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Yrityskauppaa pidetään usein hyvänä keinona kasvaa, nopeana väylänä uusille 

markkinoille tai uuden osaamisen hankkimiseen. Kuitenkin tutkimuskenttä on 

keskittynyt perinteisesti vain suurien yritysten yrityskauppojen tutkimiseen.  Pienien 

ja keskisuurien yritysten määrä kappaleina on kaikista yrityksistä korkea, ja näiden 

yritysten yrityskaupoissa korostuvat usein eri tekijät kuin suurten yritysten 

yrityskaupoissa. 

Tässä Pro-Gradu tutkielmassa pyrkimyksenä oli kuvata ja ymmärtää tekijöitä, jotka 

vaikuttavat suomalaisten pk-yritysten omistajanvaihdosten epäonnistumisen tai on-

nistumisen taustalla. Tekijöiden pohjalta pyrittiin luomaan viitekehys omistajanvaih-

dosten haasteiden tunnistamiseksi. Tutkimus suoritettiin laadullisena tutkimuksena 

Finnvera Oyj:n sekundäärisestä aineistosta. 

 

Tutkimus osoitti, että pk-yrityskaupan menestyksellisyyteen vaikuttavat niin ostaja-

yrittäjän kompetenssit, yrityskohtaiset tekijät kuin yrityskauppatekijätkin. Ostaja-yrit-

täjän kompetensseista toimialaan soveltuva koulutus ja työkokemus sekä erityis-

osaaminen piirtyivät aineiston valossa määräävästi esiin. Ostettavaan organisaa-

tioon liittyviä tekijöitä olivat ikä, koko, kilpailutilanne ja kannattavuus, ja yrityskaup-

patekijöistä voidaan katsoa valuaation ja rahoitusrakenteen piirtyvän esiin. 
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Mergers and Acquisitions (M&A) are often considered as an important source of 

growth, a quick entry for new markets or an easy way to obtain new knowledge. The 

field of research, however, has traditionally been focused merely on M&A’s by large 

corporates despite the fact, that out of all organizations most are small and medium 

sized enterprises (SME). Furthermore, the critical factors in M&A’s of SME’s differ. 

 

The purpose of this study was to illustrate and comprehend the factors, which affect 

to the success rate of the Finnish SME –acquisitions. Based on those factors, the 

intend was to create a conceptual framework for recognizing risks in business 

transfers. The study was conducted as a qualitative study and the empirical material 

was gathered from secondary sources of Finnvera Plc.  

 

The study showed as a result, that the success of an SME acquisition is affected by 

the buyer-entrepreneur’s competences, the organizational aspects and the acquisi-

tion related factors. Out of buyer-entrepreneur’s competences industry related train-

ing and experience together with specialty skills rose to a major role. Organization 

aspects that had an effect to the success rate most important were age and sized 

of the enterprise, competitive situation and profitability. Valuation and financial struc-

ture were among those acquisition related factors that were outlined from the mate-

rial. 
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1. JOHDANTO 
 

 

" Omistajanvaihdokset – keino pelastaa yrityksiä ja kirittää kasvua” 

 

Näin otsikoi Elinkeinoelämän Keskusliitto uutisensa 2.11.2016. Järjestön yrittäjyys- 

ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Jari Huovinen kirjoittaa, että pk-yritysken-

tän ajankohtainen kohtalonkysymys on, kuinka varmistaa yrityskentän jatkuvuus ja 

tukea yritysten kasvua ja uudistumista. Mikäli omistajanvaihdosta pohtivat yritykset 

eivät löydä toiminnalleen jatkajaa, vaarana on tuhansien kannattavien yritysten ja 

työllistävien toimijoiden toiminnan lakkaaminen. Varsinkin pienemmillä paikkakun-

nilla vaikutus työllistämiseen voi olla kohtalokas. (EK 2016) 

 

Pienyritysten perustaminen ja yrittäjyys on elinkeinopolitiikassa perinteisesti nähty 

hyvinkin tärkeänä työllistävänä tekijänä, ja kansantalouden kasvun myötävaikutta-

jana (Bhidé 2000, 3). Toisaalta samalla yhä useampi yrittäjä on saavuttamassa elä-

keikää (Tilastokeskus 2011), ja suuri määrä yrityksiä voi jäädä vaille jatkajaa, kuten 

EK:ssakin (2016) on nyt herätty huomaamaan. Omistajanvaihdosten vaikutus muun 

muassa kansantalouteen on aiemmin saavuttanut vain verraten vähän huomiota 

tieteellisessä kirjallisuudessa, vaikka esillä on enenevissä määrin todisteita siitä, 

että omistajanvaihdosten mahdollisuuksien turvaaminen ja yritysten vaihtuvuuden 

esteiden poistaminen ovat varteenotettavia poliittisia tavoitteita. (Battisti & William-

son 2015, 32; Yrittäjyyskatsaus 2012, 64; EK 2016) 

 

Yrittäjyyteen kannustetaan, ja yrittäjäksi lähtemisen tapoja voi olla useita. Eräs 

keino on yrityksen tai sen liiketoiminnan ostaminen. Tällöin yrittäjäksi lähtevällä on 

parhaimmillaan valmiina asiakaskunta, verkostot sekä asiansa osaavat työntekijät. 

Omistajanvaihdos voi täten hyvinkin olla varteenotettava vaihtoehto yrittäjyyden al-

kuun tai kasvuun: useat tutkimukset toteavat, että omistajanvaihdos on vähemmän 

riskinen vaihtoehto aloittaa yrittäjyys, kuin perustaa yritys de novo, eli puhtaalta pöy-

dältä (mm. Brüderl et al. 1992; Durst & Guelden 2010). Brüderl et al. (1992, 236) 

tutkimuksen mukaan jopa joka neljäs de novo aloittava yritys epäonnistui kahden 
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vuoden kuluessa perustamisesta, ja 37 % viiden vuoden kuluttua perustamisesta. 

Epäonnistuminen oli yleisempää pienemmissä yrityksissä, kuin suuremmissa.  

 

Toisaalta kääntöpuolella on havaittavissa tutkimuksia, joiden mukaan yrityskauppa 

on riskinen tapa kasvaa. Rovitin, Hardingin ja Lemiren (2004, 19) mukaan tämän 

havainnon taustalla vaikuttaa muun muassa se, etteivät yritykset ole löytäneet va-

kiintunutta tapaa viedä kauppoja onnistuneesti läpi. Jotta omistajanvaihdos onnis-

tuu ja yrityskaupasta seuraa kannattavan liiketoiminnan jatkuminen tai olemassa 

olevan yrityksen kasvu, on tärkeää ymmärtää, kuinka omistajanvaihdos suoritetaan 

menestyksekkäästi ja millaisia asioita toisaalta tulisi välttää. Tämän tyyppistä tie-

teellistä tutkimusta ei suomalaisesta pk-yrityskentästä vielä ole.  

 

Koska pk-yrityskauppoja koskevaa tutkimusta ei juurikaan ole ollut, tulee katse 

suunnata myös yrittäjän kykyyn ottaa yritystoiminta haltuun. Pk-yrityksissä ylipää-

tään yrittäjä-omistajilla ja yrityksen muilla avainhenkilöillä sekä heidän tavoitteillaan 

voidaan katsoa olevan suuri merkitys yrityksen menestymisen kannalta (Tall 2014, 

2). Menestyminen yritysympäristössä ei riipu vain älykkyydestä ja kovasta työstä, 

vaan myös yksilöiden ominaisuuksista (Tocher, Oswald, Shook & Adams 2012, 

285). Tästä syystä yrittäjän rooli korostuu. Ominaisuuksien ja persoonallisuuksien 

piirteiden perustalle rakentuvat yksilöiden osaaminen ja kompetenssit (Voorhees 

2001, 9). 

 

Käsillä oleva Pro gradu –tutkielma käsittelee suomalaisten pk-yritysten omistajan-

vaihdosprosessia, ja omistajanvaihdoksen kautta aloittaneen yrityksen onnistumi-

seen ja epäonnistumiseen yhteydessä olevia tekijöitä. Erityisesti keskitytään ostaja-

yrittäjän, organisaation sekä yrityskauppatekijöiden näkökulmiin, ja pyritään raken-

tamaan viitekehys mahdollisten haasteiden tunnistamiseksi. Seuraavaksi perehdy-

tään tutkimuksen taustaan tarkemmin. 

 

 

 

 

 



 
 
 

3 

1.1. Tutkimuksen taustaa 
 

Suomen Yrittäjät yhdessä Finnvera Oyj:n ja Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ko-

koavat valtakunnallisen Pk-yritysbarometrin puolivuosittain. Yritysbarometrissa tut-

kitaan suomalaisten PK-yritysten toimintaedellytyksiä ja taloudellista toimintaympä-

ristöä 4800 yrityksen vastausten perusteella. Kevään 2017 tutkimuksen perusteella 

jopa 40% yritystä harkitsee liiketoiminnasta luopumista 10 vuoden aikajänteellä. 

Seuraavan kahden vuoden aikana omistajanvaihdos on ajankohtainen 11%:lle vas-

taajista, ja jopa 27% vastaajista suunnittelee omistajanvaihdosta viiden vuoden ku-

luessa. (Kuismanen, Malinen & Seppänen 2017, 37)  

 

Merkittävin syy omistajanvaihdoksen suunnittelemiselle on väestön ikääntyminen. 

Tilastokeskuksen (2011) mukaan 55 – 74 –vuotiaiden yrittäjien suhteellinen määrä 

on kasvanut tasaisesti vuosina 2000 – 2010, ja nykyisin joka kolmas yrittäjä on 55 

–vuotias tai vanhempi. Kehityksen taustalla ovat niin ikärakenteen muutos kuin li-

sääntynyt työssäkäynti vanhemmalla iällä. Myös osa-aikainen yrittäjyys eläkeiässä 

on kasvussa samalla, kun yrittäjien osuus ikääntyneistä on lisääntynyt. (Tilastokes-

kus 2011)  

 

Hely Westerholm (2007) tutki väitöskirjassaan pienyrittäjien valmiuksia ja edellytyk-

siä liiketoiminnan harjoittamiseen. Westerholmin (2007, 16) mukaan yritystoiminnan 

jatkuvuus ja kilpailukyvyn säilyttäminen omistajanvaihdoksessa vaatii hiljaisen tie-

don siirtämistä ja säilymistä yrityksen sisällä. Tätä näkemystä tukee myös aiempi 

yrityskauppatutkimus, jonka mukaan integraation onnistuneisuus on menestyneen 

yrityskaupan salaisuus (Haspeslagh & Jeminson 1991, 105).  Lisäksi epäilyksenä 

Westerholm osoitti, että eläkkeelle jäävien pienyrittäjien mukana todennäköisesti 

poistuu tärkeää hiljaista tietoa (Westerholm 2007, 16). 

  

Perehtyessä aihepiirin tieteelliseen keskusteluun, huomaa nopeasti, että yritys-

kauppoja on perinteisesti tutkittu suurten ja kansainvälisten yritysten välisten yritys-

kauppojen näkökulmasta (mm. Haspeslagh & Jeminson 1991; Tall 2004). Pk-yritys-

ten omistajanvaihdos -tutkimuskenttä on lähinnä taas keskittynyt sukupolvenvaih-

doksiin.  
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Koska yrityskauppojen menestymis- ja epäonnistumistekijöitä on perinteisesti tut-

kittu lähinnä kansainvälisten suuryritysten näkökulmasta, tuottaa pk-yrityksiin kes-

kitetty tutkimus mielenkiintoista ja uutta informaatiota. PK-näkökulman erityispiirteet 

korostavat omistaja-yrittäjän ja johdon näkökulmaa, sillä menestykseen johtaneiden 

asioiden takana on usein yrittäjä itse (Kallio 2002, 67: Brüderl et al. 1992).  

 

Pienyritysten perustamisessa ja yrityskaupoissa voidaan katsoa olevan suurempi 

riski, kuin suuremmissa. On myös huomattu, että konkurssiriski on suurempi pienten 

yritysten yrityskaupoissa, kuin suurempien (Oertel & Wagelback 2012, 478), ja yri-

tyksen liiketoiminnan osakkaiden määrällä on jo alkuvaiheessa merkitystä menes-

tyksen kannalta (Brüderl et al. 1992, 236; Westhead 1995, 14; Karlsson et al. 2017, 

232), sillä osakkaiden kokemukset täydentävät toisiaan myös ostettaessa yritystä.  

 

Tutkimukset yrittäjän osaamisen, kokemuksen, inhimillisen pääoman ja yrityksen 

ominaisuuksien yhdistelmän vaikutuksista pienyritysten menestykseen (mm. Brü-

derl et al. 1992: Cunningham & Lischeron 1991; Westhead 1995) ovat olleet suosittu 

tutkimusaihe, mutta pienyritysten yrityskaupoissa edellä mainitut tekijät eivät näytä 

saaneen yhtä mittavaa huomiota. Edellä mainituista syistä pk-yrityskaupat vaativat 

oman tarkastelunäkökulmansa yrityskauppatutkimuksessa. 

 

1.2. Tutkimusongelmat, tavoitteet ja rajaukset 
 

Suomalaisten pk-yritysten yrityskauppojen epäonnistumis- tai menestymistekijöitä 

ei ole tutkittu toistaiseksi miltei lainkaan. Tästä syystä tutkimusajankohtana ei ole 

tarkkaa tietoa, miksi pk-yrityskaupat epäonnistuvat, ja mikä toisaalta on onnistuneen 

yrityskaupan takana. Tämä havainto osoittaa sopivan tutkimusaukon, jota käsillä 

olevalla tutkielmalla pyritään paikkaamaan. 

 

Pro-Gradu –tutkielman tavoitteena on siis kuvata ja ymmärtää tekijöitä, jotka vaikut-

tavat suomalaisten pk-yritysten omistajanvaihdosten epäonnistumisen tai onnistu-

misen taustalla. Tarkoituksena on erityisesti perehtyä ostaja-yrittäjän kompetens-
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sien merkitykseen yritystoiminnan haltuunoton onnistumisessa, sekä organisaatio-

sidonnaisten tekijöiden ja myöhemmin esiteltävien yrityskauppatekijöiden vaiku-

tusta yrityskaupan menestyksekkääseen läpivientiin.  

 

Tutkimusta ohjaavat kolme alatutkimuskysymystä, joista ensimmäinen käsittelee 

ostaja-yrittäjän kompetenssien merkitystä yrityskaupan onnistumiselle. Pk-yritys-

kaupoissa ja pk-liiketoiminnassa yleensäkin toiminta on merkittävän henkilöitynyttä 

(mm. Sinkin & Putney 2013, 41), jolloin on hyvä tarkastella ostaja-yrittäjän kompe-

tensseja osana tutkimusta. Jotta kannattava liiketoiminta saadaan jatkumaan, on 

tärkeää kääntää huomiota ostajaehdokkaan valmiuksiin yritystoiminnan näkökul-

masta.  

 

Tutkimuksen toinen alakysymys koskee ostettavan organisaation ominaisuuksia. 

Organisaation ominaisuuksien on katsottu olevan merkittävä tekijä yritystoiminnan 

selviytymisedellytyksiä tutkivassa tieteellisessä keskustelussa (Karlsson, Anders-

son & Bjerke 2017, 229-230; Brüderl, Preisendörfer ja Ziegler 1992, 227). Tästä 

syystä on tärkeää sisällyttää organisaation ominaisuuksien näkökulma kokonaisuu-

teen myös yrityskauppaa tarkastellessa. 

 

Kolmas alatutkimuskysymys keskittyy yrityskauppaprosessiin liittyvien tekijöiden 

perkaamiseen. Muun muassa strategiavetoinen yrityskauppaprosessi parantaa 

Parsonsin (1984,37) mukaan mahdollisuuksia onnistuneeseen yrityskauppaan. Yri-

tyskauppaprosessin osana tarkastellaan muun muassa valuaatiota ja ulkopuolisen 

avun merkitystä yrityskaupassa. 

 

Päätutkimuskysymys perehtyy omistajanvaihdosprosessiin yleensä ja sen epäon-

nistumistekijöihin. 

 

Päätutkimuskysymyksenä tutkitaan: 

 

”Minkälaisia tekijöitä havaitaan pk-yritysten omistajanvaihdosten epäonnistumisen 

ja onnistumisten taustalla?” 
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Jonka lisäksi alatutkimuskysymyksinä tutkitaan:  

 

”Millä tavalla ostaja-yrittäjän kompetenssit vaikuttavat omistajanvaihdoksen menes-

tyksellisyyteen?” 

 

”Millaisia tekijöitä ostajan tulee ottaa huomioon yrityskauppakohdetta arvioidessa?”  

 

”Kuinka yrityskauppaprosessilla voidaan parantaa pk-yrityskauppojen onnistu-

mista?” 

 

Tutkimus keskittyy tutkimaan yrityskauppaa pk-yrittäjyyden näkökulmasta. Tutki-

muksessa tullaan painottamaan erityisesti yrittäjä-ostajan ja pk-yrityksen ylimmän 

johdon näkökulmaa, sillä pienempien yritysten ylimmän johdon ja yrittäjän ominai-

suudet vaikuttavat yrityksen toimintaan korostuneesti (mm. Tall 2014, Oertel & Wa-

gelback 2012). Pk-yrityksien omistajien menestymisedellytyksiä tutkitaan erityisesti 

yrittäjän kompetenssiteorian näkökulmista. Kompetenssien tarkastelun ulkopuolelle 

rajataan yrittäjien persoonallisuuksien piirteiden ja ominaisuuksien tarkastelu, ja tut-

kimuksessa keskitytään objektiivisesti luokiteltavien määreiden, kuten koulutusta-

son ja toimialakohtaisen kokemuksen tarkasteluun. 

 

Koska pk-yritystoiminnassa liiketoiminnan keskiössä on yrittäjä, liittyy yrittämiseen 

paljon hiljaista tietoa. Vakiintunut tiedon määritelmä on perusteltu tosi uskomusta 

(Nonaka, Toyama & Konno 2000, 7). Hiljainen tieto on henkilöön sidonnaista tietoa. 

Hiljaisen tiedon jakamisen (mm. Nonaka & Takeuchi 1995) merkitys myyjän ja os-

tajan välillä on havaittu yhdeksi menestystekijäksi, mutta hiljaisen tiedon siirtymisen 

keinojen syvällisempi tarkastelu päätettiin rajata käsillä olevan tutkimuksen ulkopuo-

lelle.  

 

Tutkimuksella on myös maantieteellinen ja ajallinen rajaus. Tutkimus suoritetaan 

pitkittäistutkimuksena seuraten suomalaisten yritysten suoriutumista 5 vuoden aika-

jänteellä yrityskaupan toteutumisesta. Tutkimuksesta on rajattu pois myös muun 

muassa yrityksen arvonmäärityksen ja veroseuraamusten syvällisempi tarkastelu.  

 



 
 
 

7 

1.3. Tutkimusmenetelmät ja aineistot 
 

Tässä tutkielmassa tutkimusongelmaa lähestytään useiden eri menetelmien ja ai-

neistojen avulla. Aiemman tutkimuksen mukaan suurten yrityskauppojen epäonnis-

tumisen syitä on monia, ja tästä syystä tutkittavista pk-yrityskaupoista pyritään luo-

maan mahdollisimman monipuolinen kuva. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut luoda 

jonkinlainen yleiskuva siitä, millaiset asiat suomalaisten pk-yrityskauppojen menes-

tyksellisyyden tai menestymättömyyden taustalla vaikuttavat. Tästä syystä tutkiel-

man lähtökohdat ovat jätetty mahdollisimman monipuoliseksi. Tavoitteena on trian-

gulaatio, jossa samaa ilmiötä tarkastellaan useasta eri suunnasta (Metsämuuronen 

2009, 266). 

 

Tutkielmassa voidaan katsoa toteutuneen triangulaation näkökulmasta monimetodi, 

monitutkija ja monidata –menetelmät (Metsämuuronen 2009, 266). Tietoa hankitaan 

useista eri lähteistä eri tiedonhankinnan tekniikoilla, tarkasteltavat yritystutkimukset 

ovat peräisin lukuisilta yritystutkijoilta, ja kerätty data sisältää tietoa vuosittain tutki-

musajankohdasta menneisyyteen. Lisäksi yhtenä aineistonhankinnan menetel-

mänä toimii havainnointi, sillä tutkija on työskennellyt yritystutkimusten parissa 

kolme vuotta.  

 

Tutkimuksen empiirinen osio on rajattu tarkastelemaan vuosina 2010 – 2011 tehtyjä 

yrityskauppoja. Ajallinen rajaus on tehty, jotta pitkittäistutkimuksena voidaan tarkas-

tella yrityskaupasta seuraavaa yrityksen kehitystä (monidata -menetelmä). Oletuk-

sena on, että 5 vuoden ajanjaksolla voidaan päätellä omistajanvaihdoksen epäon-

nistuminen tai menestyminen yrityksen kyvystä hoitaa velvoitteensa.  

 

Pro Gradu –tutkielmassa hyödynnetään valtion erityisrahoituslaitos Finnvera Oyj:n 

tietokantoja. Tietueista poimitaan esimerkiksi omistajanvaihdokset, jotka syystä tai 

toisesta ovat päättyneet konkurssiin, yritystoiminta on lopetettu tai velvotteiden hoi-

tamisessa on merkittäviä viiveitä. Teoriasta nousseen viitekehyksen avulla etsitään 

yhdistäviä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet omistajanvaihdoksen epäonnistumiseen 

tai onnistumiseen. 
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Osakeyhtiölain (624/2006) mukaan osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa omista-

jilleen. Yleisesti voidaan ajatella, että liiketoiminnan tarkoitus on tuottaa lisäarvoa, 

ja kaupallisen liiketoiminnan tulee pitkällä aikavälillä kattaa liikevaihdolla yritystoi-

minnasta aiheutuvat kulut. Tämä tutkimus pohjautuu positioon, jossa epäonnistunut 

liiketoiminta ei kykene pitkällä aikavälillä kattamaan siitä aiheutuneita kustannuksia, 

ja ajautuu konkurssiin, lopetetaan tai velvoitteiden hoitamisessa huomataan merkit-

täviä viiveitä. 

 

Aineisto koostuu siis ensisijaisesti toimeksiantajayhtiön tietokannoista löytyvistä tie-

doista, ja toissijaisesti Voitto+ -ohjelman tarjoamista tilinpäätösaineistoista, Patentti- 

ja rekisterihallituksen tiedoista, Tilastokeskuksen tilastoista ja täydentävänä aineis-

tona internetin eri lähteistä löytyvistä tiedoista ja verkkodokumenteista. Oletuksena 

on, että yritys ei toimi tyhjiössä, vaan sen toimintaan sekä toiminnan menestykselli-

syyteen vaikuttavat niin toimintaympäristö kuin maailmantalouskin. Tästä syystä 

kaikkia mahdollisia tekijöitä halutaan tarkastella ymmärryksen saavuttamiseksi em-

piriassa mahdollisimman monesta eri tarkastelunäkökulmasta.  

 

Rahoitetuista omistajanvaihdoksista toimeksiantajayhtiön asiantuntijat ovat laati-

neet rahoitusvaiheessa yritystutkimuksen. Tutkimuksissa tarkastelun kohteena ovat 

omistajanvaihdoksen läpikäyvien yritysten ja ostajien talous, kauppahinta, liiketoi-

minta sekä johto. Näitä tutkimuksia lähestytään sisällönanalyysin keinoin teorian vii-

toittaman analyysirungon avulla.  

 

Tutkimuksessa on aiemman teorian pohjalta luotu analyysirunko ja käsitteistö, jonka 

puitteissa materiaalia analysoidaan. Analyysin tavoitteena on löytää yhdistäviä teki-

jöitä onnistuneiden tai epäonnistuneiden omistajanvaihdoksien takana tarkastele-

malla aineistoa eri luokkien avulla. Muodostuneet pääyläluokat ovat 1) Ostaja-yrit-

täjän kompetenssit, 2) Organisaation ominaisuudet 3) Yrityskauppatekijät. Nämä 

yläluokat ovat jaettu alaluokkiin, joista kerrotaan enemmän Tutkimusmetodit –lu-

vussa. Yritystutkimuksen aineistoa pelkistetään ja luokitellaan analyysirunkoon. 

 

Tässä deduktiivisessa teorialähtöisessä sisällönanalyysissä analyysiä siis ohjaa 

valmis, aiemman teoreettisen keskustelun pohjalta muodostettu käsitejärjestelmä. 
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Tällöin etenemisjärjestys on pääosin yleisestä yksityiskohtaiseen (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 115). Seuraavaksi esitellään lyhyesti tutkielman rakenne. 

 

1.4. Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimus koostuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäisessä, johdantokappaleessa py-

ritään hahmottelemaan tutkimuksen aihepiiriä, asetelmaa, rajauksia sekä tutkimus-

menetelmiä. Ensimmäisen luvun tavoitteena on johdattaa lukija tutkimuksen taus-

taan, viitekehykseen ja asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

 

Johdannon jälkeen on vuorossa tutkielman tieteellisen taustan tarkempi esittely. 

Tutkielman teoriaosuus on jaettu kahteen eri lukuun, joista ensimmäisessä pereh-

dytään pk- yrityksen ja yrittäjyyden tieteelliseen keskusteluun. Luvussa keskitytään 

pk-yrityksen ja yrittäjän teorioiden kontekstien esittelyyn ja määrittelyyn, sekä valitun 

tutkimuksellisen taustan esittelyyn. Tutkimuksen toisessa teorialuvussa syvenny-

tään itse yrityskauppatutkimukseen. Erityisesti luvussa perehdytään yrityskaupan 

menestyksekkään läpiviennin taustoittamiseen yrityskauppaprosessin näkökul-

masta. 

 

Neljännessä luvussa taustoitetaan empiiristä tutkimusta tutustumalla tutkimuksen 

lähtökotiin, tutkimusprosessiin, tutkimusmenetelmiin sekä aineiston hankinnan me-

netelmiin. Luvun tarkoituksena on perustella tutkimuksessa tehdyt metodologiset 

valinnat ja kuvailla tutkimusprosessin etenemisen vaiheita. Tutkimuksen viides luku 

käsittää itse empiirisen osion. Luvussa esitetään tutkimustulokset ja peilataan niitä 

aiemmassa, tutkimuksen teoreettisessa osiossa esille nousseisiin seikkoihin ana-

lyyttisesti pohtien.  

 

Tutkielman viimeinen, kuudes luku, sisältää yhteenvedon ja tutkimuksen johtopää-

tökset. Keskeisimmät tutkimuslöydökset tiivistetään vastaamalla johdantoluvussa 

asetettuihin tutkimusongelmiin. Lisäksi johtopäätösluvussa pohditaan tutkimuksen 

merkitystä, rajoituksia sekä esitetään mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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1.5. Työn viitekehys kuvana 
 

 

Kuvio 1: Tutkielman viitekehys 

 

Kuviossa 1 on kuvattu tutkielman viitekehys. Taustalla vaikuttava tutkimuksenala on 

pk-yritys ja sen menestystekijät. Tutkielman teoriaosuus perehtyy lisäksi yrityskaup-

patutkimukseen sekä yrittäjyyden sekä yrittäjän kompetenssien teoriaan. Yhteen si-

tova teoria on niin ikään yrityskauppa- ja yrityskauppaprosessiteoria.  

 

Tutkielma suoritetaan pitkittäistutkimuksena, jonka empiirinen aineisto koostuu 

omistajanvaihdoksen rahoitushetkellä tehdystä yritystutkimuksesta, sekä tilinpää-

töstiedoista, joiden tunnusluvuista viiden vuoden ajanjakson aikana ja jälkeen voi-

daan päätellä omistajanvaihdoksen onnistumista. Lisäksi empiriassa voidaan käyt-

tää saatavilla olevaa materiaalia kyseessä olevasta yrityskaupasta ja sisällönana-

lyysin keinoin analysoida. 
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2. PK-YRITYS JA YRITTÄJYYS 
 

Tutkielman seuraavissa osioissa perehdytään tutkimuksen kannalta tärkeihin ter-

meihin, teorioihin ja näkökulmiin. Ensimmäiseksi esitellään pk-yrityksen, yrittäjyy-

den, yrittäjän ja yrittäjän kompetenssien tarkastelutapoja. Tämän jälkeen erillisessä 

luvussa tutustutaan yrityskaupan tutkimuksen näkökulmaan; yrityskaupan proses-

siin, motiiveihin, sekä menestystekijöihin ja sudenkuoppiin. Lopuksi tarkastellaan 

pk-yrityskauppoihin liittyviä erityistekijöitä ja kootaan yhteen tutkimuksen kannalta 

tärkeimmät tieteelliset keskustelut. 

 

Tässä luvussa paneudutaan pk-yrityksen, sen resurssien, kyvykkyyksien ja kilpai-

luetujen tieteelliseen keskusteluun. Lisäksi tarkastellaan yrityksen elinkaaren käsi-

tettä. Tämän jälkeen käydään tarkemmin läpi yrittäjyyden ja siihen liittyvien ulottu-

vuuksien termeihin ja näkökulmiin. 

 

2.1. Pk-yritys 
 

Tässä tutkimuksen osiossa perehdytään pk-yrityksen ja yrittäjyyden käsitteisiin ja 

tieteelliseen tutkimukseen. Yrityksen määritelmä ei ole vakiintunut, ja näkökulmasta 

riippuen se on saanut useita konteksteja. Casson (1999, 74) määrittelee yrityksen 

erikoistuneeksi päätöksentekoyksiköksi. 

 

Euroopan komission suosituksen (2003) mukaan pk-yritys, eli pieni tai keskisuuri 

yritys määritellään seuraavan kolmen tekijän mukaan: 

 

1) Työntekijöitä on alle 250, ja 

2) Liikevaihto on enintään 50 miljoonaa, tai 

3) Taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa. (European Comission 2017) 

 

Komission määritelmä on myös suomessa hyvin vakiintunut, ja sitä käyttää muun 

muassa Tilastokeskus (2017). Tässä Pro-Gradu tutkielmassa PK-yritys tulkitaan 

Euroopan komission ja Tilastokeskuksen määrittelemällä tavalla.  
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Seuraavaksi perehdytään pk-yritystutkimuksessa piirtyviä käsitteitä. Näitä ovat 

muun muassa resurssit, kyvykkyydet ja kilpailuetu. Lisäksi tarkastellaan yrityksen 

elinkaaren kontekstia. Tämän jälkeen esitellään yrittäjyyttä ja yrittäjän ominaisuuk-

sia osana yritystoiminnan menestyksellisyyttä. 

 

2.1.1. Pk-yrityksen resurssit, kyvykkyydet ja kilpailuetu 
 

Yksi yrityksen tarkastelunäkökulmista on tutkia yritystä resurssien ryppäänä. Yrityk-

sen resurssit voidaan yleisesti jaotella kolmeen: fyysiset pääomaresurssit, organi-

satorinen pääoma ja inhimillinen pääoma. (Barney 1991, 101). Marr (2008, 6) puo-

lestaan tyypittelee organisaation resurssit rahoituspääomaan, fyysiseen pääomaan, 

inhimilliseen pääomaan, suhdepääomaan ja rakennepääomaan. 

 

Jotta yritys menestyy, tulee resursseista koota kilpailuetua tuottava kokonaisuus. 

Yritysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja globalisaation myötä resursseja 

ja kilpailuetua on yhä helpompi jäljitellä. Barney (1991) määritteli tutkimuksessaan 

kilpailuetua tuottavat resurssit. Jotta resurssi tuottaa kilpailuetua, tulee sen olla ar-

vokas, harvinainen, vaikeasti jäljiteltävä ja ei korvattavissa (valuable, rare, in-imi-

table, non-substitutable). (Barney 1991, 105 - 106)  

 

Barneyn (1991) kuvailemaa kilpailuetua tuottavaa resurssia voidaan myös eräästä 

näkökulmasta kutsua kyvykkyydeksi. Kyvykkyys voidaan määritellä osaamisen 

(competence) ja valmiuksien (capabilities) yhdistelmänä. Se on jotakin aineetonta 

tai näkymätöntä pääomaa, joka ei näy taseessa. (Mäkelin & Vepsäläinen 1995, 2) 

Usein kilpailuetua tuottava resurssi on tällainen näkymätön pääoma, jokin tapa 

tehdä asioita kilpailijoita paremmin. 

 

Haspeslaghin ja Jeminsonin (1991, 23) mukaan liikkeenjohdollinen näkökulma, 

jossa yrityksiä katsotaan kokonaisuutena kyvykkyyksiä, joita tulee uudistaa markki-

natilanteen mukaan, luo ja säilyttää yrityksen kilpailuetua. Näkökulman mukaan kil-

pailukyky näkyy tuloksentekokyvyssä ja lopulta arvonluonnissa. (Kuvio 2)  
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Ymmärrys siitä, mitkä kyvykkyydet luovat yrityksen kilpailuedun auttaa kyvykkyyk-

sien uudistamisessa ja ylläpidossa. Lisäksi yritys tulee tietoisemmaksi vaihtoeh-

doista, joita se voi tehdä. (Haspeslagh & Jeminson 1991, 24) Toimialan kilpailuti-

lanne sekä toimintaympäristön muutos ovat tekijöitä, jotka luonnollisesti haastavat 

yrityksen kilpailuetua ja markkina-asemaa. Yrityksen täytyy tietää osaamisensa, 

jotta se voi kehittää kyvykkyyksiä, joita tarvitaan tulevaisuudessa (Hamel & Praha-

lad, 1994). Tästä syystä omien kyvykkyyksien tunnistamisen voidaan katsoa olevan 

elintärkeää yritystoiminnan jatkuvuuden ja uudistumisen kannalta. 

 

 

Kuvio 2: Kyvykkyysnäkökulma arvonluonnissa (mukaillen Haspeslagh & Jeminson 
1991, 23) 

 

Kyvykkyyksiä tarkastellessa törmätään usein myös ydinkyvykkyyksien käsittee-

seen. Ydintoiminnot, joita toisinaan kutsutaan myös ydinkyvykkyyksiksi, ovat niitä 

harvoja elintärkeitä asioita organisaatiossa, joissa sen tulee olla erityisen hyvä lu-

nastaakseen sidosryhmille antamansa arvolupauksen. Ne määrittelevät sen, mihin 

organisaation tulisi keskittyä ja miten organisaatio eroaa muista organisaatioista. 

Ydintoiminnot ovat suorassa yhteydessä yrityksen ydinkyvykkyyksiin. (Marr 2008, 

11) Prahaladin ja Hamelin (1990, 83 – 84) mukaan ydinkyvykkyydellä (core compe-

tence) on kolme ominaisuutta, joita voidaan hyödyntää kyvykkyyksien tunnista-

miseksi: 1) ydinkyvykkyys avaa väyliä laajoille markkinoille, 2) ydinkyvykkyys luo 

merkittävää lisäarvoa asiakkaalle ja 3) ydinkyvykkyys on vaikea imitoida. 

 

Ydinkyvykkyyksiä voidaan tarkastella myös henkilötasolla, jolloin puhutaan yrittäjän 

osaamisesta ja relevanteista kompetensseista. Kuten jo aiemmin on nostettu esille, 

yrittäjä on pienyrityksen arvonluonnin ydin. Tämän lisäksi yrityksen työntekijät ja 

Kyvykkyydet Kilpailuetu Operatiivinen	
tulos Arvonluonti
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avainhenkilöt omaavat tärkeää tietämystä yritystoimintaan liittyen. Tässä tutkimuk-

sessa yrityksen ja ostaja-yrittäjän resurssit, kyvykkyydet ja osaaminen nähdään te-

kijöinä, jotka vaikuttavat arvonluontiin kaikkein eniten (kuvio 2).   

 

2.1.2. Yritys elinkaariajattelun näkökulmasta 
 

Yrityksen elinkaaresta ja ensimmäisten vuosien vaikeuksista puhutaan usein kuo-

lemanlaaksona. Kuolemanlaakson määritelmä ei ole vakiintunut, mutta sen on kat-

sottu olevan noin neljästä viiteen vuotta (Karlsson et al. 2017, 229) Yrityksen iän on 

myös katsottu parantavan yritystoiminnan selviytymismahdollisuuksia – mitä kau-

emmin yritys on ollut toiminnassa, sitä todennäköisemmin se selviytyy jatkossakin 

(Karlsson et al. 2017, 232).  

 

Yritys käy läpi toimintansa aikana erilaisia vaiheita. Yritys perustetaan, se saa toi-

mintansa vakiinnutettua ja hakee mahdollisesti kasvua. Myös yritystoiminnan hiipu-

minen on yleistä. Näille eri tyyppisille vaiheille ominaista on kunkin eri tilanteen tuo-

mat ainutlaatuiset haasteet ja ominaisuudet (Greiner 1972, 56).  

 

Suosittu tapa kuvata edellä mainittuja yrityksen vaiheita on elinkaariajattelun malli. 

Aikojen saatossa kyseinen tieteellinen keskustelu on saanut monenlaisia variaati-

oita, mutta ydinajatus kaikkien taustalla on samankaltainen. Muun muassa Churchill 

ja Lewis (1983) kuvasivat yrityksen elinkaaren viidessä eri vaiheessa. Näitä olivat 

perustamisvaihe, selviytymisvaihe, menestymisvaihe, nopean kasvun vaihe sekä 

maturiteetti. Greiner (1972, 58) mukaan yritystoiminnan etenemistä yrityksen elin-

kaarella sävyttävät vaiheiden väliset kriisit, joissa edellisen elinkaaren kyvykkyydet 

voidaan todeta hyödyttömiksi uudessa elinkaaren vaiheessa.  

 

Churchillin ja Lewisin (1983, 38) mallissa yritystoiminta saattaa epäonnistua jokai-

sen elinkaaren vaiheessa, jonka jälkeen yrityksen mahdollisuuksina on joko yritys-

toiminnan myyminen tai konkurssi. Mitä korkeammalle kaaressa päästään, voidaan 

yritystoiminnasta pyytää myös korkeampaa hintaa.  
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Churchillin ja Lewisin (1983, 42) elinkaariajatteluun liittyy vahvasti johtamisteoriat ja 

yrittäjä-omistajan mahdollisuudet vaikuttaa. Tutkimuksen mukaan omistajan merki-

tys on kaikkein suurimmillaan juuri yrityksen perustamisvaiheessa, ja mitä suurem-

paan kasvuun päästään, sen vähemmän sitoutuu enää yksittäiseen henkilöön. Näin 

on myös Greinerin (1972, 56) elinkaariajattelun mallissa, jossa muun muassa hen-

kilöstömäärän kasvu saattaa aiheuttaa esimerkiki aiempien johtamisjärjestelmien 

sopimattomuutta ja täten uuden kriisivaiheen elinkaarella. 

 

2.2. Yrittäjyys ja yrittäjä 
 

Yrittäjyyden ja yrittäjän käsitteitä on käsitelty usean eri tieteenalan näkökulmasta, 

eikä yksittäiseen holistiseen määritelmään ole päästy (Shaver & Scott 1991, 24; 

Cunningham & Lischeron 1991, 45). Eräs yleisesti käytetty määritelmä yrittäjälle on 

henkilö, joka perustaa oman yrityksen, mutta yrittäjä-käsitettä on kuvailtu myös yk-

silön ominaisuuksilla kuten koordinointikyky, riskinottokyky, innovaatiokyky ja ar-

bitraasi (Bhidé 2000, 25 - 26). Klassisen kapitalistisen teorian mukaan termillä yrit-

täjä tarkoitetaan yrityksen omistaja-johtajaa (Bridge, O’Neill & Cromie 1998, 23). 

Termille on kuitenkin myöhemmin tunnistettu niin monta muuta määritelmää, että 

kriitikkojen mukaan kaikki pienyritysten omistaja-johtajat eivät kuitenkaan istu osaan 

yrittäjyyden määritelmistä. Tulkintoja onkin niin monia, kuin niistä kirjoittajiakin. 

(Cunningham & Lischeron 1991, 45) 

 

Tutkijat Cunningham ja Lischeron (1991) tutkivat yrittäjyyden määritelmiä, ja esitti-

vät yrittäjyyden tarkastelun koulukunnat taulukon muodossa. Taulukossa 1 esite-

tään koulukunnat tutkijoiden jaottelun mukaan, koulukuntien näkökulmat, oletta-

mukset ja käyttäytymismuodot sekä taidot.  



 
 
 

16 

Taulukko 1: Yrittäjänäkökulmia koulukunnittain (mukaillen Cunningham & Lische-
ron 1991, 47) 

 
Yrittäjyyden 
koulukunta 

Keskeinen  
näkökulma tai 
tarkoitus 

Olettamus Käyttäytyminen 
ja taidot 

Yrityksen  
elinkaaren 
vaihe 

”Mahtava  
henkilö”  

Yrittäjällä on syn-
nynnäisesti intui-
tiivinen kyky, 
ominaisuudet ja 
vaistot – kuudes 
aisti. 

Ilman sisäsyn-
tyistä intuitiota, on 
kuten loputkin 
meistä, joilta 
puuttuu se mitä 
yrittämiseen tarvi-
taan 

Intuitio, tarmo, 
energia, itsepintai-
suus ja itsetunte-
mus 

Startup 

Psykologiset 
piirteet  

Yrittäjillä on uniik-
keja arvoja, 
asenteita ja tar-
peita jotka ajavat 
heitä eteenpäin 

Ihmiset käyttäyty-
vät arvojensa mu-
kaan; käyttäyty-
minen on tulosta 
pyrkimyksistä tar-
peiden tyydyttä-
miseen 

Arvot, riskinotto, 
tarve saavutuk-
sille ja muut tar-
peet. 

Startup 

Klassinen  Yrittäjämäisen 
käyttäytymisen 
keskeinen piirre 
on innovaatio 

Kriittinen näkö-
kulma yrittäjyy-
dessä on enem-
mänkin tekemi-
sen kuin omista-
misen proses-
sissa 

Innovaatio, luo-
vuus ja löytämi-
nen 

Startup ja var-
haisen kasvun 
vaihe 

Asioiden  
johtaminen 

Yrittäjät ovat or-
ganisoijia talous-
yksikössä ja hen-
kilöitä, jotka orga-
nisoivat, omista-
vat, johtavat ja 
arvioivat riskiä 

Yrittäjiä voidaan 
kehittää tai pereh-
dyttää johtamisen 
teknisiin koukeroi-
hin 

Tuottaminen, 
suunnittelu, ihmis-
ten organisointi, 
pääomien han-
kinta ja budjetointi 

Varhainen 
kasvu ja kyp-
syys 

Ihmisten  
johtaminen 

Yrittäjät ovat ih-
misten johtajia, ja 
heillä on kyky 
adaptoida käyt-
täytyminen mui-
den tarpeisiin 

Yrittäjä ei voi saa-
vuttaa tavoittei-
taan yksin, vaan 
on riippuvainen 
muista 

Motivointi, ohjaa-
minen ja ihmisten 
johtaminen 

Varhainen 
kasvu ja kyp-
syys 

Sisäinen 
yrittäjyys 

Yrittäjämäiset tai-
dot voivat olla 
hyödyllisiä komp-
leksisissa organi-
saatioissa, sisäi-
nen yrittäjyys aut-
taa yksikköjä ke-
hittymään, luo-
maan, markkinoi-
maan ja laajenta-
maan palveluita 

Organisaatioiden 
täytyy sopeutua 
selviytyäkseen; 
yrittäjämäinen ak-
tiviteetti johtaa or-
ganisatoriseen ra-
kentamiseen ja 
yrittäjistä tulee 
asioiden johtajia. 

Valppaus nähdä 
mahdollisuuksia, 
päätösten maksi-
mointi 

Kypsyys ja 
muutosvaihe 
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Tässä tutkimuksessa yrittäjä-käsitettä käytetään yrityksen omistavasta luonnolli-

sesta henkilöstä, joka aktiivisesti osallistuu yrityksen operatiiviseen toimintaan. Seu-

raavaksi perehdytään pienyrityksen toiminnan keskiössä olevan yrittäjän kompe-

tenssien käsitteisiin. 

 

2.2.1. Yrittäjän kompetenssit 
 

Menestyminen yritysympäristössä ei riipu vain älykkyydestä ja kovasta työstä, vaan 

myös yksilöiden ominaisuuksista (Tocher, Oswald, Shook & Adams 2012, 285). Yri-

tyksen menestymiseen on perinteisesti katsottu vaikuttavan yrittäjän ominaisuudet, 

kuten ikä, kokemus ja verkostot (Karlsson et al. 2017, 230; Brüderl et al. 1992, 227). 

Aiempi tutkimus osoittaa, että yrittäjä on pienyrityksen menestymisen ydin (mm. 

Brüderl et al. 1992; Casson 1999; Greiner 1972; Kallio 2002, 67). Tässä tutkimuk-

sen osiossa tarkastellaan yrittäjän kompetenssien viitekehystä. Seuraavaksi pereh-

dytään siihen, mitä kompetenssilla tarkoitetaan, mitä kompetenssit merkitsevät yrit-

täjyydelle, pienyritystoiminnalle, ja sen menestymiselle tai epäonnistumiselle. 

 

Inhimillinen pääoma, sisältäen koulutuksen, kokemuksen, tiedot ja taidot – auttaa 

yrittäjää muiden resurssien, kuten rahoituksellisen ja fyysisen pääoman, hankkimi-

sessa (Unger, Rauch, Frese & Rosenbusch 2009, 341). Lisäksi yrittäjän inhimillinen 

pääoma toimii tärkeänä pohjana uusien tietojen ja taitojen sekä kompetenssien 

hankkimiseen (Voorhees 2001; Unger et al. 2009, 341).  

 

Kompetenssille voidaan esittää monia, ristiriitaisiakin määritelmiä. Kompetenssin 

määritelmään kuuluu Westerholmin (2007, 20) mukaan osaaminen, taito, kvalifikaa-

tio, kyky, kapasiteetti, tehokkuus ja taitavuus. Se on myös tiedon, käyttäytymisen, 

asenteiden ja arvojen sekoitus ja perustuu jonkun taidon hallintaan. (Westerholm 

2007, 20)  

 

Voorhees (2001, 8) määrittelee kompetenssin taitojen, kykyjen ja tiedon yhdistel-

mäksi, jota tarvitaan tietyn tehtävän suorittamiseksi. Kompetenssien voidaan katsoa 

rakentuvan kolmesta tasosta, joista ensimmäinen on tietoa siitä, mitä tai mikä jokin 

on (know what). Toinen taso on kehittyneempi versio kompetenssista: tieto siitä, 
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miten jokin tehdään (know how). Viimeinen, erikoisosaamista osoittava kompetens-

sin muoto on tietoa siitä, miksi jokin tapahtuu (know why). (Markowska 2011, 233) 

 

Kuviossa 3 esitetään kompetenssien rakentumista ja yhteyttä aihepiirin muihin ter-

meihin. Yksilön kompetenssien rakennus lähtee perustasta, jotka koostuvat yksilön 

ominaisuuksista sekä persoonallisuuden piirteistä. Yksilöiden välinen eroavaisuus 

ominaisuuksissa ja persoonallisuudessa auttaa selittämään sitä, miksi tietyt yksilöt 

hakeutuvat erilaisiin oppimiskokemuksiin ja saavuttavat eritasoisia taitoja, kyvyk-

kyyksiä sekä tietoa. (Voorhees 2001, 9) 

 

 

Kuvio 3: Kompetenssipohjainen oppimismalli (mukaillen Voorhees 2001, 9) 

 

Kolmion toinen askelma koostuu taidoista, kyvykkyyksistä sekä tiedosta.  Nämä te-

kijät ovat kehittyneet erilaisten oppimiskokemusten kautta muun muassa työn 

kautta. Kompetenssit taas ovat tulosta interaktiivisista oppimiskokemuksista joissa 

taitoja, kyvykkyyksiä ja tietoa jalkautetaan toimintaan, ja tehtävään joihin näitä tai-

toja hyödynnetään. Lopulta kolmion kärjessä on näyttö, joka on tulosta kompetens-

sien hyödyntämisestä. (Kuvio 3) Vain tässä vaiheessa oppimiseen ja kompetens-

seihin pohjautuvaa suoritusta voidaan arvioida. (Voorhees 2001, 9) Tässä tutkiel-
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massa yrittäjän kompetensseilla tarkoitetaan yrittäjän ominaisuuksia, koulutustaus-

tan, kumuloituneen tiedon, yrittäjän taustan ja kokemuksen sekä osaamisen käsit-

teitä mukaillen Voorheesin (2001) pyramidia. 

 

Brüderl et al. (1992) tutkivat tekijöitä, jotka vaikuttavat aloittavan yrityksen selviyty-

misasteeseen. Erityisesti tutkijat keskittyivät tutkimaan yrittäjän inhimillisen pää-

oman näkökulman vaikutusta, kuten koulutuksen ja kokemuksen yhteyttä menesty-

miseen, sekä organisaatioekologisen teorian näkökulmaa, jossa tarkastellaan yri-

tystoiminnan luonnetta ja toimintaympäristöä.  

 

Merkittävä Brüderl et al. (1992) tekemä havainto oli, että yrittäjän korkeampi koulu-

tusaste ja työkokemus parantavat merkittävästi perustetun yrityksen menestymis-

mahdollisuuksia. Epäonnistuminen oli huomattavasti harvinaisempaa yrittäjillä, joilla 

oli kokemusta uuden yrityksen toimialalta, aiempaa yrittäjyyskokemusta, johtamis-

kokemusta tai yrittäjäperhetausta.  

 

2.2.2. Menestymiseen johtavat yrittäjän ominaisuudet 
 

Kallio (2002, 71) on koonnut yrittäjän ominaisuuksien vaikutuksia yrityksen kehityk-

seen taulukon muodossa. Nämä ominaisuudet ja niiden positiiviset tai negatiiviset 

vaikutukset Kallio on koonnut eri teoreettisista päätelmistä tai tutkimustuloksista, 

jotka perustuvat tieteelliseen kirjallisuuteen. 
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Taulukko 2: Yrittäjän ominaisuuksien vaikutus yrityksen kehitykseen (Kallio 2002, 
71) 

Ominaisuus Vaikutuksen 
suunta: 
+ positiivinen 
-  negatiivinen 

Lähde 

Sukupuoli - Kalleberg & Leicht (1991); Cooper et 
al. (1991); Carter et al. (1997) 

Ikä + Rubenson & Gupta (1992) 
Aikaisempi työkokemus + / - Cooper et al (1991); Westhead 

(1995) 
Moniyrittäjyys ja aikaisempi 
itsensätyöllistämiskokemus 

+ / - Brüderl et al. (1992); Dyer (1994); 
Bryson & White (1996) 

Työttömyys ja työttömyyden 
kesto 

- / + Storey (1994); Kallio (2000) 

Koulutus + Brüderl et al. (1992); Westhead 
(1995) 

Vanhempien yrittäjyys + Cooper et al. (1991); Lussier & Cor-
man (1995) 

 

 

Kallion (2002, 70) kirjallisuustutkimuksen perusteella iän on katsottu kerryttävän 

enemmän kokemusta ja hiljaista tietoa. Vanhemmalla iällä yrittäjäksi alkaneet ovat 

luultavammin ehtineet kerryttää niin aineellista kuin henkistä pääomaa. Täten van-

hemmat henkilöt ovat tämän näkemyksen mukaan lisänneet yrityksensä menesty-

mismahdollisuuksia. (Taulukko 2) 

 

Kallion (2002, 68) mukaan tutkimukset, jotka ovat tarkastelleet yrittäjäominaisuuk-

sien yhteyttä aloittavan yritystoiminnan menestymiseen, pitävät työkokemuksen 

merkitystä tärkeänä. Varsinkin saman alan kokemus on liitetty aloittavan yritystoi-

minnan menestymiseen alalta saadun kokemuksen ja verkostojen vähentäessä uu-

den liiketoiminnan uutuuden rasitusta. (Kallio 2002, 68) Tätä havaintoa voidaan pei-

lata strategisen yhteensopivuuden (mm. Porter 1996) käsitteeseen. Aloitettavan tai 

ostettavan liiketoiminnan tulee tukea yrityksen tai yrittäjän kompetensseja, jotta lop-

putulos on mahdollisimman onnistunut (Shelton 1988). 

 

Useiden tutkimusten mukaan yrittäjän inhimillisillä ominaisuuksilla ja kompetens-

seilla on suuri merkitys yritystoiminnan menestymiselle (mm. Unger et al. 2009). 
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Sellaiset pk-yrityksen perustajat tai ostajat, joilla on kertynyt paljon yleis- ja toimiala-

kohtaista erityistietoa, todennäköisemmin kasvattavat yritystoimintaansa menestyk-

sekkäämmin. Kuitenkin ainoastaan aikaisemmalla toimialan erityisosaamisella on 

nähty yhteys yritystoiminnan tehokkaaseen johtamiseen. (Brüderl et al. 1992, 239) 

 

Lisäksi taulukossa 2 esitetään, että sekä yrittäjän koulutustasolla, että yrittäjäperhe-

taustalla on positiivinen vaikutus yrityksen onnistumiseen. Yrittäjäperheessä kasva-

nut tuore yrittäjä on saanut seurata yrittäjän arkea, ja omaa liiketoimintaosaamista 

tukevat verkostot, mikäli kaipaa apua. Korkeakoulutus taas tuo laajamittaista osaa-

mista, joka tuo yritystoiminnalle mahdollisuuksia menestyä. 

 

Kritiikkinä menestystekijöitä tutkiville tutkimuksille voidaan osoittaa, että yksittäisten 

tekijöiden erotteleminen menestymiseen johtamisesta ei ole mielekästä. Tämä siitä 

syystä, ettei yritys toimi tyhjiössä ja kuten jo aiemmin esitettiin, kompetenssit raken-

tuvat aina yksilön ominaisuuksien ja persoonallisuuden piirteiden päälle (kuvio 3). 

Muun muassa Westheadin (1995, 21) tutkimus osoittaa, että yhdenkään uuden yri-

tystoiminnan menestymistä, kasvua tai selviytymisastetta ei voida puhtaasti päätellä 

esimerkiksi omistaja-yrittäjän liiketoimintaosaamisesta tai teknisestä osaamisesta. 

Vaikuttava tekijä tutkimuksen mukaan sen sijaan on useiden kompetenssitekijöiden 

yhdistelmä. 
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3. YRITYSKAUPAT TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMASTA 
 

Tässä luvussa perehdytään tarkemmin yrityskauppatutkimukseen ja sen osa-aluei-

siin. Ensimmäiseksi tarkastellaan yrityskauppaprosessia ja sen kulkua, jonka jäl-

keen tutustutaan aiemmassa tieteellisessä keskustelussa esiin piirtyneitä yrityskau-

pan menestystekijöitä ja sudenkuoppia. Lopuksi yrityskauppatutkimusta tarkastel-

laan vielä pk-yrityksen näkökulmasta ja viimeisessä alaluvussa tehdään yhteenveto 

tämän tutkimuksen kannalta keskeisistä konteksteista. 

 

Monet nykypäivän johtajat näkevät yritysoston vähempiriskisenä ja nopeampana 

väylänä uusille markkinoille, uusiin tuotteisiin, teknologiaan tai johdon kykyihin (Je-

mison & Sitkin 1986, 107), mutta kolikon toisella puolella voidaan esittää näkemyk-

siä, joiden mukaan yrityskauppa toimivan yrityksen kasvustrategiana onnistuu vain 

alle 50 prosenttisesti (Rovit, Harding & Lemire 2004, 18).  

 

Yrityskauppa nähdään toisaalta hyväksi tavaksi aloittaa yrittäjyys (mm. Brüderl et 

al. 1992; Durst & Guelden 2010), muun muassa siksi, että sillä on valmis asiakas-

kunta ja tunnettuus sidosryhmissä (Kishel & Kishel 2005, 10). Huolimatta useista 

yrityskauppojen menestystekijöitä käsittelevistä tutkimuksista ja pyrkimyksistä 

koota yleismaailmallisia ohjeita yrityskauppojen läpivientiin, eroaa jokainen yritys-

kauppa luonteeltaan toisistaan (Haspeslagh & Jeminson 1991, 13; Rovit et al. 2004; 

18). 

 

Täysin uuden yrityksen perustamisen etuja ovat muun muassa mahdollisuus täysin 

oman vision ja tahtotilan toteuttamiselle. Toisaalta kääntöpuolella on perustamiseen 

kuluva aika, rahoituksen saamisen vaikeus ilman näyttöä kannattavasta liiketoimin-

nasta, hyvien työntekijöiden hankkimisen vaikeus ja asiakkaiden hankinta. (Kishel 

& Kishel (2005, 9) Taulukossa 3 on esitelty yrityskaupalla yrittäjyyden aloittamisen 

etuja ja haittoja. 
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Taulukko 3: Yrityskaupan edut ja haitat (mukaillen Kishel & Kishel 2005, 10) 

Edut Haitat 
Yritys on jo valmiiksi toiminnassa Yrityksen kauppahinta saattaa olla yliar-

vostettu 
Yritys tunnetaan jo sidosryhmissä Sijainti tai fasiliteetit saattavat olla huonoja 

Toimittaja- ja jakelusopimukset ovat ole-
massa 

Varasto, koneet ja kalusteet saattavat olla 
vanhentuneita  

Yrityksellä on valmis asiakaskunta Ostettava yritystoiminta on saattanut olla 
tehotonta 

Rahoituksen hankkiminen voi olla helpom-
paa, kun liiketoiminnasta on näyttöä 

Yrityksessä saattaa ilmetä ennustamatto-
mia velka- tai lakiperäisiä ongelmia 

Olemassa oleva kassavirta, joka jatkuu 
välittömästi myös oston jälkeen 

Varsinaiset käynnistyskustannukset saat-
tavat olla korkeammat kuin täysin uuden 
yrityksen 

 

Kuten tässä tutkimuksessa on jo aiemmin todettu, useat tutkimukset osoittavat, että 

yrityskauppa on riskittömämpi tapa aloittaa yritystoiminta, kuin täysin uuden yrityk-

sen perustaminen (mm. Cressy 1999, 181; Brüderl et al. 1992, 237). Cressy (1999; 

181) esittää tähän kaksi perustavanlaatuista tekijää, jotka ovat mainittu myös Kishe-

lin ja Kishelin (2005, 10) tutkimuksessa: ostettavalla yrityksellä on todennäköisesti 

jo valmis asiakaskunta, ja toimittajien sekä jakelijoiden verkosto. 

 

Teoreettista viitekehystä tutkiessa yrityskauppatutkimus on lisääntynyt 1970 –lu-

vulta alkaen. Aihepiirin ympärille on tunnistettu neljä koulukuntaa, jotka vähentävät 

yrityskauppatutkimuksen ympärillä vaikuttavaa kompleksisuutta (Haspeslagh & Je-

minsons 1991). Nämä koulukunnat ovat taloudellinen koulukunta, strategisen johta-

misen koulukunta, organisaatiokäyttäytymisen koulukunta sekä prosessikoulukunta 

(Bauer & Matzler 2014, 271). 

 

Yrityskaupat voidaan jakaa myös toteutustyylinsä mukaan. Yritystoiminnasta voi-

daan tehdä omistusta koskeva kauppa, tai liiketoimintaa koskeva kauppa, josta käy-

tetään myös termiä substanssikauppa. Omistusta koskevassa kaupassa voidaan 

myydä yhtiömuodosta riippuen joko osakeyhtiön osakkeet, tai avoimen yhtiön tai 

kommandiittiyhtiön yhtiöosuudet (Immonen & Lindgren 2004, 33).  
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Yrityskauppatutkimuksen yhteydessä puhutaan usein myös yritysjärjestelyistä, ku-

ten fuusioista, liiketoimintasiirroista tai jakautumisista. Yrityskauppa ei kuitenkaan 

ole varsinaisesti ahtaasti rajattuna yritysjärjestely, vaan se voi olla osa suurempaa 

yritysjärjestelykokonaisuutta: sen alku- tai loppupää (Immonen 2006, 33). Tästä 

syystä fuusioiden ja muiden yritysjärjestelyiden yksityiskohtaisempi tarkastelu on jä-

tetty kokonaisuudesta. Yritysostoa voidaan käyttää myös toimivan yrityksen kasvun 

lähteenä. Tällaisille yritysten välisille yrityskaupoille on olemassa omia luokittelui-

taan (mm. Cartwright & Cooper 1992).  

 

Omistajanvaihdoksella tarkoitetaan yrityksen siirtämistä uusille omistajille ja yleensä 

myös uudelle johdolle (CSES 2013, 1). Tässä tutkimuksessa yrityskaupan käsite 

rinnastetaan omistajanvaihdokseen, jolla tarkoitetaan yrityskaupan ja sukupolven-

vaihdoksen kattokäsitettä, ja yrityksen omistajuuden ja yleensä myös johdon vaih-

tumista. Seuraavaksi perehdytään itse yrityskauppaprosessiin tarkemmin. 

 

3.1. Yrityskauppaprosessi 
 

Yrityskauppa määritellään kilpailulaissa (948/2011) määräysvallan tai vastaavan to-

siasiallisen määräysvallan hankkimiseksi, elinkeinonharjoittajan koko liiketoiminnan 

tai sen osan hankkimiseksi, sulautumiseksi tai sellaisen yhteisyrityksen perusta-

miseksi, joka huolehtii pysyvästi kaikista itsenäiselle yritykselle kuuluvista tehtä-

vistä. Tässä tutkimuksessa yrityskaupalla tarkoitetaan liiketoiminnan määräysvallan 

hankkimista. Tutkimuksen tässä osiossa perehdytään erilaisiin näkemyksiin yritys-

kaupan kulusta, jonka jälkeen pureudutaan yrityskauppaprosessin kolmijakoon. 

 

Yrityskauppatutkimuksessa on havaittavissa kahtiajako prosessiajattelun (mm. Je-

minson & Sitkin 1986, Haspeslagh & Jeminson 1991) ja kerran tapahtuvan tapah-

tuman välillä (mm. Gomes et al. 2013; Bauer & Matzler 2014).  Yrityskauppaproses-

sin vaiheista on moninaisia tulkintoja. Vakiintunein ja pelkistetyin näkemys on pro-

sessin jaottelu kolmeen ajanjaksoon: ennen kauppaa, kaupan aikana ja kaupan jäl-

keen (mm. Tall 2014, 40).  
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Toinen yleisistä näkemyksistä on prosessin pelkistäminen kauppaa edeltävään ja 

kaupan jälkeiseen jaksoon (mm. Gomes, Angwin, Weber & Tarba 2013, 16). Tällöin 

itse yrityskauppa ja transaktio kahden toimijan välillä nähdään vain yksittäisenä het-

kenä, jolloin virallinen omistus siirtyy myyjältä ostajalle.  

 

Kuitenkin yleisemmin yrityskauppoja tarkastellaan monivaiheisena prosessina, eli 

joukkona loogisia analyyttisiä vaiheita, jotka alkavat tavoitteiden asettamisesta, ja 

kulkevat sitten eri systemaattisten hakukriteerien, arvonmääritystapojen sekä neu-

votteluvaiheiden lävitse. Tämän prosessin lopputuloksena ajatellaan olevan yritys-

kauppa oikeutettuun hintaan. Todellisuudessa yrityskauppaprosessin luonne on hy-

vin paljon monimuotoisempi ja laajempi kuin tässä perinteisessä näkemyksessä tul-

kitaan. (Haspeslagh & Jeminson 1991, 41) 

 

Gomes et al. (2013, 16) huomauttivat, että vaikkakin muun muassa yrityskaupan 

valmisteluprosesseissa on havaittavissa saman kaltaisia rakennuspalikoita, ei näitä 

vaiheita ole kyetty määrittelemään luotettavasti. Syynä monitulkintaisuuteen tutkijoi-

den mukaan on, että kyseisien vaiheiden kestoja ei ole määritelty, vaan ne voivat 

tapahtua samanaikaisesti ja jopa päinvastaisessa järjestyksessä. 

  

Parsons (1984) esitti perinteisen yrityskauppaprosessin ja strategiavetoisen yritys-

kauppaprosessin (kuvio 4). Hänen mukaansa strategiavetoinen prosessi vähentää 

yrityskaupasta aiheutuvia riskejä ja parantaa mahdollisuuksia löytää hyödynnettäviä 

piilossa olevia arvonluontikeinoja yrityskaupassa (Parsons 1984, 37). 

 

Kuvio 4:Perinteinen ja strategiavetoinen yrityskauppaprosessi (mukaillen Parsons 
1984) 

Arvioi	
kyvykkyydet

Valitse	
kohde-
yritykset

Kehitä	liike-
toiminnan	
strategia

Tutki	ja	
arvioi	kohde-
yritykset

Neuvottele/
osta

Jalkauta	
liiketoimin-
nan	strategia

Aseta	
kriteerit

Tutki	
toimialaa

Tutki	
yrityksiä

Arvioi	
yrityksiä

Neuvottele	
/osta

Opi	/	johda	
yritystä



 
 
 

26 

 

Vaikka taloudelliset tekijät ovat niin ikään yrityskauppatilanteessa elintärkeitä, lisää 

huomiota tulisi kiinnittää myös strategioiden yhdistämisen tuomiin etuihin. Tämän 

lisäksi käytännön ja yrityskulttuurin due diligence voi vaikeuttaa yrityskauppapro-

sessin etenemistä, jonka lisäksi tarvitaan kirkas visio siitä, kuinka yritykset tullaan 

integroimaan. (Marks & Mirvis 2011, 162) Prosessin kulkuun kuuluu myös strategi-

sen yhteensopivuuden määrittely, josta käydään tarkemmin läpi myöhemmin. 

 

Parsonsin (1984, 37) mukaan yrityskaupoissa nimenomaan tämä strateginen näke-

mys ja strategisen yhteensopivuuden määrittely – ei rahoituksellinen jalkatyö, on 

pitkän aikavälin taloudellisen arvon salaisuus. Tästä syystä minimoidakseen epä-

onnistumisen riskiä ja maksimoidakseen arvonluontia, on ostajan paras strategia 

etsiä mahdollisia kandidaatteja toimialoilta, joita se ymmärtää ja jossa sen kyvyk-

kyydet ovat relevantteja. Resurssien, osaamisen ja toimintojen tulee siis tukea ja 

täydentää toisiaan kilpailuedun ja arvonluonnin maksimoimiseksi (Haspeslagh & Je-

minson 1991, 23). Tätä kutsutaan aiemmassa tutkimuksessa nimellä strateginen 

yhteensopivuus (mm. Porter 1996). 

 

3.1.1. Ennen yrityskauppaa 
 

Ennen yrityskauppaa muodostuvaa ajanjaksoa voidaan kutsua yrityskaupan valmis-

teluajanjaksoksi. Ennen yrityskauppahetkeä tehdään ostajan näkökulmasta tärkeää 

päätöksentekoa tukevaa tavoitteiden asettamista, analysointia, strategista ja talou-

dellista arvottamista sekä neuvotteluita (Haspeslagh & Jeminson 1991, 12 – 13; 

Marks & Mirvis 2011, 162).  

 

Haasteena yrityskauppaprosessin valmisteluajanjaksossa on ostajan näkökulmasta 

sellaisen päätöksentekoprosessin luominen, joka mahdollistaa ostajan kannalta oi-

keanlaisen, ostajan motiiveja tukevan yrityksen ostamisen. Päätösprosessissa 

haasteena on saatavilla olevan kauppaa koskevan informaation rajallisuus sekä 

tarve nopealle päätöksenteolle arkaluontoisessa tilanteessa. (Haspeslagh & Jemin-

son 1991, 8) 
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Arkaluonteisen yritysoston edeltävästä ajanjaksosta tekee se, että yritysoston tai 

myynnin aikeet voivat vuotaa organisaatioon. Tällöin on riski liiketoiminnan lamaan-

tumiseen sekä sidosryhmien epävarmuuden tunteille. Tästä syystä aika analyyseille 

on rajallinen. (Jeminson & Sitkin 1986, 110) Ostajan motiivit voidaan karkeasti luo-

kitella neljään kategoriaan: strategiset, rahoitukselliset, taloudelliset ja ylimmän joh-

don motiivit. Strategisiin motiiveihin kuuluvat muun muassa synergiaedut, markkina-

aseman vahvistaminen ja kyvykkyyksien hankinta, rahoituksellisiin motiiveihin va-

paa kassavirta tai ostohinnan edullisuus, taloudellisiin motiiveihin kustannusedut ja 

neuvotteluvoima arvoketjussa ja lopuksi ylimmän johdon motiiveihin oman edun ta-

voittelu sekä ylimielisyys (LIITE 1). 

 

Marksin ja Mirvisin (2011, 162) mukaan yrityksen ostaminen ja yrityskauppaa edel-

tävä ajanjakso koostuu ”…strategisoinnista, tiedustelusta, kumppanin arvioinnista 

ja valinnasta, sopimuksen tekemisestä ja lopulliseen yhdistämiseen valmistautumi-

sesta”. Perinteisimmän ja yleisimmän näkemyksen mukaan prosessin taloudelliset 

puolet ovat korostuneet: ostajat keskittyvät kohdeyrityksen valuaatioon, kaupan kor-

koon ja siihen, kuinka kauppa strukturoidaan. (Marks & Mirvis 2011, 162) 

 

Due diligence 

Ennen yrityskaupan toteuttamista on varsin tavallista suorittaa due diligence, eli yri-

tyskaupan sisällön tarkastaminen. Due diligencessä selvitetään esimerkiksi yrityk-

sen toimintaan sisältyvät olosuhteet sekä yritystoiminnan vahva ja heikot puolet. 

(Manninen 2001, 239) Seuraavaksi perehdytään lyhyesti due diligencen perintei-

seen sisältöön. 

 

Sananmukaisesti termi tarkoittaa ”asianmukaista huolellisuutta”. Due diligence si-

sältää ostajan kannalta kokonaisvaltaisen, huolellisen ja eri osa-alueet kattavan 

analyysin. Analyysin hyöty koostuu muun muassa kauppahinnan, sekä muiden os-

tajan oikeudellisten ja taloudellisten turvallisuustekijöiden tunnistamisesta ja riskien 

hallinnasta. Myyjän näkökulmasta due diligence merkitsee ”sitoutumista oikeiden ja 

riittävien tietojen antamiseen, mutta myös riittävän kuvan saamista ostajan taloudel-

lisesta ja muusta asemasta sen varmistamiseksi, että ostaja voi täyttää kaupan vel-

voitteet”. (Immonen & Lindgren 2004, 36). 
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Due diligence voidaan Immosen ja Lindgrenin (2004, 37) mukaan jakaa neljään 

osaan:  

 

1. Liiketoimintaselvitys (Business Due Diligence) 

2. Oikeudellinen selvitys (Legal Due Diligence) 

3. Taloudellinen selvitys (Financial Due Diligence) 

4. Verotusselvitys (Taxation Due Diligence) 

 

Tärkeitä analyysikohteita ovat muun muassa laskentajärjestelmät ja taloushallinto, 

taseesta ilmenemättömät riskit, sopimusriskit, yhtiölainsäädäntö, velkavastuut, im-

materiaalioikeudet, verotus ja rahoitus (Immonen & Lindgren 2004, 37). Yrityskaup-

paa edeltävä päätöksenteon prosessin vaihe on tärkeä, sillä se vaikuttaa niin kykyyn 

ymmärtää yrityskaupan potentiaali, kuin kykyihin ottaa itse yritystoiminta haltuun yri-

tyskaupan jälkeen (Haspeslagh & Jeminson 1991, 15). 

 

3.1.2. Yrityskaupan aikana 
 

Yrityskaupan kesto riippuu usein yrityskaupan tavasta. Esimerkiksi sukupolvenvaih-

dos voi ottaa useita vuosia, kun taas yrityksen myynti ulkopuoliselle taholle kestää 

yleensä alle vuoden (Sten 2006, 39). Ulkopuolisen ostajan ollessa kyseessä, myös 

myyjän sitoutuminen yrityskauppaprosessiin ei yleensä ole henkilöitynyttä (Sten 

2006, 39), sillä ostajaehdokkaita voi olla useita. 

 

Immosen (2006, 42) mukaan yrityskaupan toteuttamisvaiheessa suoritetaan yritys-

kaupan ehtojen neuvottelu sekä toteutetaan kauppasopimus. Myös rahoitus- ja 

maksutavan neuvottelu on luonnollista suorittaa yrityskaupan toteuttamisvaiheessa. 

Valuaatio voidaan sopia riippumaan yrityksen tulevista tuotoista, ja myyjä voi jäädä 

tietyksi ajanjaksoksi kontrolloimaan ja seuraamaan tavoitteiden saavuttamista. (Im-

monen 2006, 42) 
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Rahoitusrakenteella on usein merkitystä yrityskaupan prosessin läpiviennissä. Yrit-

täjien sitoutuminen rahallisesti hankkeeseen nopeuttaa yrittäjien sitoutumista yritys-

toimintaan (Brüderl et al 1992, 239). Tästä voidaan päätellä, että yrittäjän oma ra-

hoitus osana yrityskauppaa tai yrityskauppahintaa edesauttaa yrityskaupan hal-

tuunoton, integraation ja koko yritystoiminnan menestymistä. 

 

3.1.3. Yrityskaupan jälkeen 
 

Yrityksen ja yrityskaupan arvonluonnin näkökulmasta tärkein ajanjakso yrityskaup-

paprosessissa on kaupan jälkeen, jolloin Haspeslaghin ja Jeminson (1991) mukaan 

kaikki arvonluonti tapahtuu. Jotta yritysosto tuottaa arvoa, tulee yrityskaupan jäl-

keen tapahtuva haltuunotto ja integraatio nähdä evolutiivisena adaptaation proses-

sina sen sijaan, että se olisi täysin ennustettavissa oleva suunniteltu prosessi. (Has-

peslagh & Jeminson 1991, 15) 

 

Kyvyt, joita vaaditaan yritysoston neuvotteluvaiheessa eroavat niistä kyvykkyyk-

sistä, joita tarvitaan yrityksen pyörittämiseen yritysoston jälkeen (Jeminson & Sitkin 

1986, 109). Yrityskaupan jälkeistä aikaa voidaan kutsua niin haltuunoton kuin integ-

roinninkin ajaksi. Integrointivaihe on usein herkkä häiriöille, ja siihen sisältyy niin 

toiminnallisten resurssien, kuten markkinoinnin ja jakelun, tuotantoprosessin, orga-

nisaation, laskenta- ja informaatiojärjestelmien sekä sosiaalisten että taloudellisten 

osa-alueiden mukauttamista uuteen omistukseen (Immonen 2006, 42 – 43).  

 

Rovit, Harding ja Lemire (2004, 19 - 20) mukaan ostettavan yritystoiminnan koko on 

merkittävä tekijä yritystoiminnan haltuunotossa. Tutkijat esittävät, että pieniä yritys-

kauppoja tehneet olivat menestyneempiä kuin suurempia. Syyksi Rovit et al. (2004, 

20) tuovat esiin yrityskaupan haltuunotossa tulevat esteet, sillä yritystoiminnan in-

tegrointi vaikeutuu tutkijoiden mukaan eksponentiaalisesti ostettavan yrityksen koon 

mukaan. 
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3.2. Yrityskaupan menestystekijöitä ja sudenkuoppia 
 

Seuraavaksi perehdytään yrityskaupan menestymiseen yhdistettyjä tekijöitä. Li-

säksi esitellään yrityskauppoihin liittyvien riskien tieteellistä keskustelua. Tämän ala-

luvun yhteydessä esitellään myös menestystekijäksi havaittu strategisen yhteenso-

pivuuden käsite. 

 

3.2.1. Yrityskaupan menestystekijöitä 
 

Ennen kuin yritystoiminnan menestymistä voidaan arvioida, tulee määritellä, mitä 

menestymisellä tarkoitetaan. Yrityksen arvon käsite ei ole yksiselitteinen ja eri si-

dosryhmien näkemykset arvosta eroavat toisistaan. Haspeslaghin ja Jeminsonin 

(1991, 19 - 22) mukaan yrityksen arvoa voidaan tarkastella pääomamarkkinoiden, 

sidosryhmien sekä johdon näkökulmista. On selvää, että yrityksen omistajien talou-

dellisen arvon maksimoinnin näkökulma eroaa esimerkiksi yrityksen työntekijöiden 

arvostamista seikoista, kuten mahdollisuudesta kehittää itseään.  

 

Johdon yrityksen arvon näkökulma voidaan katsoa olevan pääomamarkkinoiden ja 

sidosryhmien näkökulman yhdistelmä. Useimmat johtajat kokevat yritystoiminnan 

tarkoitukseksi pitkän aikavälin taloudellisen arvon kasvun, mutta myös sidosryhmien 

tarpeiden tyydyttämisen. Näiden näkökulmien painotukset eroavat kuitenkin toisis-

taan. (Haspeslagh & Jeminson 1991, 22).  

 

Parsons (1984) tutki yritysten välisten yritysostojen menestymisen mahdollisuuksia. 

Onnistunut yrityskauppa on Parsonsin (1984, 31) mukaan sellainen, jossa yritys-

kaupan kohteen pitkän aikavälin nettoarvo ylittää ostohinnan. Bengtssonin (1992, 

3) määritelmän mukaan yrityskauppa on menestyksekäs, kun se muodostaa ajan 

kuluessa vakaan, kannattavan ja selkeästi tunnistettavissa olevan kokonaisuuden. 

Kääntäen voidaan siis todeta, että epäonnistunut yrityskauppa syö yrityksen arvoa, 

aiheuttaa epävakautta tai yritystoiminta on kannattamatonta. 
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Tässä tutkimuksessa lähdetään olettamuksesta, jossa yritystoiminnan pitkän aika-

välin tarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen (Osakeyhtiölaki 2006/624), ja yrityk-

sen tulee vähintäänkin kyetä selviytymään omista velvoitteistaan säilyäkseen 

elossa. Menestynyt yrityskauppa tarkoittaa täten pelkistetysti vakaata, kannattavaa 

liiketoimintaa. 

 

Varmin tapa parantaa yritysoston menestymismahdollisuuksia on keskittyä analy-

soimaan ensin ostajayrityksen tai ostajan omia kyvykkyyksiä, kilpailuetuja ja strate-

gisia tavoitteita. Tämän analyysin tuloksia voidaan hyödyntää ostokohdekandidaat-

tien kriteerien asettamiseen rahoituksellista ja taloudellista analysointia varten. Os-

tajan paras strategia onkin etsiä mahdollisia ostokandidaatteja toimialoilta, joita os-

taja ymmärtää ja jossa sen kyvykkyydet ovat relevantteja. (Parsons 1984, 37) Ei 

tuskin ole perustelematonta olettaa, että näitä seikkoja voidaan soveltaa myös os-

taja-yrittäjäkandidaatin näkökulmasta: on tärkeää pohtia kriittisesti omia kyvykkyyk-

siä, osaamisalueita ja tavoitteita yritysostossa sekä etsiä ostokohteita, joissa omat 

kompetenssit ovat relevantteja.  

 

Gomes et al. (2013, 17-18) kokosivat tieteellisessä kirjallisuudessa esille nousseita 

kriittisiä yrityskauppojen menestystekijöitä. Kirjallisuustutkimuksessaan tutkijat jaot-

telivat yrityskauppaprosessin kahteen osaan ja tarkastelivat ennen yrityskauppaa 

sekä yrityskaupan jälkeen vaikuttavia menestystekijöitä (taulukko 4). 
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Taulukko 4: Kriittiset menestystekijät yrityskauppaprosessissa (mukaillen Gomes 
et al. 2013, 17-18) 

Kriittiset menestystekijät ennen yri-
tyskauppaa 

Kriittiset menestystekijät yrityskau-
pan jälkeisellä ajalla 

Strategisen kumppanin analysointi ja 

valinta 

Integraatiostrategiat 

Oikean hinnan maksaminen Yrityskaupan jälkeinen johtajuus 

Oikean kokoisen ja tyyppisen organi-

saation valinta 

Implementointivauhti 

Yleinen strategia ja aiempi yritysosto-

kokemus 

Integraatiotiimi ja päivittäisen operatii-

visen toiminnan huomiointi 

Seurusteluvaihe Implementaatiovaiheen kommunikointi 

Ennen kauppaa tapahtuva kommuni-

kaatio 

Erilaisuuksien johtaminen yrityskulttuu-

rissa 

Yrityskaupan jälkeisen ajan palkitse-

mis- ja palkkiopolitiikan valinta 

 

 

 

Yrityskaupan lopputuloksena on siis ostettavan yhtiön ja ostajan pääomien ja re-

surssien yhdistelmä. Yrityskaupan jälkeinen integraatio on havaittu tärkeäksi me-

nestystekijäksi, mutta integraatiota edeltävä yrityskauppakohteen strateginen ana-

lysointi on aivan yhtä tärkeää (Taulukko 4). Lisäarvoa syntyy, kun ostajan ja myyjän 

resursseja ja pääomia käytetään tehokkaammin yhdistymisen jälkeen kuin ennen. 

(Shelton 1988, 279) 

 

3.2.1.1. Strateginen yhteensopivuus 

Usein yrityskauppoihin päätymistä perustellaan taloudellisin perustein. Has-

peslaghin ja Jeminsonin (1991, 46 – 51) mukaan yrityskauppapäätöksissä (acqui-

sition justification) tulee kuitenkin ottaa huomioon taloudellisen arvon lisäksi strate-

ginen arvo, oston tarkoitus, yksityiskohtainen hyötyjen ja ongelmien tarkastelu sekä 

ajoitus.  
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Yrityskauppatutkimuksessa puhutaan yhä enenevissä määrin yrityskauppaosapuo-

lien yhteensopivuudesta. Näitä yhteensopivuuden näkökulmia on aiemmassa tutki-

muksessa eritelty useita, mutta ylitse muiden nousevat muun muassa strateginen 

ja kulttuurinen yhteensopivuus (Bauer & Matzler 2014, 283). Strateginen yhteenso-

pivuus edustaa strategisen johtamisen tieteenalaa, ja kiinnittää huomiota kauppa-

osapuolten väliseen suhteeseen, samankaltaisuuteen sekä täydentävyyteen (Bauer 

& Matzler 2014, 271). Kulttuurinen epäyhteensopivuus on useassa tutkimuksessa 

mainittu yhdeksi epäonnistumisen suurimmista tekijöistä (Bauer & Matzler 2014, 

273), mutta näkökulma on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Strategia on erityisesti eri toimintojen ja pääomien oikeanlaista yhdistämistä. Kilpai-

luetu koostuu yleensä siitä, kuinka yrityksen toiminnot ja resurssit sopivat yhteen ja 

täydentävät toinen toistaan. (Porter 1996, 70) Resurssien ja toimintojen tulee siis 

tukea ja täydentää toisiaan parhaan mahdollisen tuottavuuden ja kilpailuedun saa-

vuttamiseksi. Tätä kutsutaan aiemmassa tutkimuksessa nimellä strateginen yhteen-

sopivuus (mm. Porter 1996). 

 

Ostajan näkökulmasta yrityskauppa voi helpottaa ja jouduttaa yrityksen pyrkimyksiä 

päästä uudelle tuote- tai markkina-alueelle. Joissakin tapauksissa yrityksen strate-

giaa voi olla liian riskistä tai kallista viedä eteenpäin yrityksen omilla käytössä ole-

villa resursseilla. Esimerkiksi uuden teknologian kehittäminen, joka omin resurssein 

voisi olla liian kallista, voidaan hankkia yrityskaupan keinoin. (Marks & Mirvis 2011, 

161; Jeminson & Sitkin 1986, 107) 

 

Aiemman tutkimuksen mukaan strategisesti yhteensopivat yrityskaupat, jotka mah-

dollistavat ostajalle uudet mutta samankaltaista erityispiirteisyyttä sisältävät markki-

nat, ovat onnistuneimpia. (Shelton 1988, 279) Edellä mainittua havaintoa voidaan 

yleistää myös aloittavan yrittäjän yrityskauppoihin – ostajan erityisosaaminen toi-

mialalla toimii menestystekijänä, ja toimivan yrityksen ostaminen tuottaa eniten lisä-

arvoa, kun sen avulla niin yrittäjä kuin yrityskin kykenevät kasvamaan ammatillisesti 

ja taloudellisesti. Sinkin ja Putney (2013, 41) esittävät myös, että yrityskaupassa 
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jatkajan tulisi sopia yritykseen kemialtaan, kapasiteetiltaan, kulttuuriltaan sekä jat-

kuvuudeltaan. Sillä, kuinka jatkava yrittäjä, sisäinen tai ulkoinen, täyttää nämä kri-

teerit, voidaan tutkimuksen mukaan katsoa olevan suuri merkitys kaupan onnistu-

miselle. 

 

 

Kuvio 5: Strateginen yhteensopivuus (mukaillen Shelton 1988) 

 

Kuviossa 5 esitellään yrityskaupan strategista yhteensopivuutta. Sheltonin (1988) 

tutkimuksen mukaan komplementaariset ja täydentävät markkinat ovat onnistu-

neimpia. Tällöin joko tuotteet tai asiakkaat ovat tuttuja. 

 

Yrityskauppojen menestystekijöitä tutkiva tieteellinen keskustelu on keskittynyt val-

taosin kahden yrityksen välisiin yrityskauppoihin. Tästä syystä käsillä olevassa tut-

kimuksessa voidaan verrata menestys- ja riskitekijöissään yrityskauppaa myös täy-

sin uuteen aloittavaan yhtiöön. Pk-yrityksen ollessa pienempi kokonaisuus kuin kan-

sainvälinen suuryritys, korostuvat ostajan henkilökohtaiset ominaisuudet.  

 

  

Komplementaarinen
- Uudet	tuotteet	ja	
samankaltaiset	

asiakkaat

Toisiinsa	liittymätön
- Uudet	tuotteet	ja	
uudet	asiakkaat

Identtiset
Samankaltaiset	

tuotteet	ja	asiakkaat

Täydentävä
- Samankaltaiset	
tuotteet	ja	uudet	

asiakkaat
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3.2.2. Yrityskaupan riskit ja sudenkuopat 
 

Oertelin ja Walgenbachin (2012, 465) mukaan pk-yritysten omistajanvaihdoksessa 

kohdataan neljäntyyppisiä riskejä: 

 

1. Omistajanvaihdos häiritsee työrutiineja ja viestintäprosesseja. Kun osakas 

lähtee yrityksestä, seuraa yleensä uudelleenorganisointitoimenpiteitä jotka 

voivat olla kompleksisia sekä̈ aikaa- ja rahaa vieviä̈. 

2. Omistajanvaihdos vaikuttaa osittain pk-yrityksen ydinteknologiaan, sillä 

omistajan myötä organisaatiosta poistuu niin tietämystä kuin pääomiakin. 

3. Myyjällä on aiemmin ollut päätäntävalta yrityksen missiosta ja tavoitteista 

4. Pk-yrityksessä yritystoiminnan henkilöityminen yrittäjään on suurempaa, jol-

loin asiakkaiden mielenkiinto voi yrityskaupan myötä haihtua. 

 

Omistajanvaihdoksesta seuraavaa konkurssiriskiä voidaan kuitenkin pienentää yri-

tystoiminnan formalisoinnin kautta. Tällä formalisoinnilla voidaan käsittää sääntöjä 

ja regulaatiota, jonka avulla jäljelle jäävät osakkaat voivat jatkaa liiketoimintaa yh-

den osakkaan lähtiessä. Formalisointi ja regulointi ovat tapoja, jolla hiljaisen tiedon 

poistumista osakkaan mukana voidaan estää ja konkurssiriskiä pienentää. On myös 

huomattu, että yrityksen koon kasvaessa omistajanvaihdoksesta johtuva konkurssi-

riski vastaavasti vähenee. (Oertel & Wagelback 2012, 478) 

 

Kishel ja Kishel (2005, 10) mainitsivat riskeinä muun muassa liian korkean valuaa-

tion, huonon sijainnin tai fasiliteetit, vanhentuneet koneet ja kaluston tai varaston, 

sekä ostettavan liiketoiminnan tehottomuuden. Lisäksi kaupan kohteessa saattaa 

ilmetä ennustamattomia ongelmia velka- tai lakipuolella ja käynnistämiseen saattaa 

toisinaan mennä enemmän rahaa, kuin mitä kuluisi mikäli yritys perustaisi täysin 

uuden yhtiön. Jeminson ja Sitkin (1986, 107) puolestaan esittävät osan epäonnistu-

mistekijöistä johtuvan yritysoston prosessista. Tutkijat löysivät kolme tekijää, jotka 

voivat vaikuttaa lopputulokseen:  
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1. Erityisalueen asiantuntijoiden ja analyytikoiden mukanaolo, joilla on omat yk-

silölliset tavoitteensa, johtaa usein useisiin hajautuneisiin näkemyksiin sopi-

muksesta. Johdon voi olla vaikeaa integroida nämä näkemykset yhdeksi.  

2. Lisääntyvä paine kohti yritysostoa voi pakottaa ostajan tekemään ennenai-

kaisen ratkaisun ja täten rajoittaa integraatioon liittyvien haasteiden tai asioi-

den pohtimista.  

3. Sekä ostaja että myyjä ovat usein kykenemättömiä ratkaisemaan tärkeitä 

monitulkintaisuuden alueita ennen sopimuksen päättämistä. (Jeminson & 

Sitkin 1986, 107)  

 

Monitulkintaisuudesta voi olla hyödyksi neuvotteluvaiheessa, mutta yrityskaupan 

jälkeisen ajan ongelmien siemen. Ostajan ja myyjän ei tulisi kuitenkaan pyrkiä eli-

minoimaan näkemyseroja, vaan nimenomaan keskittyä näihin asioihin. Tällöin voi-

daan päätellä mitkä ovat niitä asioita, joista ei jousteta ja mitkä taas niitä, joilla ei ole 

merkitystä. (Jeminson & Sitkin 1986, 114) 

 

Analyysit ja neuvottelut vaativat toistuvasti paljon aikaa ja voivat saada yritysoston 

näyttämään tärkeämmältä kuin se onkaan, jolloin johto ei välttämättä osaa katsoa 

sitä objektiivisesti tai vastaanottaa kritiikkiä. (Jeminson & Sitkin 1986, 110) On riski 

ostaa yritys vain siksi, että se on saatavilla sen sijaan, että se istuisi ostajan strate-

giaan. Tottumattomat yritysostajat saattavat syyllistyä ostokuumeeseen, jolloin 

mahdolliset yrityskaupan riskitekijät jäävät huomiotta. (Rovit et al. 2004, 20) Jokai-

sella toimijalla on myös oma eteenpäin kiirehtimistä lisäävä intressi yritysostossa – 

se voi johtajilla olla henkilökohtainen bonus tai ostosta seuraava hyvä maine. (Je-

minson & Sitkin 1986, 110) 

 

Malisen (2004, 135) mukaan yrityskaupan suunnittelun suurimpia haasteita olivat 

tarve ulkopuoliselle neuvonnalle yrityskaupan suunnittelussa. Toiseksi suurin 

haaste oli ostajaehdokkaan puute. Kolmanneksi suurin haaste Malisen tutkimuksen 

mukaan oli perheen sisäisen tai perhepiiriin kuuluvan jatkajan puute. Yrityskaupan 

rahoitus ja verotustekijät koettiin Malisen yllätykseksi vain keskimääräisiksi ongel-

miksi, vaikka aiempi tutkimus (Morris et al 1997. & Friegener et al, 1996) on osoit-

tanut näiden olleen ongelma. 



 
 
 

37 

 

On kuitenkin huomattava, että yrityskaupat ja niiden riskit ovat erilaisia eri toimin-

taympäristöissä, joten ne eivät toistu täsmälleen samankaltaisina jokaisessa yritys-

kaupassa (Jeminson & Sitkin 1986, 115).  

 

3.3. PK-yrityskaupan erityispiirteitä 
 

Pienyritystoiminnan henkilöityminen ja avainhenkilösidonnaisuus johtaa moniin eri-

tyispiirteisiin siinä, mitä tulee omistajanvaihdoksiin ja yrityskauppoihin. Koska yrit-

täjä on pienyrityksen menestymisen ydin (mm. Kallio 2002, 67: Brüderl et al. 1992), 

on toimintaan sitoutunut paljon hiljaista tietoa. Mitä pienempi ja nuorempi yritys, sitä 

suurempi merkitys omistajan tietämyksellä on (Churchillin & Lewis 1983, 42). 

 

Johtuen edellä mainitusta toiminnan luonteesta, pienyrityksen avainprosesseja on 

harvoin tehty kirjalliseen muotoon. Pienyrityksen kilpailuetu on tavanomaisesti pe-

rustunut aiemman omistaja-yrittäjän tietämykseen, jota voi olla haastavaa jakaa il-

man asiantuntijan apua. Pienyrityksen omistajanvaihdosprosessin menestykselli-

nen läpivienti nojautuu usein omistaja-yrittäjänä toimivan myyjän tietoihin. (Battisti 

& Williamson 2015, 32) 

 

Malinen (2004) tutki ongelmia, joita suomalaiset pk-yritykset kohtaavat omistajan-

vaihdoksessa. Tutkimuksessaan hän selvitti myös syitä yrityksen omistajanvaihdok-

sen suunnittelulle (taulukko 5).  
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Taulukko 5:Tärkeimmät syyt omistajanvaihdoksen suunnittelulle suomalaisessa 
pk-yrityksessä (mukaillen Malinen 2004, 135) 

 

Myyjän motiivi Prosenttimäärä 
vastaajista 

Yrittäjän ikääntyminen 61,1 

Kyllästyminen 9,5 

Kannattamaton liiketoiminta 7,1 

Halu antaa aikaa itselle ja perheelle 5,6 

Muu syy 5,6 

Työ on liian vaativaa / stressaavaa / raskasta 4 

Sopivan jatkajan puuttuminen suvusta 2,4 

Terveyssyyt 2,4 

Edellytys yrityksen kasvulle 1,6 

Halu kehittää itseään 0,8 

Yhteensä 100 

 

 

Suurin syy suomalaisen pk-yrityksen omistajanvaihdoksen suunnittelulle on Malisen 

(2004, 135) mukaan oli ikääntyminen. Tämä havainto tukee Tilastokeskuksen 

(2011) tilastointia siitä, että 55 – 74 –vuotiaiden yrittäjien suhteellinen määrä on kas-

vanut tasaisesti vuosina 2000 – 2010, ja nykyisin joka kolmas yrittäjä on 55 –vuotias 

tai vanhempi. Toiseksi suurin syy oli kyllästyminen, ja kolmantena syynä omistajan-

vaihdoksen harkinnalle myyjän osalta pidettiin kannattamatonta liiketoimintaa (Ma-

linen 2004,135). 

 

Koska yrittäjiltä usein puuttuu tietämystä yrityskaupan läpiviennistä, turvautuvat he 

yleensä kolmannen osapuolen apuihin. Due diligence vaatii vähintäänkin laillisia ja 

taloudellisia palveluita. Lisäksi apua tarvitaan usein suunnitteluun, valuaatioon ja 

ostajaehdokkaan löytymiseen. (Battisti & Williamson 2015, 32)  
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Malisen (2004, 135) tutkimuksen havainnot tukevat Battistin ja Williamsin (2015) 

näkemystä, sillä suomalaisten pk-yrityskauppojen suunnittelussa kahtena suurim-

pana haasteena koettiin ulkopuolisen neuvonnan tarve sekä ostajaehdokkaan 

puute. Havainto ulkopuolisen neuvon tarpeesta on ristiriitainen, sillä pienyrittäjät kui-

tenkin hanakammin kieltäytyvät tuntemattoman asiantuntijan avusta, ja turvautuvat 

mieluiten luotettavaan kumppaniinsa, kuten kirjanpitäjäänsä. (Battisti & Williamson 

2015, 32) Monet yritykset ylenkatsovatkin tällaisen integraattorin työpanosta yritys-

ostoprosessissa (Jeminson & Sitkin 1986, 109). 

 

Myös sopivan jatkajan löytäminen yritystoiminnalle voi olla haastavaa. Yhtenä 

syynä pk-yrityksen myyntipäätökselle voidaan pitää jatkajan puuttumista suvusta 

(Malinen 2004, 135; Taulukko 5). Ulkopuolisen ostajan lisäksi ostajaehdokkaan löy-

tämistä varten katse voidaan kääntää myös yrityksen omiin työntekijöihin. Varsinkin 

palveluliiketoiminnassa asiakkaat voivat olla henkilöityneitä edelliseen yrittäjään, ja 

jatkuvuuden puute voi karkoittaa asiakkaita ulkopuolisen ostajan ollessa kyseessä. 

(Sinkin & Putney 2013, 42) 

 

Työntekijän soveltuvuutta yrittäjäksi voidaan tarkastella koeajalla, jolle asetetaan 

omat tavoitteet. Tämän tapaisissa tilanteissa tulisi välttää sudenkuoppaa, jossa yrit-

täjän saappaisiin valitaan automaattisesti yrityksessä pisimpään työskennellyt työn-

tekijä. Hyvän jatkajan etsiminen voi kestää vuosia, ja muun muassa haltuunoton 

onnistumiseksi tulisi myyjän ja ostajan kemioiden toimia myös silloin, kun jatkaja on 

jo luovuttanut liiketoiminnan. (Sinkin & Putney 2013, 42) 

 

Blackburn, Hart ja Wainwright (2013) tutkivat tekijöitä, jotka vaikuttavat pk-yritysten 

kasvuun ja suorituskykyyn. Heidän mukaansa vanhemmat, pienet yritykset joilla oli 

kirjallinen liiketoimintasuunnitelma, ja joiden omistajat pitivät itseään innovatiivi-

sena, saavuttivat todennäköisimmin korkeamman liikevaihdon ja työllistämisen kas-

vun. Kuitenkin nuoret yritykset olivat tutkimuksessa ne, jotka todennäköisemmin 

saavuttivat kannattavuuden. Omistajat, jotka kehittävät kaikista kannattavimpia yri-

tyksiä, olivat sellaisia jotka ovat valmiita kasvattamaan yritystään tasaiseen tahtiin 

suhteellisen pitkän ajanjakson ajan. (Blackburn et al. 2013, 22 – 23) 
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Aiemmassa tieteellisessä keskustelussa yritystoiminnan selviytymistekijöitä ollaan 

yleisesti jaettu kolmeen (Karlsson, Andersson & Bjerke 2017, 229-230). Muun mu-

assa Brüderlin, Preisendörferin ja Zieglerin (1992, 227), sekä Karlsson et al. (2017) 

mukaan aiemmasta tutkimuksesta voidaan johtaa kolme tekijää, jotka vaikuttavat 

pk-yrityksen selviytymiseen: 1. Yrittäjän ominaisuudet, 2. Yritystoiminnan ominai-

suudet, rakenne ja strategia ja 3. Yrityksen toimintaympäristö. Cassonin (1999, 74) 

mukaan puolestaan yrityksen strategiset ominaisuudet eivät aiheuta yrityksen me-

nestymistä, vaan ovat yrittäjän päätöksenteon tulos. Täten yrityksen menestymisen 

takana on aina yrittäjä ja yrittäjän arvostelukyky. 

 

3.4. Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä 
 

Tämän Pro Gradu –tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu siis sekä pk-yrityksen 

ja yrittäjyyden, että yrityskauppatutkimuksen tieteellisistä keskusteluista. Aluksi tut-

kimuksessa käsiteltiin pk-yrityksen ja yrittäjyyden käsitteitä. Tämän jälkeen edettiin 

yrittäjän kompetensseihin ja ominaisuuksien yhteydestä yritystoiminnan menestyk-

sellisyyteen, jonka jälkeen syvennyttiin itse yrityskauppatutkimukseen. Edellä esite-

tyistä teorioista nostetaan esille seuraavaksi käsitejärjestelmä, jonka mukaan em-

piirinen aineisto luokitellaan. 

 

 
 
Kuvio 6: Yhteenveto teoreettisestä viitekehyksestä 

Viitekehys	pk-
yrityskauppojen	

haasteiden	
tunnistamiseksi	

Pk-yritys Organisaation	
ominaisuudet

Yrittäjyys Ostaja-yrittäjän	
kompetenssit

Yrityskauppa-
tutkimus

Yrityskauppa-
tekijät
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Kuviossa 6 nähdään, että teoriat yhdistävä kattokäsite on pk-yrityskauppojen haas-

teet. Teoria koostuu pk-yrityksen, yrittäjyyden sekä yrityskauppatutkimuksen teo-

reettisista viitekehyksistä, jotka jakautuvat tutkimuksessa alakäsitteisiin. Tutkimusta 

ohjaavia alakäsitteitä ovat organisaation ominaisuudet, ostaja-yrittäjän kompetens-

sit ja yrityskauppatekijät. Yrityskauppatutkimus on kaikki nämä osa-alueet yhteen 

sitova tieteellinen keskustelu. 

 

Nämä alakäsitteet jaetaan tutkimuksessa yksityiskohtaisempiin käsitteisiin. Taulu-

kossa 6 on eritelty käsitejärjestelmän syntymistä aiemman tieteellisen keskustelun 

pohjalta. 
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Taulukko 6: Tutkimuksessa käytettävä käsitejärjestelmä 

Alakäsite Käsite Tieteellinen keskustelu 

Yrittäjän kompe-
tenssit 
 

Ikä Kallio 2002; Voorhees 2001; Karls-
son et al. 2017 

Koulutus Voorhees 2001; Westerholm 2007; 
Brüderl et al. 1992; 

Työkokemus ja osaaminen Voorhees 2001; Unger et al. 2009, 
Markowska 2011; Westerholm 
2007 

Suhde yritykseen Sinkin & Putney 2013; Karlsson et 
al. 2017 

Organisaation 
ominaisuudet 

Ikä Churhill & Lewis 1983, Greiner 
1983; Cressy 1999 

Koko, yhtiömuoto Brüderl et al.  1992; Rovit et al. 
2004; Oertel & Wagelback 2012 

Toimialan kilpailutilanne Brüderl et al. 1992; Immonen & 
Lindgren 2004 

Kannattavuus Churchill & Lewis 1983; 
Haspeslagh & Jeminson 1991; 
Malinen 2004; Immonen & 
Lindgren 2004. 

Yrityskauppateki-
jät 

Ulkopuoliset palvelut Jeminson & Sitkin 1986; Immonen 
& Lindgren 2004; Malinen 2004; 
Battisti & Williamson 2015 

Rahoitusrakenne & Valuaa-
tio 

Kishel & Kishel; Brüderl et al. 1992; 
Immonen & Lindgren 2004; Gomes 
et al. 2013 

Myyjän rooli Sten 2006; Battisti & Williamson 
2015 

Strateginen yhteensopivuus Parsons 1984; Marks & Mirvis 
2011; Gomes et al. 2013; Shelton 
1988; Rovit et al. 2004 

 

 

Taulukossa 6 on siis esitelty tutkimuksessa käytettävän käsitejärjestelmän rakentu-

mista. Käsitteisiin on valittu tekijöitä, jotka aiemman tutkimuksen mukaan ollaan kat-

sottu olevan yhteydessä yrityksen perustamisen tai ostamisen menestymiseen. 

Edelleen kolmannessa sarakkeessa kuvataan tutkimukset, joissa käsite on mainittu. 

Seuraavassa luvussa kuvataan tutkimuksessa käytettävää metodologiaa ja perus-

tellaan tutkimuksessa tehtyjä valintoja.  



 
 
 

43 

4. TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Tutkimuksen tässä luvussa tutustutaan käsillä olevaan Pro Gradu –tutkielmaan va-

likoituneet tutkimusmenetelmät ja käsitellään tutkimuksen vaiheet. Tämän jälkeen 

pohditaan myös tutkimuksen luotettavuutta. Lisäksi kuvataan aineiston keruu- sekä 

analysointivaiheet.  

 

4.1. Tutkimusprosessi 
 
Tutkimusprosessi alkoi vuoden 2017 talvella, ja eteni kuvion 7 mukaisesti neljässä 

eri vaiheessa. Ensimmäisenä tutkija kartoitti mielenkiintoisia eri tutkimusaiheita. 

Tässä osiossa suureksi tekijäksi nousi työnantaja, joka antoi tukensa ja tietoresurs-

sinsa Pro gradu –tutkielmaan hyödynnettäväksi. Pk-yrittäjyys on ollut tutkijalle mie-

lenkiintoa herättävä aihe, josta oli saatavilla empiiristä tutkimusta varten erittäin kat-

tavat taustatiedot. Tutkijan työnantajan yksi strategisista painopistealueista on omis-

tajanvaihdosten rahoittaminen, jolloin aiheeksi rajautui hyvinkin nopeasti Pk-yritys-

kauppoja sivuava tutkimus. 

 

Aihepiirin valinnan ja alustavan rajaamisen jälkeen alkoi perehtyminen aiempaan 

tieteelliseen kirjallisuuteen. Noin kuukauden soutamisen sekä huopaamisen jälkeen 

alkoi jäsentyä sopiva kokonaisuus tutkielmaan. Koska omistajanvaihdosten menes-

tystekijät olivat jo alkuvaiheessa tutkijan oma mielenkiinnon kohde, katsaus aiem-

paan tutkimukseen auttoi jäsentämään näitä tekijöitä ja näkökulmia, joista omista-

janvaihdoksen menestymistä tai epäonnistumista voisi lähestyä. Pyrkimyksenä oli 

teoriaosuuden saattaminen siihen kuntoon, että aiemman tieteellisen tutkimuksen 

pohjalta nousisi näkökulma tai viitekehys, josta omistajanvaihdoksia voisi tutkia. 

Teoriasta nousi pian täsmentävä rajaus ja tutkielma alkoi kallistua käsitteellisesti 

ostaja-yrittäjän kompetenssien, ostettavan liiketoiminnan sekä yrityskauppatekijöi-

den merkitykseen yrityskaupassa. 
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Kuvio 7: Tutkimusprosessi 

 

Teorian viitoittaman tutkimusrungon perusteella tutkija aloitti empiirisen tutkimuksen 

alustavan louhinnan. Teoriasta nousi teemarunko (LIITE 2), joka toimi yhtenä ai-

neistonkeruuinstrumenttina sisällönanalyysille. Tutkimuksen aineisto koostuu täysin 

sekundäärisistä lähteistä, kuten arkistolähteet ja tilinpäätöstietokannat.  

 

Finnvera Oyj:n tietokannoista selvisi, että vuosina 2010-2011 on tehty 2613 rahoi-

tusesitystä omistajanvaihdoksiin liittyen. Rahoitusesitysten määrän perusteella ei 

voi vielä tehdä olettamusta koko joukosta, sillä yhteen yrityskauppaan voidaan 

tehdä useampi rahoitusesitys riippuen kaupan toteutustavasta. Lukuja analysoitiin 

siten, että yrittäjän henkilökohtaiset lainat ja täten iso osa osakekaupoista poistettiin 

aineistosta. Tämän jälkeen määrä supistui vajaaseen tuhanteen rahoitukseen per 

vuosi.  

Aihepiirin valinta ja teoreettisen viitekehyksen 
rakentaminen
• Kirjallisuuskatsaus, aiheepiirin rajaus
• Tutkimusongelman ja -kysymysten määrittely

Aiheeseen perehtyminen
•Tutkimussuunnitelman	 teko
•Empiirisen	tutkimuksen	lähestymisnäkökulman	 ja	
aineistonkeruuinstrumentin	 suunnittelu

Empiirisen aineiston keruu ja analyysi
• Aineiston hankinta, teemoittelu ja analyysi
• Aineiston ja viitekehyksen vuoropuhelu

Yhteenveto ja johtopäätökset
• Vastaukset tutkimuskysymyksiin
• Synteesi
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Tutkimuksessa hyödynnetään aiemman teorian pohjalta koottua analyysirunkoa, 

jonka puitteissa materiaalia analysoidaan. Analyysin tavoitteena on löytää yhdistä-

viä tekijöitä epäonnistuneiden omistajanvaihdoksien takana tarkastelemalla aineis-

toa eri luokkien avulla. Muodostuneet yläluokat ovat ostaja-yrittäjän kompetenssit, 

organisaation ominaisuudet ja yrityskauppatekijät. Lisäksi sisällönanalyysin luon-

teen omainen kvantifiointi toteutetaan omassa yläluokassaan ja selvyyden vuoksi 

organisaatioiden välinen kauppa omassaan. Nämä yläluokat ovat jaettu alaluokkiin, 

joista kerrotaan enemmän myöhemmin tässä luvussa.  

 

4.2. Tutkimusstrategia ja tutkimusmenetelmä 
 

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan yleisesti tutkimuksessa käytettyjen menetelmällis-

ten ratkaisujen kokonaisuutta. Kolme perinteistä tutkimusstrategiaa ovat kokeelli-

nen, survey- ja tapaustutkimus. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 132 - 134) 

Tässä tutkimuksessa tutkimusstrategiana käytetään tapaustutkimusta, jossa kerä-

tään yksityiskohtaista tietoa pienestä joukosta toisiinsa liittyviä tapauksia.   

 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavaa ilmiötä pyritään tarkastelemaan mahdolli-

simman kokonaisvaltaisella tavalla. Tavoitteena on induktiivinen analyysi, jossa läh-

tökohtana on aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu teorian ja hy-

poteesien testaamisen sijaan. (Hirsjärvi et al. 2009, 161, 164)  

 

Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytetään teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, 

jossa aineistoa eritellään sekä tiivistetään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia etsien. 

Analyysin keinoin pyrkimyksenä on tuottaa tutkittavasta aineistosta sekä ilmiöstä 

tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset aiempaan tieteelliseen keskusteluun. (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka 2006; viitattu Tuomi & Sarajärvi 2002, 105) Käytän-

nössä siis tutkimuksen sekundääriaineistosta on tarkoitus eritellä ja tiivistää yhtäläi-

syyksiä, ja tuottaa tiivistetty kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Lopuksi tutkimustuloksien 

ja tutkielman teorian välille pyritään synnyttämään keskustelua.  
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Koska tarkoitus ei tässä vaiheessa ole tarkoitus tuottaa regressioanalyysejä suu-

remmalla kvantitatiivisella aineistolla, tarkoitus on tuottaa hyvä katsaus aiheeseen 

ja mahdollisia tulevia tutkimusaiheita.  

 

4.3. Aineiston keruu 
 

Aineiston keruu alkoi aineistohaulla Finnvera Oyj:n tietokannoista. Tavoitteena oli 

sekä kattavan yleiskuvan muodostaminen ilmiöstä, että tutkimusjoukon rajaaminen. 

Tutkijaa kiinnostivat toteutuneisiin omistajanvaihdoksiin liittyvät tiedot vuosilta 2010 

ja 2011. Aikaväli valittiin siksi, että omistajanvaihdoksista voitaisiin tarkastella viiden 

vuoden aikasarjaa. Tietokannoista tehtiin tietoajo Excel-tiedostoon. Tämän raportin 

jalostaminen jatkui, sillä tutkija yhdisti kyseiseen tiedostoon muun muassa valittujen 

omistajanvaihdosten tutkimusajankohdan tilan ja teki tarvittavia laskentoja. 

 

Yhteensä Finnvera on osallistunut edellä mainitulla ajanjaksolla 2613 omistajan-

vaihdosrahoitukseen. Rahoituksista siis karsittiin pois yrittäjälainat, jotka ovat rahoi-

tusinstrumenttina yrittäjän henkilökohtainen laina. Yrittäjälainaa voidaan käyttää 

osakkeiden ostoon tai oman pääoman ehtoisena sijoituksena. Nämä rahoitukset 

suodatettiin aineistoista pois siksi, että yhteen omistajanvaihdokseen voidaan käyt-

tää useampaa yrittäjälainaa, mikäli osakkaita on useampi. Tämä taas vääristää saa-

tavilla olevia tilastoja.  

 

Kun henkilökohtaiset yrittäjälainat on redusoitu aineistosta, tutkittava kappalemäärä 

laskee 1629 omistajanvaihdokseen. Tästä määrästä 373 (~ 22,9%, n = 1629) omis-

tajanvaihdosta on päätynyt keskipitkällä ajanjaksolla (<7 vuotta) joko konkurssiin, 

yritystoiminnan lopettamiseen, saneeraustilaan tai yrityksen konkurssin raukeami-

seen varojen puutteessa. Tutkimuksessa edellä mainittuja yrityksen erityistiloja pi-

detään omistajanvaihdoksen epäonnistumisena. 1256 kappaletta (~77,1%, n = 

1629) omistuksenvaihdoksen vuosina 2010 ja 2011 läpikäyneistä yrityksistä ovat 

tutkimushetkellä toiminnassa, tosin kaksi omistajanvaihdosta ovat tutkimusajankoh-

dassa saneerauksessa ja lasketaan sekä toiminnassa oleviin että erikoistilaisiin yh-

tiöihin.  
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Aineisto ryhmiteltiin yrityksen koon mukaan. Aineistosta muodostettiin kolme luok-

kaa:  

1. Yksinyrittäjät ja mikroyritykset, jotka työllistävät 1 – 9 henkilöä ja toimivat pää-

asiassa paikallisesti 

2. Pien- ja keskisuuret kotimarkkinayritykset, jotka työllistävät 10-249 henkilöä 

ja  

3. Kasvavat ja kansainvälistyvät Pk-yritykset. 

 

Kasvua tarkoitetaan edellä mainitussa jaottelussa liikevaihdon toteutuneella tai en-

nustetulla kasvulla, joka on vähintään 10% p.a. Näitä ryhmiä kutsutaan tutkimuk-

sessa myös nimillä LTA1, LTA2 ja LTA3. Mikroyrityksiä aineistosta oli määräävä 

osuus (68,8%). 

 

Tämän koko- ja strategiasuuntauksen mukaisen ryhmittelyn lisäksi kiinnostuksen 

kohteena on myös aikajänne, jonka puitteissa omistajanvaihdokset päätyvät joko 

konkurssiin, yritystoiminnan lopettamiseen, saneeraustilaan tai yrityksen konkurssin 

raukeamiseen varojen puutteessa. Nämä ryhmät ovat 0 – 12kk, 12 – 24kk, 24 – 

36kk, 36-60kk sekä yli 60kk.  

 

Aineisto koostuu täysin sekundäärilähteistä. Tutkimusaineisto koostuu niin numee-

risesta datasta, kuin dokumenttimateriaalista, josta analyysirungon avulla poimitaan 

yrityskaupan epäonnistumiseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. Aineistoa täy-

dennettiin vertailun vuoksi muun muassa Suomen virallisen tilaston sarjoilla (SVT), 

jotta voitiin varmistua valitun aineiston oikeudenmukaisuudesta. 

 

Kun otosjoukko on valittu, poimitaan tietueista erikoistilaiset yritykset (kuten lopet-

tanut, konkurssi tai varaton), ja lähdetään perkaamaan yritystutkimuksia, jotka koos-

tuvat tiivistettynä yrittäjän tai johtotiimin, ostettavan liiketoiminnan tai olemassa ole- 

van liiketoiminnan, käsillä olevan hankkeen sekä talouden analyyseistä. Tämän li-

säksi valitaan satunnaisotannalla onnistuneista yrityskaupoista vastinparit, joiden 

yritystutkimukset käydään läpi saman analyysirungon puitteissa. 
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Otos kattaa 25 epäonnistunutta ja 25 onnistunutta omistajanvaihdosta. Epäonnistu-

neissa yrityskaupoissa aineisto valikoitui systemaattisesti aikajännejärjestyksessä 

alle kahden vuoden sisään epäonnistuneita omistajanvaihdoksia ja onnistuneet yri-

tyskaupat valittiin satunnaisotannalla kaikista tutkimusajankohtana toiminnassa ole-

vista yrityksistä. Materiaalia itse yritystutkimuksista koostui 512 sivua. 

 

Liitteessä 3 kuvataan tutkimuksen analyysirunko. Taulukossa on aiemmasta tieteel-

lisestä tutkimuksesta esille nousseita seikkoja, jotka ovat olleet yrityskaupan tai 

aloittavan yritystoiminnan menestyksen tai epäonnistumisen taustalla. Muodostu-

neet yläluokat ovat 1) Ostajan inhimillinen pääoma, 2) Myyjäorganisaatio, 3) Toi-

mintaympäristö, 4) Yrityskauppatekijät sekä 5) Ostava organisaatio. Nämä yläluokat 

ovat jaettu aiemmin luodun käsitejärjestelmän ja teorian mukaan alaluokkiin. Vas-

taavan tutkimuksen aloittaville yrityksille on toteuttanut Brüderl et al. (1992), jonka 

kokoama alkuperäinen taulukko nähdään liitteessä 2.  

 

Tietokannoista nousseita epäonnistuneita, sekä vastinpareina onnistuneita omista-

janvaihdoksia kirjataan edellä mainitun teemarungon avulla ja sisällönanalyysin kei-

noin erillisiin Excel-taulukkoihin. Tavoitteena on aineiston kyllästyminen, eli tietyn 

trendin havaitseminen epäonnistumisten tai onnistumisen taustalla. Tämä tarkoit-

taa, että tutkimuksessa ei etukäteen päätetty tutkittavien tapausten määrää. Ajatte-

lutapaan liittyy paljon kritiikkiä, mutta monet tutkijat ovat pitäneet menettelyä ohje-

nuoranaan. Saturaatio näyttää osoittautuneen käytännössä koetelluksi tavaksi 

määritellä tutkittavan aineiston määrää. (Hirsjärvi et al. 2009, 182) 

  

Tutkimuksessa valittiin vastinparien tutkiminen, sillä näin voidaan verrata sekä epä-

onnistumisen tekijöitä, että onnistumisen tekijöitä. Lisäksi tavoitteena on sellaisten 

tekijöiden poissulkeminen, jotka ovat molemmissa tapauksissa läsnä eivätkä siis 

yksin selitä epäonnistumista tai onnistumista. Epäonnistuneita omistajanvaihdoksia 

lähdettiin tutkimaan kahden vuoden kuluessa epäonnistuneista omistajanvaihdok-

sista, ja onnistuneet omistajanvaihdokset valittiin arvonnalla.  
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Kuvio 8: Sisällönanalyysin ylä- ja alaluokat 

 

Kuviossa 8 kuvataan tutkimuksessa käytetyt ylä- ja alaluokat. Yläluokkia muodostui 

5, joista viimeinen käsitellään tuloksissa muiden yläluokkien yhteydessä. Yläluokat 

palastellaan pienemmiksi kokonaisuuksiksi yläluokkaan kuuluvien käsitteiden 

kautta. Erityistä huomiota kiinnitetään kuitenkin yläluokkiin 2, 3 ja 4, näiden ollessa 

tutkimuksen kantava teema. 

 

4.4. Tutkimuksen luotettavuus 
 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta on olemassa hyvin erilaisia ja eri asioita 

painottavia tulkintoja. Tutkimusmetodikirjallisuudessa tutkimuksen luotettavuutta 

kuvataan usein validiteetin ja reabiliteetin käsitteillä. Laadullisen tutkimuksen yhtey-

dessä edellä mainittujen käsitteiden käyttöä on kuitenkin kritisoitu, johtuen siitä to-

siasiasta, että käsitteet ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen tarpeisiin. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 136) 

 

•Omistajanvaihdosten	yleinen	kuvailu	ja	jakaumatYläluokka	1
Aineiston	kuvailu

•Ikä,	koulutus,	työkokemus,	toimialakokemus,	
erityisosaaminen,	yrittäjyyskokemus,	suhde	yritykseen,	
johtamiskokemus,	yrittäjäperhetausta

Yläluokka	2
Ostajan	kompetenssit

•Ikä,	yhtiömuoto,	toimiala,	henkilöstön	määrä,	
liikevaihtoluokka,	kannattavuus,	toimialan	kilpailutilanne

Yläluokka	3
Ostettavan	organisaation	

ominaisuudet	ja	toimintaympäristö

•Rahoitusrakenne,	valuaatio,	myyjän	osallistuminen,	
ulkopuoliset	palvelutYläluokka	4

Yrityskauppatekijät

•Ikä,	yhtiömuoto,	henkilöstön	määrä,	liikevaihtoluokka,	
kannattavuus,	taloudellinen	tilanneYläluokka	5

Ostajana	toimiva	yhtiö
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Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty ylläpitämään tutkimusprosessin alkuvaiheilta 

loppusanoihin asti monipuolisilla lähestymistavoilla. Ennen aineiston keräämistä tut-

kija perehtyi huolellisesti aihepiirin tieteelliseen keskusteluun, jonka perusteella piir-

tyi kuva, mitä asioita erityisesti analysoitavasta materiaalista tutkitaan ja voidaan 

tutkia. Itse aineiston kokoaminen ja redusointi tehtiin suurta tarkkaavaisuutta nou-

dattaen, täten mahdollistaen mahdollisimman luotettavien tutkimustulosten saami-

sen. Koska tutkittavat kohteet ja omistajanvaihdokset haluttiin pitää anonyymeinä, 

käytettiin tiedon luokitteluun ja analysointiin erityistä harkintaa. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää triangulaatio, jossa samaa ilmiötä tarkastellaan 

useasta eri suunnasta (Metsämuuronen 2009, 266). Koska tutkittava ilmiö on hyvin 

monisäikeinen, pyrittiin aineistoa hankkimaan mahdollisimman monilla eri keinoilla.  

Tutkielmassa voidaan katsoa toteutuneen triangulaation näkökulmasta monimetodi, 

monitutkija ja monidata –menetelmät (Metsämuuronen 2009, 266). Tietoa pyrittiin 

hankkimaan useista eri lähteistä eri tiedonhankinnan tekniikoilla, tarkasteltavat yri-

tystutkimukset ovat peräisin lukuisilta yritystutkijoilta, ja kerätty data sisältää tietoa 

vuosittain tutkimusajankohdasta menneisyyteen. Lisäksi yhtenä aineistonhankin-

nan menetelmänä toimii havainnointi, sillä tutkija on työskennellyt yritystutkimusten 

parissa kolme vuotta.  

 

Seuraavassa luvussa perehdytään tutkimuksen tuloksiin sisällönanalyysin ylä- ja 

alaluokkien avulla. Perustelusyistä tutkimuksessa esitetään otteita yritystutkimuk-

sista, mutta yrityskaupan yksilöiviä parametrejä ei tuoda luottamuksellisuuden 

vuoksi ilmi. Tapaukset ovat numeroidut, ja etuliite O tarkoittaa onnistunutta omista-

janvaihdosta, kun taas etuliite E tarkoittaa vastakkaisasetteluna epäonnistunutta 

omistajanvaihdosta. 
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5. TUTKIMUSTULOKSET 
 

 

Tutkimuksen tässä osiossa kuvaillaan tutkimuksessa käytettyä aineistoa ja pk-yri-

tysten omistajanvaihdosilmiötä yleisesti. Pyrkimyksenä on luoda tutkimuksen ai-

neiston valossa kuvaa eri piirteistä, jotka vaikuttavat omistajanvaihdosten epäon-

nistumisen tai onnistumisen taustalla. Näiden piirteiden kautta tavoitteena on luoda 

viitekehys omistajanvaihdosten haasteiden tunnistamiseksi. Analyysi tehdään 

aiemmin esitetyn teoriaviitekehyksen ja käsitteistön viitoittamana.  

 

Jo alussa voidaan todeta, että yhtä täysin samaa reseptiikkaa ei tapausten taustalta 

löytynyt, vaan jokainen yrityskauppa oli täysin omanlaisensa sisältäen piirteitä 

omalta toimialaltaan, toimintaympäristöstään ja historiastaan. Lisäksi jokainen yk-

silö toi yrityskaupan tapaukseen mukana omanlaisen tarinansa. Toisaalta itse tut-

kittava aineisto ei ollut heterogeeninen, sillä pankkisalaisuuden säilymiseksi toimi-

alarajausta ei voitu tehdä eikä jokaisesta tapauksesta saatu täsmälleen samoja tie-

toja aineiston ollessa sekundääristä.  

 

Tarkoituksena ei kuitenkaan ole luoda tarkkaa ja yleistettävää reseptiä onnistumi-

selle, vaan ymmärtää aineiston perusteella tekijöitä erilaisten tapausten takana 

sekä herättää keskustelua mahdollisesta laajemmasta tutkimuksen tarpeesta. 

Vaikka lopulta tutkimuksessa luokitellaankin aineistossa esiintyviä erilaisia tekijöitä, 

ovat yrityskauppojen riskit lopulta tapauskohtaisia ja ne toteutuvat tai esiintyvät jo-

kaisessa yrityskaupassa omalla tavallaan.  

 

5.1. Aineiston kuvailu 
 

Sisällönanalyysin ensimmäinen yläluokka käsittelee omistajanvaihdosilmiötä ylei-

sesti. Tavoitteena on kuvata tutkittavaa ilmiötä aineiston valossa ja osoittaa aineis-

ton soveltuvuus käsillä olevaan tutkimukseen. Yläluokka on jaettu erilaisiin alaluok-

kiin, joiden avulla tutkittavasta aineistosta ja ilmiöstä pyritään saamaan sopiva yleis-

kuva (taulukko 7).  
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Taulukko 7: Yläluokka 1 – Aineiston kuvailu 

Yläluokka 1 Alaluokat 

Aineiston kuvailu Tutkittavien omistajanvaihdosten kvantifiointi, yleinen 

kuvailu ja jakaumat (selviytymisaste, kokoluokat, ai-

kajänne) 

 

Yrityskauppojen onnistuneisuutta tutkineiden Rovit et al. (2004, 18) tutkimuksen 

mukaan vain noin joka toinen yrityskauppa onnistuu. Pienten yritysten yrityskaup-

pojen selviytymisastetta on tutkittu vähemmän. Uusien aloittavien yritysten selviyty-

misaste on Brüderl et al. (1992) tutkimuksen mukaan 63% ja Tilastokeskuksen ti-

lastojen mukaan alle 50% (SVTa). 

 

Tutkittava aineisto koostui 1629 pk-omistajanvaihdoksesta, josta 373 (~ 22,9%) on 

päätynyt keskipitkällä ajanjaksolla (<7 vuotta) joko konkurssiin, yritystoiminnan lo-

pettamiseen, saneeraustilaan tai yrityksen konkurssin raukeamiseen varojen puut-

teessa. Tutkimuksessa edellä mainittuja yrityksen erityistiloja pidetään omistajan-

vaihdoksen epäonnistumisena. 1256 kappaletta (~77,1%, n = 1629) omistuksen-

vaihdoksen vuosina 2010 ja 2011 läpikäyneistä yrityksistä ovat tutkimushetkellä toi-

minnassa (Kuvio 9). 
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Kuvio 9: Omistajanvaihdosten selviytymisaste 

 

Kuviossa 9 on analysoitu tutkittavien omistajanvaihdosten selviytymisastetta eri ai-

kajänteellä, alkaen omistajanvaihdosajankohdasta. Sininen kuvaaja havainnoi sel-

viytyneiden yritysten määrää kappaleina, ja oranssi kuvaaja omistajanvaihdosten 

selviytymisasteprosenttia. Samoin vasen akseli kuvaa omistajanvaihdosten mää-

rää, samalla kun oikea akseli taas selviytymisastetta.  

 

Vuoden kuluessa hengissä on 99,75% yrityskaupan läpikäyneistä yhtiöistä, kahden 

vuoden kohdalla 97,18%, kolmantena vuonna 92,63% ja viidentenä 81,46%. Tutki-

mushetkellä kesällä 2017 selviytymisaste on ollut 77,1%. (Kuvio 7) Tilastokeskus 

tutki vuonna 2007 yrityskentän jatkuvuutta, jolloin huomattiin kahden vuoden kulut-

tua toiminnassa olevan 73 prosenttia yrityksistä, ja viiden vuoden kuluttua toimintaa 

jatkoi vajaa puolet (49,1%) yrityksistä (SVTa).  

 

Konkurssiriski on todettu aiemmassa tieteellisessä keskustelussa suuremmaksi pie-

nempien yritysten yrityskaupoissa, kuin suurempien (Oertel & Wagelback 2012, 

478). Mitä enemmän operatiivinen toiminta lepää yhden yrittäjän harteilla, sitä riski-

pitoisempaa yritystoiminnan aloittaminen on (Brüderl et al. 1992; 236; Westhead 

Omistaja
n-

vaihdos
12kk 24kk 36kk 60kk yli	60kk

Kpl 1629 1625 1583 1509 1327 1256

Selviytymisaste	-% 100,00% 99,75% 97,18% 92,63% 81,46% 77,10% 
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1995, 14). Esimerkiksi useamman osakkaan uudessa yrityksessä osakkaiden osaa-

miset voivat täydentää toisiaan. 

 

Suomalaiselle yritystoiminnalle on luonteista, että suurin osa yrityksistä on mikroyri-

tyksiä, pienyrityksiä tai keskikokoisia yrityksiä. Vuonna 2015 Suomeen on ollut re-

kisteröityneenä 360 051 yritystä, joista jopa 89% yritystä työllistää 0-4 henkilöä. 

Sektori on ollut Tilastokeskuksen mukaan myös suurin työllistäjä, työllistäen 18,5% 

henkilöstöstä. (Tilastokeskus 2017).  

 

Sama trendi näyttäytyy myös tutkittavassa aineistossa, jossa pien- ja mikroyritysten 

osuus on hallitseva. 0-9 henkilöä työllistäviä yrityskauppoja tutkittavasta aineistosta 

on ollut 68,7%. 10 - 249 henkilöä työllistävien yritysten yrityskauppoja aineistossa 

oli 28,5% ja kansainväliseen kasvuun tähtäävien yritysten yrityskauppoja 2,7%. 

(Taulukko 8) Koska tutkimuskohteena ovat pk-yrityskaupat, ei suuryritysten yritys-

kauppoja ole laskettu mukaan eikä prosentuaaliset määrät siten ole vertailukelpoisia 

Tilastokeskuksen tilastojen kanssa, mutta on tärkeää ymmärtää suomen yritysra-

kennetta tutkimuksen yrityskauppoja analysoitaessa. 

 

Taulukko 8: Epäonnistumiset kokoluokittain 

 NORMAALI 
(KPL) 

ERIKOIS-
TILA (KPL) 

YHTEENSÄ 
(KPL) 

ERIKOIS-
TILA (%) 

LTA1 808 311 1119 27,79 % 
LTA2 405 58 463 12,53 % 
LTA3 41 4 45 8,89 % 
YHTEENSÄ 1254 373 1627 22,93 % 

 

Taulukkoon 8 on koottu tutkittavien omistajanvaihdosten epäonnistumisprosenttia 

kokoluokittain. Mikroyritysten osuus suomen yrityskannassa, kuten myös tutkimus-

aineistossa, on merkittävä. Taulukosta voidaan nähdä, että todennäköisyys yritys-

kaupan epäonnistumiselle on suurempi tällä kokoluokalla, johon sisältyy niin yk-

sinyrittäjiä kuin paikallisia mikroyrityksiäkin. Näistä omistajanvaihdoksista 27,79% 

päätyivät yrityskaupan epäonnistumiseen (n=1119). Vastaava luku 10 - 249 työllis-

tävistä yrityksistä on 12,53% (n=463) ja kansainvälistyvillä yhtiöillä 8,9% (n=45). 
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Havainto tukee aiempaa tieteellistä keskustelua siitä, että pienempien yritysten ol-

lessa kyseessä konkurssi tai lopettamisriski on suurempi (Brüderl et al. 1992; Oertel 

& Wagelback 2012; Westhead 1995).  

 

 

Kuvio 10: Epäonnistumisen aikajänne 

 

Kuvioon 10 on koottu tutkittavien epäonnistuneiden omistajanvaihdosten aikajänne 

omistajanvaihdoksesta toiminnan päättymiseen. Taulukosta voidaan havaita, että 

kaikkien kokoluokkien yleisin aikajänne yrityksen konkurssiin päätymiseen, lopetta-

miseen, saneeraustilaan tai konkurssin raukeamiseen varojen puutteessa on 36 – 

60kk, eli 3 – 5 vuotta omistajanvaihdoksen toteutumisesta. Tässä ryhmässä oli yh-

teensä 182 yhtiötä, mikä oli 48,8% kaikista yritystoiminnan päättymisistä (n= 373). 

Toisaalta Tilastokeskuksen tilastojen mukaan, konkurssien määrä on ollut lasku-

suunnassa vuodesta 2013 lähtien (LIITE 3), joten tällä mittarilla tarkasteltuna toi-

mintaympäristö on ollut muuttumassa suotuisampaan suuntaan. 
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Seuraavaksi tutkimuksessa käydään läpi tutkimustuloksia analyysirungon pohjalta 

muodostettujen muiden yläluokkien avulla. Aluksi tutkitaan ostaja-yrittäjän kompe-

tenssien merkitystä yrityskaupan onnistumiseen, ja tämän jälkeen perehdytään os-

tettavan yhtiön ominaisuuksiin ja yrityskauppatekijöihin. Lopuksi kootaan yhteen tut-

kimusaineiston pohjalta nousseet mahdolliset epäonnistumisen tekijät ja pyritään 

synnyttämään keskustelua tutkimuksen ja aiemman tutkimuksen välille. 

  

5.2. Ostaja-yrittäjän kompetenssit 
 

Ostaja-yrittäjän ominaisuuksilla (Brüderl et al. 1992; Karlsson 2017) ja kompetens-

seilla (Voorhees 2001) on katsottu olevan merkittävä yhteys yritystoiminnan selviy-

tymisen edellytyksille. Toisessa yläluokassa tutkitaan teoriaosuudessa esille nous-

seita yrittäjän ominaisuuksia ja kompetenssitekijöitä. Alaluokat (taulukko 9) ovat 

muodostetut aiemman tieteellisen keskustelun pohjalta. Näillä henkilösidonnaisilla 

tekijöillä on aiemmin katsottu olevan joko positiivinen tai negatiivinen yhteys yritys 

menestymiseen tai epäonnistumiseen. Tavoitteena on selvittää, miten nämä aiem-

man tutkimuksen pohjalta kootut alaluokat esiintyvät tutkittavissa epäonnistuneissa 

ja onnistuneissa omistajanvaihdoksissa.  

 

Taulukko 9: Yläluokka 2 – Ostajan kompetenssit 

Yläluokka 2 Alaluokat 

Ostajan kompetenssit 

 

Ikä, koulutus, työkokemus, toimialakokemus, erityis-

osaaminen, yrittäjyyskokemus, suhde yritykseen, joh-

tamiskokemus, yrittäjäperhetausta 

 

 

Seuraavaksi aineistoa lähdetään purkamaan alaluokkien, kuten ostaja-yrittäjän iän, 

koulutuksen ja perhetaustan käsitteiden kautta. Tämän jälkeen syvennytään yksilön 

työkokemukseen ja toimialan erityisosaamiseen, myös yrittäjyyskokemuksen ja 

mahdollisen yrityssidoksen kautta. 
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5.2.1. Ikä, koulutus ja perhetausta 
 

Iän ja koulutuksen (Brüderl et al. 1992; Kallio 2002; Karlsson et al. 2017) sekä per-

hetaustan (Kallio 2002) on katsottu lisäävän yritystoiminnan menestystekijöitä. 

Tässä alaluvussa tarkastellaan aluksi kompetensseja sivuavaa ostaja-yrittäjän iän 

käsitettä. Tämän jälkeen perehdytään koulutuksen ja perhetaustan esiintymistä tä-

män tutkimuksen aineistossa. 

 

Ikä 
Kompetenssien pohjalla katsotaan vaikuttavan yksilön ominaisuudet, kuten ikä 

(Voorhees 2001, 9). Menestyminen yritysympäristössä ei riipu vain älykkyydestä ja 

kovasta työstä, vaan myös näistä yksilön ominaisuuksista (Tocher et al. 2012, 285).  

Ikä on yksi merkittävimmistä ominaisuuksista, jonka voidaan katsoa olevan yksi 

kompetenssien rakennuspalikoista (Voorhees 2001). Tämän ominaisuuden on kat-

sottu olevan yhteydessä yrittäjän menestymisedellytyksiin. Vanhempi henkilö on 

yleensä ehtinyt kerryttämään tietoa ja osaamista toimialalta enemmän kuin nuo-

rempi. Tähän tietoon sisältyy mahdollisesti myös mahdollisesti liiketoiminnan hil-

jaista tietoakin. (Kallio 2002, 68)  

 

Nuorten osuus yrittäjäksi lähtevistä on yleisesti ottaen selkeästi noussut. Valtakun-

nallisesti vuonna 2015 yrittäjäksi lähti eniten 30 – 34 vuotiaita. Kuviossa 11 nähdään 

yrittäjäksi palkkatyöstä, työttömyydestä, opiskelusta tai muista työvoiman ulkopuo-

lella olevista siirtyneiden määrä.  

 



 
 
 

58 

 

Kuvio 11: Yrittäjäksi vuonna 2015 siirtyneet 18–64-vuotiaat vuoden 2014 pääasial-
lisen toiminnan ja iän mukaan (SVTc) 

 

Kuvion 11 mukaan suosituin ikä lähteä yrittäjäksi suomessa on siis viime vuosina 

ollut 30 – 34 vuotiaana. Kaikissa ikäluokissa eniten yrittäjiksi lähdettiin palkkatyöstä, 

mutta työttömien osuus yrittäjäksi lähteneistä kasvaa 45 vuoden iässä. 45 – 49 sekä 

50 – 54 vuotiaista jopa 18% yrittäjäksi lähteneistä siirtyi yrittäjäksi työttömyydestä. 
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Kuvio 12: Omistajanvaihdoksien ikärakenne onnistuneissa ja epäonnistuneissa yri-
tyskaupoissa 

 

Kuviossa 12 esitellään tutkimuksessa tutkittavien omistajanvaihdosten ostaja-yrittä-

jien ikähaarukkaa. Mikäli yrityksen perusti yhden henkilön sijaan tiimi, on tutkimuk-

sessa otettu huomioon pääasiallisen yrittäjän ikä ja koulutus. Tutkittavassa aineis-

toissa voidaan huomata, että onnistuneiden omistajanvaihdosten ostaja-yrittäjien 

ikä on korkeampi, kuin epäonnistuneissa omistajanvaihdoksissa (kuvio 10). Onnis-

tuneiden yrityskauppojen mediaani-ikä oli 42, kun epäonnistuneissa sama tunnus-

luku oli 36 vuotta.  

 

Kun tutkimukseen osallistuvien yrityskauppojen ostaja-yrittäjien ikää (kuvio 12) ver-

taa tilastokeskuksen yrittäjiksi ryhtyvien tilastoon (kuvio 11), voi huomata, että jos-

takin syystä 30-39 vuotiaiden yrityskauppa-aktiivisuus näyttää olevan heikolla ta-

solla. Tämä siitäkin huolimatta, että kyseenomaisen ikäluokan yrittäjäksi ryhtymisen 

aktiivisuus on kaikkein korkeimmillaan.  
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Koulutus 
Kompetenssit syntyvät yksilön ominaisuuksien, kuten iän, lisäksi oppimiskokemuk-

sien kautta (Voorhees 2001, 9). Dominoiva näkemys yrittäjyyden tieteellisissä jul-

kaisuissa on, että yrittäjän korkea koulutusaste on yhteydessä yritystoiminnan me-

nestyksellisyyteen (mm. Brüderl et al. 1992; Kallio 2002, 71; Karlsson et al. 2017, 

206).  Tarkastellessa yritysostajaosapuolen koulutustasoa omistajanvaihdoksessa, 

ei koulutusasteella näytä olevan merkittävää vaikutusta kaupan menestyksellisyy-

teen. (Taulukko 10) Suomessa pienyritysliiketoimintaa harjoitetaan varsin perintei-

sillä aloilla, joihin tarjolla on toisen asteen koulutus (Tilastokeskus 2017b). 

 

Taulukko 10: Koulutusaste 

Koulutusaste Onnistuneet Epäonnistu-
neet 

Peruskoulu 0 1 

Toinen aste 17 11 

Alempi korkeakoulu 2 5 

Ylempi korkeakoulu 4 4 

Tyhjä 2 4 

Yhteensä 25 25 
 

 

Tutkittavista 50:stä omistajanvaihdoksesta peräti 28 henkilöllä oli toisen asteen tut-

kinto. Koulutustasossa ei ollut sellaista variaatioita epäonnistuneiden ja onnistunei-

den yrityskauppojen välillä, jolla voitaisiin katsoa olevan huomionarvoista yhteyttä 

yrityskaupan onnistumisen tai epäonnistumisen kanssa. (Taulukko 10) 

 

Kokonaisuutta tutkiessa voidaankin päätellä, että koulutuksen kesto tai taso ei 

mikro- ja pk-yrityskauppojen menestymisessä ole välttämättä merkitsevä tekijä. 

Trendinä on, että yksinyrittäjillä sekä vain muutaman henkilön työllistävillä yrityksillä 

yrittäjän koulutustaso on matalampi. Sen sijaan nimenomaan yritystoimintaa tukeva 

koulutus on eräs huomioon otettavista tekijöistä. 
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Peräti kymmenen 25:sta epäonnistuneen yrityskaupan ostaja-yrittäjästä ei omannut 

täysin alalle soveltuvaa koulutusta. Yhdessä epäonnistuneessa kauppatapauk-

sessa ostaja joutui peräti kouluttautumaan toimialalle vaadittuihin sertifikaatteihin 

yrityskaupan välittömässä yhteydessä. Onnistuneissa yrityskaupoissa sen sijaan 

vain 2 henkilöä ei omannut yritystoimintaan täysin soveltuvaa koulutusta.  
 

Yrittäjäperhetausta 
Kallion (2002) ja Brüderlin (1992) mukaan yrittäjäperhetausta on usein yhteydessä 

uuden yrityksen perustajan menestyksellisyyteen. Yrittäjäperhetausta ei korostunut 

merkittävästi kummassakaan tutkittavassa ryhmässä. Kyseinen alaluokka yksi har-

voista, joiden tausta jäi tutkimuksessa vajaaksi.  50:stä tutkittavasta tapauksesta 20 

oli sellaisia, joissa yrittäjäperhetaustaan ei ollut otettu yritystutkimusvaiheessa kan-

taa. Tästä syystä ei ole mielekästä käsitellä yrittäjäperhetaustan alaluokkaa, sillä 

luotettavaa tulosta ei voida saada. 

 

5.2.2. Työkokemus ja toimialan erityisosaaminen 
 

Tässä alaluvussa perehdytään työkokemuksen sekä toimialan erityisosaamisen kä-

sitteiden esiintymiseen tutkittavassa materiaalissa.  Aluksi tutustutaan työkokemuk-

sen ja toimialaosaamisen käsitteisiin. Tämän jälkeen tutkitaan ostaja-yrittäjän suh-

detta ostettavaan liiketoimintaan, sekä ostajan mahdollista aiempaa itsensätyöllis-

tämiskokemusta. 

 
Työkokemus 
Yrittäjän kompetenssit syntyvät yksilön ominaisuuksien, oppimiskokemuksien ja in-

tegratiivisten oppimiskokemuksien kautta. Näitä integratiivisia oppimiskokemuksia 

on muun muassa työssä oppiminen. (Voorhees 2001, 9) Työkokemuksen pituus on 

yhdistetty perinteisesti yrittäjäksi lähtevän yritystoiminnan menestystekijöitä (mm. 

Brüderl et al. 1992; Westhead 1995). Inhimillinen pääoma - sisältäen koulutuksen, 

kokemuksen, tiedot ja taidot – toimii tärkeänä pohjana uusien tietojen ja taitojen 

sekä kompetenssien hankkimiseen (Unger et al. 2009, 341). 
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Tutkimuksen aineistosta laskettiin sekä ostaja-yrittäjien yleisen työkokemuksen 

määrä, että erityisesti ostettavan liiketoiminnan toimialakohtaisen työkokemuksen 

määrä. Sekä onnistuneissa että epäonnistuneissa yrityskaupoissa ostaja-yrittäjien 

työurat vaihtelivat vuodesta useaan kymmeneen vuoteen. Yleisen työkokemuksen 

keston vaikutuksesta yrityskaupan onnistumiseen ei siis saatu empiiristä evidens-

siä. Sen sijaan toimialan kokemus korostuu onnistuneissa yrityskaupoissa ja aineis-

ton pohjalta voidaankin vetää johtopäätös, että toimialan työkokemus on yksi yritys-

kaupan menestysmahdollisuuksia lisäävä tekijä.  

 
Toimialan erityisosaaminen 
Sekä toimialalle soveltuvan koulutuksen, että toimialan kautta syntyneen työkoke-

muksen katsotaan synnyttävän toimialan erityisosaamista (Voorhees 2001), jonka 

taas katsotaan usein olevan yhteydessä yritystoiminnan parempaan menestymi-

seen (Brüderl et al. 1992). Viimeinen ja kehittynein kompetenssin muoto on tietoa 

siitä, miksi jokin tapahtuu (know why) (Markowska 2011, 233). Tämä mahdollistaa 

yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen ja kyvykkyyksien ylläpitämisen sekä mahdolli-

sen uudistamisen (Haspeslagh & Jeminson 1991, 24). 

 

Kuten jo aiemmin todettiin, onnistuneissa yrityskaupoissa ostaja-yrittäjillä oli enem-

män kokemusta toimialalta, kuin epäonnistuneissa yrityskaupoissa. Tämän toi-

mialan työkokemuksen lisäksi toinen aineistosta tutkittava elementti oli ostaja-yrit-

täjän toimialan erityisosaaminen. Tutkimusaineistossa luokiteltiin ostaja-yrittäjä eri-

tyisosaamisen piiriin, mikäli hänellä oli erityisesti ostettavaan liiketoimintaan sekä 

sen toimintaan liittyvää erityisosaamista. Tämä erityisosaaminen on voinut kertyä 

joko ostettavassa liiketoiminnassa työskentelemällä, tai alan koulutuksen ja aiem-

man vastaavan työkokemuksen kautta. 

 

OH8: ”- - sopiva henkilö tehtäviinsä, koska hänellä on ns. ammatillinen 

peruskoulutus ja täten tuntumaa (ostettavasta liiketoiminnasta) - - - li-

säksi hänellä on yrittäjäkokemusta ja parin viime vuoden ajalta myös 

samalta toimialalta.” 
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OM13: ”(Ostajalla) sopiva koulutus ja työkokemus suunniteltuun liike-

toimintaan”. 

 

OX24: ”Luonteeltaan (ostajat) ovat alan miehiä, joilla alan osaaminen”. 

 

OY25: ”Yrittäjien osaaminen tukee hanketta”. 

 

Esimerkiksi edellä mainitussa kahdessa otteessa onnistuneista yrityskaupoista 

(OM13, OX24) yrittäjät olivat joko työskennelleet ostettavassa yritystoiminnassa tai 

tehneet yritykselle alihankintaa. Alihankinnan ja työskentelyn kautta ostajilla on 

myös hiljaista tietoa ostettavasta liiketoiminnasta, mikä lisää yrityskaupan menesty-

mismahdollisuuksia. Useista yritystutkimusotteesta näkee, että toimialan osaami-

nen on tärkeä, kuten osaaminen yleensäkin nähdään tärkeänä tekijänä yritystoimin-

nan menestymiselle.  

 

Toisaalta myös epäonnistuneissa yrityskaupoissa oli ostajia, jotka tunsivat yritystoi-

minnan joko esimerkiksi joko työskentelyn tai sukupolvenvaihdoksen takia: 

 

EE5: ”Tuntee ostettavan yritystoiminnan hyvin, soveltuu jatkajaksi”. 

 

Edellä mainitun (EE5) kaltaisissa yrityskaupoissa läsnä oli kuitenkin tekijöitä, jotka 

osaltaan nostivat yrityskaupan riskitasoa, kuten esimerkiksi ostettavan liiketoimin-

nan kannattamattomuus. Ostettavaan organisaatioon liittyviä tekijöitä käydään läpi 

tutkimuksessa myöhemmin.  

 
Suhde yritykseen 
Jatkajan tulisi täyttää kriteerit niin sopivuudeltaan yritystoimintaan, kuin riittävän jat-

kuvuuden turvaamiseksi. Varsinkin palveluliiketoiminnassa asiakkaat voivat olla 

henkilöityneitä edelliseen yrittäjään, ja jatkuvuuden puute voi esimerkiksi karkottaa 

asiakkaita ulkopuolisen ostajan ollessa kyseessä. (Sinkin & Putney 2013, 41-42) 

Myös myyjä on usein henkilöityneempi kauppaan esimerkiksi sukupolvenvaihdok-

sen yhteydessä, jolloin hiljaista tietoa saadaan siirrettyä paremmin jatkajalle (Sten 

2006, 39). 
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Ostaja-yrittäjän kompetensseihin luettavassa ”suhde yritykseen” –alaluokassa tar-

koituksena on selvittää, mistä pk-yrityskauppojen ostajaosapuolet ovat löytyneet. 

Alaluokka on itsessään merkittävä, sillä mikäli ostajaosapuoli tuntee ostettavan lii-

ketoiminnan, voidaan ostajalla olettaa olevan keskimääräistä paremmat mahdolli-

suudet selviytyä. 

  

 

 

 

Kuvioihin 13 ja 14 ollaan kerätty tutkittavien yrityskauppojen ostajapuolen suhdetta 

kuvailevia termejä ostettavaan yritykseen. Kuten kuvioista voidaan nähdä, yrityksen 

ostaa usein täysin yrityksen ulkopuolinen henkilö tai toimiva yhtiö. Menestyneissä 

yrityskaupoissa (kuvio 13) ostajien kirjo oli monimuotoisempi, ja tapauksissa muun 

muassa kilpailija ostaa toisen saman alan toimijan. Tällöin ostajalla on toimialan 

kokemusta ja liiketoimintaosaamista. Epäonnistuneissa kaupoissa (kuvio 14), taas 

ostaja on useammin täysin yrityksen ulkopuolinen toimija. 

 

Aineiston valossa on havaittavissa trendi, jossa onnistuneissa yrityskaupoissa yhä 

useampi ostaja on ollut ostokohteessa töissä ennen kauppaa: 

 

OG7: ”(Ostajan) etuna on, että hän on ollut (myyjällä) töissä ja tutustu-

nut useisiin asiakkaisiin.” 

 

OM13: ”(Ostaja) tuntee ostettavan yritystoiminnan hyvin, sillä hän on 

työskennellyt yhtiössä vuodesta 2004.”  

 

OO15: ”(Ostaja) yhtiön palveluksessa vuodesta 2000 - - -” 

Kuvio 10: Onnistuneet yrityskaupat ja os-
tajan suhde yritykseen 
Kuvio 13: Onnistuneet yrityskaupat ja 
ostajan suhde yritykseen 

Kuvio 13:  Kuvio 14: Epäonnistuneet yrityskaupat ja 
ostajan suhde yritykseen 
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OV22: ”(Ostaja) on toiminut (ostettavan liiketoiminnan) vetäjänä jo vuo-

sia.” 

 

OC3: ”Ostetaan anopilta sopimukset - - - aloittava yritys saa riittäviä 

asiakkaita liiketoimintakaupan kautta.” 

 

Myyjien olisikin hyvä kartoittaa mahdollista ostajaa myös omista työntekijöistään, 

joilla on arvokasta hiljaista tietoa yritystoiminnan pyörittämisestä. Myös sukupolven-

vaihdoksessa aloittavilla yrittäjillä on hiljaista tietoa, ja tutkimusten mukaan sukupol-

venvaihdoksessa myyjä on usein henkilöityneempi kauppaan kuin ulkopuolisen os-

tajan ollessa kyseessä (Sten 2006, 39).  

 

Yrittäjyyskokemus 
Aiempi itsensätyöllistämiskokemus sekä sarjayrittäjyys ovat saaneet ristiriitaista tul-

kintaa aiemman tieteellisen keskustelun valossa. Aiemman yrittäjyyskokemuksen ja 

sarjayrittäjyyden koetaan lisäävän yritystoiminnan menestysmahdollisuuksia, mutta 

toisaalta toisissa tutkimuksissa empiiristä näyttöä tälle ei ole löydetty (Kallio 2002, 

68). Tässä tutkimuksessa käytetyssä empiirisessä aineistossa niin onnistuneissa 

kuin epäonnistuneissakin yrityskaupoissa ostajaosapuolena oli usein yrittäjätaustaa 

omaava henkilö tai tiimi. 

 

Tutkimuksen valossa vaikuttaa siltä, että yrittäjyyskokemuksen olemassaolon sijaan 

yrittäjyyskokemuksen kesto on pk-yrityskaupoissa mielekkäämpi menestystä selit-

tävä tekijä. Epäonnistuneissa yrityskaupoissa yrittäjyyskokemusta joko ei ollut, tai 

sitä oli vain muutama vuosi, kun taas onnistuneissa yrityskaupoissa yrittäjyyskoke-

musta joko ei ollut tai sitä oli keskimäärin yli 10 vuotta. Epäonnistuneissa yrityskau-

poissa oli myös havaittavissa sarjayrittäjiä, jotka olivat toimineet terveyttäjän tavoin 

useissa saman toimialan yrityksessä, jolloin yrityskauppa on ollut tiedostettu riski.   
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5.3. Kauppakohteen ominaisuudet ja toimintaympäristö	
 

Kolmannessa yläluokassa tarkoituksena on saada tiivistetty, yhteen vetävä kuva 

ostettavan organisaation ominaisuuksista ja toimintaympäristöstä niin onnistu-

neissa, kun epäonnistuneissakin omistajanvaihdoksissa. Tutkittavia ominaisuuksia 

on avattu alaluokkiin. Alaluokkia ovat muun muassa yrityksen ikä ja koko niin hen-

kilöstön määrän kuin liikevaihdon määrän tasolla. (Taulukko 11) 

 

Taulukko 11: Yläluokka 3 - ostettavan organisaation ominaisuudet ja toimintaym-

päristö 

Yläluokka 3 Alaluokat 

Ostettavan organisaa-

tion ominaisuudet ja toi-

mintaympäristö 

 

Ikä, yhtiömuoto, toimiala, henkilöstön määrä, liike-

vaihtoluokka, kannattavuus, toimialan kilpailutilanne 

 

 

 

Ikä 
Yrityksen elinkaaresta ja ensimmäisten vuosien vaikeuksista puhutaan usein kuo-

lemanlaaksona. Kuolemanlaakson ajanjakson määritelmä ei ole vakiintunut, mutta 

sen on katsottu olevan noin neljästä viiteen vuotta (Karlsson et al. 2017, 229) Yri-

tyksen iän on myös katsottu parantavan yritystoiminnan selviytymismahdollisuuksia 

(Karlsson et al. 2017, 232).  

 

Churchillin ja Lewisin (1983, 38) mallissa yritystoiminta saattaa epäonnistua jokai-

sen elinkaaren vaiheessa, jonka jälkeen yrityksen mahdollisuuksina on joko yritys-

toiminnan myyminen tai konkurssi. Tutkijoiden mukaan mitä korkeammalle kaa-

ressa päästään, voidaan yritystoiminnasta pyytää myös korkeampaa hintaa. Grei-

ner (1972, 58) mukaan yritystoiminnan etenemistä yrityksen elinkaarella sävyttävät 

vaiheiden väliset kriisit, joissa edellisen elinkaaren kyvykkyydet voidaan todeta hyö-

dyttömiksi uudessa elinkaaren vaiheessa. Yrityskauppa on myös itsessään kriisi, ja 
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vaatii laaja-alaista osaamista. Mitä pienempi ja nuorempi yritys, sitä suurempi mer-

kitys omistajan tietämyksellä on (Churchill & Lewis 1983, 42). 

 

Yleisesti onnistuneissa yrityskaupoissa ostettavat liiketoiminnat ovat toimineet kes-

kimäärin pidempään, kuin tutkittavissa epäonnistuneissa liiketoiminnoissa. Kun yri-

tystoiminta omaa juuret pitkälle menneisyyteen, voidaan yritystoiminnalla katsoa 

olevan vakiintunut asema toimintaympäristössä. Tällöin se on saavuttanut vakiintu-

neita asiakkaita, toimittajia ja sitoutuneita työntekijöitä, joiden mukana tietoa siirtyy 

myyjältä ostajalle: 

 

OH8: ”- - - toiminut samalla paikalla jo hyvin pitkään - - - Yritystoimin-

nalla on perinteitä ja kysyntää siten, että voidaan arvioida kohtuullisten 

takaisinmaksun edellytysten toteutuvan.” 

 

OI9: ”Yritys on toiminut (paikalla) melkein 20 vuotta ja on vakiinnuttanut 

asiakaskuntansa”. 

 

OJ10: ”- -toimialalla vakiokysyntää ja vakiintuneesta toiminnasta kysy-

mys.” 

 

Epäonnistuneissa yrityskaupoissa sen sijaan yli puolet yrityksistä olivat toimineet 

seitsemän vuotta tai vähemmän. Jopa 9 tapausta 25:stä olivat toimineet alle kolme 

vuotta. Onnistuneiden yrityskauppojen ostokohteiden mediaani-ikä oli 12 vuotta, 

kun sama tunnusluku epäonnistuneista yrityskaupoista on 7 vuotta. 

 
Koko 
Brüderl et al. (1992) mukaan yksinyrittäjien yritysten elinkaari on pääsääntöisesti 

lyhyempi, kuin esimerkiksi osakeyhtiöiden. Rovit et al. (2004, 19 - 20) mukaan mitä 

pienempi yrityskauppa on suhteessa ostajan resursseihin, sitä onnistuneempi pro-

sessi on. Syynä tutkijoiden mukaan havaintoon on, että suurempi koko tuo lähes 

eksponentiaalisesti enemmän haasteita haltuunotossa. Churchill ja Lewis (1984, 

42) toteavat omistaja-yrittäjän vaikutuskyvyn olevan suurimmillaan pienen yrityksen 
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ollessa kyseessä, mutta tarvitaan yhä laaja-alaisempaa osaamista mitä suurem-

maksi yritys kasvaa.  

 

Kuten jo aiemmin tuotiin ilmi, aineistossa korostuvat pienet yhtiöt. Ostettavien yhti-

öiden liikevaihto on useimmiten alle 0,2 M€ ja henkilöstön määrä 1 – 2 henkilöä. 

Näin on jopa 22 tapauksessa 50:stä. Yli miljoonan liikevaihtoon yltäviä ostettavia 

yhtiöitä on koko aineistossa 10 tapausta. Tutkimusaineisto mukailee suhteellisesti 

suomalaista pk-yrityskenttää (Tilastokeskus 2017b).  

 

Peilaten käsillä olevaa tutkimusta aiempaan tieteelliseen keskusteluun, tutkimuk-

sessa päästään samankaltaiseen löydökseen verrattaessa epäonnistuneita omista-

janvaihdoksia onnistuneisiin yritysten välisiin yrityskauppoihin. Jos yrityskauppa 

tehtiin toimivan yhtiön toimesta, epäonnistuneissa yrityskaupoissa lähdettiin hank-

kimaan omaa liiketoimintaa suurempaa yritystä. Tällöin haltuunotossa on läsnä 

enemmän riskiä, sillä yrityskauppa ravistaa ostajayrityksen rutiineja enemmän, kuin 

tapauksessa jossa ostettava liiketoiminta on olemassa oleva liiketoimintaa pie-

nempi. Tärkeää on integrointivaiheessa tuotannon skaalaaminen ja nopea reagoin-

tikyky, jolloin ostajalta vaaditaan paljon erityisosaamista uuden liiketoiminnan hal-

tuunotossa.  

 

EN14: ”Liiketoiminnan osto yli kaksinkertaistaa (ostajan) nykyisen liike-

toiminnan, joten jonkinlaisia riskejä kauppaan ja sen jälkeiseen toimin-

taan luonnollisesti liittyy.” 

 

Nämä ostajayritykset olivat myös usein taloudellisesti heikkoja jo ennen kauppaa.   

 

Yhtiömuoto 
Brüderl et al. (1992) tutkimuksen mukaan henkilöyhtiöiden selviytymisaste oli sel-

västi heikompi, kuin muiden yhtiömuotojen. Henkilöyhtiöt ovat usein yksityisyrittäjiä, 

jolloin myös yrityskauppaan sisältyy enemmän riskiä, kuin suuremman yhtiön kaup-

paan. (Oertel & Wagelback 2012, 478) Yksi myös tästä aineistosta esille nouseva 

havainto onkin, että epäonnistuneissa yrityskaupoissa henkilöyhtiöiden, ja varsinkin 

kommandiittiyhtiöiden, osuus hienoisesti korostuu.  
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Tutkijan oman havainnoinnin tuloksena on, että tutkimustuloksen takana saattaa 

olla yrityksen valuaatio, joka saattaa aiheeseen perehtymättömän ostajan puolesta 

olla yllättävän haastavaa suorittaa realistisesti. Myös yrityksen kannattavuudesta 

saattaa kirjanpidollisista asioista johtuen olla haastava saada selvää. Henkilöyhti-

öissä ostajien laatimissa ennusteissa oli harvoin otettu huomioon esimerkiksi yrittä-

jän palkkakuluja: 

 

ED4: ”Toiminnan ennustettua kannattavuutta on vastaavasti heiken-

netty em. korjauksilla (yrittäjäpalkka 25 t€/v).” 

 

Toinen piirre, joka aineistosta erottuu, on henkilöyhtiöiden määrä. Epäonnistuneissa 

yrityskaupoissa yli puolet ostettavista liiketoiminnoista oli henkilöyhtiöitä, kun vas-

taavasti menestyksekkäästi läpi viedyistä omistajanvaihdoksista henkilöyhtiöitä oli 

selkeästi alle puolet. Havainnoinnista ei toisaalta voida vetää johtopäätöksiä, sillä 

muun muassa toiminimien osuus oli suhteellisen sama molemmissa tutkittavissa 

ryhmissä. Sekä kommandiittiyhtiöiden, että avoimien yhtiöiden suosio on toisaalta 

myös valtakunnallisesti hienoisessa laskusuunnassa, samalla kun osakeyhtiöiden 

määrä on ollut tasaisessa kasvussa (Patentti- ja rekisterihallitus 2017).  Aiempi tie-

teellinen keskustelu on kuitenkin huomannut, että pienemmän yrityksen liiketoimin-

taan, kuten myöskin yrityskauppoihin liittyy kohonnut riski (mm. Oertel & Wagelback 

2012, 478). 

 

Toimiala ja toimintaympäristö 
Toimialan kilpailutilanne on todettu aiemmassa tutkimuksissa merkittäväksi riskite-

kijäksi (mm. Brüderl et al. 2013). Mikäli toimiala on kilpailtu, liiketoiminta vaatii jat-

kuvaa omien kyvykkyyksien peilaamista ja uudistamista suhteessa toimintaympä-

ristöön. Tämä vaatii laajempaa tietämystä ja osaamista yrityksen kilpailutekijöiden 

taustalla vaikuttavista kyvykkyyksistä. (Haspeslagh & Jeminson 1991, 23) 

 

Suomen virallisten tilastojen mukaan eniten työttömäksi jääneitä yrittäjiä suhteessa 

toimialan yritysmäärään vuonna 2015 oli ravintolatoimialalla, jossa 2014 yrittäjinä 

toimineista työttömäksi vuoden 2015 loppuun mennessä jäi 179 yrittäjää (4,16%, n= 



 
 
 

70 

4303). Toiseksi eniten työttömäksi jäi kauppiaita, 253 henkilöä (2,6% n= 9730). Kes-

kimäärin Tilastokeskuksen tietojen mukaan kaikkien toimialojen yrittäjistä työttö-

mäksi jäi 1,88%. (SVTb) 

 

Sekä onnistuneissa, että epäonnistuneissa yrityskaupoissa oli ravintolayrityksiä. 

Onnistuneissa yrityskaupoissa yritystutkimuksissa oli mainittu riskinä toimialalle 

ominainen nopea uudistuminen, joka vaatii yrittäjältä kykyä havaita toimintaympä-

ristön muutosta ja muuttaa yritystään siihen suuntaan:  

 

ON14: ”Ravintoloille on elintärkeää myös uudistautumiskyky, mikä ei 

liene ammattitaitoisille ravintoloitsijoille ongelma. ” 

 

OR18: ”- - viihderavintoloita tuleekin uudistaa aika ajoin, jotta kohde py-

syy kiinnostavana - - em. riskiä pystyy yrittäjä hallitsemaan vain ammat-

titaidollaan.” 

 

Tutkimusaineistosta piirtyy, että suurin osa aineiston epäonnistuneista yrityskau-

poista kohdistuivat yhtiöihin, jotka olivat toimintaympäristöltään kireässä kilpailuti-

lanteessa. Näihin toimialoihin kuuluivat muun muassa ravintolat ja vähittäiskauppa, 

jotka edustivat jo Suomen Virallisten Tilastojen (SVTb) tilastoissa. Ainoastaan neljä 

yrityskauppaa edellä mainituista epäonnistuneista kaupoista kohdistui toimialalle, 

jossa katsottiin olevan normaali kilpailutilanne, kun vastaavasti onnistuneissa yritys-

kaupoissa peräti 18 yrityskauppaa 25:stä toteutettiin normaalin kilpailutilanteen seg-

mentissä. Tämä tutkimus vahvistaa aiempaa tutkimustulosta. 

 

Kannattavuus 
Due Diligenceen kuuluu yritystoiminnan taloudellisen tilan arviointi (Immonen & 

Lindgren 2004, 37). Osakeyhtiölain (2006/624) mukaan yritystoiminnan pitkän aika-

välin tarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen.  Mikäli yritystoiminta ostettava liike-

toiminta ei ole ollut kannattavaa, tulisi kannattavuuden nostamiseen olla yksityis-

kohtaiset suunnitelmat ja hyvä käsitys siitä, mistä kannattamattomuus on johtunut. 

Täten kannattamattoman liiketoiminnan ostaminen vaatii ostajalta laaja-alaista 
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osaamista niin liiketoiminnan kehittämisestä, taloudesta kuin ostettavasta liiketoi-

minnastakin. 

 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli, että onnistuneen yrityskaupan tuloksena on 

vakaa ja velvoitteistaan selviytyvä yhtiö. Tässä tutkimuksessa tutkittiin myös ostet-

tavan liiketoiminnan omistajanvaihdosta edeltävää tuloksentekokykyä, ja sen vaiku-

tusta yrityskaupan menestyksellisyyteen. Yhtiön kannattavuutta luokiteltiin Voitto+ -

ohjelman tunnuslukujen avulla, ja yksinkertaisuuden nimissä liikevoitto-% tunnuslu-

vulla (liiketoiminnan tulos/liikevaihtox100). Nämä arvot olivat heikko (0-5%), tyydyt-

tävä (5-10%) sekä hyvä (yli 10%). (Asiakastieto 2017)  

 

Tutkimuksen valossa epäonnistuneissa yrityskaupoissa ostettava liiketoiminta on 

usein tappiollista tai kannattavuudeltaan heikkoa, kun taas onnistuneissa trendinä 

on vähintäänkin tyydyttävä ostettavan liiketoiminnan kannattavuus.  

 

EU21: ”Ostettava liiketoiminta tehnyt tappiota viime vuonna. (Ostajan) 

mukaan tämä johtuu siitä, ettei aiempi yrittäjä ole panostanut lainkaan 

liiketoimintaan.” 

 

EW23: ”- - toiminnan kannattavuuden eteen yrittäjän tehtävä kovasti 

töitä - - Tulos ei kestäisikään palkanmaksua vieraalle”. 

 

OX24: ”Yhtiön liiketoiminta on ollut kannattavaa ja edellytykset kannat-

tavaan liiketoimintaan ovat myös jatkossa olemassa.” 

 

Mikäli tutkimusaineistoa tutkitaan ostajan motiivin kannalta, on useissa tapauksissa 

myynnin motivaationa eläkkeelle jääminen. Empiirinen havainnointi ja osin tutkittava 

aineistokin osoittaa, että usein myytävän liiketoiminnan liikevaihdon tai kannatta-

vuuden lasku johtuu ostajan mukaan myyjän tavasta hiljentää työtahtiansa eläk-

keelle jäännin kynnyksellä. 
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5.3.1. Strateginen yhteensopivuus 
 

Parsons (1984, 37) on todennut, ostajan paras strategia on etsiä ostokandidaatteja 

toimialoilta, joita se ymmärtää ja joissa ostajan kyvykkyydet ovat relevantteja. Tut-

kijan mukaan nimenomaan strateginen yhteensopivuus rahoituksellisen jalkatyön 

sijaan on pitkän aikavälin taloudellisen arvon salaisuus. Sinkin ja Putney (2013, 41) 

esittävät myös, että yrityskaupassa jatkajan tulisi sopia yritykseen kemialtaan, ka-

pasiteetiltaan, kulttuuriltaan sekä jatkuvuudeltaan. Sillä, kuinka jatkava yrittäjä, si-

säinen tai ulkoinen, täyttää nämä kriteerit, voidaan tutkimuksen mukaan katsoa ole-

van suuri merkitys kaupan onnistumiselle 

 

Onnistuneissa yrityskaupoissa oli ostajina usein yrittäjiä, jotka ovat toimineet sa-

malla toimialalla aiemminkin yrittäjinä joko sivutoimisesti tai täysipäiväisesti. Ei ole 

perustelematonta odottaa, että yrittäjillä on sekä toimialan erityisosaamista, että yri-

tystoiminnan pyörittämiseen vaativaa erityisosaamista. Eräässä yrityskaupassa os-

taja halusi yhdistää sivutoimisen toiminimensä ja ostettavan liiketoiminnan uudeksi 

perustettavaksi yhtiöksi.  

 

OI9: ”Kaksi toisiaan tukevaa toimintoa yhdistetään jatkossa yhdeksi yhti-

öksi.”  

 

OX24: ”Kilpailija ostetaan pois, lisäksi päästään kiinni osamyyntiin”  

 

Myös samalla toimialalla toimivien pk-yritysten yrityskaupoissa pyrittiin laajenta-

maan asiakaskuntaa ja saada aikaan liikevaihdon kasvua. Toinen aspekti oli muun 

muassa uusien tuotteiden ja liiketoimintojen saaminen kilpailijoilta. Tällöin yritysten 

ei tarvitse maksaa uuden liiketoiminnan ylösajokustannuksia, vaan yritys kasvaa 

toimivalla liiketoiminnalla: 

 

Kuten tutkielman teoriaosuudessa esitettiin, strategista yhteensopivuutta voidaan 

varovaisuutta noudattaen tarkastella myös henkilötasolla. Tämän tutkimuksen tu-

lokset ovat samoilla linjoilla Parsonsin (1984) kanssa siitä, että ostaja-yrittäjän liike-
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toimintaa vastaava koulutus sekä toimialan kokemus lisäävät yrityskaupan menes-

tymisedellytyksiä. Parhaimmassa tapauksessa yrityskaupan mukana tulee jotakin 

uutta erityisosaamista, jolloin ostettavalla liiketoiminnalla on mahdollisuudet kas-

vuun.  

 

5.4. Yrityskauppatekijät 
 

Neljännessä yläluokassa tutkittiin erinäisiä yrityskauppoihin liittyviä tekijöitä. Aiempi 

tutkimus on havainnut, että muun muassa rahoitusrakenteella (Brüderl et al. 1992, 

239) ja valuaatiolla (Gomes et al. 2013, 17-18) on merkittävä rooli yrityskauppojen 

menestymisessä. Myös myyjän osallistuminen ja ulkopuolisten palveluiden saata-

vuus tai vastaanottaminen ovat aiemmin todettu yrityskauppojen menestykselli-

syyttä avittaviksi tekijöiksi. (Taulukko 12) 

 

Taulukko 12: Yläluokka 4 - Yrityskauppatekijät 

Yläluokka 4 Alaluokat 

Yrityskauppatekijät Rahoitusrakenne, valuaatio, myyjän osallistuminen, 

ulkopuoliset palvelut 

 

 

 

Rahoitusrakenne ja valuaatio 
Muun muassa Brüderl et al. (1992, 239) ovat todenneet, että ostaja-yrittäjän oma 

rahallinen sitoutuminen yrityskauppaan nopeuttaa ostajan sitoutumista ja täten lisää 

yrityskaupan mahdollisuuksia menestykselle. Tämän lisäksi valuaation tulisi olla si-

donnainen sille, missä yritys sijaitsee elinkaarellaan. Mitä aikaisemmassa vai-

heessa yritys myydään, sitä vähemmän toiminta on ehtinyt kerryttää lisäarvoa suh-

teessa de novo –tilanteeseen. (Churchill & Lewis 1983, 38) Oikean hinnan maksa-

minen voidaan katsoa olevan yksi kriittisistä menestystekijöistä yrityskauppaproses-

sissa (Gomes et al. 2013, 17). 
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Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu valuaation ja rahoituksellisen tilan syvällisempi 

analyysi, mutta koska yrityksen velkaantuneisuus on aiemmin todettu tärkeäksi te-

kijäksi yrityskaupassa, yhtenä tutkimuksen alaluokista tutkitaan yrityskaupan rahoi-

tusrakennetta. Yksinkertaisuuden vuoksi rahoitusinstrumentit ovat tässä jaettu vie-

raan pääoman (laina) ja oman pääoman (omarahoitus) ehtoiseksi rahoitukseksi.  

 

Tutkittavat tapaukset luokiteltiin yrityskaupan velkaantuneisuuden suhteen siten, 

että taulukkoon merkittiin velkarahoituksen määrä prosentuaalisesti kauppahin-

nasta. Kävi ilmi, että puolet yrityskaupoista olivat rahoitettu lähes täysin velkarahoi-

tuksella molemmissa tutkittavissa ryhmissä. Velkarahoituksen suhteellista osuutta 

merkittävämmäksi tekijäksi löytyi sen sijaan ostajaosapuolen velkaantuneisuusteki-

jästä suhteessa ostettavan liiketoiminnan kannattavuuteen. Epäonnistuneissa yri-

tyskaupoissa talousmittareista löytyi heikon ostettavan yrityksen kannattavuuden, 

kauppahinnan velalla rahoittamisen sekä korkean valuaation tekijöistä yhteinen 

esiintymä. Tämä riski oli huomioitu myös useimmissa yritystutkimuksissa. 

 

Vastaavasti yrityskaupasta elossa selviytyneistä täysin velalla rahoitetuista tapauk-

sista ei tätä kolmiyhteyttä löytynyt. Kauppahinnat olivat päinvastoin arvioitu realis-

tiseksi ja tilinpäätöstunnuslukujen mukaan ostettava liiketoiminta on ollut vähintään-

kin tyydyttävästi kannattavaa.  

 

Korkea valuaatio tarkoittaa luonnollisesti, että kauppaa varten tulee hankkia myös 

paljon pääomaa suhteessa kannattavuuteen tai substanssiin.  

 

EP16: ”Velkaa liikevaihtoon nähden runsaasti.” 

 

EQ17: ”Kauppahinta erittäin korkea toteutuneeseen kannattavuuteen 

nähden”. 

 

Korkeasta valuaatiosta tai ostettavan yritystoiminnan tuloksentekokyvystä johtuen 

monissa mikroyrityksissä on yritystutkimuksissa mainittu, että ensimmäisestä vuo-

desta tulee taloudellisesti tiukka. Voidaankin siis olettaa, että yrittäjän taloudenhoito 

ja talousosaaminen korostuvat, mikäli kauppahinta on tuloksentekokykyyn nähden 
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korkea ja kauppahinta maksetaan suurilta osin velalla. Osan kauppahinnan maksa-

minen omalla rahoituksella antaa liikkumatilaa, sillä oma raha on usein kärsivälli-

sempää rahaa yrityksen näkökulmasta, eikä vaadi välitöntä takaisinmaksua samalla 

tavoin, kuin vieraan pääoman rahoitus. 

 

OH8: ”- - yrittäjällä on riittävää alan kokemusta ja näkemystä sekä täysi 

ymmärrys siitä, ettei toiminta ole kaikkein kannattavimmista päästä ja 

jonkun mielestä parhaimmillaan tai pahimmillaan lähestyy elämänta-

paa”. 

 

Osassa onnistuneista yrityskaupoista osa kauppahinnasta sidottiin joko tulevaisuu-

den tuottoihin tai sitten omistaja jäi pienellä osuudella mukaan varmistamaan kau-

pan onnistunut läpivienti. 

 

Myyjän tuki 
Jokaiseen liiketoimintaan sitoutuu toiminnalle uniikkia hiljaista tietoa, ja omistajan-

vaihdoksen menestyksekäs läpivienti vaatii tämän tiedon siirtämistä ja säilymistä 

yrityksen sisällä (Westerholm 2007, 16). Battistin ja Williamsonin (2015, 32) mukaan 

pienyrityksen omistajanvaihdosprosessin menestyksekäs läpivienti pohjautuukin 

myyjänä toimivan yrittäjän tietoihin. Myyjän tuki auttaa yrityskauppaprosessin integ-

raatiovaiheessa, ja jatkajan tulisikin täyttää kriteerit niin sopivuudeltaan yritystoimin-

taan, kuin riittävän jatkuvuuden turvaamiseksi (Sinkin ja Putney 2013, 41). Tässä 

myyjän tuen voidaan katsoa olevan merkittävä tekijä. 

 

Useassa yrityskaupassa – sekä onnistuneissa että epäonnistuneissa - oltiin mainittu 

myyjän tuki kaupan läpiviennissä. Myös kokeneempien yrittäjien yrityskaupoissa on 

usein sovittu, että myyjä opastaa nimenomaisen yritystoiminnan haltuunotossa:  

 

ED4: ”Liiketoiminnan myyjä - - - jää yrityskaupan myötä eläkkeelle, 

mutta on kuitenkin tilapäisapuna käytettävissä siirtymävaiheessa.” 

 

EG7: ”(Myyjä) on luvannut opastaa liikkeen jatkajaa puolen vuoden 

ajan liiketoimintakaupan jälkeen.” 
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OG7: ”(Myyjä) on luvannut auttaa uutta yrittäjää (vuoden verran) - - 

mikä on hyvä asia, sillä (ostaja) on nuori ja vielä melko kokematon 

alalla.” 

 

OI9: ”Myyjä (nimi) on lupautunut jäämään yritykseen työntekijäksi ja 

opastamaan (ostajaa) alkuun” 

 

Useissa yritystutkimuksissa myös painotettiin myyjän osallistumisen tärkeyttä muun 

muassa yrityksen kilpailuedun säilyttämiseksi. Eräässä yritystutkimuksessa (EG7) 

yritystutkija totesi muun muassa toimittajaverkoston ja tuotevalikoiman ostettavan 

liiketoiminnan kilpailuetuna. Edellä mainittuja tekijöitä ei tästä syystä kannata liikaa 

muuttaa, jotta omistajanvaihdos ei vaikuta kauan toimineen liiketoiminnan vakiintu-

neeseen asiakaskuntaan liikaa. 

 

Ulkopuolinen tuki 
Myyjän tuen lisäksi on havaittu, että ulkopuolinen tuki yrityskaupassa lisää omista-

janvaihdoksen menestysedellytyksiä. Muun muassa Malisen (2004, 135) mukaan 

ulkopuolisen tuen puute yrityskaupassa on kuitenkin erityisesti pienyritysten ja yri-

tysostajien haaste. Toisaalta Battisti ja Williamson (2015, 32) esittivät, että pienyrit-

täjät kieltäytyvät hanakammin ulkopuolisesta tuesta, ja turvautuvat mieluummin luo-

tettavaan kumppaniin, kuten omaan kirjanpitäjäänsä. 

 

Tässä alaluokassa tarkoituksena oli selvittää, onko ulkopuolista tukea vastaanotettu 

nimenomaan ostavan yrittäjän puolella. Havainnoinnin ja tutkimuksen aineiston va-

lossa vain joka toinen ostaja-yrittäjä on etsinyt ulkopuolista apua yrityskauppapro-

sessiin. Useimmin käytetyt ulkopuoliset tahot olivat kirjanpitäjä sekä Uusyrityskes-

kus. Aineiston valossa kuitenkin kaikista useimmin ostajat tukeutuivat perheenjäse-

niin tai ystäviin. Tämä havainto tukee Battistin ja Williamsonin (2015) tutkimusta. 

 

Noin puolessa epäonnistuneista omistajanvaihdoksista ostaja ei ollut käyttänyt ul-

kopuolista neuvontaa, ja onnistuneissa havaintojen määrä oli hieman pienempi. Ero 
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ryhmien välillä ei ole merkittävä, joten varsinaista loppupäätöstä aineiston valossa 

ei voida vetää. 

 

5.5. Viitekehys omistajanvaihdoksien haasteiden tunnistamiseksi 
 

Tutkittavissa yrityskauppatapauksissa esiintyi paljon tekijöitä, joiden rooli on jo myös 

aikaisemmin huomioitu. Kuten Haspeslagh ja Jeminson (1991, 13) totesivat, huoli-

matta useista pyrkimyksistä koota yleismaailmallisia ohjeita yrityskauppojen läpi-

vientiin, eroaa jokainen yrityskauppa luonteeltaan toisistaan ja täten niissä esiintyvät 

riskit ovat erityislaatuisia. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat tätä havaintoa. 

 

Tutkimuksen tässä osiossa esitellään pohdintana viitekehys omistajanvaihdoksen 

haasteiden tunnistamiseksi. Taulukkoon 13 havainnollistetut tekijät ovat nousseet 

tutkimuksen pohjalta niistä tekijöistä, jotka olivat yhteydessä joko yrityskaupan me-

nestymiseen tai epäonnistumiseen. Havainnollistamisen vuoksi tekijät ovat jaettu 

yrittäjäsidonnaisiin, organisaatiosidonnaisiin sekä yrityskauppaprosessisidonnaisiin 

ryhmiin. 

 
 
Taulukko 13: Viitekehys omistajanvaihdosten haasteiden tunnistamiseksi 

Yrittäjäsidonnaiset tekijät Organisaatiosidonnaiset teki-
jät 

Ikä Ikä 
Toimialan koulutus Yhtiömuoto ja koko 
Toimialan työkokemus ja erityis-
osaaminen 

Kannattavuus 

Aiempi yrittäjyyskokemus Toimialan kilpailutilanne 
Suhde yritykseen Valuaatio ja rahoitusrakenne 

Yrityskauppaprosessiin sidonnaiset tekijät 
Ulkopuoliset palvelut 

Due Diligence 
Myyjän rooli 
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Westheadin (1995, 21) mukaan yhdenkään uuden yritystoiminnan kasvua, menes-

tymistä tai selviytymisastetta ei voida puhtaasti päätellä esimerkiksi yrittäjän liiketoi-

minta- tai teknisestä osaamista, vaan vaikuttava tekijä on sen sijaan useiden kom-

petenssitekijöiden yhdistelmä. Tämä tutkimus tukee kyseenomaista näkemystä, 

sillä mikään yksittäinen tekijä ei yksin ole tehnyt yrityskaupasta menestyksellistä tai 

epäonnistunutta, vaan tapauksissa oli läsnä useita tekijöitä, joiden yhteissumma 

vaikuttaa omistajanvaihdoksen menestyksellisyyteen tai menestyksettömyyteen. 

Seuraavaksi perehdytään tutkimuksen valossa esiin piirtyneisiin yrittäjäsidonnaisiin 

tekijöihin. 

 

5.5.1. Yrittäjäsidonnaiset tekijät 
 

Tutkittavissa omistajanvaihdostapauksissa ostaja-yrittäjien ikähajonta oli laajaa, 

nuorin ostaja oli 19 vuotias, kun vanhin vastaavasti oli 60 vuotias. Kallion (2002, 70) 

yhteenvedon mukaan iän mukana kumuloituu niin henkinen kuin aineellinenkin pää-

oma, jolloin menestysmahdollisuudet ovat paremmat, kuin nuoremmilla yrityksen 

perustajilla.  

 

Aiempi tutkimus osoittaa, että yrittäjän iän ja yritystoiminnan menestyksellisyyden 

välillä on positiivinen yhteys (Kallio 2002, 70). Tutkimustulokset tukevat tätä löy-

döstä: onnistuneissa omistajanvaihdoksissa mediaani-ikä oli korkeampi kuin epä-

onnistuneissa. Poikkeuksena nähdään ikähaarukka 50-54. (Kuvio 11)  

 

Onnistuneissa yrityskaupoissa ostaja oli pääsääntöisesti iältään vanhempi. Van-

hemmat ostaja-yrittäjät myös todennäköisemmin työskentelivät jo omassa yhtiössä, 

ja ostivat ostettavan yhtiön toimivan liiketoiminnan nimiin. Lisäksi heille oli jo odote-

tusti kertynyt enemmän toimialan erityisosaamista, kuin nuoremmille ostajille. Joh-

topäätöksenä voidaan todeta, että ostaja-yrittäjän ikä on yksi tekijä, joka voi lisätä 

kaupan menestymismahdollisuuksia.  

 

Kun tutkimukseen osallistuvien yrityskauppojen ostaja-yrittäjien ikää (kuvio 11) ver-

taa tilastokeskuksen yrittäjiksi ryhtyvien tilastoon (kuvio 10), voi huomata, että jos-
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takin syystä 30-39 vuotiaiden yrityskauppa-aktiivisuus näyttää olevan heikolla ta-

solla. Tämä siitäkin huolimatta, että kyseenomaisen ikäluokan yrittäjäksi ryhtymisen 

aktiivisuus on kaikkein korkeimmillaan.  

 

Iän lisäksi merkittäväksi tekijäksi nousi koulutuksen tarkastelu. Tutkittavista 50:stä 

omistajanvaihdoksesta peräti 28 henkilöllä oli toisen asteen tutkinto. Brüderl et al. 

(1993) tutkivat pienyrityksen selviytymiseen liittyviä tekijöitä, ja havaitsivat perusta-

jan koulutuksen keston olevan yhteydessä yrityksen selviytymisasteeseen. Tämä 

aiempi huomio ei kuitenkaan toistu tässä tutkimuksessa. Tutkimus on rajattu koske-

maan Pk-yrityksien yrityskauppoja, joista suurin osa on alle 10 henkilöä työllistäviä 

mikroyrityksiä. Koulutustasossa tai kestossa ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa löy-

detty sellaista variaatiota epäonnistuneiden ja onnistuneiden yrityskauppojen välillä, 

jolla voitaisiin katsoa olevan huomionarvoista yhteyttä yrityskaupan onnistumisen 

tai epäonnistumisen kanssa. (Taulukko X) Tämä havainto voi selittyä suomen yri-

tysdemografiasta, jossa pienyritysten ja yksinyrittäjien määrä on dominoiva. Mitä 

suurempi yritys, sitä korkeammin yrittäjä oli kouluttautunut. 

 

Sen sijaan otosta hallitsevissa mikroyrityksissä menestystekijänä voidaankin katsoa 

olevan aiottuun yritystoimintaan soveltuva koulutus. Peräti kymmenen 25:sta epä-

onnistuneen yrityskaupan ostaja-yrittäjästä ei omannut täysin alalle soveltuvaa kou-

lutusta. Yhdessä epäonnistuneessa kauppatapauksessa ostaja joutui kouluttautu-

maan toimialalle vaadittuihin sertifikaatteihin yrityskaupan välittömässä yhteydessä. 

Vastakkainasetteluna onnistuneissa yrityskaupoissa sen sijaan vain 2 henkilöä ei 

omannut yritystoimintaan täysin soveltuvaa koulutusta. Kompetenssipohjaisessa 

kolmivaiheisessa oppimismallissa kompetenssit rakentuvat ensin taidoiksi, kyvyiksi 

ja tietämykseksi oppimiskokemusten kautta (Voorhees 2009, 9). Toimialan koulutus 

on nostettu yhdeksi tämän tutkimuksen menestystekijöistä. 

 

Itse työkokemuksen kestolle ja onnistumiselle ei tässä tutkimuksessa löytynyt yh-

teyttä, mutta tärkeäksi menestystekijäksi muodostui aiottua liiketoimintaa vastaava 

työkokemus. Kompetenssiteorian mukaan taidot, kyvyt ja tietämys kehittyvät oppi-

misprosessissa muun muassa työn kautta, ja kompetenssit ovat lopulta tulosta in-

teraktiivisista oppimiskokemuksista joissa näitä taitoja, kykyjä ja tietämystä voidaan 
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integroida toimintaan (Voorhees 2009, 1). Täten todellinen liiketoiminnan pyörittä-

misen erityisosaaminen rakentuu paitsi toimialan koulutuksen, myös toimialakoke-

muksen kautta. Tästä syystä myös kokemus toimialalta ja tästä seuraava erityis-

osaaminen ovat nostettu tässä tutkimuksessa omistajanvaihdoksen menestysteki-

jöiksi. 

 

Yrittäjän koulutuksen määrän ja keston sijaan yrityskaupan onnistumisen edellytyk-

set näyttävät siis koostuvat yrittäjäksi pyrkivän henkilön toimialan erityisosaami-

sesta ja pienyrityksen pyörittämiseen vaadittavista kompetensseista. Suurin osa 

mikroyritysten omistaja-yrittäjistä sekä onnistuneissa että epäonnistuneissa omista-

janvaihdoksissa omasi toisen asteen ammattitutkinnon.  

 

Muun muassa Brüderl et al. (1993) ja Kallio (2002) ovat nostaneet aiemman itsen-

sätyöllistäjyyskokemuksen yhdeksi yritystoiminnan selviytymismahdollisuuksia li-

säävistä tekijöistä. Tämän tutkimuksen aineistosta ei havaittu yhteyttä pelkän yrittä-

jyyskokemuksen ja menestymisen välillä. Yrittäjyyskokemuksen kesto oli puoles-

taan useammin yhteydessä onnistuneen yrityskaupan läpivientiin. Edellä mainittuja 

pienyritysliiketoiminnan kompetensseja voivat olla muun muassa käsitys yritystoi-

minnasta kokonaisuudessaan 

 
Tutkittaessa yritystoiminnan ostajan taustaa, yrityksen ostajaosapuoli löytyy kum-

massakin tutkittavassa ryhmässä useammin yrityksen ulkopuolelta. Ostokandidaat-

teja oli useista eri ryhmistä, kilpailija, alihankkija, työntekijä. Onnistuneissa yritys-

kaupoissa ostajana oli merkittävissä määrin ostokohteen työntekijä. Mikroyritysten 

yrityskaupoissa toiminta henkilöityy yrittäjään, jolloin yrittäjän tulee olla hyvä lukui-

sissa asioissa. Tutkituissa epäonnistuneissa yrityskaupoissa oli harvoin yrityksen 

perustanut toinen toistaan täydentänyt tiimi, vaan toiminta lepäsi usein yhden hen-

kilön harteilla.  

 

Mikäli yrittäjä ei täytä kaikkia menestystekijöitä yrityskauppaa suunnitellessaan, 

haasteiden taittamiseksi on mahdollista pyrkiä työskentelemään yrityksessä ennen 
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kauppaa. Alan koulutuksen hankkimisen lisäksi yrittäjyyskoulu voi auttaa, ja osaa-

mista täydentääkseen yritysostoon voi kerätä tiimin. Myös taloushallinnon ammatti-

lainen voi auttaa. 

 

5.5.2. Organisaatiosidonnaiset tekijät 
 

Elinkaariajattelun näkökulmasta voidaan tehdä johtopäätös, että mitä pidemmällä 

yritys on elinkaarellaan, sen arvokkaampi se on (mm. Churchill & Lewis 1983, 38). 

Elinkaaren vaiheella on myös siinä mielessä merkitystä, että nuori yritys vaatii yrit-

täjältä enemmän, kuin kauemmin alalla toiminut vastaava. Nuorella yrityksellä on 

edessään useita kriisivaiheita (Greiner 1972, 58), ja yrityskauppa on itsessään jo 

kriisi. 

 

Yrityksen ikä on usein suorassa yhteydessä yritystoiminnan vakiintuneisuuteen: toi-

mittaja- ja jakelijaverkostoon, tunnettuuteen ja sidosryhmiin kuten työntekijöihin ja 

asiakaskuntaan. Tässä kohtaa iällä ei tarkoiteta yrityksen aikaa esimerkiksi kaup-

parekisterissä, vaan ajanjaksoa, jolloin tosiasiallinen liiketoiminta on ollut käynnissä. 

Nämä seikat ostajaehdokkaan on tärkeää ottaa huomioon. 

 

Aineistosta piirtyy suuntaus, jonka mukaan kauemmin toiminut ostettava organisaa-

tio säilyy todennäköisemmin hengissä läpi yrityskauppaprosessin, kuin vain muuta-

mia vuosia toiminut myytävä yritys. Eräässä epäonnistuneessa tapauksessa vuo-

den toiminut yritys myytiin eteenpäin, mutta yritys ei ollut ehtinyt vielä vakiinnutta-

maan asemaansa markkinoilla ja täten saavuttanut tarvittavaa asiakaskuntaa. Muun 

muassa edellä mainitut asiat ovat hyvinkin voineet vaikuttaa liiketoiminnan päätty-

miseen. Yrittäjän kompetenssit korostuvat yrityksen perustamis- ja selviytymisvai-

heissa (Churchill & Lewis 1983, 42), ja ostajan tulee tehdä paljon töitä kannattavuu-

den eteen, mikäli yritys ei ole vielä saavuttanut tarvittavaa tunnettuutta. 

 
Tutkittaessa ostettavan yhtiön yhtiömuotoa, epäonnistuneissa yrityskaupoissa kom-

mandiittiyhtiöiden osuus hienoisesti korostuu. Tässä selittävänä tekijänä voi olla va-

luaatio, joka saattaa aiheeseen perehtymättömän ostajan puolesta olla yllättävän 

haastavaa suorittaa realistisesti. Yhtiöstä on mahdollista saada harhautunut kuva 
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liiketoiminnan todellisesta kannattavuudesta. Toinen taustalla vaikuttava tekijä saat-

taa olla kommandiittiyhtiömuodon suosion lasku. 

 

Yhtenä epäonnistumisia yhdistävänä tekijänä oli ostettavan yritystoiminnan koon 

sopivuus nykyiseen liiketoimintaan tai resursseihin. Kun ostava yritys on ostettavaa 

kohdetta pienempi, olisi yrityskauppaan tärkeää varautua jo etukäteen esimerkiksi 

tiimiä kasvattamalla tai erityisosaamista hankkimalla. Tämä voidaan tehdä esimer-

kiksi ostettavan liiketoiminnan työntekijöitä sitouttamalla integroimisvaiheeseen. 

Greinerin (1972, 56) mukaan muun muassa perinteiset johtamiskeinot, jotka sovel-

tuivat pienemmän kokonaisuuden johtamiseen, eivät välttämättä kasvun jälkeen 

enää toimikaan. 

 

Mitä suurempi on ostettava liiketoiminta suhteessa ostajan resursseihin, sitä toden-

näköisemmin liiketoiminta ei siis selvinnyt omistajanvaihdoksesta. Suurempi koko-

naisuus vaatii enemmän resursseja, ja myös ostaja-yrittäjältä kykyä johtaa suurem-

paa kokonaisuutta (mm. Churchill & Lewis 1972).  Kuten aiempi tieteellinen keskus-

telu osoittaa, kauppakohteen strateginen arviointi (mm. Parsons 1984) ja strategi-

sen sopivuuden analysointi (mm. Marks & Mirvis 2011) ennen yrityskauppaa on 

elintärkeää. Tässä tutkimuksessa esille nousseet piirteet tukevat väitettä. 

 
Yksi selkeimmistä riskitekijöistä oli ostettavan liiketoiminnan kannattavuus. Mikäli 

yhtiö oli ennen kauppaa tehnyt heikkoa tulosta, ei se todennäköisemmin selvinnyt 

yrityskaupan jälkeen. Yhdistävänä tekijänä epäonnistuneissa omistajanvaihdok-

sista oli myös kireä kilpailutilanne. Epäonnistuneet yrityskaupat ovat olleet jo ostet-

taessa heikosti tai tyydyttävästi kannattavia ja toimintaympäristöltään kireässä kil-

pailutilanteessa (toimiala ravintolat, vähittäiskauppa). Korkea valuaatio suhteessa 

liiketoimintaan oli tutkimuksen perusteella suurehko riski. Korkealle valuoidut yhtiöt, 

jotka tekivät kauppahinnan suhteessa heikkoa tulosta tai liikevaihtoa, päättyivät to-

dennäköisemmin liiketoiminnan loppumiseen yrityskaupan jälkeisellä ajalla. 
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5.5.3. Yrityskauppaprosessiin sidonnaiset tekijät 
 

Kauppahinnan rahoittaminen vieraan- ja oman pääoman suhteen oli tiukasti yhtey-

dessä ostettavan liiketoiminnan tuloksentekokykyyn. Mikäli kauppahinta oli korkea 

suhteessa kannattavuuteen ja kauppahinta maksettiin lähes täysin velalla, päätyi 

yrityskauppa todennäköisemmin epäonnistumiseen. Tutkittavista omistajanvaih-

doksista voidaan epäonnistumistekijöistä poissulkea ainakin lainanoton kustannuk-

sien nousu, mikä 90-luvun lama-aikana saattoi ajaa useampia yhtiöitä konkurssiin. 

Tutkittavana ajankohtana yritysten lainarahoituksen kustannus on ollut yrityksille 

varsin edullinen, johtuen jopa negatiiviseksi kääntyneistä viitekoroista. 

 

Koska ne kyvyt, joita vaaditaan yritysoston neuvotteluvaiheessa eroavat niistä ky-

vykkyyksistä, joita tarvitaan yrityksen pyörittämiseen yritysoston jälkeen (Jeminson 

& Sitkin 1986, 109), yritykset turvautuvat usein neuvotteluvaiheessa kolmannen 

osapuolen apuun. Due diligence vaatii vähintäänkin laillisia ja taloudellisia palve-

luita. Lisäksi apua tarvitaan usein suunnitteluun, valuaatioon ja ostajaehdokkaan 

löytymiseen. (Battisti & Williamson 2015, 32)  

 

Suomalaisessa pk-yrityskauppakentässä on aiemmin suurimmiksi haasteiksi ulko-

puolisen neuvonnan tarve sekä ostajaehdokkaan puute (Malinen 2004, 135). Myös 

tutkittavissa yrityskauppatapauksissa vain joka toinen ostajataho oli ottanut vastaan 

ulkopuolista tukea. Useimmin käytetyt tahot olivat kirjanpitäjä sekä Uusyrityskeskus. 

Valuaatio oli useimmin jopa myyjän kirjanpitäjän laatima. Kuitenkin mitä suurem-

masta yrityskaupasta oli kyse, sitä enemmän yhtiöt hyödynsivät myös ulkopuolista 

apua. 

 

Pienyritysten potentiaalisen ulkopuolisen avun käyttämättä jättäminen on merkit-

tävä havainto, sillä aiemmassa tutkimuksessa on todettu yrityskauppaprosessin lä-

piviemisen kyvykkyyksien eroavan niistä kyvykkyyksistä, joita tarvitaan yrityksen 

pyörittämiseen yritysoston jälkeen (Jeminson & Sitkin 1986, 109). Kysymykseksi 

jää, miksi ulkopuolinen apu jätetään hyödyntämättä. Jos yrityskauppaa verrataan 
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muihin mahdollisiin yksilön suurimpiin hankintoihin kuten asuntoon, on epätodennä-

köistä, että jälkimmäisissä hankinnoissa ulkopuolinen arviointi jätettäisiin käyttä-

mättä. 

 

Ulkopuoliseen tukeen liittyy vahvasti due diligence, joka auttaa muun muassa kaup-

pahinnan oikeuttamisessa (Gomes et al. 2013; Immonen & Lindgren 2004, 36) ja 

yritystoiminnan tiedon formalisoinnissa. Tiedon formalisointi taas helpottaa yritystoi-

minnan haltuunotossa. (Oertel & Wagelback 2012, 478) Due diligence voidaan to-

teuttaa eri laajuisena, ostajan resursseihin mitoittaen. Olisi mielenkiintoista tutkia, 

kuinka yleistä ulkopuolisen avun käyttämättä jättäminen pienyrityskaupoissa on, ja 

onko ulkopuolisen avun käyttämättä jättämisessä kyse puhtaasti resurssien puut-

teesta vai siitä, ettei esimerkiksi due diligenceä katsota ostajana tarpeeksi merkittä-

väksi. 

 

Kolmantena tekijänä yrityskauppaprosessissa voidaan katsoa olevan myyjän tuki. 

Pk-yritystoiminta on usein nojannut lähes täysin yrittäjään, jolloin myös yrityskaup-

patilanteessa myyjän tuki on arvokasta. Myyjän tuki on aiemmassa tieteellisessä 

keskustelussa yhdistetty menestyneeseen yrityskauppaan (mm. Battisti & William-

son 2015, 32).  

 

Tutkimuksessa niin onnistuneissa, kuin epäonnistuneissakin yrityskaupassa oli 

neuvotteluvaiheessa yhtä lailla sovittu jonkinasteisesta myyjän tuesta yrityskau-

passa. Useimmiten tuki toteutettiin siten, että myyjä tulee työskentelemään yrityk-

sessä haltuunoton ajan. Myyjää voidaan sitouttaa kauppaan myös muun muassa 

sitomalla osa kauppahinnasta tulevaisuuden tuottoihin tai jättämällä myyjä pienellä 

osuudella mukaan yritykseen. Taloudellinen sitouttaminen on osoittautunut yritys-

kauppatutkimuksessa ainakin ostajan puolelta hyväksi osa-alueeksi (Brüderl et al. 

1992, 239).  
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Taulukko 14: Yrityskauppojen edut, haitat ja riskit 

 
Edut Haitat 

Yritys on jo valmiiksi toiminnassa 
 
OJ10: ”- - vakiintuneesta toiminnasta kysymys.” 
 
 

Yrityksen kauppahinta saattaa olla yliarvos-
tettu 
EQ17: ”Kauppahinta erittäin korkea toteutunee-
seen kannattavuuteen nähden”. 
 

Yritys tunnetaan jo sidosryhmissä 
 
EE5: ”Yritys toiminut alalla pitkään ja saanut 
jonkinlaista ’nimeä’ lähiympäristössään.”  

Sijainti tai fasiliteetit saattavat olla huonoja 
EH8: ”- - suurempaa remonttia ei tarvinne 
tehdä” 
ET20: ”Tavoite-lv vaikuttaa positiiviselta ottaen 
huomioon yrityksen sijainti” 

Toimittaja- ja jakelusopimukset ovat ole-
massa 
 
OC3: ”lunastaa itselleen toimivia toimeksian-
toja.” 
OL12: ”Yritys tunnetaan laadukkaana toimitta-
jana” 

Varasto, koneet ja kalusteet saattavat olla 
vanhentuneita  
 
ED4: ”Tase on kevyehkö” 

Yrityksellä on valmis asiakaskunta 
 
OI9: ”Yritys on toiminut (paikalla) melkein 20 
vuotta ja on vakiinnuttanut asiakaskuntansa” 
OC3: ” - - aloittava yritys saa riittäviä asiakkaita 
liiketoimintakaupan kautta.” 

Ostettava yritystoiminta on saattanut olla 
tehotonta 
EH8: ”Pari viime vuotta mennyt myyjän yrityk-
sessä heikommin” 
EW23: ”- - toiminnan kannattavuuden eteen 
yrittäjän tehtävä kovasti töitä - -” 

Rahoituksen hankkiminen voi olla helpom-
paa, kun liiketoiminnasta on näyttöä 
OH8: ” - - liiketoiminnalla realistista hoitaa vas-
tuut”.  

Yrityksessä saattaa ilmetä ennustamatto-
mia velka- tai lakiperäisiä ongelmia 
 
 

Olemassa oleva kassavirta, joka jatkuu vä-
littömästi myös oston jälkeen 
 
OS19: ”Hankkeella saadaan kerralla kannatta-
vaa liiketoimintaa ja laskutettavia asiakkaita”. 

Varsinaiset käynnistyskustannukset saatta-
vat olla korkeammat kuin täysin uuden yri-
tyksen 
 
EP16: ”Normaaleihin (ostettavaan liiketoimin-
taan) liittyvien riskien lisäksi otettava huomioon 
(ostetun liiketoiminnan) käynnistämiseen liitty-
vät riskit). 
EF6: ”Hankkeen myötä (liiketoiminnan) liiketila 
lähes kaksinkertaistuu, mikä vaatii investoin-
teja tilaan ja tilatekniikkaan”.  

 

 

Eritellessä yrityskaupan hyötyjä ja haittoja, tutkimusaineistossa näyttäytyy Kishelin 

ja Kishelin (2005, 10) yhteen kootut tekijät taulukossa 14 esitetyllä tavalla. Epäon-

nistuneissa yrityskaupoissa oli havaittavissa enemmän riskejä, kuin onnistuneissa 

yrityskaupoissa (taulukko 14). Osassa kaupoista riskit olivat tiedostettuja, ja niitä 

vastaan oltiin varauduttu muilla tekijöillä, kuten suuremmalla omarahoituksella. Osa 

aineistosta piirtyvistä tekijöistä täsmentää aiempaa tutkimusta. Jatkopohdintana 
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kuitenkin koulutustason sijaan esitetään koulutuksen soveltuvuuden olevan enem-

män yhteydessä mikroyrityskauppojen onnistuneisuuteen. Myös selviytymisaste -% 

on tutkimuksessa korkeampi, kuin aiemmassa tieteellisessä keskustelussa. 

 

Empiriaosuuden lopuksi on vielä todettava, että yrityskaupoissa esiintyneet riskite-

kijät ovat aina yksilöllisiä, ja ne toteutuvat aina tapauskohtaisesti, muovautuen 

useista eri lähteistä. Taulukossa 13 eritellään tutkimusaineistossa piirtyneitä teki-

jöitä etujen ja riskien muodossa. Kuten taulukosta voidaan huomata, riskitekijät 

esiintyivät useammin epäonnistuneissa kaupoissa kuin onnistuneissa. Onnistu-

neissa taas oli huomattavasti enemmän etupuolia havaittavissa. 

 

Tutkimuksen seuraavassa, johdanto ja johtopäätökset –luvussa kerrataan lyhyesti 

tutkimuksen rakenne. Tämän lisäksi tutkimuksen alussa asetettuihin tutkimusongel-

miin havainnoidaan vastauksia. Lopuksi pohditaan tutkimuksen rajoituksia ja mah-

dollisia jatkotutkimusaiheita. 
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Käsillä olevassa Pro Gradu –tutkimuksessa tutkittiin erinäisiä tekijöitä, jotka vaikut-

tavat omistajanvaihdoksien onnistumisen ja epäonnistumisen taustalla. Tarkoituk-

sena oli rakentaa viitekehys, jonka perusteella omistajanvaihdoksen haasteita voi-

daan tunnistaa. Tutkimusaihetta lähestyttiin aiemmasta tieteellisestä keskustelusta 

esille nousseen käsitejärjestelmän avulla sisällönanalyysin keinoin. Erityisen mie-

lenkiinnon kohteena olivat ostaja-yrittäjän kompetenssit, ostettavan organisaation 

ominaisuudet sekä yrityskauppatekijät. 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa tutustuttiin aihepiirin näkökulmiin, joihin sisältyivät 

pk-yritys ja yrittäjyys, kompetenssit sekä aiempi yrityskauppatutkimus. Tutkielmassa 

määriteltiin muun muassa aiemmassa tutkimuksessa esille nousseita yritystoimin-

nan ja yrittäjyyden menestystekijöitä ja sudenkuoppia.  

 

Seuraavaksi määriteltiin tämän tutkimuksen tutkimusmetodit. Tutkimusstrategiaksi 

valikoitui laadullinen tapaustutkimus, ja sekundääristä aineistoa lähestyttiin sisäl-

lönanalyysin tutkimusmenetelmin. Tutkimukseen valittiin vastinpareina onnistuneita 

ja epäonnistuneita omistajanvaihdoksia, jotka ovat toteutuneet vuosina 2010 ja 

2011.  Vastinparien tutkimiseen päädyttiin, sillä tekijöistä haluttiin poissulkea sellai-

set, jotka olivat molemmissa tapauksissa läsnä ja täten niiden pohjalta ei voida pää-

tellä omistajanvaihdoksen onnistuneisuutta tai epäonnistumista. Yhteensä tutkitta-

via tapauksia oli 50 kappaletta. 

 

Tämän jälkeen toteutettiin itse tutkimus, ja aiemmasta tutkimuksesta johdettua ke-

hikkoa suhteutettiin tutkittaviin tapauksiin. Samalla tuloksia pyrittiin vertaamaan 

aiempaan tutkimukseen ja lopulta synnyttää tutkimustuloksien ja aiemman tutkimuk-

sen välille keskustelu. Tutkimustulokset -kappaleen lopuksi koottiin keskeiset tulok-

set taulukkoon.  

 

Kuten jo aiemmin todettiin, koska tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista sisäl-

lönanalyysiä, ei tutkimustuloksia ole mahdollista yleistää laajaan joukkoon. Tutki-
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muksessa käytettävän empiirisen aineiston pohjalta on kuitenkin mahdollista hah-

mottaa, millaisia tekijöitä onnistuneiden tai epäonnistuneiden yrityskauppojen taus-

talla on läsnä.  

 

Viimeisessä, yhteenveto ja johtopäätökset –luvussa kerrataan tutkimuksen rakenne 

sekä keskeisimmät tutkimustulokset. Seuraavaksi vastataan tutkimuksen alussa 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin, ja lopuksi pohditaan työn merkitystä, rajoituksia 

sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

6.1. Keskeiset tulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää syistä, miksi suomalaiset pk-yritys-

kaupat epäonnistuvat tai onnistuvat. Tutkimusaihetta lähestyttiin kahden alatutki-

muskysymyksen, sekä yhden päätutkimuskysymyksen kautta. Seuraavaksi päätut-

kimuskysymykseen pyritään vastaamaan kolmen alatutkimuskysymyksen kautta. 

 

”Millä tavalla ostaja-yrittäjän kompetenssit vaikuttavat omistajanvaihdoksen menes-

tyksellisyyteen?” 

 

Voorheesin (2001, 9) mukaan yrittäjän kompetenssien rakentumista voidaan tarkas-

tella kolmiona, jonka perustana on yksilön ominaisuudet ja persoonallisuuden piir-

teet (kuvio 3). Eroavaisuudet näissä tekijöissä voivat auttaa selittämään sitä, miksi 

tietyt yksilöt hakeutuvat erilaisiin oppimiskokemuksiin ja saavuttavat eritasoisia tai-

toja, kyvykkyyksiä ja tietoja (Vorhees 2001, 9). Tässä tutkimuksessa ostaja-yrittäjän 

kompetensseja paikannettiin aiemmin luodun käsitejärjestelmän pohjalta nojaten 

muun muassa iän, toimialaan soveltuvan koulutuksen, toimialan työkokemuksen ja 

erityisosaamisen kategorioihin. 

 

Tutkielman kohteena olleiden omistajanvaihdostapausten perustalla ostaja-yrittäjän 

kompetensseilla voidaan katsoa olevan merkitystä yrityskaupan prosessin menes-

tyksekkääseen läpivientiin. Tämä näyttäytyy muun muassa siten, että laaja-alainen 

toimialaosaaminen auttaa potentiaalisimman ostokandidaatin valitsemisessa ja yri-

tyskaupan haltuunotossa. Jokaisen yrittäjän tulee viimeistään yrityskaupan jälkeen 
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opetella yritystoiminnan pääpiirteet, ja henkilö jolla tätä osaamista jo on, voi suun-

nata resurssinsa suurempaa arvoa tuottavaan toimintaan. 

 

Erityisesti ikä, toimialaan soveltuva koulutus ja toimialan työkokemus sekä toimialan 

erityisosaaminen vaikuttavat määräävästi tämän tutkimuksen onnistuneiden omis-

tajanvaihdostapausten taustalla. Nämä kategoriat piirtyivät systemaattisesti esiin 

onnistuneiden yrityskauppojen analyysissä.  

 

Aiemman tutkimuksen mukaan yrittäjän koulutus ja työkokemus parantavat yrityk-

sen menestymismahdollisuuksia (mm. Brüderl et al. 1992). Varsinkin saman alan 

kokemus on liitetty aloittavan yritystoiminnan menestymiseen alalta saadun koke-

muksen ja verkostojen vähentäessä uuden liiketoiminnan uutuuden rasitusta. (Kal-

lio 2002, 68) Aloittavan tai ostettavan liiketoiminnan tulee tukea yrityksen tai yrittäjän 

kompetensseja, jotta lopputulos on onnistunut (Shelton 1998). Käsillä oleva tutki-

mus tukee tätä aiempaa näkemystä yrittäjän kompetenssien merkityksestä yrittäjyy-

teen, ja sitä kautta myös yrityskaupan menestykselliseen läpivientiin. 

 

”Millaisia tekijöitä ostajan tulee ottaa huomioon yrityskauppakohdetta arvioitaessa?” 

 

Mitä pidemmällä yritys on elinkaarellaan, sitä arvokkaampi sen voidaan katsoa ole-

van (Churchill & Lewis 1983, 38). Nuoremmalla yhtiöllä on edessään paljon kriisi-

vaiheita yrityksen kasvu-uralla (Greiner 1972, 58). Myös yrityskauppa itsessäänkin 

on jo kriisi, joka ravistaa niin prosesseja ja yrityksen sidosryhmiä myöten (Oertel & 

Wagelbach 2012, 465). Ostettavan organisaation ikä onkin yksi tekijöistä, joka piirtyi 

määräävästi pk-yrityskaupan menestystekijänä. Mitä kauemmin ostettava yritys oli 

ollut toiminnassa, sitä todennäköisemmin se kesti myös organisaation omistuksen 

muutoksen aiheuttaman epäjatkumon. 

 

Aiemman tutkimuksen mukaan ostettavan yrityksen koko suhteessa ostajan resurs-

seihin on suorassa yhteydessä yrityskaupan onnistumiseen (Rovit et al. 2004, 19). 

Toinen merkittävä aineiston valossa esiin noussut tekijä sivusi tätä näkemystä. Yri-

tyksen koko suhteessa ostajan resursseihin näyttäytyi aineistossa faktorina, joka 

vaikutti ekspontentiaalisesti yrityskaupan onnistumiseen. Näyttää siltä, että mitä 
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suurempi haltuun otettava yritys suhteessa ostajan resursseihin, sitä todennäköi-

semmin integrointi epäonnistuu. 

 

Myös kannattavuus ja alalla vallitseva kilpailutilanne näyttäytyivät selkeinä element-

teinä viitekehyksessä haasteiden tunnistamiseksi. Mikäli ostettava liiketoiminta oli 

ollut kannattamatonta, se todennäköisemmin oli sitä myös yrityskaupan jälkeen ja 

täten ei selvinnyt uudenkaan omistajan vetovastuussa. Tämä havainto tukee aiem-

paa tutkimusta, jonka mukaan taloudelliset tekijät ovat niin ikään elintärkeitä yritys-

kauppatilanteissa (Mark & Mirvis 2011, 162), jos esimerkiksi ostettava yritystoiminta 

on ollut tehotonta, sijainti, varasto ja kalusto tai fasiliteetit ovat huonoja (Kishel & 

Kishel 2005, 10).  

 

Miten yrityskauppatekijät näyttäytyvät suhteessa omistajanvaihdoksesta selviytymi-

seen? 

 

Brüderl et al. (1992, 239) ovat todenneet yrittäjän oman taloudellisen sitoutumisen 

parantavan yrityksen menestymismahdollisuuksia. Rahoitusrakenne näyttäytyi mer-

kittävänä ainesosana, mikäli muut parametrit eivät olleet yrityskaupan puolella. 

Oman rahoituksen osuus korostui kannattavuudeltaan heikoissa yrityskaupoissa, 

jolloin muutoin kannattamattomalla yrityskaupalla oli paremmat mahdollisuudet sel-

vitä velvoitteistaan.  

 

Mitä pidemmällä yritys on elinkaarellaan, sitä arvokkaampi sen voidaan katsoa ole-

van (Churchill & Lewis 1983, 38). Valuaatio oli epäonnistuneissa yrityskaupoissa 

useammin korkea suhteessa onnistuneisiin yrityskauppoihin. Mitä korkeampi valu-

aatio, sitä enemmän kauppahinnan maksuun tulee sitoa pääomia. Valuaatio voi-

daan sopia riippumaan yrityksen tulevista tuotoista, ja myyjä voi jäädä tietyksi ajan-

jaksoksi kontrolloimaan ja seuraamaan tavoitteiden saavuttamista. (Immonen 2006, 

42)  

 

Kyvyt, joita vaaditaan yritysoston neuvotteluvaiheessa eroavat niistä kyvykkyyk-

sistä, joita tarvitaan yrityksen pyörittämiseen yritysoston jälkeen (Jeminson & Sitkin 

1986, 109). Analyysin hyöty koostuu muun muassa kauppahinnan, sekä muiden 
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ostajan oikeudellisten ja taloudellisten turvallisuustekijöiden tunnistamisesta ja ris-

kien hallinnasta. (Immonen & Lindgren 2004, 36) Ulkopuolisen tuen puute oli mo-

lemmissa tutkimusryhmissä korkea. Ulkopuolisen tuen voidaan tulkita olevan suo-

raan yhteydessä muun muassa kauppahinnan ja mahdollisten riskien tunnistami-

sessa.   

 

Päätutkimuskysymys: ”Minkälaisia tekijöitä voidaan havaita pk-yritysten omistajan-

vaihdosten epäonnistumisen ja onnistumisten taustalla?” 

 

Alatutkimuskysymyksistä voidaan johtaa tutkimuksen päätutkimuskysymykseen 

vastaus. Tutkielman pohjalta pk-yrityskaupan onnistumiseen vaikuttavat niin ostaja-

yrittäjän kompetenssit, ostettavan organisaation ominaisuudet kuin yrityskauppate-

kijätkin. Yhtä tarkkaa reseptiä ei ole tutkimuksen pohjalta mahdollista havainnollis-

taa, vaan onnistuminen on yksilöllistä ja niin onnistuneissa, kuin epäonnistuneissa-

kin omistajanvaihdoksissa eri tekijät ilmentyivät eri painotuksilla.  

 

Omistajanvaihdokseen liittyviä haasteita tunnistettaessa tulee aineiston valossa 

kiinnittää erityistä huomiota ostaja-yrittäjään sidonnaisiin tekijöihin, organisaatiosi-

donnaisiin tekijöihin sekä yrityskauppaprosessiin sidonnaisiin tekijöihin. Yrittä-

jäsidonnaisiin tekijöihin kuuluu kompetenssit, jotka koostuvat ostaja-yrittäjän iästä, 

toimialan koulutuksesta sekä erityisosaamisesta. Lisäksi menestysedellytyksiä voi-

vat parantaa aiempi yrittäjyyskokemus ja suhde yritykseen. 

 

Organisaatiosidonnaisissa tekijöissä yrityksen ikä, yhtiömuoto ja koko piirtyivät ai-

neistossa esiin merkitsevänä. Lisäksi yrityksen kannattavuus, toimialan kilpailuti-

lanne sekä valuaatio ja rahoitusrakenne ovat tekijöitä, joita tutkimuksen mukaan tu-

lee tarkastella erityisesti. Yrityskauppaprosessissa huomio kiinnittyy ulkopuolisiin 

palveluihin, myyjän rooliin sekä due diligencen hyödyntämiseen.  

 

Tämän Pro Gradu tutkielman loppuhavainto on samansuuntainen muun muassa 

Westheadin (1995, 21) havainnon kanssa, jonka mukaan yhdenkään uuden yritys-

toiminnan kasvua, menestymistä tai selviytymisastetta ei voida puhtaasti päätellä 
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esimerkiksi yrittäjän liiketoiminta- tai teknisestä osaamista, vaan vaikuttava tekijä on 

sen sijaan useiden kompetenssitekijöiden yhdistelmä. 

 

6.2. Tutkimuksen merkitys ja rajoitukset 
 

Tämän Pro Gradu –tutkielman merkitystä voidaan tarkastella useasta eri näkökul-

mista. Tutkimus osoittaa muun muassa sen tosiseikan, että yrityskentän uudistami-

sen tukeminen on yhteiskunnallisesti merkittävä tavoite. Kansantaloudellisesti jär-

kevämpää on kannattavan liiketoiminnan jatkamisen tukeminen yrittäjäksi lähtemi-

sen tukemisen lisäksi. Tämän viestin tulisi tavoittaa myös potentiaalisin ostoryhmä, 

sillä vuonna 2015 yrittäjiksi lähti eniten 30-34 vuotiaita (SVTb). Omistajanvaihdokset 

olivat tämän tutkimuksen valossa yleisimpiä 40-44 vuotiaiden ryhmässä, vaikka yrit-

täksi lähtee tilastokeskuksen mukaan eniten nuorempia yrittäjiä.  

 

Ostajakandidaatille tutkimus tuo tietoon varteenotettavan viitekehyksen omistajan-

vaihdoksen haasteiden tunnistamiseksi. Näin potentiaalinen yritysostaja voi keskit-

tyä näihin tekijöihin ja pohtia toisaalta yrityksen perustamisen ja ostamisen välillä. 

Lisäksi tutkimus kannustaa ostajaa myös turvautumaan ulkopuoliseen apuun. 

 

Myyjä taas voi pohtia mahdollista ostajaa jo ajoissa, ja miettiä muun muassa oikeu-

tettua valuaatiota yritystoiminnalleen. Tutkimuksen pohjalta voidaan osoittaa, että 

joskus paras toiminnan jatkaja voi löytyä myös työntekijöistä. Kauppahinnan mak-

suun taas on useita erilaisia keinoja ja menestyksekäs yrityskauppaprosessi vaatii 

usein myyjän tukea. 

 

Toimeksiantajalle käsillä oleva tutkimus taas tuo mielenkiintoista lisäinformaatiota 

muun muassa riskiharkintaan ja strategiseen suunnitteluun. Omistajanvaihdoksien 

tukeminen rahoituksen keinoin on yhteiskunnallisesti vaikuttava osa-alue. Tutki-

mustuloksia voidaan käyttää myös operatiivisen toiminnan tukena riskiarvioita teh-

dessä. 
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Kuten usein laadullisissa tutkimuksissa, myös tässä tutkimuksessa on omia rajoit-

tavia tekijöitään. Tutkimus suoritettiin laadullisena sisällönanalyysinä, joten siinä il-

menneitä tekijöitä ei suoraan voida yleistää suurempaan joukkoon. Myöskään tutki-

muksen aineiston heterogeenisyys ei tutkimuksessa ollut mahdollista johtuen siitä 

tosiseikasta, että tutkittava aineisto tuli annettuna. Tutkimuksen tavoitteena oli ym-

märtää suomalaisten pk-yrityskauppojen erityispiirteitä sekä mahdollisesti yritys-

kauppojen menestymiseen tai epäonnistumiseen johtavia seikkoja. Tutkimusta voi-

daan kuitenkin pitää arvokkaana näkökulmana aihepiiriin, ja sen pohjalta voidaan 

osoittaa näkökulmia mahdollisille jatkotutkimusaihioille. 

 

6.3. Jatkotutkimusehdotuksia 
 

Tutkimusprosessin aikana muovautui monia jatkotutkimusaihioita. Tutkimuksen mu-

kaan vain joka toisessa pk-yrityskaupassa hyödynnettiin ulkopuolisia palveluita. Täl-

löinkin luotettiin vain tuttuihin tahoihin, kuten perhe- ja tuttavapiiriin ja myyjän kirjan-

pitäjään. Väistämättä herää kiinnostus siitä, millä tasolla pienyrityskaupoissa hyö-

dynnetään due diligencea. Mielenkiintoisen näkökulman pk-yrityskauppatutkimuk-

seen toisikin tutkimus, jossa keskityttyisiin due diligencen rooliin pk-yrityskaupoissa. 

 

Toiseksi, mielenkiintoista olisi toteuttaa pääpiirteissään samaa tutkimusasetelmaa 

mukaileva tutkimus kvantitatiivisella tutkimusotteella. Tämä sallisi paremman yleis-

tettävyyden, kuin käsillä oleva pro gradu –tutkielma. Tutkimus olisi mahdollista to-

teuttaa kyselyä aineistonkeruuinstrumenttina käyttäen, jolloin saataisiin laadukas 

primääriaineisto ja syventäviä kysymyksiä tutkimusta varten.  

 

Kolmanneksi, pk-yrittäjyyden henkilösidonnaisuus ja hiljaisen tiedon merkitys ovat 

huomionarvoisia tekijöitä pk-yrityskauppatutkimuksessa. Tällöin onnistuneen pk-yri-

tyskaupan ja haltuunoton voidaan katsoa suurilta osin makaavan myyjän tietämyk-

sessä. Edellä mainituista syistä mahdollinen tulokulma yrityskauppatutkimuksen 

kenttään on myyjä-yrittäjän rooli onnistuneissa yrityskaupoissa. 

 

Neljänneksi, tutkimusta kaivataan yrityskauppakenttään siitä, mitkä ovat toisaalta 

ne keinot, joiden avulla hiljaista tietoa siirretään ja toisaalta, miten tuo siirto voidaan 
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toteuttaa menestyksekkäästi myyjältä ostajalle yrityskaupassa. Hiljaisen tiedon siir-

tämistä on tutkittu paljolti henkilöstön välillä, mutta pk-yrityksen myyjän ja ostajan 

välillä tapahtuva konversio ei näytä saaneen riittävää huomiota. 
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LIITE 1: Yritysostojen motiiveja (Tall 2014 23-24) 

 
Lähde Näkökulma Ryhmät/yksittäiset näkökulmat 
Penrose 1959 Kasvu - Orgaanista kasvua edullisempi tapa kasvaa 

- Ainoa tapa kasvaa 

Haspeslagh & 
Jeminson 1991 

Yritysoston motiivit - Yrityksen uudistaminen 
- Markkina-aseman nopea uudistaminen 
- Voimavarojen yhdistämisen synergiahyödyt 
- Vaikeasti kehitettävien kilpailuetujen hankki-

minen 
- Yrityksen nykyisten kilpailutekijöiden laajempi 

hyödyntäminen  

Laamanen 
1997 

Yritysoston motiivien 
ryhmät 

- Resurssien ja kompetenssien hankkimiseen 
ja hyödyntämiseen liittyvät tekijät 

- Markkina-asemaa vahvistavat tekijät 
- Tekijät, jotka vaikuttavat kaikkiin edellisiin ryh-

miin kuuluviin tekijöihin 

Keil 2000 Yritysoston motiivien 
ryhmät 

- Lakien vaatimusten täyttäminen 
- Kustannusten minimointi 
- Tarvittavien resurssien saaminen käyttöön 
- Oppiminen 
- Strateginen asemointi 

Bower 2001 Yritysoston motiivit - Ylikapasiteetti 
- Maantieteellinen laajentuminen 
- Tuotteiden tai asiakasryhmien laajentaminen 
- Korvaa tutkimusta ja kehittämistä 
- Toimialan lähentyminen 

Seth 2002; 
Carpenter & 
Sanders 2007 

Yritysoston motiivit - Synergia 
- Johtamisvaltaisuus 
- Ylimielisyys 



 
 
 

Angwin 2007 Klassiset näkökulmat 
yritysoston motiiveihin 

Rahoitukselliset motiivit 

- Pääomakustannusten väheneminen 
- Veroedut 
- Ostokohteen velkaprofiilin määrittely 
- Omaisuuserien kuoriminen 
- Ostokohteen käteisvarojen käyttäminen osta-

jan lainojen vakuutena 
- Osakemarkkinoihin liittyvien mittareiden pa-

rantaminen 
- Ostohinnan edullisuus 

Taloudelliset motiivit 

- Suurtuotannon mittakaavaedut 
- Mittakaavaedut kustannusten jakamisessa 
- Neuvotteluvoiman lisääminen arvoketjussa 

Strategiset motiivit 

- Toimialan ylikapasiteetin vähentäminen 
- Salaiset synergiaedut 
- Markkinajohtajuuden vahvistaminen 
- Kilpailijan ostaminen 
- Suurempi monimuotoisuus saattaa vakauttaa 

tulosta ja vähentää riskiä 
- Uusien kyvykkyyksien ostaminen 
- Uusien resurssien ostaminen 

Angwin 2007 Yritystason ostomotii-
vien ryhmät 

- Hyödyntävät motiivit 
- Etsivät motiivit 
- Pysyvyyttä tavoittelevat motiivit 
- Selviytymismotiivit 

Angwin 2007 Yritysoston motiivien 
perusulottuvuudet 

- Ostajayritykseen liittyvät motiivit 
- Asiayhteyteen liittyvät motiivit 
- Yrityksen johtoon liittyvät motiivit 

Barney 2007 Esimerkkejä yritysos-
ton motiiveista 

- Yrityksen selviytymisen varmistaminen 
- Yrityksellä on vapaata kassavirtaa 
- Johdon oman edun tavoittelu 
- Johdon ylimielisyys 

Haleblian et al. 
2009 

Yritysostojen motiivien 
ryhmät 

- Arvon luominen 
- Johdon oman edun tavoittelu 
- Ympäristötekijät 
- Yrityksen erityispiirteet 

Graebner ym. 
2010 

Teknologiayritysten 
yritysostojen motiivit 

- Strategisesti arvokkaiden resurssien hankki-
minen 

- Markkinavoiman lisääminen 
- Strateginen uudistuminen 

EK & Ernst & 
Young 2011 

Kasvuyritysten yritys-
ostojen keskeiset moti-
vaatiotekijät 

- Strategiaetujen hyödyntäminen 
- Uudet myynti- ja markkinointikanavat tai asia-

kassuhteet 
- Tuote- tai palveluvalikoiman laajentaminen 

 



 
 
 

LIITE 2: Analyysitaulukko 
 

Ostajan	Inhimillinen	pääoma		 Yritys	A,	Yritys	B,	Yritys	C.	jne	
Ikä		 	

Koulutus		 	
Työkokemus		 	

Kokemus	toimialalta		 	
Erityisosaaminen	 	
Yrittäjyyskokemus		 	
Suhde	yritykseen	 	
Johtamiskokemus	 	

Yrittäjäperhetausta		 	
Motiivi	yrittäjyydelle		 	

Organisaation	ominaisuudet		 	
Organisaation	ikä		 	

Organisaation	yhtiömuoto		 	
Kaupan	jälkeen	 	

Toimiala		 	
Organisaation	henkilöstön	määrä		 	
Organisaation	liikevaihtoluokka		 	

Organisaation	kannattavuus		 	
Toimintaympäristö		 	

Sijainti		 	
Toimialan	kilpailutilanne		 	

Yrityskauppatekijät		 	
Rahoitusrakenne		 	

Valuaatio	(edullinen,	realistinen,	korkea)		 	
Myyjän	osallistuminen	kauppaan		 	

Ulkopuoliset	palvelut?		 	
Ostajana	toimiva	yritys	 	

Organisaation	ikä		 	
Organisaation	yhtiömuoto		 	

Toimiala		 	
Organisaation	henkilöstön	määrä		 	
Organisaation	liikevaihtoluokka		 	

Organisaation	kannattavuus		 	
Taloudellinen	tilanne	 	
OV:sta	erikoistilaan	 	
Sukupolvenvaihdos	 	

Numeroituna	 	
Yhteensä	KPL	 	

  



 
 
 

LIITE 3: Brüderl et al. 1992 

 

 
 

  



 
 
 

LIITE 4 Konkurssit vuosina 1986 – 2016, lähde: Tilastokeskus 

 

 
 

LIITE 5: Analyysitaulukko 2 
Ostajan Inhimillinen pääoma   Toimintaympäristö   

Ikä  - Sijainti  pois 

Koulutus  + / - Toimialan kilpailutilanne  - 

Työkokemus  + / - Yrityskauppatekijät   

Kokemus toimialalta  + / - Rahoitusrakenne  + 

Erityisosaaminen + Valuaatio (edullinen, realistinen, korkea)  - 

Yrittäjyyskokemus  + Myyjän osallistuminen kauppaan  + 

Suhde yritykseen + Ulkopuoliset palvelut?  + 

Johtamiskokemus + Ostajana toimiva yritys  

Yrittäjäperhetausta  + / - Organisaation ikä  + 

Motiivi yrittäjyydelle  + Organisaation yhtiömuoto  nn 

Organisaation ominaisuudet   Toimiala  ? 
Organisaation ikä  + Organisaation henkilöstön määrä  ? 

Organisaation yhtiömuoto  - Organisaation liikevaihtoluokka  + 

Kaupan jälkeen + / - Organisaation kannattavuus  + 

Toimiala  + Taloudellinen tilanne + 

Organisaation henkilöstön määrä  + /-   

Organisaation liikevaihtoluokka  +   

Organisaation kannattavuus  +   
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