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Finland and the EU's population is aging all the time. Entrepreneurs are aging 

along with the of the population. The result is a constantly increasing number of 

family business successions, growth will probably continue in the future. 

The objective of this study is to examine the importance of knowledge of the 

retiring entrepreneur in prosess of family business succession. 

The theoretical part of the study presents : family , entrepreneurship, planning and 

implementation of succession, knowledge transfer from retiring entrepreneur to the 

successor and role of the staff in this prosess. 

The empirical part of the study presents the case study company, describes the 

process of succession as well as knowledge transfer prosess. The study is a 

qualitative study. The study was conducted using literature sources and theme 

interviews. An enterpreneur and his company that have already implemented the 

process of succession were selected for this study. 

 



 

Research has shown that knowledge owned by the entrepreneur is very important 

to the process of succession, but it is not decisive if the company has highly 

competent employees who are ready and willing to share their tacit knowledge 

with the successor. 
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1 JOHDANTO  
 

1.1 Johdatus opinnäytetyön aiheeseen 
 

Sukupolvenvaihdokset ovat tällä hetkellä ja tulevina vuosina tulevat 

ajankohtaiseksi yhä useammissa yrityksissä niin Suomessa kuin muuallakin 

Euroopassa. 

Sukupolvenvaihdos on tapahtumaa, jossa yritys vaihtaa omistaja, se merkitsee 

aina hyvin merkittävä muutosta. Muutos vaikuttaa olennaisesti luopujaan, uuteen 

omistajaan sekä yrityksen muihin sidosryhmiin. Yrityksen omistus voi siirtyä joko 

omistajan elinaikana tai hänen kuoleman jälkeen toiselle henkilölle, joka jatkaa 

yrityksen toimintaa. Jatkaja on yleensä luovuttajan lapsi tai muu sukulainen, 

nykyään on hyvin yleistä että yritys siirtyy täysin ulkopuoliselle henkilölle. 

(Immonen ym., 2006, s.15) Sukupolvenvaihdoksen prosessissa on hyvin 

keskeistä, että yrityksen omistaja pystyy luopumaan yrityksestä ja luovutuksen 

saajalle jää täysin toimiva yritys. ”Vain terve, liiketoiminnan kannattavaan ja 

tulokselliseen kehittämiseen pystyvä yritys voi menestymään kilpailussa”. 

(Immonen ym., 2006, ss.16–17)  

Sukupolvenvaihdosta on jo tutkittu paljon ja monelta eri näkökulmalta. 

Tutkimus perheyrityksestä luopujan omistaman tiedon merkityksestä 

sukupolvenvaihdosprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa jäi kuitenkin 

vähäiseksi 

Aihe on erittäin ajankohtainen, esimerkiksi vuonna 2005 Euroopan komissio esitti 

uuden strategian EU:n kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Euroopan suurena 

haasteena on ikääntyvä väestö, tämä ongelma liittyy yrityksiin ja tieteenkin 

perheyrityksiin.  Euroopan komissio arvioiden mukaan jopa kolmannes 

eurooppalaisista yrittäjistä, useimmiten perheyrittäjä, jää eläkkeelle seuraavien 

kymmenen vuoden aikana.  
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Vuosittain tämä koskee 610 000 yritystä ja 2,4 miljoonaa työpaikkaa. Suomessa 

arvioitiin ikääntymisen takia 70 000-80 000 yrittäjää luopuvat yritystoiminnasta 

seuraavien kymmenen vuoden aikana. Arvioiden mukaan kyseessä on noin 500 

000-800 000 työpaikkaa. (Aminoff ym., 2005, s. 13) 

Euroopan komission tutkimuksesta on kulunut jo yksitoista vuotta aikaa, kuitenkin 

sukupolvenvaihdos ja tiedon siirto ovat tänäkin päivänä erittäin ajankohtaisia 

suomalaisessa yrityskentässä. 

Perheyritysten siirtymäjaksot omistusrakenteessa eivät saisi vaarantaa 

yritystoiminta ja sen jatkuvuutta. (Aminoff ym., 2005, s. 17) Sukupolvenvaihdoksen 

keskeisenä päämääränä on yritystoiminnan jatkaminen. (Juusela ja Tuominen, 

2010, s. 13)  

On todettu, että jo olemassa oleva yritys säilyttää keskimäärin viisi työpaikkaa, kun 

aloitteleva yritys luo noin kaksi uutta työpaikkaa. (KTM, 2005, s. 32) 

Hyvin tärkeänä pidetään, että yrittäjä saa elämäntyölleen jatkajan ja uusi yrittäjä 

mahdollisuuden työllistää itsensä. (Juusela ja Tuominen, 2010, s. 13) 

On myös monta muuta syytä, jatkaa olemassa olevan yrityksen toiminta: 

vakiintuneet tuotteet, asiakaskunta ja työpaikat sekä yrityksen maine. 

Vastaperustetun yrityksen menestymisen mahdollisuudet ovat heikommat kuin jo 

vuosia olemassa olevan yrityksen menestyminen. (Aminoff ym., 2005, s. 14)   

 

1.2 Aikaisempi tutkimus perheyrityksen luopujan omistaman tiedon merkityksestä 

sukupolvenvaihdosprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa  
 

Sukupolvenvaihdosprosessin yksi vaikeimmista asioista on tiedon siirtäminen 

luopujalta uudelle omistajalle. Toinen hyvin haasteellinen ja tärkeä asia 

sukupolvenvaihdosprosessissa on organisaation suhteiden ja verkostoiden 

siirtämisen onnistuminen, se on elintärkeä liiketoiminnan kannalta tässä 

prosessissa. (Heinonen 2005, 42–43.)  
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Tiedon ulottuvuuksia yleensä kuvataan termeillä hiljainen (tacit) ja eksplisiittinen 

(explicit) tieto. Hiljaiselle tiedolle on ominaista tiedon subjektisuus ja 

kokemusperäisyys, eksplisiittiselle tiedolle on taas ominaista kirjasta opittua ja 

taululle kirjoitettua. (Rastas & Einola-Pekkinen 2001, 46.)  

Jotta osaamisen ja tiedon siirtoprosessi onnistuisi, yrityksen on laadittava 

mahdollisimman tarkka suunnitelma siitä, kuinka sukupolvenvaihdosprosessi 

toteutetaan. 

Tutkijat Lee et al. (2003) ovat tutkineet, minkälaiset perheyrityksen omistaja-

johtajat yleensä tekevät virallisen sukupolvenvaihdossuunnitelman. Tutkimuksissa 

saatiin selvää, että vain noin 20 prosenttia omistaja-johtajista laativat virallisen 

sukupolvenvaihdossuunnitelman. Menestyvät yritykset laativat useammin 

kirjallisen sukupolvenvaihdossuunnitelman, kuin yritykset joiden yritys toiminta ei 

ole menestyvä. Tutkijoiden mukaan myös perheyritysten omistaja-johtajan iällä on 

vaikutusta sukupolvenvaihdossuunnitelman olemassa oloon. Mitä iäkkäämpi on 

omistaja-johtaja, sitä todennäköisemmin yrityksellä on 

sukupolvenvaihdossuunnitelma. 

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelua tutkivat myös Brown ja Roger (1999) 

kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa kysyttiin, onko omistaja-johtaja tehnyt 

virallisen sukupolvenvaihdossuunnitelman, riippuko suunnitelman olemassaolo 

yrityksen koosta vai omistaja-johtajan iästä.  

Tutkimuksessa kysyttiin myös, riippuko suunnitelman laatiminen kuinka suuren 

osan omistaja-johtajan omistaa yrityksestä ja mitkä ovat suunnittelun tuomat edut. 

Tutkimuksen tuloksien mukaan yrityksen sukupolvenvaihdosprosessi on hyvin 

samanlainen riippumatta yrityksen koosta.   

Omistaja-johtajan iällä on jonkun verran vaikutusta 

sukupolvenvaihdossuunnitelman laatimiseen. Brown ja Rogerin mukaan yrittäjät 

pitävät sukupolvenvaihdossuunnitelman ehdottomana etuna: 

– Osaamisen siirtämissä seuraavalle sukupolvelle  

– Liiketoiminnan turvatussa jatkamisessa 

– Veronmaksujen minimoimisessa  

– Strategisten tavoitteiden asettamissa ja määrittämissä 
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Tutkimuksessa myös selvitettiin, että pienten perheyritysten omistaja-johtajat ovat 

huolettomia sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun suhteen. Taustalla on monta 

syytä, mutta tärkeimmät niistä ovat ongelmallisuus sopivan jatkajan löytämiseen, 

nykyisen omistaja-johtajan kuoleman pelko ja haluamattomuus siirtyä eläkkeelle.     

Tutkimuksen mukaan suurin osa omistajista ei suunnitellut ollenkaan 

sukupolvenvaihdosta, kuitenkin heillä oli käsitys miten yritykselle käy kun he 

siirtyvät eläkkeelle.  

Omistaja-johtajan omistusosuuden suuruudella on vaikutusta 

sukupolvenvaihdoksen suunnittelun määrään ja laatuun eli mitä suurempi 

omistusosuus omistaja-johtajalla on, sitä paremmin suunnitellaan 

sukupolvenvaihdosta.   

Suurimmalla osalla tutkimukseen osallistuneista oli selvää, minkälaista jatkaja he 

haluisivat liiketoiminnalle. Tulevalla jatkajalla tulee olla työkokemusta 

samankaltaisista tehtävistä ja liiketaloudellista osaamista. Kuitenkin heistä suurin 

osa ei tehnyt edes suunnitelma kuinka he jatkajan etsivät. 

Behan et al. (2009) tutkimuksessa tutkittiin johtajan siirtymistä pois tehtävästä, 

tutkimuksen tuloksena voidaan pitää tieto, että eläkkeelle jäävän johtajan 

keskeisenä tehtävänä on jatkajan kokonaisvaltainen mentorointi tulevaan 

tehtävään.  

Tutkimuksen tulosten mukaan hyvin suunniteltu sukupolvenvaihdos vie yleensä 

viisi vuotta. Johtajat etsivät yleensä jatkajan yrityksen sisältä, poikkeuksena ovat 

kasvuyritykset.    

Wassermanin (2003) tutkimuksen mukaan, varsinkin isoissa yrityksissä 

rekrytoidaan uutta johtaja yrityksen sisältä koska isoissa yrityksissä on myös suuri 

määrä henkilöstöä ja heistä suhteellisen helppo löytää sopivaa jatkajaa. 

Poikkeuksena ovat suuret yritykset joilla on valtavat ongelmat liiketoiminnassa. 

Tiedon siirtäminen uudelle omistajalle on hyvin tärkeä ja haasteellinen osa 

sukupolvenvaihdosprosessia. 
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Lean (1991) mukaan yrittäjien on osattava hakea apua sukupolvenvaihdoksen 

läpiviemiseen yrityksen ulkopuolisilta ammattilaisilta kuten lakimiehiltä, 

konsulteilta, taloudellisilta neuvonantajilta sekä tilintarkastajilta.  

Harvalla yrittäjällä on niin monipuolista osaamista viedä sukupolvenvaihdoksen 

yksin ilman ulkopuolista apua. 

Suunnitelmallisella tiedon siirrolla jatkajalle on ratkaiseva asema onnistuneessa 

sukupolvenvaihdoksessa.  

Tutkimukset aiheesta, kuinka ratkaiseva on perheyrityksestä luopujan omistaman 

tiedon merkitys ratkaiseva sukupolvenvaihdosprosessin suunnittelussa ja 

toteutuksessa, jäivät kuitenkin vähäiseksi. 

 

1.3 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimusongelmana on ilmiö, jossa yrityksen sukupolvenvaihdos epäonnistuu 

puutteellisen tiedon siirron takia luopujalta jatkajalle. Tavoitteena on pyrkiä 

ymmärtämään, minkälaisiin tekijöihin yrityksen tulee kiinnittää huomiota 

suunnitelleessa ja toteuttaessa tiedon siirtoa sukupolvenvaihdosprosessin aikana 

ja kuinka ratkaiseva on perheyrityksestä luopujan omistaman tiedon merkitys 

sukupolvenvaihdosprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Sukupolvenvaihdosprosessi on yrityksen suurimpia haasteita, jossa yrityksen 

omistajuus, johtajuus, tieto ja taito siirretään seuraavalle yrittäjäsukupolvelle. 

Prosessin haasteellisuuden ja tärkeyden takkia sukupolvenvaihdosta on 

suunniteltava hyvin perusteellisesti.  

Vallitettavasti moni yritys ei kiinnitä riittävän paljon huomiota prosessin 

suunnitteluun, tuloksena on usein epäonnistunut sukupolvenvaihdos.  

 

Sukupolvenvaihdos voidaan pitää perheyritysten erityishaasteena verrattuna 

muihin yrityksiin. Perheen omistuksessa oleva yritys ei voi välttää ihmisen 

elämänkaaren mukanaan tuomaa sukupolvenvaihdos pakkoa, kun taas 

institutionaalisesti omistettu yritys on tässä mielessä ajaton.  
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1.4 Tutkimuskysymykset  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on vastata kysymyksiin:  

Kuinka ratkaiseva on perheyrityksestä luopujan omistaman tiedon merkitys 

sukupolvenvaihdosprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa? 

Kuinka siirretään onnistuneesti tietoa uudelle omistajalle? 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan sukupolvenvaihdoksen eri toteutustapoja 

niiden plussat ja miinukset sekä edellytyksiä.  

 

1.5 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen rakenne  
 

Alan kirjallisuus sekä Esko Otava Oy:n omistajan haastattelut ovat tämän pro-

gradu tutkielman aineisto. Tutkimuksessa on kymmenen lukua: Ensimmäinen luku 

on johdanto. Toisessa luvussa kuvataan yrittäjyyttä ilmiönä. Tutkimuksen 

kolmannessa luvussa tarkastellaan perheyrittäjyyden käsitettä. Neljännessä 

luvussa tarkastellaan data, informaatiota ja tietoa. Viidennessä luvussa 

tarkastellaan sukupolvenvaihdosprosessia sekä tiedon roolia 

sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuudennessa luvussa 

kuvataan keinoja toteuttaa sukupolvenvaihdosta, erityinen huomio on kiinnitetty 

yrityskauppaan. Luvussa seitsemän on esitetty tutkimuksen tavoitteet, 

tutkimustehtävä ja tutkimusmenetelmä. Luvussa kahdeksan kuvataan yritystä ja 

haastatellaan yrityksen entistä omistajaa. Luku yhdeksän on johtopäätökset ja luku 

kymmenen on yhteenveto. 
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2 YRITTÄJYYS 

 

Tässä kappaleessa perehdytään yrittäjyyden aiempiin tutkimuksiin tieteellisten 

kirjoitusten kautta. Tarkastellaan yleisemmällä tasolla yrittäjyyttä, yrittäjäksi 

ryhtymistä ja selvennetään käsitteitä. Tämän avulla pyritään luomaan syvempi 

ymmärrys yrittäjyydestä ja yrittäjäksi ryhtymisestä. Kappaleen lopussa käsitellään 

yrittäjyyden opettamista sekä yrittäjyyden push ja pull-tekijöiden merkitystä 

henkilön motivaatioon ryhtyä yrittäjäksi. 

Seuraavassa kappaleessa perehdytään perheyrittäjyyteen, perheyrityksen 

arvoihin, ominaispiirteisiin ja kolmen ympyrän malliin, mitataan perheyritykset eri 

mittareiden avulla tieteellisten kirjoitusten kautta. 

 

2.1 Yrittäjyys ja yrittäjäksi ryhtyminen  

 

Yrittäjyys käsitteenä Luukkaisen (2002, s. 14) mukaan on tavoitteellista toimintaa, 

joka voi ilmentyä sekä yrityksen omistajalla, että yrityksen palveluksessa olevalla 

henkilöllä. Parhaassa tapauksessa se ilmenee yrityksen kaikilla tasoilla ja kaikissa 

tehtävissä, ihmisen uskomuksissa, teoissa sekä tunneilmaisuissa ja sitä voidaan 

arvioida. Yrittäjyyttä pidetään yleensä yksilön ominaisuutena, on olemassa myös 

työyhteisön keskimääräistä yrittäjyyttä.  

Organisaation yrittäjyys on enemmän kuin jäsenten yrittäjyyden summa varsinkin 

jos työyhteisössä vallitsee hyvä koordinointi ja yhteistyö. Toisaalta jos asiat eivät 

ole kunnossa yrityksessä, ne voivat mitätöidä yksilön yrittäjyyden. (Luukkainen, 

2002, s. 14)  

Yrittäjä kuvataan usein henkilönä joka osaa havaita mahdollisuuksia, yhdistellä 

uudelleen resursseja, soveltaa tietoa, kantaa vastuun omasta elämästään ja 

elannostaan sekä niihin liittyvistä riskeistä. Yrittäjälle on ominaista se että hän luo 

jotakin uutta, tarpeellista tai haluttua itsensä, lähipiirinsä, yrityksen tai koko 

yhteiskunnan kannalta.  

Yrittäjä on jatkuvasti etsimässä ja löytämässä mahdollisuudet ympäriltään eikä 

hänen todellisuutensa ole rajautunut eikä eriytynyt. Uuden toiminnan 

aikaansaaminen, tutkijoiden mukaan, on yrittäjyyden ydin. (Poikela, 2005, s. 171)   
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Yrityksen perustamiseen vaikuttavat hyvin olennaisesti henkilön identiteetti, 

asenteet, motivaatio ja ominaisuudet. Yrittäjyyden push ja pull-tekijät vaikuttavat 

hyvin ratkaisevasti henkilön motivaatioon ryhtyä yrittäjäksi (Ristimäki, 2004, s. 74) 

Veto eli pull-tekijöinä pidetään yrittäjyyteen vetäviä myönteisiä tekijöitä esimerkiksi 

yrittäjän vapaus kun taas push-tekijät ovat yrittäjyyden kielteiset tekijät, kuten 

yrittäjän puutteellinen sosiaaliturva tai pitkät työpäivät.  Samat push ja pull-tekijät 

ovat mukana kun yrityksen jatkaja mieti haluaako hän jatkaa yritystä. 

Suuri osa yrittäjyyden ominaisuuksista ei ole synnynnäisiä, henkilö voi oppia niitä 

joko työn tai koulutuksen kautta, ne ovat aloitekyky, itsenäisyys, vastuun 

kantaminen, työhalu, tarmokkuus, aktiivisuus, tavoitteellisuus ja rohkeus 

(Leskinen, 2003, s. 33)   

Yrittäjyyden opettamisen pohjana pidetään jatkuva kokeilu, riskien ottaminen ja 

ongelmien ratkaiseminen. (Gibb, 2005, s. 55) Henkilön yrittäjämäisiin luonteen 

piirteisiin vaikuttaa myös hänen saama koulutus. Koulutusta pidetään kasvatuksen 

tavoitehakuisena ja systemaattisena osana. (Koiranen, 2000, s. 116)  

 

3 PERHEYRITTÄJYYS 

 

Tässä kappaleessa perehdytään perheyrityksen aiempiin tutkimuksiin tieteellisten 

kirjoitusten kautta. Tarkastellaan yleisemmällä tasolla perheyrittäjyyttä, 

perheyrityksen arvoja ja ominaispiirteitä, kolmen ympyrän mallia, mitataan 

perheyritykset eri mittareiden avulla ja selvennetään käsitteitä. Tämän avulla 

pyritään luomaan syvempi ymmärrys perheyrittäjyydestä. Seuraavassa 

kappaleessa perehdytään dataan, informaatioon ja tietoon tieteellisten kirjoitusten 

kautta. 

 

3.1 Perheyritys 

 

Perheyrittäjyys on ollut kautta aikoja kehittyneiden sivilisaatioiden taloudellinen 

perusjalka ja erittäin merkittävä tekijä teollistuneen aikakauden kehittymisessä. 

Kuten satoja vuosia sitten niin myös nykyään suuri osa yrityksistä on syntynyt 

perheyrittäjyydestä ja ovat yhä perheen hallitsemia. (Bird ym., 2002, s. 337–338)  
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Perheyritys on tänä päivänäkin vaikeasti määriteltävä kokonaisuus, kaikesta 

tutkimustyöstä huolimatta. Turun kauppakorkeakoulun vuonna 2003 julkaisemassa 

Quo Vadis suomalainen perheyritys – tutkimuksessa käytettiin seuraavat mittareita 

perheyrittäjyyden luonteen selvittämiseksi:  

1) Subjektiivinen mittari 

Subjektiivinen mittari on yksinkertainen ja helpoin tapa selvitä onko yritys 

perheyritys vai ei, kysymällä yrityksen omistaja-yrittäjältä hänen mieltä/näkemystä.  

Vastaukseksi yleensä saa yritys on tai ei ole perheyritys. Subjektiivisen mittarin 

huono puoli on se että, vastaajalle määritelmä ”perheyritys” ei ole yksiselitteinen. 

Käsitteen käyttäminen tutkimuksessa on yksinkertaista, kuitenkin tulosten 

luotettavuus on hyvin kyseenalainen.  

2) Rakenteellinen – omistajuuteen perustuva mittari 

Tämä perheyrityksen määritelmä on käytetty hyvin laajasi kansainvälisesti, 

määritelmässä otetaan huomioon perheen määräysvalta yrityksessä. 

Rakenteellisen mittarin mukaan kyse on perheyrityksestä, kun perheellä on 

määräysvalta tai se omistaa yli puolet yrityksestä. Suhteellisesta helppoudesta 

huolimatta sellaiset käsitteet kuin ”yritys” ja ”perhe” voivat vaikeuttaa tutkimusta. 

Mittaamisen näkökulmasta yksinyrittäjät ja perheettömät muodostavat tutkijoille 

vaikean määrittelyongelman.  

3) Toiminnallinen mittari  

Tämän mittarin mukaan yritys on perheyritys jos yrityksen toiminnassa on mukana 

perhe. Saadakseen selvä onko perhe mukana yrityksen toiminnassa, tutkijat 

kysyivät kahdella kysymyksellä: omistavatko muut perhejäsenet osuus yrityksestä 

ja onko perheenjäsen tai perheenjäsenet mukana yrityksen toiminnassa 

palkallisena työntekijänä. Toiminnallisessa mittarissa perheyritysten ja ei-

perheyritysten väliin muodostuu ”harmaa alue”, koska on yrityksiä jotka vastaavat 

vain osittain perheyritysten ominaisuuksiin.  
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4) Sukupolvenvaihdos läpikäyty – mittari 

Tutkijoiden mukaan perheyritykseksi voi kutsua yritystä, joka on käynyt 

sukupolvenvaihdoksen läpi. (Aminoff ym. 2005, s. 34) 

Tässä työssä käytetään subjektiivista ja toiminnallista mittaria. 

Alla on taulukko jossa on perheyritysmittarit mittaamisen haasteet. 

MITTARI HAASTEITA 

 

RAKENTEELLINEN 

Omistaako perhe yli puolet yrityksestä 

tai onko sillä muulla tavalla 

määräysvaltaa yrityksessä? 

Miten määräysvalta määritellään? 

 

Yksinyrittäjät ja perheettömät 

SUBJEKTIIVINEN 

Onko yritys omistaja-yrittäjän mukaan 

perheyritys? 

Perheyritys-käsitys merkitsee eri 

ihmisille eri asioita. 

Keneltä asia kysytään? 

TOIMINNALLINEN 

Onko jollain muulla perheenjäsenellä 

omistusosuutta yrityksestä ja 

työskenteleekö joku perheenjäsen 

yrityksessä palkallisena työntekijänä? 

 

Kuka on perheen jäsen? 

 

Miten määritellään työnteko? 

SUKUPOLVENVAIHDOS 

Onko yrityksessä läpikäyty 

sukupolvenvaihdos? 

Miten määritellään läpikäyty 

sukupolvenvaihdos? 

 

Taulukko 1. Perheyritysmittarit (Aminoff ym. 2005, 34)   

 

Chua ym. (1999) toteavat, että on tärkeätä tarkastella perheen vision toteuttamista 

ehkä jopa sukupolvien yli kun pyritään määritellä perheyrittäjyyttä. Perheyrittäjyys 

on määriteltävä organisaation yhteisen päämäärän, aikeiden ja käytöksen mukaan 

verrattuna muihin yrittäjyyden muotoihin. (Chua ym., 1999, s.19–39)  
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Tässä on yksi monesta hyväksyttävistä perheyrityksen määritelmistä: Yritys joka 

on omistukseltaan ja johtamiseltaan yhden perheen tai suvun määräysvallassa 

oleva liiketoiminnallinen kokonaisuus on perheyritys.  

Perheyrityksessä myös yhdistyvät vuorovaikutteisesti perhe- ja yrityssysteemin 

toiminnot ja jossa on jo tapahtunut, tapahtumassa tai odotettavissa tapahtuvaksi 

sukupolvenvaihdos perheen tai suvun hyväksi. (Koiranen, 2000, s.19) 

 

3.2 Perhe ja yritys 

 

Perheen päätavoitteena on se jäsenten kehittyminen ja tuki, kun taas yrityksen 

tavoitteet ovat yleensä jatkuvuus, tuotto ja kasvu eli liiketaloudellinen menestys. 

Ihmissuhteet perheyhteisössä ovat hyvinkin henkilökohtaisia lähes aina 

ensisijaisia, vastakohtana on tilanne keskisuurten ja suurten yritysten sisällä, jossa 

ihmissuhteet eivät ole todellakaan niin henkilökohtaisia ja perheen verrattuna 

toissijaisia. (Koiranen, 2000, s. 106) 

Chua ym. (1999) mukaan tapa jolla perhe sitoutuu liiketoimintaan, tekee 

perheyrittäjyydestä hyvinkin ainutlaatuista. Perheen sitoutuminen yritykseen on 

yleensä hyvin näkyvästi esillä omistuksessa sekä yrityksen johdossa mukana 

olemisessa.  

Perheyritysten joustavat ja epäviralliset päätöksentekojärjestelmät sekä 

vähemmän formaalit organisaatiorakenteet mahdollistavat nopeatta ja tehokasta 

päätöksentekoa. Nopean päätöksenteon vaikuttaa myös määräysvallan helppo 

määrittäminen yrityksessä. (Aminoff ym., 2005, 30) 

Perheyrittäjyys voi aiheuta yrityksen toiminalle haasteita, kuitenkin perhe antaa 

yritykselle kilpailuetua. Hoyn ja Verserin (1994) mukaan, perheen kuuluvat henkilöt 

omaksuvat koko elämänsä ajan perheen arvoja. Perheen arvoista taas muodostuu 

pohja myös perheyrityksen arvoille ja kulttuurille. Tämän takia perheenjäsenten on 

huomattavasti helpompi sisäistä perheyritykselle kuuluva kulttuuri ja arvomaailma, 

kuin työntekijän joka ei kuulu perheeseen. Perheen arvojen sopusointuisuus on 

luomassa perheyritykselle kilpailuetua monissa tapauksissa.  
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Perheenjäsenille on tyypillistä suuri sitoutumisen tunne perheyritykseen ja 

osaaminen käyttää paremmin hyödykseen ystävyys- ja sukulaisverkostoa 

liiketoiminnan tukena. (Hoy ja Verser 1994, s. 15) 

Yritys saa omistavalta perheeltä kasvot, hyvin usein sekä yritykselle että tuotteille 

annetaan omistajaperheen nimeä. Perheyrityksen liiketoiminta rikastuu 

huomattavasti tunteilla jotka perhejäsenet tuovat yritystoimintaan, tunteet 

avautuvat toiset perspektiivit rationaaliseen päätöksentekoon. 

Perheyrityksen kulttuuri perustuu arvomaailmaan mikä hallitsee perhejäsenten 

keskuudessa. Perheyrityksen menestymiseen sukupolvenvaihdoksenkin jälkeen 

vaikuttaa huomattavasti perheyrityskulttuuri. (Aminoff ym., 2005, s. 30) 

Useissa perheyrityksissä perhe antaa turvaa ja tukea sekä toimii voimavarana, 

kuitenkin joissakin tapauksessa perhe toimii esteenä ja rasitteena. Erityisesti 

perheellisten naisyrittäjien mielestä on välillä vaikeaa pitää tasapainossa 

yrittäjyystoiminta ja perhe-elämä. (Koiranen, 2000, s. 107)  

Perheyritysten ongelmana on usein se; kun monet perheen jäsenistä ovat töissä 

samassa yrityksessä, niin kaikki mahdolliset konfliktit voivat siirtyä myös kotiin.   

Toisaalta perheen jäsenet voivat onnistuneesti ratkoa ristiriitoja juuri perheen 

yhteisenä vapaa-aikana, jos niin halutaan. (Koiranen, 2000, s. 106–107) 

 

3.3 Perheyrityksen arvot 

 

Yrittäjä joka suunnittelee siirtää liiketoimintansa seuraavalle sukupolvelle, toimii eri 

tavalla kuin yrittäjä jonka tavoitteena on saada nopeasti mahdollisimman suuren 

voiton. (Aminoff ym., 2005, s. 31) 

Niemelän (2006, s. 109) mukaan perheyritysten tärkeimmät arvot ovat hyvä 

maine, asiakassuhteiden pitkäikäisyys, asiakaslähtöisyys ja rehellisyys. 

Perheyritysten arvoihin kuuluva hyvä maine voidaan ymmärtää myös 

perheyrityksen terveydeksi. Silloin kun yrityksen asiat ovat kunnossa, se myös 

toimii terveesti ja sen maine on hyvä. Asiakassuhteiden pitkäikäisyys tuottaa 

perheyritykselle turvallisuutta.  
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Myös huolehtiminen yrityksen työntekijöistä, asiakkaista ja alihankkijoista sekä 

muista sisäisistä että ulkoisista sidosryhmistä on ominaista perheyrityksille. Tästä 

syystä työntekijöiden vaihtuvuus monissa perheyrityksissä on hyvin alhainen 

joissakin tapauksissa työsuhteet voivat jatkua sukupolvelta toiselle. (Aminoff ym., 

2005, s. 31)  

Talouselämä vuonna 2002 tehdyssä tutkimuksessa, jossa oli mukana 100 suurinta 

perheyritystä, on todettu että tutkimukseen osallistuneiden omavaraisuusasteen 

mediaani oli 49 prosenttia. Perheyritysten vahvoihin taseisiin vaikuttaa 

riippumattomuus rahoittajista, varautuminen tulevaisuuteen sekä jatkuvuuden 

varmistaminen. (Aminoff ym., 2005, s. 31) 

 Perheyrityksen omistajien arkeen kuuluu jatkuva tasapainoilu perheen ja yrityksen 

tarpeiden välillä (Elo-Pärssinen, 2007, s. 89). Perheyrittäjät elävät tätä tilannetta 

jatkuvasti sukupolvelta toiseen ja ovat sen kanssa tekemisissä päivittäin. Yrittäjyys 

ja perhe sivuavat toisiaan, niitä ei saa käsitellä omina erillisinä maailmoina. 

 

3.4 Perheyrittäjyyden ominaispiirteet  

 

Tutkijat ovat määritelleet ns. kolmen ympyrän mallin avulla perheyrittäjyyden 

ominaispiirteitä.   Omistajuus, liiketoiminta ja perhe ovat ne kolme tekijää jotka 

vaikuttavat olennaisesti ja samanaikaisesti perheyrityksen toimintaan.  

Tagiuri ja Davis (1996) artikkelissa” Bivalent attributes of the family firm” 

esitteellään kolmen ympyrän mallia, jonka mukaan perheyrittäjän on pystyttävä 

hakemaan tasapainoa kolmen tekijän kesken jotka vaikuttavat samanaikaisesti 

toisiinsa.   

Usein varsinkin pienissä perheyrityksissä, perheyrityksen työntekijä saata olla 

yrittäjäperheen jäsen, samalla hän voi osallistua yrityksen johtamiseen ja 

liiketoimintaan sekä omistaa osan yrityksestä tai yrityksen kokonaan. Yrityksen 

liiketoiminnalliset ongelmat voivat vaikuttaa negatiivisesti yrittäjän perhe-elämään 

ja toisinpäin onnellinen perhe-elämä usein tukee yrittäjä ja yritystä.  
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3.5 Kolmen ympyrän malli 

 

Perheyrityksillä on runsaasti hyvinkin vaihtelevia määritelmiä niiden 

moniulotteisuuden takia, kuitenkin monille määritelmille on yhteistä, että niissä 

mainitaan kolme perheyrityksissä vallitseva osa-aluetta; liiketoiminta, perhe ja 

omistus. (Stenholm, 2008, s. 136) Alla on kolmen ympyrän malli. 

 

 

 

Kuvio 1. Perheyrittäjyyden kolmen ympyrän malli (Tagiuri ja Davis 1996, 

muokattu). 

 

3.5.1 Perhe 
 

Tutkijoiden mukaan (Hoy ja Verserin mukaan (1994) yrityksen johtajuus, kulttuuri, 

hallitus, elinkaari, strategia sekä etiikka ja arvot ovat kolmen ympyrän mallin 

vuorovaikutuksen avaintekijöitä perheyrittäjyydessä.  

Perheyrityksen johdon on otettava huomioon perheyrityksen toimintaan vaikuttavat 

tekijät ja hyvin omalaatuinen liiketoiminnan dynamiikka. 

OMISTUS 

LIIKETOIMINTA PERHE 
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Kuten yllä mainittu, perhe vaikuttaa yrityksen kulttuuriin, liiketoiminnan etiikkaan ja 

arvoihin, kuitenkaan ei saisi unohtaa perheen ulkopuolelta tulevat yrityksen 

työntekijät ja heidän vaikutus yrityksen kulttuuriin.  

Perheyrittäjyyden tutkimuksissa usein korostetaan tarvetta muodosta 

perheyrityksissäkin aktiivista halitusta, objektiivisen näkemyksen saavuttamiseksi 

hallitukseen on otettava jäseniä jotka eivät kuulu perheeseen.  

Yrityksen elinkaaren eri vaiheissa on monenlaisia haasteita, jotka 

perheyrityksessä voivat ilmetä hyvin erityisellä tavalla.  

Sama pätee myös perheyrityksen strategian suunniteltaessa, koska 

perheyrittäjyys tuo omanlaatuisia haasteita yrityksen tulevaan strategiaan.  (Hoy ja 

Verser, 1994,s 11–15)  

Tutkijat Dailyn ja Dollingerin (1991) ovat todenneet että perheen omistus ja valta 

vaikuttavat perheyritysten toimintaan. Dailyn ja Dollingerin tutkimuksissa on 

selvinnyt hyvin mielenkiintoinen seikka: perheyritykset kasvoivat hitaammin, kuin 

ei-perheomistetut yritykset. Syynä ei-perheomistettujen yritysten nopeampaan 

kasvuun on se, että johtoa palkittaan bonuksilla yrityksen kasvusta. Perheyritysten 

omistajat pelkäävät menettävänsä kontrollin yrityksestä, yrityksen kasvuprosessin 

aikana. Useissa perheyrityksissä omistaja ei havaitse tarvetta muiden ihmisten 

osallistua liiketoimintaan jos näin tapahtuu, perheyritys ei voi kasva. (Daily ja 

Dollinger, 1991, s. 3-5)  

Perheyritysten isona ongelmana kasvun ohella on sukupolvenvaihdoksen 

suunnittelu ja toteutus. Tutkimusten mukaan perheyrityksistä vain noin 30 

prosenttia jatkaa toimintaansa toisen sukupolven johtamana (Beckhard ja Dyer, 

1983, s. 59–65)  

Sukupolvenvaihdosprosessin ehkä suurempana ja vaikeimpana asiana on 

osaamisen siirtäminen luopujalta uudelle omistajalle, toinen hyvin haasteellinen ja 

tärkeä asia sukupolvenvaihdosprosessissa on organisaation suhteiden ja 

verkostoiden siirtäminen, sillä sen onnistuminen tässä prosessissa on elintärkeä 

liiketoiminnan kannalta. (Heinonen 2005, 42–43.)  
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Yritykset jossa johtajina toimivat palkatut johtajat on helpompi jatka yrityksen 

toiminta sen jälkeen kun perustaja esim. jää eläkkeelle kuin perheyrityksissä, tästä 

syystä sellaiset yritykset ovat pitkäikäisempiä kuin perheyritykset. 

Perheyrityksille on hyvin ominaista epämuodollinen johtamistyyli, syynä on jälleen 

kerran omistajan halu säilyttää henkilökohtainen ote johtajuudesta. 

Hallintokäytännöt ei-perheyrityksissä ovat yleensä hyvinkin formalistiset. 

Perheyritysten ja ei-perheyritysten strategiassa on huomattu joskus suuriakin 

eroavaisuuksia. (Daily ja Dollinger, 1991, s. 3-5)  

 

3.5.2 Omistajuus 

 

Omistajuuden merkitys vaihtuu ajasta, paikasta ja tulkitsijasta riippuen. Useasti 

omistajuuden ymmärretään oikeuksien joukoksi. Siinä tapauksessa omistajuus 

merkitsee, oikeuksia, etuoikeuksia ja valtaa.  Omistajalle kuuluu monia oikeuksia 

kuten: yrityksen kontrollointi, työntekijöiden valinta ja päätös voitonjaosta sekä 

oman omistuksen myyminen ja liiketoiminnan aloittaminen ja lopettaminen. 

(Koiranen, 2003, s. 18–19) 

Perheyrityksen omistajuutta tarkastellessaan Lehti ym. (2007, s. 103) ovat 

huomanneet siinä sekä hyviä että huonoja puolia. Perheessä jäsenet tietävät ja 

ymmärtävät hyvin toistensa ajattelua ja näkökantoja. Koirasen ym. mukaan 

yrittäjän tunne, että yritys, työ tai prosessi kuuluu juuri hänelle voi toimia 

omistajuuden jalkakivenä ja lisätä sitoutuneisuutta yritykseen. Yhteiskunnan 

omistajuuteen liittyvä arvostus tuo yrittäjille iloa, tyydytystä ja motivaatiota. 

(Koiranen, 2003, s. 18–19)  

Perheyrityksissä omistaja ja operatiivinen johtaja ovat usein sama henkilö, jolloin 

päätöksenteko on hyvinkin nopeaa, siitä huolimatta, että perheyritykset 

suunnittelevat tarkasti tulevaisuutta ja varallisuuden käyttöä. (Tourunen, 2009, s. 

30–35) Ongelmana pidetään se, että perheen talous erityisen vahvasti 

riippuvainen yrityksen menestyksestä.  
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Perheen elämän liiallinen keskittyminen vain yrityksen ympärille, tutkijat pitävät 

suurena haittana. Seurauksena on perhejäsenten vähäinen vapa-aika, sillä yritys 

voi viedä suuremman osan ajasta. Omistajuus luo myös sosiaalisen roolin. 

Omistajalla ja omistajaperhejäsenillä on oma sosiaalinen rooli ja se heijastuu 

suhteisiin toisiin omistajiin, yrityksen työntekijöihin, asiakkaisiin, rahoittajiin ja 

muihin sidosryhmiin. 

Perheyrityksen toiminnan kokonaisvaltainen hallinta sekä rahan käytön 

valvominen on mahdollista kun omistus ja johto sijoittuvat samalle henkilölle. 

(Tourunen, 2009, s. 30–35) 

Omistajuuden merkitys usein muuttuu kun yritys kasvaa ja sen omistuspohjan 

laajetessa. Tutkijat (Stenholm, 2008, s. 84) ovat havainneet, että nuoremmissa 

perheyrityksissä korostuu omaisuuden kartuttaminen ja sen omistaminen. 

Vanhoissa ja isonkokoisissa perheyrityksissä omistajuus on lähinnä taustatekijä. 

Yrityksen hallinta ja jatkuvuus vaativat omistajalta aktiivista osallistumista yrityksen 

johtoon. 

Perheyritykset pyrkivät säilyttämään määräysvaltaa ja aktiivista omistajuutta 

perheessä se ei kuitenkaan aina tarkoita ettei yrityksen toimitusjohtajana voi olla 

perheen ulkopuolinen henkilö. Tästä huolimatta nykyään perheyrityksen omistaja 

ja aktiivinen johtaja ovat usein sama henkilö. (Tourunen, 2009, s. 30–35) 

Omistajuus antaa omistajille oikeuksia, mutta tuo mukanaan myös joukon 

velvollisuuksia. Perheyrityksen omistajan päätökset vaikuttavat sekä yrityksen 

menestymiseen, että perheen varallisuuteen, työntekijöiden toimeentuloon ja 

yrityksen pysymiseen oman suvun tai perheen omistuksessa. (Koiranen, 2003, s. 

18–19) 

Riskinotto käsite liittyy hyvin vahvasti omistajuuteen. Usein tappion riski kasvaa 

kun pyritään kasvattamaan huomattavasti yrityksen tuottoa. Perheyrityksen 

omistusta ajatellaan usein ”lahjana edelliseltä sukupolvelta ja lainana seuraavilta 

sukupolvilta”. Perheyrityksen omistajan tavoitteena on siirtää perheyritys 

seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin hän sen edelliseltä 

sukupolvelta sai. Pitkän tähtäimen strategista suunnittelua arvostetaan 

perheyrityksissä enemmän kuin reagoimista osavuosikatsauksen lukuihin.  
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Pitkän tähtäimen ajattelulla on vaikutuksia myös liiketoiminnan tuloksiin. On 

tutkitusti todettu, että perheen pitkäaikainen ja aktiivinen sitoutuminen lisää 

yrityksen suorituskykyä. (Aminoff ym., 2005, s. 30–31)  

 

3.5.3 Liiketoiminta  

 

Liiketoiminnalla tarkoitetaan kaikki yrityksessä tapahtuva toiminta. Yrityksessä on 

johto, sen työntekijät ovat alaisena ja saavat aikaan markkinoitavia suoritteita.  

Johdossa olevat ihmiset päättävät siitä, miten yrityksen käytössä olevat inhimilliset 

ja aineelliset voimavarat eli resurssit yhdistetään tuotantoprosessissa, jotta yritys 

saa mahdollisimman suuren voiton. 

Yrityksen toiminnassa pääpiirteinä ovat erityisesti seuraavat: 

– Voiton tavoittelu 

– Riskin otto 

– Jatkuvuus  

(Raasio, S., Kärnä, A.,1974, s. 73) 

 

4 DATA, INFORMAATIO JA TIETO 

 

Tässä kappaleessa perehdytään dataan, informaatioon ja tietoon tieteellisten 

kirjoitusten kautta. Tarkastellaan yleisemmällä tasolla hiljaista ja eksplisiittistä 

tietoa, tietojohtamista, SECI-mallia ja selvennetään käsitteitä. Tämän avulla 

pyritään luomaan syvempi ymmärrys tietoon.  

Kappaleen lopussa käsitellään SECI-mallia, eli kuvataan prosessia kuinka tietoa 

luodaan, tässä prosessissa yksittäisen henkilön hiljainen tieto on siirtymässä 

henkilöltä toiselle eksplisiittiseksi tiedoksi ja eri vaiheiden jälkeen taas hiljaiseksi 

tiedoksi.  

Seuraavassa kappaleessa perehdytään sukupolvenvaihdokseen, 

valmistautumiseen vaihdokseen, suunnitteluun, tiedon rooliin, hiljaisen tiedon 

siirtämiseen sukupolvenvaihdostilanteessa, sekä hiljaisen tiedon jakamiseen 

tieteellisten kirjoitusten kautta. 
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4.1 Datasta tietoon 

 

Tieto on jotain ei-materiaalista, sitä ei voi käsin koskettaa tai kokonaan tavoittaa. 

Kuitenkin tiedosta voidaan keskustella ja tietoa voidaan hallita. Tieto käsitettä 

monesti käytetään synonyymina informaatio käsiteelle, kuitenkin tieto on jotakin 

henkilökohtaisempaa. (Ståhle & Grönroos 1999, 48–49.) 

Tieto on huomattavasti laajempaa, monimutkaisempaa ja syvällisempää kuin 

datan tai informaation käsite. (Sydänmaanlakka 2007, 187;)  

Usein tiedon käsite sekoitetaan dataan ja informaatioon. Tiedolla on yhteyksiä 

näihin käsitteisiin, kuitenkin nämä käsitteet tarkoittavat eri asioita. Data 

organisaatiossa tarkoittaa usein esimerkiksi tietojärjestelmien asiakirjoja ja 

tallenteita. Analysoimalla dataa ja asentamalla se sopivaan asiayhteyteen datasta 

tulee informaatiota. Toisin sanoen kun datalla on merkitys ja tarkoitus se onkin 

informaatio. (Virtainlahti 2009, 31–32.)  

Davenport & Prusakin mukaan data muuttuu informaatioksi silloin kun se toimii 

kommunikaation viestinä ihmisten välillä sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

että viestintävälineiden kautta. (Davenport & Prusak 1998.) 

Informaatio muuttuu tiedoksi jos informaatiota vertaillaan, luodaan yhteyksiä, ja 

liitetään vuorovaikutukseen. Tietoon usein liitetään kokemus, oivallus, arvostelu ja 

intuitio. Datalle ja informaatiolle ei voi liittää nämä mahdollisuudet. (Virtainlahti 

2009, 31–32.) 

Yksilöt organisaatiossa synnyttävät ja soveltavat tietoa, tieto organisaatiossa on 

niin sanotusti piiloutunut sekä sähköisiin asiakirjoihin että organisaation työn 

prosesseihin ja käytäntöihin, tieto liittyy toimintaan ja tekemiseen. (Em., Tsoukas & 

Mylonopoulos 2004.) 

Tiedolla on kaksi merkitystä organisaatiossa, se on dynaaminen prosessi ja 

samalla objekti. Tieto on objekti kun sitä etsitään, kerätään, varastoidaan, jaetaan 

ja hyödynnetään organisaatiossa.  

Tiedon kokonaisuutta ei voi kuvata pelkkä objektina, pitää ottaa huomioon että 

tieto on myös prosessi. Tieto prosessina on jatkuvasti ja aktiivisesti liikkeessä. 
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Tietoa voidaan verrata virtaan, joka ei pysähdy. Vanhaa menee jatkuvasti ohi ja 

uutta tulee sen tilalle. (Viitala 2005, 198.)  

Tieto jaetaan Nonaka ja Takeuchi mukaan hiljaisen ja eksplisiittiseen tietoon. 

(Sydänmaanlakka 2007, 192.) 

 

4.2 Tietojohtaminen  

 

Tiedon johtaminen on tällä hetkellä yksi merkittävistä johtamisopeista. 1990-luvun 

puolivälissä tutkijat huomasivat tiedon merkityksen arvon tuottajana sekä 

organisaatiolle, että sen sidosryhmille. Tiedon johtamiseen kuuluvat sen kaksi osa-

aluetta, tietopääoman ja osaamispääoman hallinta, ne sisältävät enemmän kuin 

pelkkiä tiedon johtamisen prosesseja. (Huotari ym. 2005, 49- 50.)  

Tiedon johtamisen strategia  

Organisaation tiedon johtaminen pitää olla kokonaisvaltainen ja systemaattinen 

projekti, joka lähtee organisaation visiosta ja strategiasta. Käytännössä 

tietojohtaminen on useimmissa yrityksissä sirpaleinen ja irrallinen toiminta jos sitä 

vertaillaan muihin organisaation toimintoihin.  (Kirjavainen & Laakso-Manninen 

2000.)  Organisaation tiedon johtaminen voi onnistua jos luodaan tiedon 

johtamisen strategia, sen pitää pohjautua ymmärtämiseen mikä tieto on yritykselle 

ratkaisevan tärkeä vision ja strategian pohjalta. 

Sen lisäksi yrityksen on varmistettava, että se voi käyttää menestyksekkäästi 

tiedon johtamista auttavia oppimisen tukijärjestelmiä, tietojärjestelmiä ja 

henkilöstöjohtamista. Hyvin ratkaisevia asioita tiedon johtamisen strategian 

onnistumiseen ovat yksittäisten työntekijöiden ja tiimien halukkuus vastaanottaa, 

jakaa ja oppia uutta tietoa.  

Organisaation kulttuuri, sen arvot, kommunikoinnin avoimuus ja palautteen 

antaminen auttavat tiedon johtamista.(Sydänmaanlakka 2007.) Sydänmaanlankka 

(2007) muistuttaa, että “tiedon johtaminen on 80 % muutosjohtamista ja ihmisten 

johtamista, ja loput 20 % ovat tietotekniikkaa.”  
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4.3 Tietojärjestelmät tiedon johtamisen tukena  

 

Sydänmaanlakkan mukaan (Sydänmaanlakka 2007, 176) tietojohtaminen on 

tiedon ja informaation tunnistamisen, hankkimisen, luomisen, säilyttämisen ja 

välittämisen prosessi johon kuuluvat yritys, kulttuuri, yksilö ja ryhmä. Alla on tiedon 

johtamisen kontekstin kuvio. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2 . Tiedon johtamisen konteksti (Sydänmaanlakka 2007, 177, muokattu) 

Kulttuuri 

– yrityskulttuuri 

– johtaminen 

– kommunikointi 

– palaute 

– arvot 

 

 

 

 Yritys 

– strategia ja tavoitteet 

– oppiminen tukijärjestelmät 

– henkilöstöjohtaminen  

– tietojärjestelmät 

 

Jatkuva  

uuden  

tiedon  

soveltaminen  

             Yksilö / Tiimi 

Kyky ja halu: 

– oppia 

– muuttua 

– jakaa ja vastaanottaa 

– soveltaa 

  

 

 

 

Hiljainen tieto 

 

 

 

 

     Havaittava tieto

  

Yksilö 

 

 

 

 

                Tiimi 

Luoda Hankia 

 

Varastoida Jakaa Soveltaa 
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Tietojohtamisen prosessi kuvaa organisaation tietojärjestelmiä, tietoverkostoja, 

tietovarastoja, aineetonta pääomaa, työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja 

uudistumiskykyä.(Lönnqvist A., 2007, 11–12) 

Organisaatioiden pitää määritellä mahdollisimman tarkasti mitä tiedon johtaminen 

tarkoittaa, koska käsitteenä se on hyvin epämääräinen. Useissa organisaatioissa 

tiedon johtaminen on projekti eikä pysyvä toiminta. Yritysten pitää käsitellä tiedon 

johtamista muutosprojektina, tämän projektin alussa yritykseltä vaaditaan 

ainutlaatuista ponnistusta, kuitenkin ajan myötä sen pitää muuttua organisaation 

normaaliksi toimintatavaksi.(Sydänmaanlakka 2007, 176, 202.) 

Tietojohtaminen on tarkoituksellinen ja systemaattinen lähestymistapa, jonka 

avulla organisaatio pystyy hyödyntämään hallussa olevaa tietoa, työntekijöiden 

henkilökohtaisilla taidoilla, kyvykkyyksillä, innovaatioilla ja ideoilla.Tietojohtamisen 

prosessin päämääränä on luoda aikaisempaa tehokkaampi yritys (Dalkir, 2005) 

Tiedon johtaminen muuttuu selviksi toimenpiteiksi joita voidaan mitata ja jatkuvasti 

kehittää ainoastaan jos organisaatio ylläpitää ja kehittää tiedon johtamisen 

prosesseja. Organisaation on määriteltävä tiedon johtamisen prosesseja, 

organisaation pitää myös ottaa käyttöön tiettyjä toimintatapoja ja työkaluja. 

(Sydänmaanlakka 2007: 185). 

 

4.4 Hiljainen tieto  

 

Tiedon ulottuvuuksia yleensä kuvataan termeillä hiljainen (tacit) ja eksplisiittinen 

(explicit) tieto. Hiljaiselle tiedolle on ominaista tiedon subjektisuus ja 

kokemusperäisyys, eksplisiittiselle tiedolle on taas ominaista kirjasta opittua ja 

taululle kirjoitettua. (Rastas & Einola-Pekkinen 2001, 46.)  

Tacit sana on peräisin latinan kielen sanasta tacitus, joka tarkoittaa: vaiti, hiljainen, 

puhumatta oleva, äänetön, salainen, sanaton, käsittelemättä jätetty, 

huomamaton.(Koivunen 2000, 77.) 

Hiljaisen tiedon käsitteen loi alun perin unkarilainen filosofi Michael Polanyi 1940- 

luvulla. (Toivonen & Asikainen 2004, 13) 
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Taustalla on ajatus, että henkilöllä on taitoja ja osaamista, jotka ovat kokonaan 

tiedostamattomia ja joita ei pystytä ääneen lausua. Hiljainen tieto rakentuu 

henkilökohtaisen kokemuksen kautta. (Holma 2005, 25.)  

Hiljaista tietoa on mahdotonta ilmaista tai muotoilla, kuitenkin se on sellainen tieto 

jonka vaikutus ihmiseen on jatkuva. Hiljaista tietoa ei voida käsitellä samalla 

tavalla kuin eksplisiittistä tietoa. Polanyi väittää, että henkilö voi tietää hiljaisen 

tiedon avulla onko tietty eksplisiittinen tieto totta vai ei. (Koivunen 2000, 77.) 

 

 

4.5 Hiljaisen tiedon rooli organisaatiossa  

 

Linden (2001, 2) mukaan hiljainen tieto voi olla sekä yksilöllistä, että yhteisöllistä. 

Yksilön kieli, yksilön identiteetti, tavat ja työmenetelmät ovat henkilökohtaista 

tietoa, kun taas organisaation hiljainen tieto ovat ryhmän identiteetti, 

työmenetelmät ja ryhmän käytännöt. 

Stenbergin (2012, 42) tutkimuksen mukaan kollektiivisen hiljaisen tiedon 

perustana on jaetut arvot, yhteisöllisesti muotoutuneet toimintatavat ja keskinäinen 

ymmärtäminen joka hankittiin oppimalla asioita yhdessä.  

Hiljaista tietoa voidaan nähdä yrityksessä sanattomina sopimuksina, 

toimintatapoina,  työn kautta opittuina käytäntöinä ja taitoina  (Aaltonen & Heikkilä 

2003, 17).  

Ståhle ja Grönroos tutkijoiden mukaan, eksplisiittisellä tiedolla on vain viiden 

prosentin osuus yrityksen kilpailukyvyn perustasta ja loput kuuluvat muihin tiedon 

muotoihin. (Ståhle & Grönroos 1999, 90–91.) 
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Kuvio 3. Eksplisiittisen tiedon osuus yrityksen tietokokonaisuudesta(Ståhle & 

Grönroos 1999, 91, muokattu). 

 

Kokemuksen kautta syntynyt hiljainen tieto vaikuttaa siihen, kuinka yrityksessä 

tehdään päätöksiä ja valintoja. Hiljainen tieto vaikuttaa ratkaisevasti kuinka 

organisaation jäsenet käyttäytyvät ja heidän yhteiseen työyhteisölliseen 

olemukseen, kuten yhteisiä arvoja ja toimintamalleja erilaisissa työtilanteissa. 

Hiljaisen tiedon avulla organisaatio voi lisätä omaa yhtenäisyyttä ja vahvuutta. 

(Rastas & Einola-Pekkinen 2001, 46.)  

Yrityksen lopullinen menestys on kiinni hiljaisesta tiedosta, Lehtisen mukaan 

(Lahtinen 2002b, 39).  

Tutkimuksissa on osoitettu, että suurimman osan eli 80 % työtaidoista ihmiset 

oppivat työssä ja loput 20 % koulutuksessa joka on työpaikan ulkopuolella. 

Organisaation on saatava yrityksen käyttöön tätä toiminnassa syntynyttä tietoa ja 

myös jo olemassa olevaa hiljaista tietoa, jos tämän tiedon käyttäminen onnistuu 

niin sitten oppimisen prosessi ja kehittymisen prosessi nopeutuisivat merkittävästi. 

Hiljaiselle tiedolle on ominaista, että kun osaaminen on hiljaisena tietona, niin 

organisaation työntekijä osaa tehdä jotain hyvin, kuitenkaan hän ei osaa jakaa tai 

opettaa sitä muille työntekijöille tavalla, jotta myös he oppisivat sen. (Toivonen & 

Asikainen 2004, 12–13.) 

Eksplisiittisen tiedon osuus yrityksen 
tietokokonaisuudesta  

1. Eksplisiittinen tieto 5 % 

2. Muut tiedon muodot 95 % 
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Pelkkä hiljaisen tiedon ymmärtäminen on riittämätöntä, organisaation pitää oppia 

jakamaan hiljaista tietoa tehokkaalla tavalla. Yritysten on tiedostettava mitkä 

tiedon alueet on mahdotonta siirtää ilman yhteistä kokemusta. Organisaation pitää 

luoda valmiuksia hiljaisen tiedon siirtämisen prosessille. Hiljaisen tai piilevän 

tiedon siirtäminen voidaan nähdä vanhana mestarioppipoika-mallina. 

(Sydänmaanlakka 2007, 198.) 

  

 

4.6 Eksplisiittinen tieto   

 

Eksplisiittisellä tiedolla on montaa nimeä, esimerkiksi näkyvä tieto, täsmää tieto, 

sanallinen tieto, ilmiasuinen tieto, julkinen ja täsmällinen tieto. (Hakanen 2004, 30) 

Yksilöllä on käsitteellistä tietoa, jota hän pystyy ilmaisemaan kielellä tai 

merkkijärjestelmällä, esimerkiksi puheena tai kirjoitettuna dokumenttina. 

Eksplisiittiselle tiedolle on ominaista, että sitä voidaan tallentaa ja jakaa eteenpäin 

suhteellisen vaivattomasti (Holma 2005, 25).  

Sanoilla ilmaistua tietoa kutsutaan eksplisiittiseksi tiedoksi. Eksplisiittiseksi tiedoksi 

kuuluvat esimerkiksi sanat joita puhutaan, kirjat joita luetaan, raportit joita 

kirjoitetaan, atk-tiedostot joita käsitellään. Eksplisiittistä tietoa voidaan ilmaista 

sanoilla tai numeroilla, se voidaan helposti siirtää ja jakaa henkilöiden kesken. 

Eksplisiittisen tiedon avulla kuvataan sekä yritystä, että sen ympäristöä ja sitä on 

mahdollista jakaa teknologian avulla tai sitten keskusteluissa. Yrityksen tieto on 

vain pienessä määrässä eksplisiittinen tieto, sen osuus tiedon kokonaisuudesta 

vertaillaan jäävuoren huipuksi. (Hakanen 2004, 30–31.)   

Teoreettinen tieto on oikea ja samalla korvaamaton useilla alueilla, kuitenkin se 

toimi pohjana, jolta hiljainen tieto ja kokemus saavat alkunsa (Toivonen & 

Asikainen 2004, 39). 
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Alla on jäävuorimalli kuvaamassa suhdetta hiljaisen ja eksplisiittisien tiedon 

keskeen. 

 

 

 

 

Kuvio 4. Tiedon jäävuorimalli (mukaillen Hakanen 2004, 31, muokattu) 

Japanilaiset tutkijat Ikujiro Nonaka ja Hirotaka Takeuchi pitävät mahdollisena 

muuttaa hiljaista tietoa eksplisiittiseksi tiedoksi. Tässä tapauksessa hiljaisesta 

tiedosta tulee voimavara hyvin isolle määrälle ihmisiä. (Nonaka & Takeuchi 1995, 

69) 

 

4.7 SECI – malli 

  

Nonakan ja Takeuchin (1995) ovat kehittäneet niin sanotun SECI-mallin, jossa 

kuvataan prosessia kuinka tietoa luodaan, tässä prosessissa yksitäisen henkilön 

hiljainen tieto siirtymässä henkilöltä toiselle eksplisiittiseksi tiedoksi ja eri vaiheiden 

jälkeen taas hiljaiseksi tiedoksi. Prosessissa on kaiken kaikkiaan neljä askelta. Alla 

olevassa kuvassa spiraali on kuvaamassa vuorovaikutuksen avulla tapahtuvaa 

tiedon luomisen prosessia, joka on jatkuva ja toistuva prosessi. Alla on SECI-

mallin kuvio. 

 

Eksplisiittinen tieto 

Hiljainen tieto 

Arvot 

Osaaminen  

Normit 

Toimintamallit 
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SOSIALISAATIO 
Hiljaisesta hiljaiseen  
         tietoon 

 
 
ULKOISTAMINEN 
Hiljaisesta eksplisiittiseen 
tietoon 

 
 
SISÄISTÄMINEN 
Eksplisiittisestä hiljaiseen 
tietoon 

 
 
YHDISTÄMINEN 
Eksplisiittisestä 
eksplisiittiseen tietoon 

 

Kuvio 5. SECI-malli (Nonaka & Takeuchi 1995,muokattu)  

Nonaka ja Takeuchin SECI-mallissa ensimmäisenä askeleena tulee sosialisaatio 

(socialization), tässä vaiheessa tieto on vielä hiljaista ja on välittymässä pikkuhiljaa 

henkilöltä toiselle esimerkiksi kanssakäymisen kautta. Ihmiset luovat hiljaista tietoa 

jakamalla omia kokemuksia, ajattelumalleja ja teknisiä taitoja. Sosialisaatio 

vaiheessa oppiminen tapahtuu esimerkiksi tarkkailemalla ja havainnoimalla toisen 

henkilön tapoja toimia. Prosessin tässä vaiheessa henkilö samaistuu toisen 

henkilön tekemiseen. 

Esimerkkinä voi esittää mestaria joka siirtää kokemusta oppipojalle. Hyvänä 

esimerkkinä on myös uuden työntekijän sosialisoituminen uudella työpaikalla. Uusi 

työntekijä omaksuu yleensä hyvinkin nopeasti työyhteisön tapoja ajatella ja toimia, 

jopa ilman että hänelle kerrotaan ne suoraan. Hyvin lyhyessä vaiheessa nämä 

toimintatavat vaikuttavat hänen toimintaan ilman että hän edes huomaa sen.  

Sosialisaatiovaiheessa oppiminen on kokonaisvaltaista ja usein tämä ei ole 

tietoista toimintaa. (Nonaka & Takeuchi 1995, 62–70 

Seuraavana askeleena SECI-mallissa on tiedon ulkoistaminen (externalization). 

Ulkoistamisvaiheen hiljaista tietoa muokataan eksplisiittiseksi eli kielelliseksi 

ilmaisuksi käyttäen käsitteitä, malleja sekä yhteistä havainnointia ja vuoropuheluja. 

Tieto muutetaan joko hypoteesin, mallin tai metaforan muodoksi. (Nonaka & 

Takeuchi 1995, 62–70) 
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Ulkoistamisen jälkeen seuraava askel on yhdistäminen (combination), tässä 

vaiheessa ulkoistettu eksplisiittinen tieto yhdistetään organisaatiossa jo olemassa 

olevaan tietoon saamalla entistä laajempi kokonaisuus. Yhdistämisen vaiheelle on 

ominaista että tieto järjestetään ja analysoidaan, se voi tapahtua asiakirjojen, 

tietoverkostojen, palaverien ja keskustelujen avulla. (Nonaka & Takeuchi 1995, 

62–70) 

Nonaka ja Takeuchin SECI-mallin viimeinen vaihe on sisäistäminen 

(internalization). Sisäistäminen tarkoittaa eksplisiittisen tiedon sisäistämistä ja 

ymmärtämistä ja ottamista käyttöön, silloin tieto muuttuu hiljaiseksi tiedoksi ja tulee 

osaksi yksilön henkilökohtaista tietopohjaa. (Nonaka & Takeuchi 1995, 62–70)  

Sisäistämisen jälkeen on uusi sosialisaatiovaihe ja spiraalin kierros jatkaa 

kulkemista samaa rataa, ja henkilö on jakamassa sisäistämänsä tietoa hiljaiseksi.  

(Nonaka & Takeuchi 1995, 62–70) 

Tiedon kulkeminen SECI-mallin spiraalia tekee mahdolliseksi yrityksen toistuvaa 

kehittymistä ja oppimista. Uusi tieto tarvitsee syntyäkseen myönteistä ilmapiiriä ja 

esimiestoiminta organisaatiossa. Ongelmaksi voi tulla muutosvastarinta 

organisaatiossa jonka tuloksena on prosessi jossa uutta tietoa ei oteta käyttöön 

tehokkaalla tavalla. Jos organisaatiossa ei sisäistetä uutta tietoa, tuloksena on että 

uusi tieto kuolee. (Nonaka & Takeuchi 1995, 69– 70)  

Nonkan ja Takeuchin SECI-mallissa kuvataan kuinka tietoa muunnetaan ja 

laajennetaan organisaatiossa ihmisten vuorovaikutusprosessissa eksplisiittisen ja 

hiljaisen tiedon välillä. Tässä tapauksessa tiedon laatu ja volyymi kasvavat. 

Nonaka ym. 1995, 61; Nonaka ym. 2000, 9).  

SECI-malli on saanut kritiikkiä, koska se pitää liian yksinkertaisena hiljaisen 

prosessin muuntoprosessia (Stenberg 2012, 58). 

Nonaka ja Takeuchin SECI-mallia kritisoivat Tsoukas (2003) ja Wilson (2005) ovat 

sitä mieltä, että SECI-malli sekoittaa implisiittisen ja hiljaisen tiedon keskenään. 

Spenderi (2006) kyseenalaistaa hyötyä prosessista jossa hiljainen tieto muutetaan 

näkyväksi, hänen mielestä on hyvin epäselvää voidaanko hiljaista tietoa edes 

saada näkyväksi?  
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SECI-mallin ongelmana Spender ja Scherer (2007) mielestä on oletus, että 

organisaation jäsen eli yksilö toimii automaattisesti eli hän on vuorovaikutuksessa 

ja jakaa tietoa organisaatiossa.   

 

5 SUKUPOLVENVAIHDOS 

 

Tässä kappaleessa perehdytään sukupolvenvaihdokseen sen valmistautumiseen 

ja suunnitteluun, tiedon rooliin sukupolvenvaihdosprosessissa, hiljaisen tiedon 

siirtämiseen sukupolvenvaihdostilanteessa, sekä hiljaisen tiedon jakaamiseen 

tieteellisten kirjoitusten kautta. 

Seuraavassa kappaleessa perehdytään yrityskauppaprosessiin ja sen 

pääpiirteisiin, sukupolvenvaihdoksen vaihtoehtoihin, prosessiin vaikuttaviin 

tekijöihin, due-diligence – prosessiin, sekä yrityskaupan muotoihin kuten 

liiketoiminta- eli substanssikauppaan ja osakekauppaan. 

Tämän avulla pyritään luomaan syvempi ymmärrys yrityskauppaprosessista ja sen 

vaihtoehdoista 

 

5.1 Sukupolvenvaihdosprosessi 
 

Sukupolvenvaihdos prosessissa on aina mukana paljon tunnetta, asenteita sekä 

sosiaalisia ja kulttuurisia paineita. (Siikarla, 2001, s. 30). Kaikista 

liikkeenjohdollisista ratkaisuista ja tehtävistä, perheyrityksestä vetäytyminen on 

yrittäjälle hänen uran aikana kieltämättä vaikeimmasta päästä (Koiranen, 2000, s. 

55).  

Sukupolvenvaihdosprosessin vaiheessa, mutta mieluummin jo paljon aikaisemmin, 

on tärkeätä tuoda esiin ja tiedottaa ne arvot, jotka luopuja haluaa siirtää 

seuraajalleen. Sukupolvenvaihdosprosessin aikana hiljaiset toiveet, piilotetut 

odotukset ja ratkaisemattomat ongelmat voivat nousta odottamatta esiin. 

Viimeistään sukupolvenvaihdosprosessin valmistelun vaiheessa on hyvä selvittä 

mitä perheen eri jäsenet haluavat. (Koiranen, 2000, s. 62). 

Jotkut ehkä haluavat jatkaa toiminta yrityksessä, jotkut taas haluavat lähteä, jotkut 

perhejäsenet haluavat muuttaa tulevan omistuksensa rahaksi ja joitakin kiinnostaa 

enemmän ehkäpä suvun kiinteän omaisuuden avulla tapahtuva liiketoiminta. 
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On otettava huomioon, että jotkut perheen jäsenistä, aiemmista johtohenkilöistä 

ovat lojaaleja vain luopujalle mutta eivät hänen seuraajalleen. Osa heistä voi 

siirtymäkauden aikana lähteä, ehkäpä petyttyään omissa ura-ambitioissaan. Jotkut 

heistä saattavat jopa käyttää perheen jännitteitä hyväkseen omien tarkoitustensa 

ajamiseen. On aivan ymmärrettävää, että perheeseen kuuluvat sekä 

kuulumattomat tuntevat epävarmuutta sukupolvenvaihdosprosessin aikana. 

(Koiranen, 2000, s. 62).  

Sukupovenvaihdos prosessin suunnittelu vaiheessa, kun ajatellaan harmonisesti 

perheettä, omistusta ja liiketoimintaa, on ennen kaikkea kolme hyvin tärkeätä ja 

keskenään tasapainotettavaa päämäärä: 

1. tehokas ja oikeudenmukainen varallisuuden siirto 

2. liiketoiminnan hallinnan siirto niin, ettei toiminta vaarannu 

3. sopu perheenjäsenten välisissä suhteissa. (Koiranen, 2000, s. 56) 

Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen tuloksena on, että luopuja saa reilun 

korvauksen omasta yrityksestä ja samalla hän pystyy turvallisesti siirtymään 

eläkkeelle. Yrityksen toiminnan jatkaja saa hyvin toimivan kokonaisuuden ja pystyy 

jatkossa kehittämään yritystä entistä menestyneimmäksi, paremmaksi. 

Tapauksissa kun sukupolvenvaihdos on kehnosti suunniteltu ja toteutettu, sekä 

luopuja että jatkaja voivat joutua taloudellisiin ongelmiin. Sukupolvenvaihdokseen 

toteuttamiseen on käytettävä reilusti aika ja järkeä, jotta tulos olisi hyvä. On 

otettava huomioon, että sukupolvenvaihdos koskee sekä osakkeenomistusta että 

sidosryhmäsuhteita. Jokaista vaihdosta voidaan nähdä testinä näiden suhteiden 

jatkuvuudelle. Seuraajan on saatava apua näissä kysymyksissä luopujalta. 

Ihmissuhteisiin monessa tapauksessa sisältyy merkittävä osa perintöä. (Koiranen, 

2000, s. 57) 

 

Hyväksi malliksi on myös todettu vuorovaikutteinen työssä oppiminen tai erillinen 

mentorointi. Seuraajan on opittava tuntemaan, mitkä ovat perheyrityksen johtajan 

oikeudet ja velvollisuudet perheyhtiötä ja sen sidosryhmiä kohtaan. (Koiranen, 

2000, s. 59) 
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Sukupolvenvaihdoksen termiä käsitellään yleensä kahdella eri tavalla. Näille 

kahdelle tavoille yhteistä on, että yritys tai sen liiketoiminta siirretään uuden 

yrittäjän vastuulle. Suppeammalla ajattelumallilla siirron ajatellaan tapahtuvan 

perheen tai suvun sisällä. Alla on yrityksen liiketoiminnan siirron 

toteuttamisvaihtoehtojen kuvio.  

 

 

 

 

Kuva 6. Yrityksen liiketoiminnan siirron toteuttamisvaihtoehtoja (Stenholm 2005, 

23, muokattu)   

 

Perhepiirissä tapahtuvan luovutukseen liittyvät usein verolainsäädännön useat eri 

huojennussäännökset. 

Laajemmin käsiteltynä sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan kaikkia niitä tilanteita, 

joissa yrittäjä luopuu yritystoiminnastaan ja vastuu siirtyy uudelle yrittäjälle. 

YRITYS 

SUKUPOLVENVAIHDOS (useita 
tapoja toteuttaa) 

Jatkaja on perheestä  tai lähisuvusta 

YRITYSKAUPPA (useita tapoja 
toteuttaa) 

Jatkaja on perheen tai suvun 
ulkopuolinen 

Management -Buy-In (MBI) eli 
jatkaja yrityksestä 

Management -Buy-Out (MBO) eli 
jatkaja yrityksen ulkopuolelta 

MUITA VAIHTOEHTOJA 

Yrityksen lopettaminen  
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Sukupolvenvaihdos tässä tapauksessa rinnastetaan yrityskauppaan. (Juusela ja 

Tuominen 2010, s. 13)  

Sukupolvenvaihdosprosessin ennakoinnista ja suunnittelusta vastaavat sekä 

luopuja että seuraaja, kuitenkin päävastuu on luopujalla. Jos luopuja jostain syystä 

laiminlyö tämän tehtävän, voi olla, että koko tämä tehtävä siirtyy seuraajalle, 

pahimmassa tapauksessa luopujan hautajaisten ja perunkirjoitusten jälkeen. 

Tässä vaiheessa se on liian myöhäistä ja tulee kalliiksi. Ennakointiahan tässä 

tapauksessa ei juurikaan tarvita, mutta suunnitelman puutuminen kostautuu 

pakkoratkaisuina ja epätaloudellisuutena. (Koiranen, 2000, s. 55)  

 

5.2 Valmistautuminen vaihdokseen   
 

Yritys voi tehdä sukupolvenvaihdos pitkänä ja suunnitelmallisena prosessina, 

silloin siihen voi mennä vaikka 5-10 vuotta. Tässä tapauksessa on mahdollista 

monin tavoin varmistaa seuraajan kyvykkyyttä ja liiketoiminnan mahdollisimman 

häiriötöntä jatkumista.  

Suunnitelmallisessa sukupolvenvaihdoksessa tapahtuu jälkipolven määrätietoinen 

kasvattaminen ja valmentaminen tuleviin johtotehtäviin kuten operatiivinen 

johtaminen ja aktiivinen omistaminen. (Koiranen, 2000, s. 59) 

Tutkija Taru Hautala on kehittänyt sukupolvenvaihdoksen mallin jossa jatkaja 

pikkuhiljaa tutustuu yritykseen ja sen toimintoihin ja samalla kerää osaamista ja 

tietoa.  

Jatkaja siirtyy organisaatiossa hallitsemaan tietyn osa-alueen ja samalla hän ottaa 

vastuun tästä osa-alueesta. Hyvin arvokasta on, että tuleva jatkaja on 

tutustumassa tässä vaiheessa organisaation asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. 

(Varamäki 2007, 65.)  

Prosessilla on neljä vaihetta tulevan omistajan näkökulmasta. Ensimmäinen vaihe 

on tutustuminen, toinen vaihe on sisäänajo, seuraava vaihe on yhteisjohtajuus ja 

viimeinen vaihe on itsenäisen liiketoiminnan vaihe.  (Varamäki 2007, 65.)  
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Tutkijoiden mukaan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu tulisi aloittaa hyvissä ajoin, 

silloin kun yrittäjä on noin 55–57-vuotias, valitettavasti usein käykin juuri 

päinvastoin. (Siikarla, 2001, s. 28)  

Perheyrityksen sukupolvenvaihdos prosessin aikana yritys siirretään sen 

omistajan elinaikana tai yritys siirtyy omistajan kuoleman jälkeen toimintaa 

jatkavalle lähisukulaiselle, yrityksen henkilöstölle tai jatkaja etsitään ulkopuolelta. 

Yrityksen sukupolvenvaihdoksen parhaat menettelytavat riippuvat yrityksestä ja 

jatkajasta. Sukupolvenvaihdosten onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä on vaikea 

nimetä yksityiskohtaisesti. Yrityksen ikä, yritysmuoto, yrityksen taserakenne, 

perheen kokoonpano ja monet muut seikat vaikuttavat sukupolvivaihdokseen 

(Siikarla, 2001, s. 30). 

Alla on suurin osa sukupolvenvaihdoksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä: 

– Sukupolvenvaihdoksesta keskusteleminen seuraajan, henkilöstön ja asiakkaiden 

kanssa  

– Yrityksen sidosryhmien henkinen valmistautuminen ja sopeuttaminen 

vaihdokseen  

– Sopivan jatkajan löytäminen ja motivoituminen vaihdokseen  

– Yrityksen taloudellisen tilan on oltava hyvä  

– Sukupolvenvaihdoksen rahoittamistarpeen ja verotuskohtelun selvittäminen   

– Sukupolvenvaihdoksen yksityiskohtainen suunnittelu ja suunnittelun aloittaminen 

riittävän ajoissa ennen oletettua vaihdoksen ajankohtaa.  

– Hyvin suunniteltu ja toteutettu yrityksestä luopumisen prosessi  

Tutkijoiden mukaan on mahdotonta nimetä yhtä ainoaa keinoa, jonka avulla 

sukupolvenvaihdos onnistuu, kuitenkin hyvin todennäköistä että 

sukupolvenvaihdos epäonnistuu jos se on huonosti suunniteltu. (Koiranen, 2000, 

s. 62).  

Oman näkemykseni mukaan yllä olevaan luetteloon voidaan lisätä vielä yksi kohta:  

– Hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon suunnitelmallinen siirtäminen jatkajalle 

Sukupolvenvaihdos voi järkyttää pahasti tasapainotilaa sekä perheessä että 

yrityksessä (Koiranen, 2000, s. 62).  
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5.3 Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu   

 

Suunnittelun aikana on otettava huomioon, että perheyritykset ovat heterogeenisiä 

ja niiden liiketoiminnan päämäärät voivat eroa esimerkiksi yrityksen koon 

perusteella.  

Pienen yrityksen toiminnalle hyvin tärkeätä varmista omistajan ja henkilöstön 

elannon varmistaminen, kun taas suurissa yrityksissä pyritään turvaamaan 

yrityksen toiminnan jatkumista.  Vastaavasti myös sukupolvenvaihdos koetaan 

erilailla. Suurissa perheyrityksissä sukupolvenvaihdos käsitellään vain yhtenä 

hetkenä perheen omistajuuden jatkumossa, kun pienemmille perheyrityksille se 

voi olla tilanne, joka syntyy yhtäkkiä ja pahimmillaan heikolla valmistautumisella. 

(Stenholm, 2007, s. 81–85)  

Sukupolvenvaihdosta pidetään kovana testinä, kuitenkin paras tunnustus 

aikaisemman omistajan uralle on se, kuinka hyvin yritys menestyy hänen 

jälkeensä (Koiranen, 2000, s. 56).  

Sukupolvenvaihdosprosessin aikana on tärkeätä niin luopujan, jatkajan kuin 

mahdollisen henkilöstönkin henkisen tilan tulee olla muutosmyönteinen, jotta 

sukupolvenvaihdos pystytään viemään läpi onnistuneesti ja liiketoiminnan 

jatkumiselle saavutetaan mahdollisimman hyvät edellytykset. (Teerikangas, 2008, 

s. 114–115)  
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Alla on sukupolvenvaihdossuunnitelman pääkohtia Stenholmin mukaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  NOIN 5-10                                 

 VUOTTA          

                                                                      

 

 

Kuva 7. Sukupolvenvaihdos suunnitelman pääkohtia (Stenholm 2005, 25, 

muokattu) 

Luopujan oma strateginen linjaus on tärkeää sukupovenvaihdosprosessissa. 

Yrittäjän on esitettävä omat prioriteettinsa selkeästi esiin, samalla hänen kuuluu 

myös saada selville, mitä seuraajat todella tulevalta elämältään haluavat. 

Prioriteetti keskustelujen jälkeen pitää olla selvä, mikä on jokaisen perheen 

jäsenen sitoutuminen yrityksen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. (Koiranen, 

2000, s. 57) 

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN TOTEUTAMINEN 
 

 

AIKATAULU 

 

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN SEURANTA, ONGELMIEN JA 
ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

 

RAHOITUKSELLISET YKSITYISKOHDAT 

 

VEROTUKSELLISET JA LAILLISET YKSITYISKOHDAT 

 

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN TEKNINEN TOTEUTUS 
 

 

AVAINHENKILÖT SUKUPOLVENVAIHDOKSIN AIKANA 
 

 

JATKAJAN VALMENTAMINEN 

JATKAJAN TUNNISTAMINEN 

PÄÄTÖS OMISTAJUUDEN SIIRTÄMISESTÄ 
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5.4 Tiedon rooli sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa  

 

Sukupolvenvaihdosprosessin yksi vaikeimmista asioista on osaamisen siirtäminen 

luopujalta uudelle omistajalle. Toinen hyvin haasteellinen ja tärkeä asia 

sukupolvenvaihdosprosessissa on organisaation suhteiden ja verkostoiden 

siirtäminen, tässä prosessissa onnistuminen on elintärkeää liiketoiminnan 

kannalta. (Heinonen 2005, 42–43.)  

Yrityksellä on muodostunut monia sidoksia vuosien varressa. Sidosten siirtäminen 

luopujalta jatkajalle pidetään hyvin merkittävänä. Sukupolvenvaihdos koskettaa 

kaikkia yrityksen sidosryhmiä kuten perhettä, lähisukua, henkilöstöä, asiakkaita, 

rahoittajia eli yrityksen kaikkia sidosryhmiä ja myös kilpailijoita. (Heinonen 2005, 

42–43.)  

Yrityksestä luopuessa yrittäjän pitää hoitaa omat suhteet yritykseen, 

henkilökuntaan, sidosryhmiin ja tieteenkin jatkajaan. Jatkajan ensisijaisena 

tehtävänä on suhteiden kehittäminen yritykseen, arvokkaisiin sidosryhmiin, ja 

luopujaan. Osaamisen ja suhteiden siirtämisprosessi on todettu hyvin vaikeaksi ja 

samalla hyvin ratkaisevaksi sukupolvenvaihdoksen onnistumiseen. Tästä syystä 

monissa sukupolvenvaihdoksissa luopujalla on aktiivinen rooli yrityksen 

arkipäiväisessä toiminnassa tai yrityksen hallituksessa, sellaisen järjestellyn 

tuloksena on yleensä onnistunut sukupolvenvaihdos. (Heinonen 2005, 42–43.)  

Hiljaisen tiedon siirtäminen luopujalta jatkajalle on prosessi joka vaatii paljon 

aikaa. Luopujalla on syvää tuntemusta alan pelisäännöistä, toimijoista, 

yhteistyökumppaneista, kilpailijoista ja toimintatavoista. Yleensä luopujan tieto ja 

osaaminen eivät ole dokumentoitu. Tästä syystä organisaation pitää säilyttää ja 

käyttää luopujan hiljaista tietoa myös sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Tällä tavalla 

jatkaja välttää itseä ja yritystä ongelmatilanteista, joista jatkajalla ei ole 

käsitystäkään. On hyvin tärkeää että luopuja osallistuu yrityksen toimintaan ja että 

vuoropuhelu luopujan ja jatkajan välillä ei katkea.(Heinonen 2005, 42–43.)  
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Onnistuneelle sukupolvenvaihdokselle on ominaista että jatkajan rooli kasvaa 

pikkuhiljaa, kun taas edeltäjän rooli vähenee. Voi olla että, yrityksen ulkopuoliset 

sidosryhmät eivät edes huomaa, että omistaja on vaihtunut. 

Sukupolvenvaihdoksen jälkeen uusi omistaja kehittää yritystä ja sen liiketoimintaa 

itsenäisesti, edeltäjä kuitenkin tukee ja antaa tarvittaessa neuvoja. (Varamäki 

2007, 65.) 

Alla olevassa kuvassa on ilmaistu, kuinka sukupolvenvaihdosprosessissa 

edeltäjän ja jatkajan roolit vaihtuvat neljän vaiheen aikana, sekä mitä 

johtamistyyliä luopuja käyttää prosessin eri vaiheissa suhteessa jatkajaan. 

 

Ohjaava 
johtamistyyli, 
Päätöksentekijä 

Osallistuva / 
myyvä 
johtamistyyli 

        
EDELTÄJÄ 

         
Osaamisen 
siirto 
 

Delegoiva 
johtamistyyli 

Konsultoiva 
johtamistyyli, 
Mentori 

Vaihe 1 
Tutustuminen 

Vaihe 2 
Sisääntulo 

Mitä          Miten 
Miksi   Keiden      
kanssa 

Vaihe 3 
Yhteisjohtajuus 

Vaihe 4 
Itsenäinen 
liiketoiminta 

Ei roolia, 
Kesäharjoittelija 

Työntekijä, 
Asistentti        

        
SEURAAJA 

Päällikkö Johtaja, 
Päätöksentekijä 

 

Kuvio 8. Tutkimuksen teoreettinen prosessimalli: osaamisen ja johtajuuden 

siirtyminen sukupolvenvaihdosprosessissa. ( Hautala 2006,139, muokattu) 

Tutustumisvaihe 

Teoreettisen prosessimallin ensimmäinen vaihe on tutustumisvaihe, tässä 

vaiheessa jatkaja oppii tuntemaan organisaation kesätöiden aikana ja tekemällä 

töitä satunnaisesti opintojensa aikana. Tutustumisvaiheelle on ominaista, että 

jatkaja on jo lapsena omaksumassa suurimaksi osaksi hiljaista tietoa yrityksen 

asiakaista ja muista sidosryhmistä, kun hän on mukana työpaikalla, kokouksissa ja 

asiakastapaamisissa. Osaamisen siirto yrittäjältä tulevalle jatkajalle on alkamassa 

jo tutustumisvaiheessa. (Varamäki 2007, 66.) 
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Sisääntulovaihe 

Toisessa vaiheessa tuleva jatkaja on mukana perheyrityksen toiminnassa 

päätoimisesti. Sisääntulovaiheessa jatkaja tekee enemmäkseen lattiatason 

työtehtäviä samalla osaamisen siirto voimistuu huomattavasti. Organisaation 

omistajan johtamistyyli on osallistuva tai myyvä, tästä syystä tuleva jatkaja  alkaa 

sitoutumaan ja motivoitumaan. (Varamäki 2007, 66.)  

Yhteisjohtajuus  

Yhteisjohtajuus on kolmas vaihe, tässä vaiheessa omistajalle on selvää kuka on 

hänen jatkaja, omistaja johtaa organisaatiota suuremmaksi osaksi delegoivalla 

johtamistyylillä. Omistaja delegoi jatkajalle vastuuta ja erilaisia johtajan työtehtäviä. 

Jatkaja toimii edeltäjän apuna yrityksen johtamisessa. Hiljainen tieto ja osaaminen 

siirtyy entistä enemmän. Mentorointi alkaa mahdollisesti yhteisjohtajuusvaiheessa 

osaaminen ja tieto siirtyy tehokkaammin luopujalta jatkajalle jos heillä on hyvä 

vanhempi-lapsisuhde, jos tämä suhde on toimiva, niin osapuolet voivat käydä 

mahdollisimman avoimia keskusteluja. (Varamäki 2007, 66.) 

Itsenäisen liiketoiminta 

Itsenäisen liiketoiminnan vaiheelle on ominaista että jatkajalta on tullut itsenäinen 

ja ainut päätöksentekijä ja samalla myös vastuunottaja. Tässä vaiheessa luopuja 

voi jatkaa mentorointia, hän on siirtynyt mahdollisesti hallitukseen, ja on sen 

jäsenenä mukana organisaation toiminnassa. (Varamäki 2007, 66.) 

 

5.6 Hiljaisen tiedon jakaminen: siirtäminen ja rakentaminen 

 

Yksi vaikeimmista asioista sukupolvenvaihdosprosessin aikana on ilmaan muuta 

hiljaisen tiedon onnistunut siirtäminen jatkajalle edeltäjältä (Rissanen 2006, 421).  

Jatkajan on ymmärrettävä, että kaikki tieto mitä hän saa edeltäjältä on hyvin 

arvokasta tietoa. Uuden omistajan ei tarvitse keksiä uusia menetelmiä ja 

toimintamalleja, hän voi käyttää jo testatut ja sopivat menetelmät. Käyttämällä 

hyvin toimivia toimintamalleja säästetään aikaa. Tapauksissa kun perheen 

ulkopuolinen ostaa yritystä, uusi omistaja voi vaihtaa yrityksen toimintaa omien 
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näkemyksien mukaan ja jättää edeltäjän antamia neuvoja ilman huomiota.  

(Virtainlahti 2009, 109) 

Sukupolvenvaihdosprosessissa jatkajan tärkeänä tehtävänä on tiedon 

vastaanottaminen. Uuden omistajan on hyvää tutustua sukupolvenvaihdoksen 

suunnitteluvaiheessa kaikkeen mikä liittyy organisaation toimintaan kuten: 

– Asiakirjoihin 

– Tarjouksiin 

– Asiakasrekistereihin 

– Operatiiviseen toimintaan 

– Yrityskulttuuriin  

(Kuusisto & Kuusisto 2008, 88–89) 

Yrityksestä luopuvan yrittäjän on hyvää opastaa jatkajaa yrityksen operatiiviseen 

toimintaan valmisteluvaiheessa. Perehtyminen voi onnistua kun otetaan jatkaja 

mukaan operatiiviseen toimintaan ja esitellään jatkaja yrityksen sidosryhmille. 

(Kuusisto & Kuusisto 2008, 88–89) 

Salmelan (2008,2) mukaan hiljaisen tiedon jakaminen vaatii prosessin alussa, että 

organisaation jäsenet ovat valmiit ja halukkaat jakaa omia kokemuksia ja 

tietotaitoja.  

Hiljaisen tiedon siirtäminen ei ole pelkkää tiedon lausumista ja kuvaamista toiselle 

organisaatiossa. Tiedon siirtämisen prosessiin kuuluu yrityksen arvomaailman ja 

dialogin edistäminen ja sisäistäminen. Tiedon siirtämisen prosessille on hyvin 

ominaista, että tieto ei pysy prosessin aikana muuttumattomana, koska 

työyhteisön jäsen on vaikuttamassa tiedon muodostumiseen ja tuloksena on 

omanlainen tieto. (Moilanen et al. 2005,14-15) 
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Tieto voidaan siirtää käyttämällä hyväksi erilaisia keinoja kuten: 

– Työn rikastaminen 

– Kierrättämällä työtä organisaation sisällä 

– Erilaiset lyhytaikaiset työtehtävät 

– Projektitehtävät  

– Sijaisuudet  

(Moilanen et al. 2005,14-15) 

Organisaatiokulttuurilla on hyvin iso merkitys, sen avulla yritys voi siirtää tietoa 

työntekijöiden kesken, toisaalta jos organisaatiokulttuuri on huono se voi estää 

tiedon siirtoa. Yrityksen pitää luoda myönteinen organisaatiokulttuuri ja kiinnittää 

huomiota työyhteisön asenteisiin jotka auttavat hiljaisen tiedon siirtämistä. 

(Moilanen et al. 2005, 35) Sukupolvenvaihdosprosessissa tiedon siirtäminen on 

edeltäjän tai henkilöstön omistaman tiedon siirtämistä uuden omistajan käyttöön. 

Tiedon siirrossa tietoa ei muuteta tarkoituksella.  

Alla on kuvattu tiedon siirtämisen vaiheet.  

 

Kuvio 9. Tiedon siirtämisprosessi yrityskaupassa edeltäjän ja uuden omistajan 

välillä (Virta, 2011, muokattu) 

1 
• Perehtyminen – uusi omistaja tutustumassa organisaation tietoon 

asiakirjojen ja dialogin avulla luopujan kanssa.  

2 
• Pohtiminen – uusi omistaja yrittää analysoida organisaation taustat sekä 

syy-seuraussuhde.   

3 
• Vahvistaminen – uusi omistaja ja edeltäjä puhuvat analyysin tuloksesta 

ja samalla estimoivat ja fokusoivat sitä.  

4 
• Käyttäminen – uusi omistaja käyttää itse tai työntekijöiden kanssa 

siirrettyä tietoa  
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Tiedon rakentaminen tarkoittaa jatkajan, henkilöstön ja edeltäjän yhteistä toimintaa 

jossa tietoa muutetaan tarkoituksella, tuloksena on uusi kehitetty tieto.  

Alla on kuvattu kuinka tietoa rakennetaan organisaatiossa omistajavaihdoksen 

aikana.  

 

 

 

Kuvio 10. Tiedon rakentaminen yrityskaupassa luopujan ja jatkajan välillä. (Virta, 

2011, muokattu) 

Tiedon rakentamisen prosessi tekee mahdolliseksi yrityksen uudistamista ja 

kilpailukyvyn parantamista (Mukaillen Virta, 2011)  

 

 

 

 

 

5 
• Arvioiminen – uusi omistaja näkee siirretyssä tiedossa puutteita ja halua 

tehdä parannuksen  

6 

• Muovaaminen – uusi omistaja aloitta prosesseja joiden tarkoituksena on 
hankia uutta tietoa organisaation eri tietolähteistä kuten asiakirjoista, 
sidosryhmiltä, tutkimuslaitoksilta jne. Tiedon muovaamisesta vastaa itse 
jatkaja. 

7 
• Hiominen – uusi omistaja kommunikoi muovaamasta ideasta edeltäjän 

kanssa  ja testaa jatkuvasti ideoita. 

8 

• Käyttäminen – uuden omistajan arvioiden mukaan ajatus on hioutunut 
riittävän paljon ja siinä on potentiaalia hyödyntämään ja parantamaan 
organisaatiota, tässä vaiheessa voidaan ottaa idean käyttöön. 
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6 SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT 

 

Tässä kappaleessa perehdytään sukupolvenvaihdoksen vaihtoehtoihin, 

yrityskauppaprosessiin ja sen pääpiirteisiin, prosessiin vaikuttaviin tekijöihin,    

due-diligence –prosessiin, sekä yrityskaupan muotoihin kuten liiketoiminta- eli 

substanssikauppaan ja osakekauppaan tieteellisten kirjoitusten kautta.  

Tämän avulla pyritään luomaan syvempi ymmärrys yrityskauppaprosessiin ja sen 

vaihtoehtoihin. Seuraavassa kappaleessa perehdytään tutkimuksen tavoitteisiin ja 

laadulliseen menetelmään tieteellisten kirjoitusten kautta. 

 

6.1 Sukupolvenvaihdosprosessin vaihtoehdot 
 

Sukupolvenvaihdoksen tarkoituksena on varallisuuden ja äänivallan siirto 

luopujalta seuraajalle, jos näin ei tapahdu, siirtyy vain tehtäviä ja titteleitä, mutta ei 

yritystä. Jos vanhalle omistajalle jää äänivalta ja omistus kontrolloimaan kaikkea 

mitä yrityksessä tapahtuu, ei vaihdos ole silloin tapahtunut. Tällaisessa tilanteessa 

myöskään sidosryhmät eivät pidä sukupolvenvaihdosta tapahtuneena. (Koiranen, 

2000, s. 67) 

Omaisuutta luopujalta jatkajalle voidaan siirtää käyttämällä monta eri tapaa: 

kauppaa, alihintaista kauppaa, lahjaa, perintöä, ns. yritysjärjestelyjä sekä 

edellisten yhdistelmiä. (Koiranen, 2000, s. 67). Perintöä ja lahjaa käytetään 

luovutusmuotoina silloin, kun yritysjärjestelyt tapahtuvat perhepiirissä.  

Verovironomaisten mukaan perhepiiriin tässä tapauksessa kuuluvat 

luovutuksensaajina luovuttajan lapsi, lapsen rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, 

sisarpuoli tai velipuoli. (Verohallinnon ohje. Yrityksen sukupolvenvaihdos 

verotuksessa 2011, s. 5)   

Tärkeintä on se, että sukupolvenvaihdos ennakoidaan, suunnitellaan huolellisesti 

niin, että järjestelyille on aika ja että esimerkiksi veroseuraamukset ja tiedon 

siirtäminen kohdistuu ja tasaantuu useammille vuosille.  

Toisin sanoen lopullinen toteutus voi olla nopeakin ja kertaluonteinen, kuitenkin 

sen pitää olla suunnitelmallinen ja veroekonominen (Koiranen, 2000, s. 67). 
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Tapauksissa kun sukupolvenvaihdos tapahtuu perhepiirissä, on mahdollista 

saavuttaa huomattavia verosäästöjä verosuunnittelun avulla. Ei ole pakkoa siirtää 

omistajuutta ja liikkeenjohtoa samaan aikaan.  

Esimerkiksi verottajan näkökulmasta on saman tekevä, kuka toimii yrityksen 

johtajana, vaan se millaisia vaihdoksia omistuksessa on tapahtunut, kuka nostaa 

osingot, tapahtuuko siirto käypään vai alihintaan jne. (Koiranen, 2000, s. 67) 

Alla on kuvio sukupolvenvaihdos prosessina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 11. Sukupolvenvaihdos prosessina (Heinonen & Stenholm 2005, 17, 

muokattu). 

Sukupolvenvaihdosprosessin asioista tulee käydä mahdollisimman avointa ja 

rehellistä keskustelua luopujan ja jatkajan välillä, ja keskinäinen luottamus on 

tärkeää. Monimutkaisten asioiden ratkaisemiseksi on hyvää käyttää asiantuntija-

apua. (Immonen ja Lindgren 2004, s.15)  

 

 

Asiantuntijapalvelut Rahoittaja Verottaja 

             Kovat tekijät: verotus, rahoitus, yrityksen talous 

Luopujan tavoitteet Sopiva jatkaja Sukupolvenvaihdosprosessi 

 Pehmeät tekijät: keskustelu, luopuminen, luottamus 
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6.2 Lahja 

 

Yksipuolinen oikeustoimi jolla omaisuuden omistusoikeus siirretään toiselle ilman 

vastiketta, kutsutaan lahjaksi. Lahjan käsite ei ole suomalaisessa lainsäädännössä 

yksiselitteinen. Lahja siirtyy lahjanantajalta lahjansaajalle vastikkeetta ja vaikuttaa 

samalla olennaisesti molempien varallisuuteen. (Kess, 2011, s. 25)  

Lahjakirja saa olla vapaamuotoinen. Kuitenkin lahjakirjaan on syytä kirjoitta lahjan 

saajan ja antajan tiedot, lahjoituksen kohde sekä omistus- ja hallintaoikeuden 

siirtymisajankohta. Sukupolvenvaihdos tilanteissa lahjakirjaan on hyvä merkitä, 

että lahja ei ole ennakkoperintöä. (Lakari ja Engblom 2009, s. 16) Lahjaan ei 

sovelleta kaupan vastuuperusteita, koska lahjan saaja ei maksa omistusoikeuden 

saamisesta. (Kess, 2011, s. 25) Tästä syystä lahjan saaja ei voi vaatia minkälaista 

vahingonkorvausta, jos lahjoituksessa on esimerkiksi virhe. (Lakari ja Engblom, 

2009, s. 15) 

Perintö- ja lahjaverolain säännöksen mukaan käyvän hinnan ja vastikkeen välinen 

ero katsotaan lahjaksi, jos vastike on enintään 75 % käyvästä hinnasta. (Immonen 

ja Lindgren, 2009, s. 93)  

Ennakkoperintö on myös lahja, jonka perittävä antaa elämän aikana perijälleen. 

Perijän ei välttämättä tarvitse olla perittävän lähin perillinen, tärkeänä on, että hän 

on lahjanantajan kuollessa oikeutettu perintöön.  

Ennakkoperintöä omistajanvaihdoksena käsitellään kuten lahjaa. Ennakkoperintö 

saa olla joko täysin tai osittain vastikkeeton, niin kuten lahjakin. Perittävä voi itse 

määrätä, tuleeko lahja käsitellä lopullisessa perinnönjaossa ennakkoperinnöksi.  

Mikäli lahjoitus on tapahtunut vain vähän aika ennen lahjan antajan kuolemaa, 

silloin sitä pidetään suosiolahjana, tästä syystä se otetaan lopullisessa 

perinnönjaossa huomioon. (Kess, 2011, s. 27–31.)  
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Lahjoitus katsotaan täytetyksi, kun lahjan saaja on saanut haltuunsa sen, mitä 

hänelle on luvattu lahjakirjassa. Osakkeiden lahjoitus sukupolvenvaihdos 

tilanteissa katsotaan täytettynä, kun lahjan saaja on vastaanottanut osakekirjan 

haltuunsa. (Immonen ja Lindgren, 2009, s. 93–94)  

6.3 Perintö 

 

Henkilön kuoleman jälkeen hänen omaisuutensa jaetaan perillisten kesken 

lainnojalla. Perintö on perittävän kuolinhetkellä omistama omaisuus.  

Kenelle perittävän omaisuus siirtyy ja miten sitä tulee hoitaa kuolemantapauksen 

ja omaisuuden jaon välisenä aikana, määräävät perintöoikeuden säännökset. 

(Norri, 2010, s. 81)  

Perinnönjakoa saa suorittaa sen jälkeen kun pesän tai perittävän kaikki velat on 

maksettu. Perinnön saaja ei vastaa henkilökohtaisesti perittävän veloista eli hän ei 

voi periä velkaa.(Norri, 2010, s. 417) Perinnön siirtymistä tietylle osapuolelle 

perustuu lakimääräiseen perimysjärjestykseen. Perheessä perintö siirtyy yleensä 

seuraavalle sukupolvelle eli alemmalle tasolle tai ylemmälle tasolle esimerkiksi 

vanhemmalle. Yritysvarallisuuden siirtyminen vanhemmalle sukupolvelle ei ole 

paras vaihtoehto ajatellen yrityksen jatkuvuutta. Tästä syystä yrittäjän on parasta 

suunnitella elinaikaisia järjestelyjä. (Immonen ja Lindgren, 2009, s. 93–94, 99–

100)  

Perhepiirissä lain mukaan perimysjärjestyksessä on kolme parenteelia. 

Rintaperilliset, eli vainajan lapset ja heidän jälkeläisensä kuuluvat ensimmäiseen 

parenteeliin. Perintö on jaettava tasan kaikkien lasten kesken, jako-osuudessa on 

otettava huomioon tapauksia joissa perillinen sai jo ennakkoperintöä. (Immonen ja 

Lindgren, 2009, s. 100; Lakari ja Engblom, 2009, s. 29)  

Perittävän vanhemmat ja heidän lapset kuuluvat toiseen parenteeliin, kolmanteen 

parenteeliin kuuluvat vainajan isovanhemmat.  

Perintö voi siirtyä valtiolle jos perittävällä ei ole perintöön oikeuttavia perillisiä eikä 

testamenttia.  (Immonen ja Lindgren, s. 100–101)  
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6.4 Yrityskauppa  

 

Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa myös yrityskauppana. Yrityskaupassa 

myydään yritys kokonaan tai sen osa omille perillisille alihinnalla tai käyvällä 

hinnalla. Tapauksissa kun sopivaa jatkajaa ei löydy perhepiiristä, yritystä myydään 

täysin ulkopuoliselle henkilölle. (Siikarla 2001, 26.) 

Useassa yrityskaupassa yrittäjä hinnoittelee omaa yritystä lähinnä tunteella eikä 

niinkään järjellä. Luopuminen omasta yrityksestä on monille yrittäjille on hyvin 

raskasta, mukana on paljon tunteita, tästä syystä usein yrityksen arvo 

hinnoitellaan väärällä tavalla. Yrittäjä olettaa että hänen yrityksensä on paljon 

arvokkaampi kuin sen todellinen hinta. Tapauksessa kun myyntihinta on liian 

korkea, potentiaaliset ostajaehdokkaat häipyvät ja yrittäjän on vaikea myydä 

yritystä. Yrityksen ylihinnoitteluun syynä voi olla myös se, että yrittäjä on maksanut 

pientä yrittäjäeläkettä, ja toivonut myydä omaa yritystä hyvään hintaan ja tällä 

tavalla turvata eläkkeettä. (Siikarla 2001, 27.)  

 

6.4.1 Myynti- tai osto tarpeen syntyminen 

 

Alla on kuinka yrityksen myyntiprosessi tapahtuu teoriassa ja käytännössä 

Helavuoren mukaan. 

 Myyjän syitä yrityskauppaan ovat yleensä:  

– Omistajan ikääntyminen  

– Omistajan sairaus 

– Yrityksen omistajien väliset riidat 

– Omistajan halu siirtyä uusiin haasteisiin. 

(Helavuori 2009)  

 

Tällä hetkellä on huomattu uusi trendi, nuoret yrittäjät perustavat yrityksiä ja 

myyvät ne. Tälle trendille on ominaista, että yrittäjillä ei synny niin sanotusti 
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vahvaa tunnesidettä yritykseen, tässä tapauksessa he arvioivat yrityksen 

myymistä huomattavasti objektiivisemmin kuin perinteiset yrittäjät.(Yrityssanomat 

2014, 26.) 

Ostajan syitä yrityskauppaan ovat yleensä: 

– Markkinajohtajuuden saavuttaminen 

– Oman yrityksen aloittaminen  

– Oman yrityksen strateginen kasvu 

(Yritys myyntikuntoon – opas 2010, 5.)  

Olemassa olevan yrityksen ostaminen on usein parempi vaihtoehto kuin uuden 

yrityksen perustaminen. Silloin kun yritys toivoo siirtyä eteenpäin esimerkiksi 

jalostusketjussa se voi ostaa asiakasyritystä. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 67.) 

 

6.4.2 Yrityskaupan pääpiirteet 

 

OP-Pohjola teki vuonna 2014 oppaan omistajavaihdokseen, jossa neuvotaan, että 

yrityksestä luopuvan yrittäjän pitää valmistautua hyvin asiallisesti 

omistajavaihdokseen. Yrityksen nykyisen omistajan pitää olla hyvin tietoinen 

nykyisestä yrityskauppaan liittyvästä lainsäädännöstä sekä etsiä liiketoiminnalle 

uutta sopivaa jatkajaa. Opas omistajanvaihdokseen muistuttaa nykyistä yrityksen 

omistaja tiedustella kauppakohteena olevan yrityksen arvo ja asema markkinoilla 

tulevia kauppaneuvotteluita varten. Omistajanvaihdoksessa suunnittelu on tärkein 

osa koko yrityskauppaprosessia sekä luovuttajan että jatkajan kannalta. Yrityksen 

arvonmääritys tehdään suunnitteluvaiheessa, avuksi on kutsuttava asiantuntijoita. 

On toivottavaa että jo tässä vaiheessa suunnitellaan: 

– Tulevan kaupan rakenne 

– Kaupan prosessit 

– Kaupan rahoitus 
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Aiesopimus ja kauppakirja tehdään tässä vaiheessa, ostajalle on hyvin tärkeä 

selvittää yrityksen todellinen tilanne kaupan suunnittelussa. Toteuttaminen on 

seuraava vaihe, tässä vaiheessa laaditaan sopimukset ja allekirjoitetaan ne.  

Opas omistajanvaihdokseen neuvoo, että suunnittelun ja toteuttamisen vaiheen 

jälkeen yrityskaupan molempien osapuolten on varmistettava, että laaditussa 

sopimuksessa määritellyt ja vaadittavat kohdat toteutetaan asiallisesti. 

 

6.4.3 Yrityskauppaprosessi  

 

Yrityskauppa prosessina on huomattavasti monimutkaisempi kuin esimerkiksi 

kulutustavaran kauppa. Yrityskauppaprosessissa on monta eri vaihetta, myyjän ja 

ostajan on suunniteltava prosessia perusteellisesti.  

Yrityskauppaprosessilla on viisi eri vaiheetta: 

– Prosessin alku 

– Seulonta ja analysointi 

– Neuvottelut 

– Sopimusten tekeminen ja haltuunotto 

– Kehitys 

 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2012) 

On hyvin normaalia, että yrityskauppaprosessi kestä jopa vuosia ennen kuin 

kauppa tapahtuu. Yrityskauppaprosessi normaalisti alkaa kun yrityksen omistaja 

tekee päätöksen yrityksen myynnistä. Harvemmin prosessi alkaa kun omistaja saa 

houkuttelevan ostotarjouksen tulevalta jatkajalta. (Lakari 2014, 17.)  

Keskimäärin yrityksenkauppa kestää noin kuusi kuukautta hetkestä kun sopiva 

ostaja löydetään. Monet asiat vaikuttavat tähän, kuitenkin pääsyy on se, että 

kaupan kohteena oleva yritys on hyvin harvoin sellainen kuin ostaja toivoo sen 

olevan. Yritys on omistajan näköinen ja hän teki sen itselle.  Hyvän ja onnistuneen 

yrityskaupan tuloksena on niin sanotusti ostajan näköinen yritys. (Yritys 

myyntikuntoon – opas 2010, 5.) 
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Yrityskauppa prosessin vaiheet ostajan näkökulman mukaan jaetaan kolmeen 

päävaiheisiin: 

– Suunnittelu, etsitään kaikki mahdolliset ostokohteet ja valitaan sopivin 

– Toteuttaminen, tehdään kauppakirjat, hoidetaan rahoitus sekä neuvotellaan 

muut tärkeät asiat  

– Sopeuttaminen, uusi ostettu yritys kehitetään osaksi ostavaa yritystä  

 

 

 

Kuvio 12. Yrityskaupan vaiheet (Honkamäki & Pennanen 2010, 58, muokattu) 

Yrityskauppaprosessin aikana myyjällä ja ostajalla on usein tarvetta 

asiantuntijaosaamiselle.  Kaupan osapuolet voivat saada apua ulkopuolisilta 

konsulteilta joko yksityisiltä organisaatioilta tai sitten julkisen sektorin 

yritysneuvontapalveluista kuten kehittämisyhtiöiltä ja ELY-keskuksilta. (Yritys 

myyntikuntoon – opas 2010, 5.) 

 

6.4.4 Yrityskauppaan vaikuttavat tekijät 

  

Jokainen yrityskauppaprosessi on tapauskohtainen ja prosessiin vaikuttavat monta 

eri tekijä, osa tekijöistä pystytään kuitenkin luettelemaan, kauppaan onnistumiseen 

vaikuttavat: 

– Kaupan huolellinen suunnittelu 

– Riittävän ajan varaaminen 

– Yrityskauppaprosessin johtaminen loppuun asti 

– Prosessin osapuolten aikaisemmin saatu positiivinen kokemus yrityskaupoista 
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– Myytävän yrityksen tunnettavuus 

– Myytävä yritys on pienempi kuin ostaja yritys  

– Yrityskauppaprosessia nähdään oppimisprosessina 

(Tall 2014, 35)  

Rantasen mukaan (2013, 70) yrityskauppaan vaikuttavat olennaisesti prosessin 

osapuolten näkemyserot. Kauppaprosessin onnistumiseen ja näkemyserojen 

minimoimiseen, myyjän pitää yrityksen arvonmäärityksessä ja kaupanteossa 

esittää ostajalle tarvittavat laskelmat ja numerot jotka taas perustuvat asiallisiin ja 

uskottaviin tulkintoihin ja perusteluihin. 

 

6.4.5 Due diligence – prosessi   

 

Due diligence tutkimuksen tuloksena yrityskaupan osapuolet saavat tarvittavaa 

tietoa toisista. Käytännössä due diligence-tutkimus auttaa ostajaa tutustua 

ostokohteena olevan yrityksen: 

– Liiketoimintaan 

– Kirjanpitoon 

– Tilinpäätökseen 

– Oikeudelliseen tilaan 

Tutkimuksen tarkoitus on usein luoda ostajalle oikean kuvan kohdeyrityksen 

liiketoiminnasta sekä riskeistä ja mahdollisuuksista. (Blomquist, Blummé, Lumme, 

Pitkänen & Simonsen 2001, 9).  

Due diligence -tutkimuksen aikana myyjän pitää antaa ostajalle oikeaa ja riittävää 

tietoa. Myyjän kannattaa saada oikean kuvan ostajasta ja sen taloudellisesta 

tilanteesta varmistaakseen, että ostaja pystyy maksamaan kaupan hintaa. 

(Immonen & Lindgren 2006, 38.)  
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Due diligence –prosessin aikana selvitetään alla olevat asiat (Blomquist ym. 2001, 

19):  

1. Deal breakers - nämä asiat pystyvät perumaan kaupan 

2. Pricing issues - nämä asiat vaikuttavat yrityksen lopulliseen hintaan 

3. Structuring issues - kaupan rakenteeseen vaikuttavat asiat 

4. Acquisition agreement issues - kauppakirjoihin vaikuttavat asiat 

5. Post-closing issues - asiat jotka hoidetaan yrityskaupan jälkeen 

Myyjän rooli due diligence -tutkimuksessa jää yleensä aika vähäiseksi, myyjä 

olettaa että ostaja tutkii kaikki asiat jotka mahdollisesti voivat kiinnostaa. Tällä 

tavalla myyjä jättää antamatta ostajalle erikseen laadittuja takuita tai vakuuksia. 

(Blomquist ym. 1997, 21.) 

 

6.3.6 Yrityskaupan muodot  

 

Yrityskauppa toteutetaan yleensä kahdella tavalla: liiketoiminta- eli 

substanssikaupalla, tai osakekaupalla. 

Liiketoimintakaupassa myydään organisaation liiketoiminta mukaan lukien 

oikeudet ja velvoitteet. Liiketoimintakaupan kohteena voi olla yksityisliike, 

henkilöyhtiö tai osakeyhtiö. Liiketoimintakaupassa myyjän rooli on yrityksellä.  

Osakekaupassa kaupan kohteena ovat yrityksen osakkeet ja osuudet, myyjä 

pystyy  myymään joko koko yrityksen, osakkeiden tai osuuksien enemmistön tai 

sitten merkittävän vähemmistöosuuden. (Bergroth 1994, 372-373).  

6.3.7 Liiketoiminta- eli substanssikauppa 

 

Liiketoiminta- eli substanssikaupassa jatkaja ostaa luopujalta yrityksen 

liiketoiminnan ja koko omaisuuden, kuten: kalusto, koneet, laitteet, varasto, 

sopimuskanta ja muun liikeomaisuuden. Substanssikaupassa voidaan ottaa 

huomioon jatkajan tarpeita ja rajata kaupan kohde, tämä voi tapahtua vain 

luovuttajan suostumuksella. (Immonen ym. 2013, 28- 29.)  
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Liiketoiminta- eli substanssikauppa on myynnissä olevan yrityksen viimeinen 

liiketapahtuma. Liiketoimintakaupan yhteydessä yrityksen vanhat työtekijät siirtyvät 

uutteen työyksikköön, voimassa oleviin työehtoihin. (Immonen & Lindgren 2009, 

39).  

Liiketoiminta- eli substanssikauppa on ostajalle helppo ja turvallinen kaupan 

muoto. Ostajalle eivät siirry kaupan kohteena olevan yrityksen vastuut jos erikseen 

ei ole muuta sovittu. Yritystä ostavan organisaation on tiedettävä, että sopimukset 

normaalisti eivät ole siirtokelpoisia substanssikaupassa . Uuden omistajan pitää 

sopia sopimuskumppanien kanssa sopimussuhteiden jatkosta. (Lakari & Engblom 

2012, 41.)  

Liiketoimintakaupan hinta on myyntituloa yrityksen luovuttajalle. Myyjä voi nostaa 

rahat osakeyhtiöstä ja purkaa yhtiön. Liiketoimintakauppa vaatii myyjältä tarkkaa 

verosuunnittelua koska myyjän on vaikea ennakoida, kuinka paljon hän saa 

kaupasta verojen jälkeen.  (Lakari & Engblom 2012, 41–42.) 

 

6.3.8 Osakekauppa   

 

Yrityskaupan toinen yleisin vaihtoehto on osakekauppa, se perustuu myös 

rahavastikkeisiin, kuten liiketoimintakauppa. Myyjälle osakekauppa on paljon 

selkeämpää ja turvallisempaa, koska luovuttaja vapautuu yrityksen vastuista ja 

osakkeiden myynnistä saatu luovutusvoitto verotetaan pääomatulona. (Opas 

omistajanvaihdokseen 2014.)  

Myyjälle osakekauppa on irtaimen omaisuuden kauppa, tämän takia kauppaan ei 

ole yhtä tiukkoja muotovaatimuksia kuin liiketoimintakauppaan. 

Sopimus tehdään ja se on suositeltavaa yleensä kirjallisesti, mutta sopimuksen voi 

tehdä jopa suullisesti. Osakekaupan jälkeen yrityksen sopimussuhteet 

suurimmaksi osaksi eivät muutu. (Immonen ym. 2013: 31.)  

Osakekaupalle on ominaista, että yhtiön jokainen osakkeenomistaja voi luovuttaa 

omat osakkeet haluamalleen ostajalle haluamillaan kaupan ehdoilla.  

Osakekaupan myyjä ei tarvitse lupaa muilta osakkeenomistajilta, osakkeiden 

vaihdannan vapauden takia, myyjän on kuitenkin hyvää selvittää onko osakkeiden 
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vaihdannan vapaus rajoitettu erillisillä sopimuksilla, kuten omistajien välisellä 

osakassopimuksella tai yhtiöjärjestyksessä. Ennen osakkeiden luovutusta on 

selvitettävä yrityksen yhtiöjärjestys ja kiinnittää huomiota lunastus- tai 

suostumuslausekkeeseen. Yhtiöjärjestyksessä rajoitus on tarkoitettu 

osakkeenomistajille ja kolmansille osapuolille, yhtiön osakassopimus rajoittaa 

sopimuksen osapuolia. (Immonen & Lindgren 2009, 28) 

Osakekaupasta voi tulla turhia yllätyksiä, jos kaupantekohetkellä ostaja on ollut 

huomioimaton. Ostajan pitää tehdä due diligence-tutkimuksen saadakseen yhtiön 

toiminnasta riittävän kattava ja totuudenmukainen kuva.  

Due diligence – selvitys voi tutkia esimerkiksi laskentajärjestelmiä ja 

taloushallintoa, sopimusriskejä, operatiivista toimintaa, valmistusprosessia ja 

mahdollisia kilpailuoikeudellisia olosuhteita. Eri alan asiantuntijoiden tehtävä due 

diligence –tutkimusta. (Immonen ym. 2013: 31.)  

 

 

7 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET, TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA MENETELMÄ  

 

Tässä kappaleessa perehdytään tutkimuksen tavoitteisiin, tutkimustehtävään ja 

laadulliseen menetelmään tieteellisten kirjoitusten kautta. 

Seuraavassa kappaleessa perehdytään haastatteluun suunnitteluun ja sen 

toteutukseen, kuvataan lyhyesti yritystä.  

 

7.1 Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus   

 

Tutkijan valitessa sopivaa tutkimusmenetelmää on otettava huomioon seuraavat 

asiat, minkälaista tietoa etsitään ja keneltä tai mistä sitä haettava (Hirsjärvi, S., 

Remes, P. ja Sajavaara, P., 2010, s. 184) 

Käytän tutkimuksessani laadullista eli kvalitatiivista lähestymistapaa, jonka etuna 

pidetään todellisuuden ja subjektiivisuuden korostaminen. Tutkijoille ympäri 

maailma on vaikeata kvalitatiivisen tutkimuksen määritteleminen ja siihen on 

montaa syytä. Ensiksi on otettava huomioon, että kvalitatiivinen menetelmä viittaa 

loogisen käsitteen sijasta käytäntöön, joka on viime kädessä sormenpäissä. 
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Vaikeus määritellä selkeästi menetelmää kierretään usein määrittelemällä, että 

kvalitatiivinen tutkimus on vastakohta kvantitatiiviselle tutkimukselle. (Koskinen, I., 

Alasuutari, P., Peltonen, T. 2005, s. 30) 

Hirsjärven ym. (2010, 181–182.) mukaan laadullisen tutkimuksen tavoitteena on 

ymmärtää tutkimuskohdetta, sekä ihmisten, paikkojen että tapahtumien kuvaukset. 

Tutkimusta voidaan pitää luotettavana kun kuvaukset ja siihen liitetyt selitykset ja 

tulkinnat sopivat yhteen. (Hirsjärvi ym., 2010, s. 232)  

Tutkimusaineistoni empiria osuus koostuu haastattelusta, mikä onkin 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa yleisin aineistonkeruumenetelmä (Puusa, 2011, s. 

77)  

Haastattelumenetelmän valintaan on vaikuttanut tämän menetelmän suhteellinen 

edullisuus, yksinkertaisuus ja tiedon keruun nopeus. Tutkimusmenetelmänä 

käytetty laadullinen tutkimus on sopinut erinomaisesti tämän tutkimuksen 

toteuttamiseen. 

Tutkijat pitävät haastattelu tutkimusmenetelmänä järjestelmällisenä tiedonkeruun 

muotona. Hyvällä haastattelulla on oltava tarkasti etukäteen asetetut tavoitteet, 

tällä tavalla saadaan mahdollisimman luotettavaa tietoa.  

Muodollisuudella ja strukturoinnilla on oma olennainen vaikutus haastattelun 

muotoon. Tutkijoiden käytössä on kolme eri haastattelun muotoa, strukturoitu 

haastattelu eli lomakehaastattelu, puolistrukturoitu- eli teemahaastattelu ja avoin 

haastattelu. (Hirsjärvi ym., 2010, s. 207–209)  

Puolistrukturoitu haastattelua kutsutaan myös ”teemahaastatteluksi”. 

Teemahaastattelulle on ominaista, että tutkija määritä kysymykset jotka on valittu 

etukäteen teoreettisesta viitekehyksestä, ja haastateltava vastaa niihin omin 

sanoin ja joskus jopa ehdottaa omia kysymyksiä. Haastateltava voi myös poiketa 

kysymysten järjestyksestä. (Koskinen ym., 2005, s. 104–105) 

Puolistrukturoitu haastattelu osoittautunut kolmesta haastattelutyypeistä 

sopivimmaksi tähän tutkimukseen koska tutkimuksen onnistumisen kannalta on 

olennaista, että haastateltava vastaa kysymyksiin omin sanoin. 
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 Haastateltaviksi valittiin yrittäjä, sillä sukupolvenvaihdos hänen omistamansa 

perheyrityksessä on ajankohtainen. 

Valitessa haastattelumenetelmän olen ottanut myös huomioon haastattelujen 

mahdollisia haittoja kuten, haastattelujen avulla saadaan epäsuora tietoa: 

haastattelussa saadaan selville vastaajan rekonstruoiman käsityksen, ei itse 

asiaa. (Koskinen ym., 2005, s. 107) 

Tässä tutkimuksessa on kerätty teoreettista aineistoa kirjoista ja muista lähteistä 

on käytetty työn teoriaosuudessa sekä haastattelukysymyksien muodostumiseen.  

Tämän tutkimuksen aineistoa on kerätty ja analysoitu. Analyysin jälkeen on 

syntynyt entistä syvempi ymmärrys perheyrittäjyydestä, sukupolvenvaihdos 

prosessista, tiedon roolista sukupolvenvaihdos prosessissa ja siihen liittyvistä 

asioista kuten: perheyrittäjyys, tiedon siirtäminen ja sukupolvenvaihdos 

prosessista yrityskauppana. 

 

8 HAASTATTELUN SUUNNITELU JA TOTEUTUS 

 

Tässä kappaleessa perehdytään haastatteluun suunnitteluun ja sen toteutukseen, 

kuvataan lyhyesti yritystä. Kysytään luopujalta: onko Esko Otava Oy perheyritys, 

minkälaiset arvot ovat yrittämisen taustalla, perheen vaikutus yritykseen, tiedon 

rooli sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Analysoidaan tiedon 

rooli sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa ja tutkimustuloksia. 

Seuraava kappale on johtopäätökset, jossa kerrotaan case yrityksen 

yrityskauppaprosessista ja tiedon jakamisesta työntekijöiltä uudelle omistajalle. 

 

8.1 Haastatteluprosessin kuvaus 

 

Ennen tutkimuksen aloittamista tavoitteeksi asetin yhden perheyrittäjän 

haastattelu, jolloin tutkimuksessa olisi mukana tämä henkilö ja hänen omistama 

perheyritys. 

Kaksi ensimmäistä haastattelua käsittelivät sukupolvenvaihdoksen suunnittelua, 

kolmas ja neljäs haastattelu käsitteli sukupolvenvaihdoksen toteutustapaa eli 

yrityskauppa ja tiedon siirtämistä edeltäjältä jatkajalle. 
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Ensimmäisen haastattelun perusteella pidin mahdollisena lisähaastattelujen 

tarvetta. Toisen ja kolmannen haastattelun aikana sain lisää materiaalia 

analysointia ja tulkintaa varten. 

Neljäs haastateltu oli viimeinen haastattelu kerta. Haastattelut tapahtuivat 

yrityksen toimitiloissa, kokoushuoneessa ensimmäinen, kolmas ja neljäs 

haastattelu tapahtui työpäivän aikana, toinen haastattelu illalla varsinaisen 

työpäivän päättymisen jälkeen. 

Kysyin lupaa haastattelun nauhoittamiseen, ja yrittäjä suostui siihen. Ensimmäinen 

haastattelu kesti 1,5 tuntia, toinen noin tunnin, kolmas ja neljäs haastattelu kestivät 

kaksi tuntia jokainen. 

Tämän tutkimuksen onnistumisen kannalta on hyvin tärkeä että haastattelussa 

saadut tiedot pitävät paikkansa. Tutkijana minulla on oma näkemys haastattelun 

aikana saaduista aineistoista: haastateltavalla henkilöllä ei ollut mitä syytä antaa 

harhaisen kuvan yrityksestä tai sen nykytilanteesta, sillä yrityksessä ei vallitse 

konfliktitilanne, eikä rehellisillä vastauksilla ole minkäänlaista vahinkoa yritykselle 

tai haastattavalle.  

Kyseinen yritys on valittu tutkimuskohteeksi, koska se sopii hyvin tutkimuksen 

käsittelevän aiheeseen eli se on perheyritys jossa sukupuolenvaihdos on jo 

tapahtunut. Tutkimalla kyseistä yritystä pyrin saamaan yleisen kuvan 

suomalaisesta perheyrityksestä sen sukupolvenvaihdosprosessin suunnittelusta, 

läpiviennistä, tiedon siirrosta prosessin aikana, ongelmista, uhista ja 

mahdollisuuksista. 
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8.2 Yrityksen lyhyt kuvaus 

 

Esko Otava oy on perustettu vuonna 1974. Yritys on pieni, alle 15 työntekijää, 

muovikortteja suunnitteleva, valmistava, markkinoiva ja myyvä perheyritys. 

Yrityksellä on tytäryhtiö Moskovassa, perustettu vuonna 2004.  

Tytäryhtiö Venäjällä vastaa Venäjän ja IVY maiden markkinoista. Esko Otava 

Oy:llä on asiakaita ympäri Eurooppa ja lähes kaikissa IVY maissa, esimerkiksi 

Kazakstanin ja Azerbaidzhanin markkinoilla yritys on johto asemassa 

pankkisektorilla. 

 

8.2.1 Haastattelu Esko Otava Oy  

 

Esko Otavan päällimmäisenä syynä ryhtyä yrittäjäksi on ollut halu toimimaan 

vapaasti ja vastuullisesti, sekä etsiä uusia haasteita ja pyrkiä eteenpäin.  

Hänen mielestä palkkatyö ei sopinut hänelle ollenkaan. Vuosien työkokemus, 

ammattitaito ja osaaminen tekivät yrittäjäksi ryhtymisestä suhteellisen helppoa. 

Tulevana yrittäjänä hän kävi yrittäjille suunnatussa starttikurssissa josta sai 

tärkeimmät tiedot yrittämisestä ja yrityksen perustamisen vaiheista.  

Esko Otava pitää tärkeämpinä yrittäjäominaisuuksina ammattitaitoa, rehellisyyttä, 

sitkeyttä, luovuutta, stressisietokykyä ja tietenkin rohkeutta. Yrittäjän on hyvä olla 

myös positiivinen, sosiaalinen, aktiivinen ja organisointikykyinen. Nämä 

yrittäjäominaisuuksia ovat hyvin tärkeät sekä jokapäiväisessä yritystoiminnassa 

että sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa.  

 

 

8.2.2 Arvot yrittämisen taustalla 

 

Yrittäjä joka suunnittelee siirtää liiketoimintansa seuraavalle sukupolvelle, toimii eri 

tavalla kuin yrittäjä jonka tavoitteena on saada nopeasti mahdollisimman suuren 

voiton (Aminoff ym., 2005, s. 31) 
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Kysyttäessä Esko Otavalta hänelle yrittäjänä tärkeistä asioista ja arvoista, sain 

vastaukseksi: asiakaslähtöisyys, asiakkaiden luottamus, asiakassuhteiden 

pitkäikäisyys, töiden onnistuminen ja tietenkin yrityksen kasvollisuus ovat hänelle 

kaikkein tärkeimmät asiat.  

Yrittäjän mielestä yritystoiminnan jatkuva kehittäminen ja parantaminen kuuluvat 

perheyrityksen tärkeimpiin asioihin. Lisäksi työntekijöiden viihtyvyys ja pysyvyys 

yrityksessä nähdään tärkeinä asioina. Työntekijöiden sairaspissaoloja on lähes 

nollan kohdalla. Vaihtuvuus on hyvin pieni esimerkiksi, viime vuosien aikana 

yrityksestä on lähtenyt vain yksi työntekijä. Työntekijän lähtemisen syynä on ollut 

unelma työpaikan löytäminen ja huomattavasti korkeampi palkka.  

Esko Otava Oy:n työntekijöiden palkat ovat korkeampi kuin kilpailevien yritysten 

palkat. Heidän motivaatio on hyvin korkealla ja luonnollisesti työntekijöiden 

tehokkuus on hyvällä tasolla.  

Perheyrityksen kasvollisuus on hyvinkin selvä Esko Otava Oy:n toiminnassa, 

yrityksellä on sen perustajan ja omistaja-johtajan nimi.   

Omistaja-johtajan mielestä hänellä on niin sanotusti henkilökohtainen vastuu 

yrityksestä sekä sen tuotteista ja palveluista. 

Liiketoiminnan kasvollisuus ja vastuu yrityksestä vaikuttavat myös merkittävästi 

sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun. Omistaja-johtajalla on ollut vastuu 

yrityksestä sekä vastuu löytää liiketoiminnalle sopiva jatkaja joko perheen sisältä 

tai sen ulkopuolelta. 

Esko Otavan mielestä hänen omistamansa yrityksen kasvollisuus on parantanut 

yrityksen vastuullisuutta toiminnassa, koska sidosryhmät ovat tietoisia, kenellä on 

ollut vastuu päätöksenteosta. Esko Otava on pitänyt oman yrityksen kasvollisuutta 

liiketoiminnan ratkaisevana avaintekijänä. 
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8.2.3 Esko Otava Oy on perheyritys 

 

Tutkimukseni kohteena oleva yritys sopii useimpiin perheyrityksen määritelmiin. 

Yrityksen on omistanut perhe, jonka isä on entinen: 

– Omistaja-johtaja,  

– Yrityksen perustaja,  

– Toimitusjohtaja   

– Hallituksen puheenjohtaja  

– Koko yrityksen osakekannan omistaja 

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu vaiheessa Esko Otavan poika työskenteli 

perheyrityksen palveluksessa ja vastasi graafisesta suunnittelusta. Omistaja-

johtajan avovaimo vastasi yrityksen viennistä. Omistaja-johtajan avovaimon poika 

työskenteli yrityksessä projektipäällikkönä. Omistaja-johtajan nuorin tytär on ollut 

kesäisin töissä yrityksessä erilaisissa avustavissa tehtävissä.  

Aiemmin esitetyistä perheyrityksen ominaisuuksista täyttyvät määräävä 

omistusosuus sekä se, että omistaja-johtajan lisäksi yksi tai useampi 

perheenjäsen on sitoutunut yrityksen päivittäiseen toimintaan. Siten liiketoiminta, 

perhe ja omistus ovat tiiviisti kietoutuneena toisiinsa. Entinen omistaja-johtaja on 

myös yrityksen perustaja.  

Esko Otavan mielestä Esko Otava Oy on ollut ilman muuta perheyritys, eli 

subjektiivisen mittarin mukaan tämä on ollut perheyritys. Omistajan mielestä 

perheyrityksiä voi mitata eri mittareiden mukaan kuten esimerkiksi rakenteellisen 

eli omistajuuteen perustuvaan mittariin tai toiminnallisen mittarin mukaan. Hänen 

mukaan jos perhe omistaa esimerkiksi 51 % yrityksen osakkeista ja loput on 

jossain maailmalla se on perheyritys, koska määräysvalta kuitenkin pysyy perheen 

jäsenillä.  

Esko Otavan mielestä hänen omistama yritys on myös toiminnallisen mittarin 

mukaan perheyritys, koska perheen jäsen on perustanut yrityksen ja perheen 

jäsenet ovat töissä yrityksessä. Tutkimukseni kohteena oleva yritys sopii useimpiin 

perheyrityksen määritelmiin.  
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8.2.4 Perheen vaikutus yrittäjyyteen 

 

Perheellä on ollut yrittäjyyteen monenlaisia vaikutuksia. Esko Otavan mielestä se 

antoi sekä mahdollisuuksia että rajoituksia yritystoiminnan järjestämiseen. Esko 

Otava piti perheettä tärkeänä vahvuuksina yritystoiminnassa. Liiketoiminta ja koti 

asioita menivät sujuvammin, kun tehdään töitä yhdessä ja saadaan semmoista 

tukea toisilta, jota ei ole mahdollista saada muualta kuin perheeltä.  

Tämän takia on ratkaiseva, että jatkaja olisi perheen jäsen esimerkiksi vanhin 

poika tai sittenkin avovaimon poika. 

Perheeltä sai aina tukea esimerkiksi kun suunnisteli tai kehitti uutta toimintaa, 

palvelua tai tuotetta. Esko Otavan Oy:ssä työpanokset on ollut jaettu hyvin 

tarkasti, kuitenkin perheen jäsenet osasivat tehdä toistensa töitä ainakin osittain. 

Jokainen perheen jäsen teki enemmän sitä, jonka tuntui enemmän omaksi 

vahvuudeksi. 

Uhat ja heikkoudet jotka ovat tyypillisiä perheyrityksille, kuten avioero tai 

perhejäsenten sairastuminen, Esko Otava on onnistunut muuttaman voimaksi, 

hänellä on ollut kaksi avioeroa ja vaikka henkilökohtaisella tasolla hänellä oli 

ongelmia, hän ei antanut niiden vaikuta negatiivisesti yrityksen liiketoimintaan. 

Hänen mielestä kaikille pienikokoisille yrityksille, onko se sitten perheyritys tai ei, 

yhden avainhenkilön avioero, sairastuminen tai kuolema on hyvinkin suuri uhka.  

Omistaja-johtajan mielestä jos yhtiö on esimerkiksi alle 20 työntekijän suuruinen, 

riippumatta yhtiön muodosta, silloin saattaa olla toimivalla johdolla liiankin suuri 

merkitys yhtiön toiminnan tuloksen kannalta. Toimivan johdon henkilökohtaiset 

ongelmat, kuten avioero tai liikenneonnettomuus, voivat yllättävilläkin tavalla 

heijastua yrityksen toimintaan ja sitä kautta yhtiön tulokseen. Toisenlaisena 

uhkana voi olla jos yrityksen avainhenkilöitä eivät pysty erottamaan yksityistä 

elämää yrityksen liiketoiminnasta. 

 

  



69 
 

Tämä uhka voi johtaa monenlaisiin ongelmiin sekä perheen että perheyrityksen 

sisällä. Kuitenkin omistaja-johtajan mukaan, vaikka yksityiselämässä olisi omia 

huolia tai ongelmia, on tärkeättä olla unohtamatta suorita tehtäviä jotka liittyvät 

yrityksen sekä nykytilanteeseen että tulevaisuuteen, kuten esimerkiksi jatkuva 

markkinointi.  

 

8.2.5 Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu 

 

Vuonna 2008 yrityksen omistaja teki päätöksen suorittaa sukupolvenvaihdoksen 

mahdollisimman nopeasti, terveydentilansa vuoksi. 

Omistajalla ei ollut suunnitelmia jäädä heti eläkkeelle, omistus oli alussa 

suunniteltu siirtää vanhimmalle pojalle joka on toiminut tietokonegraafikkona 

kyseisessä yrityksessä. Esko Otava suunnitteli jatkaa työtä niin pitkää kuin terveys 

sitä salli. Sillä hänen mielestä perheyrityksen pyörittäminen ei tunnu työltä, vaan 

mukavalta toiminnalta. 

Tietenkin on semmoisia päiviä kun työnteko tuntuu työltä, mutta ne ovat 

harvinaisia ja sekin johtuu siitä että yrityksessä on tehty joku asia väärin ja 

asiakkaalle on tullut siitä haita. Virheiden korjaaminen on ainut osa koko 

työprosessista mikä tuntuu työltä Esko Otavan mukaan. 

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu on ollut jo vuosia mielessä, Esko Otava on 

suunnittelut yrityksen omistuksen siirtoa seuraavalle sukupolvelle. Esko Otava 

omistajana ymmärtää sukupolvenvaihdosprosessin haasteita ja on paneutunut 

siihen kunnolla. Esko Otava Oy:ssä määräysvalta ja omistus ovat olleet kokonaan 

perheen sisällä.  

Esko Otavan mielestä, ei kannata perusta yritystä jonka ohjataan liian monen 

ihmisten toimesta, tehtäviä voidaan jakaa, mutta on turha rakentaa yritystä jossa 

on enemmän kuin yksi johtaja, muuten muodostuu riitatilanne siitä kuka johtaa ja 

mitäkin. 

Esko Otavan mielestä sopivin tapa toteuttaa sukupolvenvaihdosta ei ollut yrityksen 

lahjoittaminen pojalle ilman vastiketta vaan lahjaluonteinen kauppa. 

Lahjaluonteisella kaupalla etuna on, että omistaja saa rahaa omasta yrityksestä. 
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Sukupolvenvaihdoksen realisointi lahjanluontoisella kaupalla on laillisesti sopiva 

tapa, koska jatkajana on luovuttajan lapsi ja yritys on ollut yli kymmenen vuotta 

omistajan omistuksessa. Lahjanluontoisen kaupan suurempana etuna olisi se, että 

tällä tavalla yrityksestä voidaan lahjoittaa puolet jatkajalle ilman 

veroseuraamuksia. Toisena sukupolvenvaihdoksen vaihtoehtona pidettiin kauppa 

ulkopuoliselle taholle.  

Esko Otavan mielestä yrityksen sidosryhmille päätös sukupolvenvaihdoksesta ei 

ollut yllätyksenä, koska asiasta on mainittu viime aikoina osalle asiakkaita sekä 

henkilökunnalle. Yrityksen henkilökunnalle ja muille sidosryhmille suunniteltiin 

ilmoittamista virallisesti tulevasta sukupolvenvaihdoksesta vasta kun jatkajan 

kanssa on alekirjoitettu kauppasopimus. 

Yrityksen sidosryhmät suhtautuivat hyvin myönteisesti yrityskauppaan. Virallinen 

ilmoitus sukupolvenvaihdoksesta suunniteltiin tehdä yrityksen asiakkaille kirjeitse 

kun prosessi oli viety loppuun asti. Luovuttaja ja jatkaja suunnittelivat käydä isojen 

asiakkaiden luona yhdessä ilmoittamassa sukupolvenvaihdoksesta 

Esko Otava on perehtynyt konsulttiyrityksen avustuksella sukupolvenvaihdokseen 

liittyviin vero kysymyksiin, ja hänen mielestä verottaja ei ole aina tarpeeksi 

kiinnostunut pitkäaikaiseen verottamiseen, vaan lähinnä lyhytaikaiseen 

verottamiseen. Verotuksen ennakoinnin avulla vältyttiin turhista ja yllättävistä 

veromaksuista ja pystyttiin vallitsemaan paras mahdollinen sukupolvenvaihdoksen 

malli. 

 

8.2.6 Tiedon rooli sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa  

 

Case yrityksen sukupolvenvaihdos toteutettiin liiketoimintakauppana ja se on 

mennyt seuraavalla tavalla: 

– Prosessin alku 

– Seulonta ja analysointi 

– Neuvottelut 

– Sopimusten tekeminen ja haltuunotto 
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– Tiedon siirtäminen 

– Kehitys 

Vuonna 2008 yrityksen omistaja teki päätöksen suorittaa sukupolvenvaihdoksen 

mahdollisimman nopeasti, terveydentilansa vuoksi. 

Sukupolvenvaihdosprosessin suunnittelun loppuvaiheessa jatkaja eli omistajan 

vanhin poika on päättänyt lähteä yrityksestä, koska ei ollut valmis jatkamaan 

yrityksessä omistajana. Tästä syystä omistaja-johtaja teki päätöksen myydä 

yrityksen ulkopuoliselle taholle. 

Aronia Oy niminen konsulttiyritys oli suunnitellut liiketoimintakauppa ja avustanut 

molempia kaupan osapuolia yrityskaupassa liiketoimintakauppana. 

Sukupolvenvaihdosprosessin toteutukseen meni noin puoli vuotta, prosessin 

nopeuteen vaikutti omistajan äkillisesti huonontunut terveydentila. 

Yhteensä yrityksellä oli puolessa vuodessa 5 potentiaalista ostajaa. 

Vuonna 2008 oli tehty kaikki liiketoimintakaupan valmistelut kuten 

erityistilintarkastus due-diligence prosessin yhteydessä.  

Omistaja-johtaja oli hyvin huolissaan omasta terveydentilasta, sen takia hän oli 

kiinnostunut myymään yrityksen mahdollisimman nopeasti. Kuitenkin omistaja piti 

ratkaisevana asiana yrityksen työntekijöiden tulevaisuus, omistaja halusi 

varmistaa, että työntekijät saavat pitää omia työpaikkoja vanhoilla ehdoilla. 

Neuvottelujen tuloksena oli: sukupolvenvaihdos suoritetaan liiketoimintakauppana. 

Kaikki yrityksen työntekijät saavat pitää työpaikkoja sekä vanhoja etuja myös 

liiketoimintakaupan jälkeen. 

Yrityksen omistaja on jatkanut yrityksessä myyntijohtajana ja on siirtänyt tietoa 

uudelle omistajalle jatkuvasti, mutta terveydentilansa vuoksi hän jäi eläkkeelle noin 

puolen vuoden kuluttua liiketoimintakaupan jälkeen. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tämä tutkimus tuki aiempaa sukupolvenvaihdossuunnittelua ja toteutusta 

käsitteleviä tutkimuksia siltä osin, että sukupolvenvaihdos pitkä ja 

suunnitelmallinen prosessi, ja siihen voi mennä hyvinkin 5-10 vuotta.  

Case yrityksen sukupolvenvaihdos on alkanut kun yrityksen omistaja on tehnyt 

päätöksen yrityksen myynnistä, Lakari (2014) myös totea saman asian, 

harvemmin sukupolvenvaihdoksen prosessi alkaa kun omistaja saa houkuttelevan 

ostotarjouksen tulevalta jatkajalta. 

Case yrityksen yrityskauppaprosessin aikana myyjällä ja ostajalla on ollut myös 

tarvetta asiantuntijaosaamiselle. Kaupan osapuolet saivat apua ulkopuoliselta 

konsultilta. Ulkopuolisen konsultin tarve on myös kuvattu oppaassa Yritys 

myyntikuntoon 2010. 

Case yrityksen sukupolvenvaihdoksen suunnitteluprosessi on ollut hyvin 

samansuuntainen esimerkiksi Koirasen(2000), tutkimuksen kanssa jossa tutkitaan 

jatkajan työssä oppimista ja erillistä mentorointia, kuitenkin 

sukupolvenvaihdosprosessin loppuvaiheessa suunniteltu jatkaja eli omistajan 

vanhin poika on päättänyt lähteä yrityksestä. Tästä syystä yritys myytiin sittenkin 

ulkopuoliselle taholle. Tästä huolimatta yrityksen uusi omistaja joka tuli perheen 

ulkopuolelta on saanut sekä hiljaista että eksplisiittistä tietoa yrityksen osaavilta 

työntekijöiltä. 

Sukupolvenvaihdosprosessin aikana varmistettiin seuraajan kyvykkyyttä ja 

liiketoiminnan mahdollisimman häiriötöntä jatkumista uudelle omistajalle eli 

ulkopuoliselle taholle. Samalla on tapahtunut jatkajan valmentaminen tuleviin 

johtotehtäviin. Se on tapahtunut mentorointiprosessissa ja tiedon siirtämisen 

prosessissa. 

Virtainlahden (2009) sekä tämän pro-gradu tutkielman mukaan jatkajan on 

ymmärrettävä, että kaikki tieto mitä hän sai edeltäjältä ja osaavalta 

henkilökunnalta on hyvin arvokasta tietoa. Uuden omistajan ei tarvinnut keksiä 

uusia menetelmiä ja toimintamalleja, hän käytti jo testattuja ja sopivia menetelmiä. 
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Käyttämällä hyvin toimivia toimintamalleja säästetään organisaation voimavaroja 

ja aikaa.  

Teerikankaan (2008) tutkimuksen ja case yrityksen sukupolvenvaihdoksen 

suunnittelussa ja toteutuksessa on paljon yhteneväisyyksiä, case yrityksen entinen 

omistaja Esko Otava on luonnut muutosmyönteisen ilmapiiriin, jotta 

sukupolvenvaihdoksen suunnittelun ja itse prosessin läpivieminen onnistuu 

mahdollisimman hyvin ja sujuvasti.  

Vaikka yrityksen entinen omistaja on lähtenyt yrityksestä terveyden vuoksi, 

yrityksen kaikki työntekijät jotka ovat olleet yrityksen palveluksessa 10–20 vuotta 

ovat jääneet yritykseen ja ovat jakaneet tietoa uuden omistajan kanssa. 

Entinen omistaja on ollut harvoin tavoitettavissa huonon terveytensä vuoksi. Tästä 

huolimatta uudella omistajalla on ollut aina osaavien työntekijöiden tieto 

käytettävissä, he ovat olleet valmiita ja halukkaita jakamaan tietoa.  

Entisen omistajan mukaan meni noin vuosi ennen kuin tieto, myös hiljainen tieto, 

on siirtynyt uudelle omistajalle, työprosessien kautta.  

Uusi omistaja on myös aloittanut rakentamaan uutta tietoa yrityksessä, hän toi 

uutta osaamista ja sen tuloksena yritys on lisännyt palveluvalikoimaa asiakkaille. 

 

10 YHTEENVETO 

  

Tämän pro-gradu tutkielman aiheen valintaan vaikutti aiheen ajankohtaisuus 

monelle sekä suomalaiselle että eurooppalaisille yrityksille. Arvioiden mukaan 

pelkkä Suomessa tapahtuu vuodessa 8000–9000 yritysten sukupolvenvaihdosta. 

(Stenholm  2003, 16-17.)   

Sukupolvenvaihdosprosessin suunnittelu ja toteuttaminen riippuu aina yrityksestä, 

perheestä, luopujasta ja jatkajasta, kun taas tiedonsiirtoprosessin onnistuminen on 

kiinni luopujasta ja jatkajasta. Esko Otava Oy:n tapauksessa luopujan lähtiessä 

yrityksestä osaava henkilökunta on ollut vastuussa tiedonsiirtoprosessin 

onnistumisesta.  



74 
 

On itsestään selvä että ei ole samanlaisia perheitä, yrityksiä, luopujia ja jatkajia. 

Tästä syystä on mahdotonta luoda yhtä oikea tapa toteuttaa sukupolvenvaihdos 

perheyrityksessä. Jokaisessa sukupolvenvaihdosprosessissa pitää olla alla 

mainitut tekijät:  

– Huolellinen suunnittelu 

– Perehtyminen 

– Toteuttaminen   

– Tiedon siirto  

Tilanteissa joissa ei otettu huomioon näitä tekijöitä, hyvin todennäköisesti ilmestyy 

luovuttajalle tai jatkajalle yllättäviä veromaksuja, arvokkaan tiedon menettämistä ja 

muita ongelmia. Esko Otavan mukaan se on osoitus huonosta suunnistelusta.  

Sukupolvenvaihdosprosessin aikana ja sen jälkeen konsulttiyrityksen avustuksella 

on kiinnitetty erityistä huomiota tiedon siirtämiseen osaavilta työntekijöiltä 

jatkajalle.  

Esko Otava Oy:n sukupolvenvaihdosta voidaan pitää onnistuneena koska uudelle 

omistajalle on siirretty sekä hiljaista että eksplisiittistä tietoa, jonka takia yritys on 

jatkanut liiketoimintaa menestyvänä organisaationa. 

Tutkielman tuloksena on ymmärrys, että edeltäjän omistama tieto on hyvin tärkeä, 

mutta organisaation osaavien työntekijöiden omistama tieto voi korvata edeltäjän 

tiedon, varsinkin pienikokoisessa yrityksessä jossa työtehtävien kierrättäminen ja 

jakaminen työntekijöiden keskuudessa on jokapäiväinen käytäntö. 
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