisiä resursseja, joiden hyödyntäminen vaikuttaa 

omistajanvaihdoksen onnistumiseen. Tässä työssä tarkastelen PK-yrityksen 

omistajanvaihdosta prosessi näkökulmasta. Viitekehys rakentuu tiedon jakamisen 

(Virta, 2011) ja absorptiivisen kapasiteetin (Zahra&George, 2002) mallien varaan. 

Tarkastelen ilmiötä haastattelemalla neljän PK-yrityksen edustajia sekä 

analysoimalla haastattelujen tuloksia. Yrityksessä sovellettavilla sosiaalisilla 

käytännöillä on haastattelujen perusteella merkitystä omistajanvaihdoksen 

onnistumiselle. Käsittelen tässä työssä sosiaalisia käytäntöjä ACAP:in 
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integroitumismekanismin näkökulmasta, mutta haastattelujen perusteella siinä 

voisi olla kiinnostava jatkotyön aihe. 

Toinen kiinnostava jatkotutkimuksen aihealue olisi perheyritysten ja perheen 

ulkopuoliseen omistukseen siirtyvien PK-yritysten väliset eroavaisuudet tiedon 

siirtämisessä ja uuden tiedon hyödyntämisessä omistajanvaihdos tilanteessa. 

Teoreettisesti tarkasteltuna yrityksille arvokkain tieto on harvinaista, vaikeasti 

kopioitavissa, vaikeasti korvattavissa ja pystyy tuottamaan kilpailuetua. Tällaista 

on yksilöiden hiljainen ja implisiittinen tieto ja organisaation hiljainen ja 

kollektiivinen tieto silloin, kun se kiinteästi liittyy yrityksen liiketoimintaan ja sitä 

kautta kilpailuedun muotoutumiseen. Ollakseen vaikeasti korvattavissa ja 

kopioitavissa tieto liittyy ihmisten osaamiseen (hiljainen tieto) ja kanssakäymiseen 

(sosiaalinen tieto) ja toimintaan (käytännön tieto). Näistä elementeistä voidaan 

katsoa yritykselle tärkeän tiedon koostuvan. Haastattelujen perusteella PK-

yritykselle arvokas tieto on sidoksissa yrityksen toimintatapaan ja yhteistyöhön 

asiakkaiden kanssa. Tapausyrityksissä kysymys on teknisen osaamisen 

käyttämisestä asiakkaan tarpeiden ja taloudellisten reunaehtojen määrittämissä 

puitteissa. Kaikissa tapausyrityksissä oleellisina tiedon ”lajeina” esiin nousivat 

myös yrityksen organisaation toiminnan sujuvuuteen liittyvä osaaminen ja 

asiakastietoon liittyvä osaaminen. Kaikki haastateltavat korostivat tiedon 

asiakaskohtaisen ja tilannekohtaisen käytännön soveltamisen tärkeyttä. 

Omistajanvaihdos tilanteessa jatkajalle on paljon etua, jos hän pystyy 

hyödyntämään PK-yrityksen luopujan ja henkilöstön hiljaista, implisiittistä ja 

kollektiivista tietoa. Mielestäni tätä tukisi se, että luopuja ja jatkaja hahmottaisivat 

ja ymmärtäisivät tiedon siirtämisen prosesseja ja mekanismeja ja heillä olisi 

eräänlaiset metatason tiedot ja taidot siitä, mitä yritykselle tärkeät tiedot ovat ja 

miten niitä voidaan siirtää luopujalta jatkajalle. Omistajanvaihdokseen liittyvän 

tiedon jakamisen vaikeus voidaan ymmärtää myös sitä kautta, että kysymys on 

ainutkertaisesta kokemuksesta. Jatkaja kohtaa omistajanvaihdokseen liittyvät 

haasteet ensimmäistä kertaa elämässään. Samaan asiaan liittynee 

haastatteluissa esille tullut havainto siitä, että yrityksensä itse perustaneiden 

yrittäjien on erityisen vaikeaa siirtää yritys jatkajalle. Tätä selittänee se, että myös 

heiltä, ensimmäisen polven yrittäjinä, puuttuu omakohtainen, kokemusperäinen 
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hiljainen tieto jatkajan tilanteesta omistajanvaihdoksessa. Heidän on vaikea 

samaistua jatkajan rooliin ja siksi ”oman lapsen” eli itse perustetun yrityksen 

luovuttaminen jatkajalle on erityisen vaikeaa. Omistajanvaihdokseen on 

perinteisesti hankittu ulkopuolista juridista ja kaupallista osaamista liittyen 

arvonmääritykseen, kauppasopimukseen ja verotuksellisiin asioihin. Vaihdokseen 

kannattaisi mielestäni valmistautua systemaattisesti sekä myyjän-, että ostajan 

roolissa myös tiedon jakamisen; siirtämisen ja rakentamisen prosessina. 

Omistajanvaihdoksen onnistumista varmistaa, jos osapuolilla on realistinen ja 

yhteisesti jaettu näkemys siitä millaista yhteistyötä vaihdos edellyttää ja kuinka 

paljon aikaa luopujan hiljaisen tiedon siirtäminen jatkajalle vaatii. 

Absorptiivisen kapasiteetin ja tiedon jakamisen prosessit nivoutuvat toisiinsa ja 

haastattelujen perusteella voidaan todeta, että niitä on mahdollista käyttää 

ajatuskehikkoina PK-yrityksen omistajanvaihdoksen hahmottamisessa. 

Absorptiivisen kapasiteetin teoreettinen malli tarkastelee koko organisaation 

kattavaa prosessia tiedon hankinnasta sen hyödyntämiseen. Yrityksen 

absorptiivisessa kapasiteetissa on kysymys organisaation kyvykkyydestä hankkia, 

sulattaa, muuntaa ja hyödyntää uutta tietoa ja sitä kautta uudistamalla toimintaa, 

tuotteita ja palveluita saavuttaa kilpailuetua. Omistajanvaihdostilanteessa jatkajan 

mukanaan tuoma uusi tieto ja verkostot toimivat aktivoitumisen laukaisimena, joka 

käynnistää tiedon hankinnan yrityksessä. Näin tapahtuu silloin, kun jatkajan 

yritykseen tuoma uusi tieto on luonteeltaan yrityksen aikaisempaa liiketoimintaa 

täydentävää ja mahdollistaa liiketoiminnan uudelleen suuntaamisen tai kokonaan 

uuden liiketoiminnan synnyttämisen. Haastatelluista neljästä tapausyrityksestä 

kahdessa omistajanvaihdos laukaisi absorptiivisen kapasiteetin mallin mukaisesti 

yrityksessä uuden tiedon hankinnan aktivoitumisen niin, että se johti kokonaan 

uuden liiketoiminta-alueen syntymiseen. Laajempi selvitys siitä, kuinka usein 

omistajanvaihdokseen liittyvä uusi tieto ja sitä seuraava tiedon hankinta johtavat 

uuteen liiketoimintaan ja yrityksen laajenemiseen on kiinnostava 

tutkimuskysymys. 

Tiedon jakamisen; siirtämisen ja rakentamisen voidaan ajatella olevan 

absorptiivisen kapasiteetin laajempaan malliin liittyvä, yksilöiden välinen prosessi, 

joka selittää tiedon sulattamista ja muuntamista organisaatiossa. Ne sosiaaliset 
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käytännöt ja yhteistyön tavat, joiden kautta yksilöiden tieto jaetaan organisaation 

tiedoksi, ovat keskeisiä rakennettaessa yrityksen yksilöiden, ryhmien ja osastojen 

keskinäistä yhteistoimintaa eli organisaation tietoa. Käsittääkseni sosiaaliset 

käytännöt liittävät Virran esittämän yksilöiden välisen tiedon jakamisen prosessin 

ja Zahra & George kuvaaman absorptiivisen kapasiteetin rakentumisen prosessin 

tiiviisti toisiinsa. Haastattelujen perusteella tiedon jakamisen prosessi; siirtäminen 

ja rakentaminen, osana laajempaa absorptiivisen kapasiteetin mallia selittää 

yrityksen tekniseen tietoon liittyvää kilpailuedun muodostumista PK-yrityksen 

omistajanvaihdoksessa.  Tiedon siirtämisen prosessi luopujalta jatkajalle, ilman 

uuden tiedon rakentamista selittää kilpailukyvyn ylläpitämistä PK-yrityksessä. 

Virran kuvaama tiedon jakamisen prosessi ei kuitenkaan näyttäisi selittävän 

asiakastietoon liittyvää tiedon siirtämistä. Asiakastietoon liittyvä henkilökohtainen 

ja kulttuurinen hiljainen tieto, jota ei pysty symbolein kuvaamaan, lienee se tekijä, 

jonka vuoksi asiakastiedon välittäminen virran kuvaamalla pelkästään siirtäjän 

(luopujan) ja vastaanottajan (jatkajan) välisenä kahdenkeskeisenä 

vuorovaikutuksena ei toimi. Tähän näyttäisi liittyvän asiakkaan kanssa yhteisten 

kokemusten ja henkilökohtaisten persoonallisuuden piirteiden varaan rakentuva 

luottamus asiakassuhteissa.  Luottamuksen rakentamiseen tarvittavaa, 

asiakassuhdetta koskevaa hiljaista tietoa ei voi ilmaista luopujan ja jatkajan 

keskinäisessä keskustelussa (symboleina), vaan siihen tarvitaan asiakkaan 

kohtaaminen ja vuorovaikutusta asiakkaan kanssa.  

Tapausyritysten esimerkkien perusteella jatkajan tuoma uusi tieto on tärkeä PK-

yritysten uudistumiseen vaikuttava mekanismi. Jatkajat luovat oman osaamisensa 

ja näkemyksensä kautta visionsa uudistaa yritystä. Se on tärkeää yritysten 

jatkuvuuden ja kasvun kannalta. Yksi oleellinen näkökulma yrityksestään 

luopuvan yrittäjän etsiessä jatkajaa yritykselleen, voi olla hakea sellaista jatkajaa, 

jolla on verkostoja, kokemusta ja osaamista, joka täydentää tai laajentaa 

organisaation hallussa olevaa osaamista ja siten avaa uusia liiketoiminta 

mahdollisuuksia. Nähdäkseni myös perheyrityksissä on samasta syystä 

hyödyllistä kouluttaa mahdollista jatkajaa oman yrityksen ulkopuolella niin, että 

jatkaja voi hankkia yrityksen olemassa olevaa liiketoimintaa täydentävää tietoa ja 

sen avulla turvata yrityksen jatkuvuutta ja rakentaa kasvua. 
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Asiakassuhteisiin liittyvä tieto koettiin tärkeäksi kaikissa haastatelluissa 

yrityksissä. Omistajanvaihdoksen onnistumisen todennäköisyyttä voidaan 

mielestäni kasvattaa luopujan ja jatkajan yhteisillä asiakas- ja 

sidosryhmäkontakteilla. Yritykseltä yrityksille suuntautuvassa liiketoiminnassa 

toimivan PK-yrityksen luopujan ja jatkajan on pyrittävä tapaamaan yhdessä 

mahdollisimman moni asiakas sekä tavaroiden ja palveluiden toimittaja. Vaikka 

luopujan henkilökohtaisten asiakassuhteiden siirtäminen jatkajalle ei sellaisenaan 

ole mahdollista, niin haastattelujen perusteella PK-yrityksissä voidaan vaihdoksen 

mahdollisia negatiivisia vaikutuksia pehmentää muun muassa luopujan, jatkajan 

ja asiakkaan kolmikantaisella yhteistyöllä asiakkaalle tärkeissä ongelmanratkaisu 

tilanteissa. Näin syntyvä luottamus auttaa asiakassuhteen siirrossa luopujalta 

jatkajalle. 

Suomalaisessa työelämässä on useimmiten vallalla ”on-off” mentaliteetti. Työhön 

joko osallistutaan 100 % ajankäytöllä tai ei ollenkaan. PK-yritysten 

omistajanvaihdokset tarjoavat yhden järkevän mahdollisuuden purkaa tätä 

asetelmaa. Luopujan ei suinkaan aina tarvitse luopua kerralla. Hänen 

osaamiselleen voi löytyä käyttöä organisaatiossa esimerkiksi ns. hyvien 

kysymysten esittäjänä, jatkajan mentorina ja vuosien varrella rakentuneiden 

verkostojen hyödyntämisessä. 

Yritysten omistajanvaihdoksiin liittyvä keskustelu suuntautuu vahvasti juridisiin ja 

taloudellisiin kysymyksiin. Omistajanvaihdos on PK-yrityksille merkittävä 

strateginen murrosvaihe, jossa luopujan ja jatkajan käytössä olevilla ”työkaluilla”, 

mentaalisilla malleilla ja niiden pohjalta tehtävillä valinnoilla on suuri vaikutus 

yrityksen kehitykseen ja sitä kautta kykyyn työllistää, luoda toimeliaisuutta ja 

hyvinvointia yhteiskunnassa. Tietojohtamisen näkökulmasta ja haastattelujen 

perusteella, olisi hedelmällistä pohtia enemmän myös niistä kysymyksistä, jotka 

liittyvät esimerkiksi omistajanvaihdokseen valmistautuvien PK-yritysten 

valmiuksiin hyödyntää uutta tietoa, jatkajan tuoman tiedon lisäarvoon yritykselle, 

perheyrityksissä jatkajan koulutukseen ja kokemukseen yrityksen ulkopuolella 

sekä luopujan ajankäyttöön ja hiljaisen tiedon hyödyntämiseen liittyviin 

järjestelyihin juridisen omistajanvaihdoksen jälkeen.  
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LIITE 1 Haastatelluille jaettu materiaali 

Tieto ja osaaminen on yrityksen tärkein resurssi 

Alla on pari tapaa jäsennellä tietoa ja osaamista 

Henkilöstöön liittyvä Suhdeverkko Organisaatio ja prosessit 

 osaaminen 

 henkilöominaisuudet 

 asenne 

 tieto 

 koulutus 

 henkilöstön sitoutuminen 

ja lojaalius 

 suhteet sidosryhmiin 

(viralliset ja 

epäviralliset) 

 maine ja “brändi” 

 kumppanuudet ja 

muut 

yhteistyösopimukset 

 organisaation arvot ja 

kulttuuri 

 työilmapiiri 

 prosessit ja järjestelmät 

 dokumentoitu tieto 

 immateriaalioikeudet 

 

 

Tiedon tyypittely ja esimerkkejä 

Tiedon tyyppi Määritelmä Esimerkkejä 
Hiljainen 
 
 

Kognitiivinen 

hiljainen 

Teknillinen hiljainen 

Tiedon alkuperä on tekemisessä, 
kokemuksissa ja se liittyy tiettyyn 
kontekstiin 
   Mentaaliset mallit 

   Tiettyyn työhön liittyvä 
osaaminen 

Parhaat keinot tehdä kauppaa tietyn 
asiakkaan kanssa 
 
Yksilön uskomukset syy-seuraus 

suhteista 

Kirurgin taidot 

Explisiittinen Lausuttu, yleispätevä tieto Tieto suurimmista asiakkaista tietyllä 
alueella 

Henkilökohtainen Yksilön luoma ja yksilön hallussa Projektissa hankittu näkemys 

Sosiaalinen Yhteisön luoma ja 
luonteenomainen osa ryhmän 
toimintaa 

Ryhmien välisen kommunikaation 
normit 

Selittävä Tietää jostakin Mikä lääke tehoaa tiettyyn sairauteen 

Käyttöön liittyvä Tietää miten Miten lääkettä annostellaan 

Kausaalinen Tietää miksi Ymmärtää miten lääke vaikuttaa 

Ehdollinen Tietää milloin Ymmärtää milloin määrää lääkettä 

Suhteellinen Tietää minkä kanssa Ymmärtää miten lääke vaikuttaa 
yhdessä muiden lääkkeiden kanssa 

Käytännön  Organisaatiolle hyödyllinen tieto Parhaat käytännöt, 
liiketoimintasuunnitelmat, 
projektikokemukset, tekniset 
piirustukset, raportit markkinoista 

Lähde: Alavi & Leidner (2001) 
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Näkökulmia tietoon ja niiden vaikutuksia tietojohtamiseen (KM) 

Näkökulmat  Vaikutukset tietojohtamisen kannalta 
(KM) 

Tieto – data - 
informaatio 

Data on havaintoja, numeraalista. 
Informaatio in prosessoitua / tulkittua 
dataa. 
Tieto on jonkun henkilön omaksumaa 
informaatiota. 

Tietojohtaminen (KM) keskittyy siihen, että 
ihmiset voivat tavoittaa potentiaalisesti 
käyttökelpoista informaatiota ja avustaa 
informaation sulattamisessa. 

Mielentila Tieto on tietämistä ja ymmärtämistä. Tietojohtamisessa (KM) on kysymys yksilön 
oppimisen ja ymmärryksen kehittämisestä 
informaatiota järjestelemällä. 

Objekti, kohde Tieto on varastoitavissa ja 
manipuloitavissa. 

Tietojohtamisen (KM) ydin on rakentaa ja hallita 
tietovarastoja. 

Prosessi Tieto on erityisosaamisen 
soveltamisen prosessi. 

Tietojohtamisen (KM) ydin on tietovirroissa ja 
tiedon luomisen, jakamisen ja jakelun 
prosesseissa. 

Pääsy tietoon Tieto on sitä, että se on käytettävissä. Tietojohtaminen (KM) on organisoitua tiedon 
hakua ja sisältöjen uudelleenkäyttöä. 

Kyvykkyys Tieto on mahdollisuus vaikuttaa 
toimintaan ja tapahtumien kulkuun. 

Tietojohtamisessa (KM) on kysymys 
ydinosaamisen rakentamisesta ja strategisen 
osaamisen ymmärtämisestä. 

Lähde: Alavi & Leidner (2001) 

Teoreettinen viitekehys: PK-yrityksen omistajanvaihdos tietojohtamisen näkökulmasta 
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LIITE 2 Haastattelijan tukimateriaali 

PK-yrityksen omistajanvaihdos tietojohtamisen näkökulmasta – pro graduun liittyvä 

teemahaastattelu. 

Haastattelun teemat:  

Luopujan (Myyjän) ja jatkajan ( ostajan) välinen yhteistyö ja ”tietojen vaihto” 

1. Mitä tietoa on vaihdettu luopujan (myyjän) ja jatkajan (ostajan) välillä ja miten se on 

käytännössä tapahtunut? 

2. Onko tämä kanssakäyminen synnyttänyt sinulle jonkun oivalluksen tai (useampia) joita 

olisitte sitten yhdessä pohtineet ja ”viilanneet” ja jonka olisitte toteuttaneet yrityksen 

toiminnassa? 

Jatkajan (ostajan) yritykseen mukanaan tuoman tiedon ja osaamisen vaikutus yrityksen 

toimintaan ja strategiaan 

3. Katsotko tuoneesi mukanasi yritykseen sellaista tietoa, osaamista joka on vaikuttanut 

yrityksen toimintatapaan, asiakassuhteisiin , strategiaan …? 

4. Millaista on kanssakäyminen (organisoitu / epävirallinen) henkilöstön kesken ja talon 

ulkopuolelle tiedon ja osaamisen  kartuttamiseksi ja sen soveltamisessa oman toiminnan 

kehittämisessä tai uusina tuotteina tai palveluina 

Kysymyspatteri teemahaastattelun tueksi 

Yrityksen perustiedot: (PeTi) 

Minkä kokoinen yritys on ? Liikevaihto €/v   (PeTi)  

 Henkilöstömäärä  (kokoaikaisia) (PeTi)  

Milloin omistajanvaihdos on tapahtunut? (PeTi) 

Miten omistajanvaihdos sai alkunsa 

Oliko yrityskauppa etukäteen suunniteltu ja harkittu ”projekti” vai oliko se 

enemmänkin eteen tulleen mahdollisuuden hyödyntämistä? (PeTi) 

Mistä idea kauppaan tuli tai kenen aloitteesta asiaan ryhdyttiin?(Peti) 

Yhteydenpito ennen ”virallista” kauppaa 

Onko teillä ollut aikaisemman omistajan kanssa paljon yhteistyötä ja tietojen 

vaihtoa ennen yrityskauppaa? (JaSiRa) 

Oliko yrityskaupasta suunnitelmaa tai ”projektia” etukäteen? (kaupan tavoitteet, 

toimintasuunnitelma, tms)(Abkap) 

Millaisia yritykseen liittyviä tietoja käytiin läpi ennen kaupan päättämistä? 

(muitakin kuin ”Tulos, tase, koneet ,varasto, kauppahinta ja maksuehdot”)(Tipä) 

Yrityskaupan yhteydessä sovittuja asioita. 

Halusiko myyjä tarjota apuaan myös jatkossa? Sovittiinko kaupan yhteydessä tai 

muuten jotakin asiasta? (JaSiRa) 

Millaista tietoa olet tarvinnut tai saanut aikaisemmalta omistajalta ja miten olette 

käytännössä  toimineet? (JaSiRa) (Keskustelut, yhteiset pohdinnat, yhteiset 

asiakas- tai toimittajatapaamiset, kirjallista, virallista/epävirallista) 
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Oliko sinulla etukäteissuunnitelmaa/ajatusta saada jotenkin käyttöösi 

aikaisemman omistajan tietoja ja kokemusta? (AbKap, Tipä)  

Omistajanvaihdoksen  toteutuminen käytännössä  onnistumiset ja haasteet 

- Menikö yrityskauppa niin kuin olit ajatellut? ?  Oletko saanut etukäteen tarvittavat tiedot, vai 

onko oppi tullut myös ”kantapään kautta”? Tuliko esille odottamattomia haasteita? (JaSiRa) 

- Teettekö edelleen käytännön yhteistyötä vanhan omistajan kanssa? Miten? (JaSiRa) 

- Oletko voinut käyttää saamaasi tietoa ”suoraan” tai oletko saanut ”sytykkeitä” johonkin 

uuteen asiaan/toimenpiteeseen/tuotteeseen, jonka olet toteuttanut? (JaSiRa) 

- Miten liikevaihto ja kannattavuus ovat yrityskaupan jälkeen kehittyneet?(PeTi) 

- Onko yrityksessä käynnistetty uusia kehityshankkeita omistajanvaihdoksen jälkeen? (AbKap) 

- Onko niissä Käytetty ulkopuolisia yhteistyökumppaneita vai onko ne tehty  ”omalla 

porukalla”? (AbKap) 

- Oletko mielestäsi muuttanut yrityksen liiketoimintamallia tultuasi omistajaksi? (AbKab))  

- Mitä toteutetuista kehityshankkeista ja koko yrityskaupasta on opittu ja Miten opittua on 

pystytty hyödyntämään käytännössä? (AbKap) 

- Mitkä ovat mielestäsi parhaita keinoja saada uudet asiat toimimaan käytännössä  

yrityksessä? (AbKap) (”härkää sarvista”- tekemällä oppii, kehitysprojektit, konsultti, 

saunaillat, työpajat, mikä?) 

Teoriaperusta:  

Tietopääoma – dynaaminen, (staattinen)  (Tipä) 

Inhimillinen pääoma 

- Osaaminen, tieto, koulutus, luovuus, johtajuus, yritteliäisyys, motivaatio 

Rakennepääoma 

- Arvot, kulttuuri, ilmapiiri, prosessit ja järjestelmät, teknologia, johtamisfilosofia, 

tietokannat, immateriaalioikeudet 

Suhdepääoma 

- Suhteet asiakkaisiin, suhteet muihin sidosryhmiin, yhteistyösopimukset, imago, 

brändi 

Absorbtiivinen kapasiteetti (AbKap) 

Potentiaalinen  

o Tiedon hankinta, tiedon sulattaminen 

Realisoitunut 

o Tiedon muuntaminen, tiedon hyödyntäminen 

Tiedon jakaminen (JaSiRa) 

Siirtäminen 

o Perehtyminen, pohtiminen, vahvistaminen, käyttäminen 

Rakentaminen  

o Arvioiminen, muovaaminen, hiominen, käyttäminen 
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LIITE 3 Teemahaastattelujen aineiston luokittelu: Työssä lainatut merkitty harmaalla tekstin korostusvärillä.  

Ilmiö, piirre tapaus 1 La tapaus 2 Ne tapaus 3 Pu Tapaus 4 Li 

Edellytykset ja 
mahdollistajat 

    

Halu luopua – halu 
jatkaa 

”Kun on monta kymmentä vuotta tehnyt 
ja tottunut tekemään tietyllä tavalla, niin 
siitä pitää kiinni, eikä osaa luopua. Yritys 
on oma ”taideteos”. 
”Olen systemaattisesti pyrkinyt  
siirtämään toimitusjohtajalle kuuluvia 
tehtäviä ja ovathan nämä hoitaneet.” 
”Jos ei olisi vahdinvaihdosta nimellisesti 
tehty, niin vielä paljon enemmän olisin 
häsläämässä. Enemmän voisi vielä jättää 
pois.” 
”Luopujan pitää luottaa jatkajiin. Vaikka 
kuinka vaikealta se tuntuu, niin 
luottamusta pitäisi pystyä 
kasvattamaan.” 

”Pieniä luopumisia, luopumisen 

lisäämistä, ei tarvitse kokonaan luopua, 
mutta niin, että tekee testejä itselleen, 
että kyllä minä nyt tämän kestän. Antaa 
noiden nyt se hoitaa, kyllä minä sen 
kestän.” 

”Minun nähdäkseni sen yrittäjän, joka 
haluaa, että yritys jatkuu pitää 
ymmärtää ajoissa se, että luopuu. Tästä 
ei tule mitään, jos myyjällä ei ole halua 
luopua.” 

” ”Kuule isä, tämä on minun juttu. Älä 
puutu tähän!” Jolloin minulle jotenkin 
loksahti tämä, että näin se menee. 
Minä olen tehnyt päätökseni, olen 
jättänyt firman pojalle.” ”Ehkä minä 
selvisin ehkä vaikeimmasta 
kompastuskivestä sukupolvenvaihdos 
asioissa, että ymmärsin riittävällä 
vinkillä astua oikeasti sivuun, olla 
puuttumatta asioihin”.” Hirveän usein 
sukupolvenvaihdokset kariutuvat juuri 
siihen, että luovuttaja ei oikeasti 
kuitenkaan luovuta.” 

”Ydin on siinä, että luopuja on valmis 
luopumaan.” 
 
”Ei firmaa voi luopujalta väkisin 
viedä.” ”Historiassa ensimmäinen 
sukupolven-vaihdos on ollut taas 
raskas. Siellä luopuva osapuoli ei ole 
ollut valmis luopumaan. Se on ollut 
riitaisa.” 

Riittävästi aikaa ”Kaksikymmentä vuotta on oltu täällä 
mukana. Se on, tiedon siirtäminen, 
tavoille oppiminen, kaiken näkeminen ja 
mitä nyt onkaan… riitely tuon yhden 
(luopuja) kanssa. Sehän tavallaan on 
ollut tiedon siirtoa jo koko ajan.” 
”Meillä voi sanoa, että näillä on sitä 
harmaata tietoa, että ei sillä lailla 
katastrofi niin kuin joskus… vuosia 
sitten, mutta nyt (osaamista) on 
enemmän, sitä on koko ajan siirtynyt.” 

”Itse näen, että siihen kannattaa 
panostaa, että pikkuhiljaa kasvattaa 
seuraajan tai seuraajat. Pari vuottakin 
on siihen lyhyt aika. Me on nyt käytetty 
kaksi ja puoli tai kolme vuotta aikaa ja 
vielä jatkuu…” 

 ”Minä olen itse ollut talossa töissä 
vuodesta 2000 kokopäiväisesti. 
Vuodesta 2005 alkaen sukupolven-
vaihdosta on tehty taustalla. 
Periaatteessa se jatkuu vieläkin.” 
”Operatiivisen toiminnan osalta voi 
sanoa, että meillä käytännössä se 
katkesi vuoden 2008 vuoden 
vaihteessa kerrasta. 1.1.2009 alkaen 
minä olen sitä hoitanut. Siinä ei ollut 
meillä minkäänlaista ongelmaa. Se 
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Ilmiö, piirre tapaus 1 La tapaus 2 Ne tapaus 3 Pu Tapaus 4 Li 

 meni helposti.” 

Suunnitelma ”Sukupolven vaihdos perheyrityksessä, 
omakohtainen ja sidosryhmäläisten 
näkemys.” Onko MBA ollut hyödyllinen?  
”On se, siihen sisältyy paljon 
taloudellista asiaa ja on siinä 
dokumentointi, tuotekortti puolen asiaa 
ja tuotannon ohjaus järjestelmää tässä 
meinattiin uusia” 
”Se menee elämän virran mukana ja 
tilanteen mukana. Mikä on aikajana ja 
mikä on tapahtumien jana ja missä 
mennään, niin sen mukaan se sitten 
ohjautuu. Ei välttämättä niin 
järjestelmällisesti. Voisi sen tehdä 
niinkin, meillä ei ole tapahtunut niin 
tiukasti jonkun mukaan.” 
”Tuli lapsen teko ja sitten tuli 
tuulivoimala homma, joka lähti 
kasvamaan. Piti tehdä kahdet isot 
laajennukset ja rakennustyömaat kun on 
tehty omana työnä, niin siinä hässäkässä 
ei ollut mitään mahdollisuutta lähteä 
sitä tekemään.” 

”Miten mikäkin siirtyy juridisesti jne. Se 

on helpoin tehdä. Mutta kuten sanoit, 
osaamisen siirto ja henkilökemian siirto 
ja yrityskontaktien luonti on erilaista.” 

”Myyjällä oli suunnitelma siitä ja ennen 
kuin mitään tehtiin” ”Meidän oman 
pään sisällä on ollut ajatus siitä miten ja 
missä aikataulussa. Se on helpottanut ja 
kaikki ovat tienneet miten se prosessi 
etenee.” 

PH: Oliko mitään suunnitelmaa tai 
projektia osaamisen ja tietämyksen 
siirtämisestä?  
”Se jäi kyllä totaalisesti vailla edes 
ajatusta. Minähän en poistunut 
firmasta.” ”operatiivisesta puolesta ei 
tehty mitään suunnitelmaa.” 

”Minä tein silloin 
sukupolvenvaihdoksesta sen MBA:n 
lopputyön. Silloin minä kävin läpi sen 
prosessin ja sen asia. Kun se on 
tällainen lopputyö, niin siinä pitää 
tutkia tapahtuneita. Minä kävin läpi 
sen edellisen sukupolvenvaihdoksen 
ja siinä samalla sitä, mitkä olivat niitä 
kompastuskiviä ja kuinka tämä tuleva 
pitäisi tehdä.” 
”Tai ainakin on tiedetty mitä ei 
kannata tehdä. Mikä kannattaa 
tehdä paremmin kuin edellisen 
kerran. Se siinä on ollut. luopuja 
hakkasi niin monta kertaa päätään 
kiveen silloin edellisessä, niin hän 
varmaan ymmärsi, että tämän voi 
tehdä vähän helpomminkin.” 

Sosiaaliset 
käytännöt 
organisaatiossa 

  Tuossa sinun kuvassa tuo pylpyrä on 
koko homman se ratkaiseva juttu, 
toimiiko tuo, pyöriikö tuo…. joo 

 

Kommunikaatio 

 Avoimuus 

 ”Meillä on lähtökohtana avoimuus. ” 
”Entinen omistaja on aina halunnut 
kertoa asioita, jo ennen kun tähän tuli 
töihin, niin hän kertoi ”kaiken.” ” 
”Avoimuus on helpottanut täällä 

 ”Me olemme niin paljon tekemisissä, 
me asummekin melkein 
rajanaapureina. Asioita tulee vain 
käytyä läpi. Ihan sivulauseessa 
puhutaan jokin asia. Eikä se ole 
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Ilmiö, piirre tapaus 1 La tapaus 2 Ne tapaus 3 Pu Tapaus 4 Li 

monessa asiassa.” 
”Alihankintasuhteita: maalausta ja 
koneistusta. Tuodaan heille töitä ja 
päinvastoin. Avoimuuteen perustuva 
verkosto. Ei kytätä toistemme selän 
takana.”   
 

välttämättä edes ongelma. Se on 
vain sellaista yleistä keskustelua” 

Luottamus  ”Me tunsimme toisemme entuudestaan 
ja se on helpottanut sekä se, että meillä 
on molempien välinen luottamus aina 
ollut” ”Se oli tärkeää, että kemiat 
toimivat myyjän ja ostajan välillä.” 

 ”Se on myös henkilökemiaa. On 
tultava toimeen porukassa 
tekemisessä. Meillä on ollut se hyvä 
puoli, että on tultu hyvin toimeen.” 

Yhteistyökyky  ”Meillä on asiakkaina myös toisia firmoja 
joita on autettu kehittämään heidän 
tuotteita, vaikka välillä kilpaillaan 
samoista tilauksista. Meillä on hyvät välit 
silti heidän kanssaan. On saatu se, että 
puhalletaan yhteen hiileen heidänkin 
kanssa, autetaan toisiamme” 

”Minä uskon, että isä – poika, tai isä – 
lapsi tai vanhempi – lapsi suhde; siihen 
liittyy hirveän paljon tällaisia, ei 
rationaalisia tuntemuksia.” ”Ehkä 
omalle kakaralle tulee sanottua 
tylymmin. En minä nykyiselle tJ:lle 
sano samalla tavalla kuin omalle 
pojalle tuli sanottua. 

”Meillä on ollut sillä tavalla hyvä 
tilanne, että on tehty yhteistyötä 
paljon ja edelleenkin isällä on tuossa 
viereisessä huoneessa työpiste ja hän 
on eläkkeellä ihan täysin, silti hänellä 
on avaimet ja lähestulkoon joka 
päivä hän täällä käy” 

Johtamisen 
periaatteet 
organisaatiossa 

    

Kommunikaatio 

  

 muutaman kerran vuoteen koitetaan 
pitää ihan yleinen palaveri koko 
porukalle; kerrotaan ihan yrityksen 
tilasta mitä on ja mitä ”työhukia” on ja 
kerrotaan ne ikävät asiat ja huonot asiat 
mitä on ja muistutetaan työntekijöitä 
säännöistä 

  

Luottamus 

 Tasa-
arvoistavat 
traditiot 

 Ihmisten 

”Me tunnetaan perhetaustoja normaalia 
enemmän kaikista työntekijöistä. Se on 
toisaalta hyvä, ja toisaalta rasite, 
varsinkin kun huonosti menee ja jos 
joutuu lomauttamaan, niin siinä on 
sitten otettava paljon muutkin asiat 

”Aikoinaan oli korttipelipöytä tuolla, niin 
kyllä siellä kaikki pelasivat korttia. Nyt on 
vain väki vähän muuttunut, ei enää niin 
ole pelaajia. Vähän juteltiin, että pitää 
kahvitauolla aloittaa taas kortinpeluu.”  
”Pidetään syntymäpäiviä porukoiden 

Ruotsissa otetaan kaikki osapuolet 
mukaan.. sitä voidaan kutsua hiljaisen 
tiedon vaihdoksi. Sillä tavalla että 
saadaan myös se viimeinen porras 
ymmärtämään että missä mennään, 
mistä on kysymys, miksi pitää tehdä 
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huomioiminen huomioon.” 
”Työntekijöistä keskustellaan, niin me 
olemme P kanssa myös meidän 
näkökulmaa tuoda johonkin ja on se 
Erkki aika hyvin kuunnellutkin meitä. 
Hänellä on oma näkemyksensä 
työntekijöistä, mutta me voidaan tuoda 
myös omia näkemyksiä heistä, mitä 
työntekijä osaa ja mitä ei. En tarkoita, 
että puolesta tai vastaan, mutta kun on 
ollut niin kauan tekemisissä ihmisten 
kanssa, niin ei voi enää nähdä, mitä 
muuta ihminen voisi tehdä ja osaa.” 

kanssa ketä täällä on. Tuodaan pullaa ja 
kakkua ja ilot ja surut jaetaan tuolla.”  
”On koitettu pitää pikkujouluja. Sitten 
on välillä käyty porukalla syömässä, 
avec, saa  ottaa vaimon matkaansa. Ihan 
omalla porukalla” 
”Meillä on oikeastaan aikamoisia 
persoonia täällä. Jokaisella on omat viat, 
mutta löytyy osaamista ja hauskoja 
juttuja.” 
”ihmisen huomioiminen on tärkeää, 
vähän jos tietää ihmisestä niin osaa 
löytää vahvuudet hänestäkin. Avoimuus 
on helpottanut täällä monessa asiassa.” 

niin kuin aiotaan tehdä. Sen jälkeen 
päätöksen syntyminen onkin vain 
(naps) tällainen näin. 

Yhteistyökyky 

 Vähäinen 
hierarkia 

 Vähän 
byrokratiaa 

 Ryhmänä 
toimiminen 

”Se on semmoinen, ikään kuin 
kollektiivinen vastuu. Eei ole annettu 
kauluslaattoja, että sinä olet tämän 
tiimin vetäjä. Kun sanotaan, että sinä 
vedät tätä tiimiä, neljä viisi kaveria, niin 
sen jälkeen ne jättävät puolet vastuusta 
pois, kun se on nimetty, että tuohan se 
vastaa tästä, niin se saa vastata.” 
”Organisaatio on niin matala, että silloin 
kun asiakas soittaa, niin voin olla työn 
äärellä. Minäpä sanonkin tuolle 
kaverille. Se on niin, että vaihdoksenkin 
jälkeen se on hyvä olla näin.” 
”Mitä korkeampi pyramidi se 
organisaatio on, niin jos sinne se 
”kirsikka” vaihtuu, tai joku niistä 
yläosioista vaihtuu, niin kaikki muuhan 
siellä alaosastoilla pyörii. Se vaikutus ei 
ole jokapäiväinen näkyvä. Se on vain 
siellä, joka vaihtuu. Mitä pienempiin 
yrityksiin mennään, niin sitä suurempi 
on se vaikutus.” 
 

”Ei ole hierarkiaa, kun minä olen 
asennuskeikalla, niin minä olen yksi 
muiden joukossa ja teen samaa mitä 
muutkin.” ”Meillä ei ole prameilua. 
Tehdään työt töinä ja nautitaan vapaa-
ajasta.” 
”Koetetaan yhteistyöllä keskustella 
asioita ja isommallakin porukalla kun 
muitakin omistajia on mukana. 
Mennään yhdessä, että saataisiin 
yhteinen tieto ja yhteinen halu aina 
eteenpäin.” 

”Meillä Suomessa edelleen on 
hierarkkinen ajattelutapa. Jos olet 
päällikkö, niin sinun odotetaan 
määräävän ja päättävän ja jos olet 
suorittavaa tasoa, niin sinä tottelet ja 
teet mitä sanotaan.” 
”Laatujärjestelmillä ja 
projektikansioilla, kertyneellä 
dokumentoidulla tiedolla pystytään 
katsomaan, että miten ratkaistiin joku 
asia jossain muualla, joskus 
aikaisemmin. Sen siirtäminen 
kokonaispalettiin, siihen hetkeen, 
jolloin sitä tarvitaan, silloin tulee 
keskustelukulttuuri ja tiimihenki. Siellä 
se silloin ratkaistaan, tuleeko tieto 
oikealla tavalla käyttöön ja hyödyksi.” 
”Luonne juttu on puhtaasti ongelma. 
Meillä on yksi lahjakas kaveri, joka ei 
kehtaa kysyä mitä mieltä olet asiasta.” 
”Ylpeyskynnys; kyllä minä osaan, kyllä 
minä tiedän.” 
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Luopujan roolit ”Tuotelähtöisyys, että neuvoo ja opastaa 
alusta asti ja on niin kiinni niissä kaikissa 
tuotteissa. Jos meidän yritykset olisivat 
lähteneet sillä tavalla, että minä olisin 
ollut toimitusjohtajana, että minulla olisi 
palkattu työnjohtaja. Minun ei olisi 
tarvinnut tietää joka ruuvia ja mutteria, 
niin tämän luovuttaminen olisi noin 
kymmenen kertaa helpompi.” 

”(Luopuja) sai uuden hienon tittelin, 

mikä keksittiin: tuotekehitysjohtaja. 
Meidän pelle peloton imago notkahtaa 
meillä kun Erkki potkaisee tyhjää. Toista 
samanlaista ei tule.” 

 ”Virallisesti jäin töistä pois 3 vuotta 
sitten.  En ole kieltäytynyt, kun on 
pyydetty avittamaan, niin olen tullut. 
Uskallan olla sitä mieltä, että siitä on 
ollut firmalle iso apu. Eläkeiän tulo ei 
tarkoita sitä, että se on sadasta 
nollaan. Se voi olla sadan jälkeen 30%. 
Monelle sukupolvenvaihdos 
tapaukselle on apua, jos ei mennä 
100sta nollaan.” 
”En tyrkyttäydy mihinkään, käyn 
kahvilla ohimenomatkalla. Silloin jos 
pyydetään tulemaan, niin tulen.” 

 

Tiedon jakaminen: 
Tekninen tieto 

    

Tiedon siirtäminen 
Perehtyminen 
arvioiminen 
vahvistaminen 
käyttäminen 

”Mitä luopuja jahkailee aina jahka, jahka 
kymmentä eri mahdollisuutta, niin me 
kuulemme sen. Jos sinä pähkäilet jonkin 
asian tekemistä kymmeneltä eri kantilta, 
niin Pete varmaan imaisee siitä oman 
tietonsa, minä imaisen oman tietoni, 
sieltähän se tulee.” 
”Tiedon siirtoa kun mietitään, niin kaikki 
tieto vain päivittäin tulee, kun on 
toistakymmentä vuotta tässä töitä 
tehty.” 
Me ollaan aina yhdessä. Me asutaan 
lähekkäin ja mökillä viikonloppuna me 
ollaan yhdessä. Jopa käydään 
kesälomareissuilla. Siellä ei voi välttyä 
työasioilta. Jos on pohdittava asia, niin 
tulee pohdittua, mutta vaikka se olisi 
vain se yksi asia jota pohditaan, niin 
jokainen meistä oppii toisiltaan. 
”Minulla on se paha vika, että minä 

”Hän kertoi ajatuksiaan ja kysyi mitä 
mieltä olet. Sitten taas yön yli nukuttiin 
ja keskusteltiin asioista, kun hän halusi 
jakaa  
itseltään sen asian pois. Siitä aina 
juteltiin miltä se  kuulostaa ja miten 
edetään” – suunnitelma vaihdoksen 
etenemisestä (Luopuja – Jatkaja). 
”Me sovellamme samaa kuin 
keskenämme. Tuotannossa me 
käytämme tätä samaa tekniikkaa, että 
kun on muutamia vanhempia miehiä 
joilla on osaamista, niin on otettu 
nuorempia ja kasvatetaan niitä ja 
viedään nuorempia (asennus) keikalle 
vanhempien kanssa” ” vanhemmat 
asentajat neuvovat nuorempia asentajia 
jos on sama työpiste, niin laitetaan 
kimppaan kaksi kaveria ja he kouluttavat 
siinä työn ohessa.” (organisaation 

”Tietoon perustuvalle yritykselle on 
hurja mullistus. Tiedon kaivaminen 
sähköisestä maailmasta on mullistanut 
kaiken, kaikki tieto on saatavilla.  
Mutta miten siirrät sen (korvien väliin) 
niin että syntyy kokonaisnäkemys.” 
”Face to face menetelmällä, silloin kun 
tilanne on oikeasti päällä, sillä tavalla 
se tieto siirtyy.” 
 

”Mentori on ollut taustalla, jos on 
jotakin tarvinnut kysyä. Me ollaan 
oltu 14 vuotta tässä samojen seinien 
sisäpuolella (vähän eri rooleissa), niin 
kyllähän sitä on niitä asioita kerinnyt 
käymään läpi ja sitten lähempänä 
vaihdosta minun työnkuva on 
muuttunut. Jossain vaiheessa se on 
päätettävä, kun toimitusjohtajuus 
vaihdetaan.” 

”Tieto on tullut sitä kautta kun olen 

pitkään työskennellyt yrityksessä. Ei 
voi nimetä mitään yksittäistä asiaa, 
mikä olisi jäänyt mieleen. 
Pitkäikäinen yritys kun on, niin 
yrityksellä on tietyntyyppinen 
muisti.” ”Henkilöstössä firmalla on 
tietyntyyppinen ”muisti” ja 
toimintamalli ja toimintatapa.” 
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sparraan työntekijän. Minä en jätä 
koskaan niin kuin tyypillisesti 
työnjohtaja: ”tässä olisi tämmöisiä, 
tehkää”. Haluan ehkä vähän liiankin 
paljon ehkä sormittaa, mutta sitten kun 
tietää idiootti varmasti, että osaa, niin ei 
silloin.  Mutta silloin kun on vähänkään 
uutta, että millä tavalla, niin se 
pohditaan työntekijän kanssa, että millä 
tavalla hän tekee.” 

sisällä) 
”Omistaja terveenä ollessaan kävi 
nuorempien kavereiden kanssa keikalla 
ja neuvoi tai näytti miten se pitää tehdä. 
Itsekin kun olen ”mielenvikainen” ja 
tekniikasta kiinnostunut niin käyn 
keikoilla näyttämässä miten se pitää 
tehdä.” (Jatkaja – muu organisaatio) 

Ongelmia . Ollaan mekin koitettu perheyrityksenä 
dokumentoida, tuotekortteja laatia.”” . 
Koskaan sitä ei voi merkata niin 
täydellisesti, että siinä ei ole sitä 
perimätietoa.” ” Teknisesti voidaan 
laittaa ja miten se valmistetaan, mutta 
se kokonaisuus, kun asiakaskontaktista 
loppuun asti, koko kierto, niin sitä ei voi 
laittaa paperille.” 

 Totta kai on olemassa viranomaisten 
vaatimat turvaraportit ja muut, mutta 
kaikki se muu tieto, varsinainen tieto 
on näiden kavereiden muistioissa, 
muistilapuissa, mutta etupäässä 
korvien välissä. 

 

Tiedon rakentaminen 
Arvioiminen 
muovaaminen  
hiominen  
käyttäminen 

”On meillä sitäkin tiedon siirtoa, kun me 
aina jutellaan ja riidellään keskenään” 

”Avoin yhteistyö on tässäkin kaiken ydin. 
Jutellaan ajatuksia, piirrellään viivoja ja 
nukutaan yön yli. Seuraavana aamuna 
katsotaan oliko tässä nyt mitään järkeä. 
Minä näytän mitä minä piirtelin, sitten 
katsotaan mitä sinä piirtelit. Sitten 
otetaan kolmaskin kaveri mukaan ja 
sitten kun ruvetaan yhdistelemään niitä, 
niin sitten siitä löytyy taas uusi idea. 
Lähdetään siitä eteenpäin ja esitetään 
asiakkaalle.” 

”Tämä on kiinni yrityskulttuurista. 
Laatu, se lähtee huipulta. Tilanteen ei 
tarvitse olla kokous, parhaat 
onnistumiset saadaan aikaan, 
ruokalassa, kahvipöydässä, vapaana 
keskusteluna, myös ne, jotka eivät ole 
suoranaisesti varsinaisen asian kanssa 
tekemisessä osallistuvat. Sieltä tulee 
monesti huikeita ideoita, että hei pojat 
”ajatelkaapa tuolla tavalla” …ja sitten 
impulsiiviset ”heitot” lähtevät 
etenemään.” 

”Siellä on paljon sellaista, jota on 
vain ruvettava tekemään ja 
harjoittelemaan ja jonka opit vain, 
kun teet sitä työtä. Silloin edeltäjän 
pitää antaa uuden vähän hakata 
päätä seinään ja katsoa, että kyllähän 
tuo menee. Kyllä se siitä oppii. Jos 
edeltäjä on koko ajan hoitamassa 
asioita, niin ei siinä uskalla, eikä 
opikaan.” 

Tiedon Jakaminen 
Asiakastieto 

    

Tiedon siirtäminen ”Sitähän minä lähinnä tässä toivon, 
nämä kaksi pystyisivät pääsääntöisesti 
ottamaan asiakaskentän ja tämän 

”Osallistuttiin yhdessä (asiakkaan 
ongelmanratkaisuun) ja saatiin 
luottamus syntymään ja asiakkuus 

 Minä olen ollut neljä, viisi vuotta 
hankkeissa mukana. Minä olen ollut 
jokaisen asiakkaan kyljessä jo 
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kaiken, apuna käyttäen sitten 
insinöörejä tulevaisuudessa niin kuin 
tarvitsee.” 

jatkumaan siitä. Tehtiin 
suunnitelmallisesti niin, että saadaan 
luottamus, että vaikka ihminen vaihtuu, 
niin tietotaito pysyy.” 
”Vaihtoa ei heti pysty tekemään, jos 
meinaa pitää luottamuksen. Itse en 
ainakaan näe sitä mahdollisena. Pitää 
olla kiinnostunut itse asiakkaasta ja siitä 
mitä hän tekee ja se helpottaa  asian 
hoitamista.” 

valmiiksi mukana kun hoidin meidän 
työpäällikön tehtäviä, eli 
asiakaspinnassa ollut heti alusta 
pitäen. Siinä ei ole ollut mitään 
semmoista ongelmaa.” 
”Olin myös varmaan itse jo pitkään 
vastuullisissa tehtävissä toimineena 
sisäistänyt firman työtavan. Kaikki 
tunsivat kuka on toimitusjohtaja, kun 
toimitusjohtaja vaihtui.” 

Tiedon rakentaminen ”Meillä käydään aika paljon Peten 
kanssa asiakkaiden luona porukalla. 
Otetaan välillä suunnittelijakin tuolta 
mukaan. Käydään neuvotteluja, että 
ollaan itse työn ytimessä mukana. 
Arvostavat, että omistajataho on heidän 
tuotteitaan kehittämässä, että ei ole 
siirtänyt ihan pois.” 

”pystyin tuomaan uuden näkökulman, 
sain luottamuksen myös sitä kautta. Siksi 
entinen omistaja halusi sellaisen 
jatkajan, jolla on myös omaa tietotaitoa 
asioihin.” 

  

Luottamus 
asiakassuhteessa 

  ”ydinvoimala porukoissa ruokalassa 
tulee laitospäällikkö, t-paita,  
repsottavat farkut päällä samaan 
ruokapöytään. ”Terve, mitä puuhaat?” 
Juot kahvia ja juttelet ja yhtäkkiä kun 
hän kertoo, huomaat saavasi oikein 
kahmimalla tietoa.. 
Luottamus ja luotettavuus syntyvät 
monesta tekijästä ennen kuin sellainen 
on syntynyt.  Se, että päästään 
tilanteeseen, että ei tarvitse olla 
tarjoamassa palvelua. Tavoitetila on, 
että kun asiakkaalle tulee tarve tai 
ongelma, niin se tietää kehen ottaa 
yhteyttä. Olen velmuillut, että 
”Kirjekuoressa saatu tarjouspyyntö on 
menetetty tilaisuus saada projekti….” 

 

Ongelmia ”Kun pitää paljon kehitellä asiakkaan 
kanssa yhdessä ja tehdä. Me tehdään 

 ”Vielä vaikeammaksi on osoittautunut 
asiakassuhteiden siirtäminen uusille 
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muovipuolella kaikenlaista, mutta se ei 
ole pelkästään se lattiasuoja tai 
tuulivoimalan suojakuoret. Siinä ollaan 
mukana kehittämässä ja asiakkaan 
kanssa tekemässä, että siinä tietotaito ja 
koko yrityksen semmoinen  
henkilökemia ja tekemisen sydän siinä 
tuotteen mukana. Tämä on se 
moninaisuus, joka on hankalammin 
hallittavissa,” 

henkilöille. Ne perustuvat liikaa minun 
persoonaan, siihen, että olen 
kuskannut asiakkaita kalastamassa ja 
konserteissa.” ”Kaverisuhteiden 
siirtäminen, saattaa olla että se ei ole 
mahdollistakaan. Jos on paljon yhteisiä 
kokemuksia, niin kukaan ei voi siirtää 
niitä toiselle.” 

Jatkajan 
yritykseen tuoman 
tiedon vaikutus 
toimintaan ja 
strategiaan 

”Jatkajien tuomaa tietoa pitää pystyä 
omaksumaan. Koska kun ei omaksu, niin 
ei pysty hyväksymään ja ilman 
hyväksyntää ei voi luopua” 
”Kun pyörähtää hallin puolella, niin yksi 
ja toinen on kysymässä, kun työhönsä 
tarvitsee jotakin pientä, joka tuo iloa tai 
auttaa työn teossa. En tarkoita mitään 
isoa. Tekeminen paranee, kun saa sen 
osan ja on ollut pitkään keskusteluja ja ei 
ole saanut. . Pienet asiat, mitkä 
rajoittavat työn tekemistä, ne voi heti 
lakaista ja hoitaa pois.” 
”Kun on 20 vuotta tässä pyörinyt, niin 
sitä on osittain omaksunyt Erkin tapoja 
ja sitten tullut… Onko se hyvä asia, niin 
se on toinen juttu. Oman polun 
löytäminen vie oman aikansa. Toisaalta, 
uskaltaako jotain asioita tehdä oman 
pään mukaan ” Minä lähden 
lähtökohtaisesti ihmistä kehumalla, jos 
vain suinkin, niin lähden asioita viemään 
siltä kannalta. Kysyn jollain tavalla, että 
voisitko tehdä näin, kun tämä pitäisi 
saada huomenna. Minulla ei ole tyyli 
käskyttää.” 
 

”Aikaisemmalla omistajalla on ollut 
konepajaosaaminen ja olen tuonut sen 
lisäksi tietotekniikkaosaamisen ja 
koulutukseni myötä myös mm. 
lujuuslaskentaosaamisen. Kun minulla 
on tietotaitoa särmäyksestä ja laser 
leikkauksesta  ja siitä miten kappale 
valmistetaan, niin se on tuonut myös 
etuja meille” 
”Oleellinen asia tässä on muuttunut, 
että me emme niinkään valmista rautaa, 
vaan rakennetaan valmiita tuotteita.” 
”Nyt se on kääntynyt päälaelleen niin, 
että teräsrakenteet on suurempi kuin 
liikennevälineet. Uusi osaaminen ja koko 
yrityksen halu kehittyä ovat olleet 
avainasemassa tässä muutoksessa. 
Rakennettiin toinen halli, että voidaan 
tehdä teräsrakenteita. Olisi voitu jatkaa 
vanhalla konseptilla, mutta päätettiin 
ottaa se riski.” 
 

  



89 
 

Ilmiö, piirre tapaus 1 La tapaus 2 Ne tapaus 3 Pu Tapaus 4 Li 

Absorptiivinen 
kapasiteetti: 

    

Yrityksen ulkopuoliset 
tietolähteet: 

 ”Minulla on muutamia 
yhteistyökumppaneita ja jos minä en 
keksi, niin minä soitan entiselle 
omistajalle ja kysyn onko hänellä” 
(sopivia kontakteja) 
”Tänään juteltiin työjohtajan kanssa 
siitä, miten tärkeää on tietää missä se 
tieto on vaikka ei kaikkea itse 
muistaisikaan. Tiedetään missä apu on ja 
miten se apu saadaan.” 
”Jaetaan tietotaitoa. Joku saattaa aina 
keksiä paremman ratkaisun. Kaikista 
koetetaan imeä tietotaito ja jakaa se 
tietotaito muillekin. Se on meillä 
lähtökohtana joka sektorissa.” 

”Minulla on ydinvoima-alalla hyviä 
kavereita, etupäässä Ruotsissa. Tämä 
on ollut elinehto sille, että on pystytty 
hankkimaan sellaista koeteltua tietoa, 
jota ei pysty hankkimaan mistään 
virallisesta kanavasta; tyyliin ”kilautan 
kaverille” ” 

 

Tiedon täydentävä 
luonne 

 ”Hänellä on laajempi mekaanisen 
tekniikan tieto koneista ja laitteista, 
uusista ja vanhoista. Itselläni on myös 
mekaanista tietotaitoa, mutta myös 
tietotekniikka tietotaitoa 
(ohjausjärjestelmät) , saadaan myös 
sellaiset asiat liitettyä, kun nykyään 
kaikki rupeaa toimimaan internetin tai 
tilipalvelun kautta” 
”Koulutuksen ansiosta minulla on vähän 
toisenlaisia näkemyksiä tietyistä 
asioista.”  
 

”Ydinjätteitä syntyy noin 20 eri 
vaiheessa ydinvoimalaa lähtien 
polttoainealtaasta reaktorista matkalla 
turbiiniin, itse turbiinissa, paluu 
prosessia. Koko laitoskonsepti pitää 
hanskata. Tieto pitää noukkia niiltä 
henkilöiltä, jotka ovat itse kunkin 
moduulin tai palikan asiantuntijoita; 
kemisteiltä, kunnossapitäjiltä.” 
”Meidän tehtävä on miettiä tämä 
kokonaisuus, se on ihan tyypillistä. 
Tieto täytyy hakea näistä joka 
puolelta” 

 

Potentiaalinen akap     

Tiedon hankinta   ”Olen ja olin ylpeä siitä, että poika 
pystyi luomaan asiakassuhteet 
USA:han ja simulointityökalut  x 
turvallisuusjärjestelmälle. Minä en olisi 
siihen pystynyt” 

”Kyllä se aukaisee silmiä. Vaikka se 
Tekes-hanke sinällään ei toisi meille 
mitään uutta, yksittäinen projekti, 
siellä voit oppia tuntemaan ihmisiä.” 
”Meillä on yhteistyökumppanit 
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Poika värväsi pari tällaista osaajaa 
taloon ja teki diilin Xx ja Yy kanssa, että 
saimme lisenssit käyttöömme ja siitä 
on tullut firmalle tosi iso juttu.” 

suunnitteluun. Meillä on laaja 
verkosto, mistä sitten haetaan 
tietoa.” 

Tiedon sulattaminen ”Mehän oltaisiin ihan helvetin tyhmiä, 
jos me ei käytettäisi sitä 40 vuoden 
kokemusta hyväksemme täällä” 
”Ydinosaamista koettaa kasvattaa 
itsellään. Jos on piirtäjä suunnittelija, 
niin sellaista voi olla ja sitä voi ostaa 
ulkoakin. Ydin tekemistä on vaikea ottaa 
ulkoa.” 
”Dokumentointi tuotekorttien kautta, 
että jäisi mustaa valkoisella 
mahdollisimman paljon historiasta, että 
se ei olisi perimätietoa. Se on tärkeätä 
tässä vaihdossa. Koskaan sitä ei voi 
merkata niin täydellisesti, että siinä ei 
ole sitä perimätietoa.” 
” Teknisesti voidaan laittaa ja miten se 
valmistetaan, mutta se kokonaisuus, kun 
asiakaskontaktista loppuun asti, koko 
kierto, niin sitä ei voi laittaa paperille.” 
 

  ”Meillä on niin mielenkiintoinen 
tämä malli, että edeltäjä hoitaa 
kehityshankkeita ja Tekesin 
hankkeita ja osaa sen Tekesin pelin 
niin sanotusti hyvin ja edelleen on 
mukana tämmöisessä, kun me 
haetaan kehityshankkeita ja tehdään 
ja ollaan satsattu mallintamiseen ja 
muuta, niin se on hauska, kun 
edeltäjä roikkuu niissä hommissa 
mukana. Voisi ajatella, että ei 
varmasti ole. Kun hänellä on aikaa 
operatiivisesta toiminnasta, kun ei 
tarvitse olla siellä mukana.” 

”Me olemme nyt sähköauto 

pilottiryhmässä mukana. Näin 
voimme miettiä näitä asioita ja 
pikkuhiljaa saada omaankin 
bisnekseen jotain ajatusta. Tutkitaan 
ja ollaan ihan etujoukoissa etsimässä 
niitä uusia ratkaisuja ja 
toimintamalleja.” 

Realisoitunut akap     

Tiedon muuntaminen  ”Asiakkaalla on se ongelma, mitä 
autetaan ja ratkaistaan ja tehdään 
hänelle joku tuote. Muutamat tuotteet, 
mitä on tehty, ovat asiakkaan 
patentissa.” 
 

”Laatujärjestelmillä ja 
projektikansioilla, kertyneellä 
dokumentoidulla tiedolla pystytään 
katsomaan, että miten ratkaistiin joku 
asia jossain muualla, joskus 
aikaisemmin. Sen siirtäminen 
kokonaispalettiin, siihen hetkeen, 
jolloin sitä tarvitaan, silloin tulee 
keskustelukulttuuri ja tiimihenki. Siellä 
se silloin ratkaistaan, tuleeko tieto 
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oikealla tavalla käyttöön ja hyödyksi." 
”Meillä kehitettiin Pohjoismaiden 
markkinoiden mielestä omaa 
luokkaansa olevan tietokoneohjelma, 
jolla simuloidaan turvajärjestelmiä 
”Pitää pelata myös tiimin ja firman 
sisällä. Se on paljolti keskustelu-
kulttuuria. Sitä voi tietenkin myös 
harjoitella niin, että ei tyrmää mitään. 
Kaikki ideat ovat yhtä hyviä.  Jos 
työtiimin sisällä yksi aina ampuu idean 
alas, että ei sitä näin voi tehdä. Sitä voi 
harjoitella, sillä tavalla että ” tuo oli 
hyvä idea, oletko miettinyt miten se 
suhtautuu näihin asioihin. Löytyykö 
näihin ratkaisua?” 
 

Tiedon hyödyntäminen  ”Oleellinen asia tässä on muuttunut, 
että me emme niinkään valmista rautaa, 
vaan rakennetaan valmiita tuotteita.” 
”Nyt se on kääntynyt päälaelleen niin, 
että teräsrakenteet on suurempi kuin 
liikennevälineet. Uusi osaaminen ja koko 
yrityksen halu kehittyä ovat olleet 
avainasemassa tässä muutoksessa. 
Rakennettiin toinen halli, että voidaan 
tehdä teräsrakenteita. Olisi voitu jatkaa 
vanhalla konseptilla, mutta päätettiin 
ottaa se riski.” 
 

 ”Nyt on tuotteistettukin ”M” eli 
esivalmistettu konehuone. Se on 
pitkän kehityksen tulos meillä.” 
”Kehityshankkeet ovat olleet 
luonteenomaista toiminnalle. Meillä 
toimintamalli on se, että kehitetään 
rakentamista prosessina ja 
apuvälineitä käytetään” ”Projekti ja 
prosessin ohjaus on sitten meillä. 
Pystytään suunnittelua ja sen 
tekemistä ohjaamaan. Kerrotaan sille 
suunnittelija taholle, miten meidän 
mielestä on fiksuinta ja 
kustannustehokkainta ja 
aikataulullisesti järkevintä tehdä.” 

 


