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Työssä käsitellään perheyrityksen omistuksen strategiaa eli kuinka voidaan parhaiten 

säilyttää yrityksen osakkeet perheyrityksen hallinnassa, ja miten voidaan suojautua 

perhesuhteiden muutosten kohdatessa. Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen tutki-

mus, ja aineisto kerättiin henkilökohtaisesti hyödyntäen teemahaastattelua. 

Perheyrityksen säilyttäminen perheyrityksenä on tärkeää, mutta selkeää perintösuun-

nittelun strategiaa tehdään harvoin. Suurimpana uhkana pidetään lasten mahdollisten 

tulevien aviopuolisoiden avio-oikeutta yrityksen osakkeisiin ja suojautuminen hoide-

taan yleensä testamentilla tai lahjakirjalla. Yrittäjän omaa avioeroa ei pidetä mahdolli-
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The work deals with the family business ownership strategy, ie how to keep the com-

pany's shares under the control of the family business, and how to protect oneself in 

the face of changes in family relationships. The research method was qualitative re-

search and the material was collected through personal thematic interviews. 

Maintaining a family business as a family business is important, but a clear strategy for 

inheritance planning is rarely done. The greatest threat is considered to be the matri-

monial right of the children's potential future spouses to the company's shares, and the 

protection is usually provided by a will or gift certificate. An entrepreneur's own divorce 

is not considered possible and cannot be seen as a threat. A shareholder agreement 

made to secure assets and clarify matters is also rarely used. The legal advice pro-

vided by professionals to family entrepreneurs is limited. If a will is wanted to make, 

the help of a lawyer is used. Accounting firms are also used to draw up shareholder 

agreements. 
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1 JOHDANTO  
 

Tämän pro gradu -tutkielman kohteena on perheyritysten omistusstrategia ja omistus-

suhteiden muutoksiin varautuminen. PwC:n (2019b) perheyritystutkimuksen mukaan 

suomalaisilla perheyrityksillä on kansainvälisiin perheyrityksiin verrattuna harvem-

malla käytössään kirjallisia omistamisen sääntöjä tai sopimuksia. Suomalaisista per-

heyrityksistä vain 62 prosenttia on varautunut avioehtosopimuksella, 59 prosenttia 

osakassopimuksella ja 54 prosenttia testamentilla. Ruotsissa vastaavasti osakassopi-

muksen tai testamentin ovat tehneet jopa 77 prosenttia perheyrittäjistä, mutta avioeh-

tosopimuksen on heistä rekisteröinyt vain 51 prosenttia. Kansainvälisellä tasolla Suomi 

on sopimusten osalta edelläkävijä vain avioehtosopimuksen osalta, sillä maailmanlaa-

juisesti perheyrittäjistä avioehdon on rekisteröinyt vain 26 prosenttia. (PwC 2019c) Tut-

kimuksen taustalla on ennakkokäsityksenä perheyrittäjien heikko varautuminen omis-

tussuhteiden muutoksiin sekä asioiden ennakointiin. Tarkoituksena onkin selvittää, pi-

tääkö kyseinen ennakkokäsitys paikkaansa.  

 

1.1. Työn tausta 
 

Perheyrityksenä pidetään yhtiötä, jossa yksi perhe tai suku omistaa vähintään 51 pro-

senttia yhtiön osakkeista ja perheenjäsenet toimivat yleensä johtoasemassa sekä vas-

taavat yrityksen päivittäisestä johtamisesta. (PwC 2019a; Renko et al. 2012, 170) Per-

heyrityksillä on suuri merkitys Euroopan Unionin talousalueella riippumatta yrityksen 

koosta tai siitä, onko yritys julkinen vai yksityinen. Euroopan Komissio tiedostaa kysei-

sen asetelman ja edistää suotuisan ympäristön luomista, jotta perheyritykset voivat 

kasvaa ja kehittyä. (Euroopan Komissio 2020) 

Perheiden vauraudella on merkittävä vaikutus eri sukupolviin, joten varallisuudensiir-

rolla on tärkeä rooli sukupolvien välisen vaurauden ylläpitämisessä. Havens ja Scher-

vish (1999) arvioivat, että maailman laajuisesti noin 41-136 biljoonaa dollaria siirtyy 

sukupolvelta toiselle vuosien 1998 – 2052 aikana. Varallisuuden jakoon liittyvissä tut-

kimuksissa on selvinnyt, että varallisuus halutaan usein jaettavan suurimmaksi osaksi 

lapsille, lastenlapsille ja lapsipuolille, sen jälkeen sisaruksille ja loput voidaan antaa 

hyväntekeväisyyteen tai muille henkilöille ja verojen maksuun. (Rosplock & Welsch 
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2012, 296) Myös perimys sekä tapahtumana että prosessina on saanut paljon huo-

miota perheyrityskirjallisuudessa. Toisaalta perintösuunnitteluun liittyvistä perheyrityk-

sen ominaispiirteistä tai sen aikaansaavista sysäyksistä tiedetään vähän. (Blumentritt 

2006, 65-66) 

 

Aikaisemmissa perheyritystutkimuksissa huomio on kiinnittynyt yrityksen omistajuu-

teen tai toimitusjohtajan valintaan. Tutkimuksen alla ovat myös olleet omaisuuden ja-

koon liittyvät kysymykset, kuten omaisuuden siirtoajankohta tai muista asioista päättä-

minen sekä veroseurauksien minimointi. Tutkijat ovat löytäneet, että perheyrityksissä 

kommunikaatio on heikkoa ja asioiden ratkaiseminen vaatii usein erilaisten asiantunti-

joiden palvelujen, kuten asianajajien, kirjanpitäjien, vakuutusasiantuntijoiden ja perhe-

neuvojien käyttämistä. (Carsrud & Brännback 2012, 5) 

 

Erilaisten asiantuntijoilta saadun avun tarve kasvaa, sillä avioerot ovat nykypäivänä 

lisääntyneet. Jopa joka toisen avioliiton ennustetaan päättyvän avioeroon. Jos otetaan 

vuosittain purkautuvien avioliittojen määrä, avioehto on siihen suhteutettuna yllättävän 

harvinainen. Avioehtoja tehdään erilaisista varallisuustaustoista tulevien ihmisten kes-

kuudessa. Avioehtosopimuksella varautuminen voidaan nähdä myös riskienhallinnal-

lisesta näkökulmasta. (Litmala 1999; Väestöliitto 2019)  

Avioehtosopimuksella voidaan turvata esimerkiksi yritysomaisuuden menetys avio-

eron tai kuoleman varalta, sillä avioliitossa perusoletuksena on puolisoiden avio-oikeus 

toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus tulee huomioiduksi joko mahdollisen avioeron yh-

teydessä tai puolison kuoleman takia toimitettavassa omaisuuden osituksessa. Jos 

liitto päättyy eroon, puolisoiden netto-omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan niin, että 

molemmille tulee yhtä paljon. Enemmän omistava puoliso joutuu maksamaan vähem-

män omistavalle puolisolle tasinkoa. Avioehdon avulla voidaan sopia, ettei puolisoilla 

ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Avio-oikeuden voi rajata avioehdon avulla 

esimerkiksi tietyn omaisuuden ulkopuolelle, kuten perintönä saadun, yritysvarallisuu-

den tai ennen avioliittoa solmitun omaisuuden. Tässä tilanteessa kaikki muu omaisuus 

on silloin avio-oikeuden alaista. (Oksanen 2017) Avioehtosopimuksen rekisteröi vain 

kolmannes pareista, minkä arveltiin johtuvan muun muassa tiedon puutteesta, rakkau-

den aiheuttamasta sokaistumisesta tai vanhemmilta saadusta toimintamallista (Ellilä 

2017). 
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Avioehtosopimuksen lisäksi perheyrityksen osakkeiden omistusoikeuden suojaaminen 

voidaan toteuttaa monin tavoin. Pienille ja keskisuurille yrityksille on tyypillistä, että 

omistajuutta suojataan yhtiöjärjestykseen kirjatuilla vaihdannanrajoituslausekkeilla ja 

osakassopimuksella jo yritystoiminnan aloitusvaiheessa. (Sund & Bjuggren 2012) 

Myös testamentin avulla voidaan suojata perheyrityksen osakkeiden omistusoikeutta, 

ja joskus testamentin ainoa tarkoitus voi olla avio-oikeuden pois sulkeminen. Jos ha-

lutaan sulkea pois testamentintekijän lapsen aviopuolison avio-oikeus avioerotilan-

teessa, ei aviopuoliso saa osuutta puolison vanhemmilta perimäänsä omaisuuteen osi-

tustilanteessa. Jos taas testamentintekijän lapsen avioliitto on lapseton, perii puoliso 

hänet lain nojalla. Testamentin määräyksellä voidaan kuitenkin sulkea pois rintaperil-

listen aviopuolisoiden avio-oikeus sekä perintöoikeus. (Norri 2017, 166)  

1.2. Tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 
 

Perheyritysten ominaispiirteisiin kuuluu vahvasti yrityksen säilyttäminen perheen tai 

suvun piirissä. Aikaisemmissa perheyritystutkimuksissa keskitytään paljon sukupol-

venvaihdoksiin ja perheyritysten taloudellisiin tilanteisiin (Hautala 2006; Tourunen 

2009). PwC:n (2019b) perheyritystutkimuksen mukaan suomalaisilla perheyrityksillä 

on kansainvälisiin perheyrityksiin verrattuna harvemmalla käytössään kirjallisia omis-

tamisen sääntöjä tai sopimuksia. Tutkimuksia ei kuitenkaan ole vielä tehty siitä, miten 

pienet ja keskisuuret suomalaiset perheyritykset ovat varautuneet erilaisiin omistus-

suhteiden muutoksiin, joten sen takia tutkimukselle on tarvetta. Tutkimuksen tavoit-

teena onkin selvittää aihetta paremmin eli miten perheyrittäjät ovat varautuneet erilai-

siin perhesuhteiden muutoksiin. Muutoksia perhesuhteissa voivat aiheuttaa muun mu-

assa avioliiton solmiminen, avioero tai kuolema. Tapahtumilla on vaikutusta sekä hal-

litsevan tai seuraavan sukupolven osalta perheyrityksen toimintaan ja tulevaisuuteen. 

Päätutkimuskysymyksenä on 

”Miten perheyrityksissä on varauduttu omistussuhteiden muutoksiin?”, 

alatutkimuskysymyksiä ovat 

”Miksi perhesuhteiden muutoksiin halutaan varautua?” 
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”Miten perheyrityksen säilyminen suvussa tai suvun hallussa varmistetaan?” 

Tutkimus rajautuu niin, että sen ulkopuolelle jää kaikenlaiseen taloudelliseen epävar-

muuteen varautuminen, yrityksen liiketoimintastrategian muutoksiin varautuminen tai 

perheyrittäjän terveydentilan muutoksista johtuviin sijaisjärjestelyihin varautuminen. 

Työn ulkopuolelle jäävät myös erilaiset omistussuhteiden muutokset yritysjärjestelyihin 

liittyen. Tutkimus keskittyy osakeyhtiöihin, mutta tutkimuksen ulkopuolelle jäävät osa-

keyhtiöistä niin sanotut yhden miehen yhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt.  

Tutkimuksesta on hyötyä yhteiskunnallisesti ja ennen kaikkea apua yrittäjille. Tutki-

muksen tarkoituksena on saada yrittäjiä varautumaan asioihin paremmin etukäteen 

sekä miettimään yrityksen tulevaisuutta pidemmälle, jopa seuraavien sukupolvien kan-

nalta. Työn tavoitteena onkin lisätä tietoisuutta sekä laskea kynnystä ammattilaisavun 

käyttämiselle erityisesti juridisiin asioihin liittyen.  

1.3. Teoreettinen viitekehys ja aiemmat tutkimukset 
 

Työn teoreettinen tausta koostuu perheyrittäjyydestä, joka muodostuu kolmesta osa-

tekijästä eli omistajuudesta, perheestä ja yrittäjyydestä (Kuvio 1). Kuviosta käy ilmi 

kolmen ympyrän sivujen osittainen päällekkäisyys. Tämä kuvastaa hyvin perheyrityk-

sen kolminaisuutta, jossa kaikilla toiminnoilla on vaikutus toisiinsa. Pääpaino tutkimuk-

sessa on omistajuudella, johon kohdistuu varsinainen päätutkimusongelma eli miten 

perheyrittäjät ovat mahdollisiin perhesuhteiden muutoksiin varautuneet. Työssä käsi-

tellään omistukseen liittyvää strategiaa eli kuinka yritys pystyy parhaalla mahdollisella 

tavalla säilyttämään omaisuuden perheyrityksen hallinnassa ja millaisilla keinoilla voi-

daan suojautua, ettei sitä jouduttaisi menettämään perhesuhteiden muutosten kohda-

tessa. 
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  Omistajuus   

     

     

     

     

     

 Perhe  Yritys  
     

     

     

     

     

     
Kuvio 1. Perhe, yrittäjyys, omistajuus (Elo-Pärssinen & Heinonen 2019, 34). 

 

Perheyrittäjyyteen liittyvää tutkimusta on tehty paljon niin Suomessa kuin kansainväli-

sestikin. Tutkimuksien näkökulmat vaihtelevat sukupolvenvaihdostilanteista verokysy-

myksiin tai omistusnäkökulmista hallitustyöskentelyyn. Esimerkiksi Jyväskylän yliopis-

tossa tehty Tourusen (2009) väitöskirja tutki keskisuurten ja suurten perheyritysten 

omistajuutta, toiminnan laajuutta ja kannattavuutta Suomessa 2000-luvun alkupuo-

lella, myös muita kannattavuuteen liittyviä näkökulmia on käsitelty paljon. Ikäheimosen 

(2014) väitöskirja sen sijaan keskittyi tutkimaan perheyrityksen hallituksen osuutta yri-

tyksen toimintaan. Varsinaisesti perhesuhteiden muutoksiin liittyviä tutkimuksia ei ole 

tehty aikaisemmin. Kansainvälisistä tutkimuksista Family Business Review sekä Jour-

nal of Family Business Strategy ovat olleet tässä tutkimuksessa pääasiallisina julkai-

sujen lähteinä, ja tutkimukset ovat usein kohdistuneet yksityisiin tai julkisiin osakeyhti-

öihin tilinpäätöstietojen julkisuuden takia.  

 

Suuri osa varhaisesta perheyrityskirjallisuudesta koskee perintöprosessia ja perheyri-

tyksen johtajan vaikeutta luopua päätösvallasta. Näissä tutkimuksissa on esitetty eri-

laisia tekijöitä, jotka vaikuttavat vanhempien perheenjäsenten haluttomuuteen jäädä 

eläkkeelle ja siihen, kuinka luopuja asian itse käsittelee. Vaikka perheyrityksen johtaja 

haluaa jäädä eläkkeelle, tulee perinnönsaajan olla riittävän valmistautunut jatkamaan 
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yritystoimintaa, jotta yrityksen edellytykset menestymiseen säilyisivät. Selkeästi van-

hemmat tutkimukset näkevät ainoastaan vanhimman miespuolisen henkilön ilmeisenä 

seuraajana perheyrityksessä, mutta viime vuosina huomiota on kiinnitetty myös tyttä-

riin, nuorempiin poikiin ja puolison sukulaisiin yritystoiminnan jatkajana. Yrittäjyyttä 

koskevissa tutkimuksissa vakiintuneeksi aiheeksi on muodostunut erilaiset yrittäjyyttä 

koskevat aikomukset. Kuitenkaan aikomukset perheenjäsenten tulosta mukaan yritys-

toimintaan tai poislähdöt ovat edelleen vähällä tutkimuksella. Edelleen tutkimatta ovat 

myös yrityksen perustajan aikomukset siirtää tai olla siirtämättä yritys seuraavalle su-

kupolvelle. (Brännback & Carsrud 2012, 27; Carsrud & Brännback 2012, 5) 

 

Colen ja Johnsonin (2007, 185) mukaan aikaisemmissa tutkimuksissa on selvitetty 

muun muassa avioeron vaikutusta perheyrityksen toimintaan, kun aviopari on toiminut 

yrittäjinä. Vallalla olleen käsityksen mukaan avioerolla on ollut negatiivinen vaikutus 

perheyrittäjien tulevaisuuteen. Koska varsinaisia tutkimuksia ei aiheesta ole aiemmin 

tehty, tutkittiin heidän tutkimuksessaan asiaa tarkemmin. Tulokset osoittivat, että puo-

lisoiden keskinäisen luottamuksen säilyessä he voivat jatkaa yrittäjinä yhdessä myös 

avioeron jälkeen. Emotionaalinen yhteys, lokeroituminen, synergia, sitoutuminen yri-

tystoimintaan, positiiviset sukupuolinäkökohdat edistävät myös yrityksen menestystä 

ja liikesuhdetta. 

 

1.4. Tutkimusmenetelmä ja aineisto 
 

Tutkimusmenetelmä on laadullinen tutkimusmenetelmä, jossa aineiston kerääminen 

on toteutettu yksilöhaastatteluilla. Haastattelun muoto on teemahaastattelu, joka on 

avoimen haastattelun ja lomakehaastattelun välimuoto. Haastattelu etenee yksityis-

kohtaisten kysymysten sijaan keskeisten teemojen mukaan. Teemahaastattelu huo-

mioi sekä ihmisten tulkinnat asioista että heidän asioillensa antamien merkitysten tär-

keyden. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 47-48) Haastattelujen avulla voidaan saavuttaa 

suora kielellinen vuorovaikutus haastateltavan kanssa ja mahdollisuus selvittää pa-

remmin taustalla olevia motiiveja. Lisäksi vastauksien tarkentaminen lisäkysymysten 

avulla onnistuu paremmin kuin esimerkiksi lomakehaastattelussa. Tutkimuksen luotet-

tavuuden takia päädyttiin haastateltavat yritykset valitsemaan ennakkoon. Huolellisella 

ennakkosuunnittelulla voidaan varmistua siitä, että haastateltavilta saadaan juuri tä-

män tutkimusongelman kannalta sopivaa tietoa. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 34-36, 43)  
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Tutkimusta varten otettiin loppuvuodesta 2019 yhteyttä paikalliseen yrittäjäjärjestöön, 

jonka kanssa oli tarkoitus tehdä yhteistyötä. Tarkoitus oli kertoa tutkimuksesta yrittäjille 

suunnatussa uutiskirjeessä tammikuussa 2020 ja liittää mukaan tutkijan yhteystiedot. 

Tällä tavoin haastattelusta kiinnostuneet voisivat ottaa halutessaan yhteyttä, koska 

paikallinen yrittäjäjärjestö ei tietoja voinut luovuttaa. Koska yrittäjäjärjestön kautta mah-

dollisesti tulevien yhteydenottojen varaan ei tutkimusta voinut jättää, alettiin haastatte-

lujen onnistumisen varmistamiseksi koota listaa perheyrityksistä omatoimisesti sopi-

vimman tutkimusjoukko aikaansaamiseksi. Yritysten nimet ilmenivät paikallisesta sa-

nomalehden haastatteluista ja tutkijan kohtaamisista elämän varrelta. Haastateltavat 

ovat perheyrittäjiä, edustaen molempia sukupuolia, eri ikäluokista, erilaisilta toimialoilta 

ja eri paikkakunnilta. Mukana on sekä naimisissa olevia että eronneita henkilöitä. Tut-

kimuksessa ei siis ole merkitystä niinkään yrityksen taloudellisilla tiedoilla, kuten liike-

vaihdolla tai henkilöstönmäärällä muuten kuin taustatietojen osalta. Kaikki aineistossa 

olevat yritykset ovat osakeyhtiöitä.  

 

Haastattelut toteutettiin maaliskuun aikana. Haastateltavien määrää oli 8 henkilöä 8 eri 

yrityksestä. Alkuolettamuksena ollut yrittäjien kiireinen aikataulu ja siitä johtuvat mah-

dolliset haastattelusta kieltäytymiset kiireeseen tai muihin syihin vedoten jäivät oletta-

muksiksi, koska kaikki suostuivat haastatteluun. Tammikuussa oli jo sovittu muuta-

mista haastatteluista, mutta haastattelun ajankohta jäi vielä avoimeksi ja tarkemmista 

haastattelupäivistä sovittiin työn edistyessä. Vaikka tutkimuksen aihepiiri oli osittain 

henkilökohtainenkin, tarkoituksena oli luoda luottamus haastateltavaan ja korostaa 

haastattelun yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta. 

 

1.5. Työn rakenne  
 

Työ rakentuu niin, että johdantoluvussa kerrotaan aiheen valinnasta ja avataan tutki-

muksen taustaa, esitellään tutkimuskysymykset, tutkimuksen tavoite ja rajaukset. Joh-

dannossa käydään myös läpi teoreettista viitekehystä ja aikaisempia tutkimuksia sekä 

lyhyesti tutkimusmenetelmää ja aineistoa. Seuraava luku on varsinainen teoriaosuus 

ja siinä kerrotaan perheyrityksestä; sen määritelmästä, ominaispiirteistä ja liiketoimin-
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tamallista sekä perheyrityksen omistuksen strategiasta sekä lyhyesti erilaisista omai-

suuden suojaamiskeinoista. Kolmannessa luvussa käydään läpi tutkimusmenetelmää 

ja aineistoa eli aineiston hankintaa ja tutkimuksen toteutusta sekä aineiston analyysia 

ja tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia. Työ etenee neljännessä luvussa tutkimus-

tuloksiin, jossa käydään läpi viitekehyksen mukaisessa järjestyksessä tulokset. Viiden-

nessä luvussa pohditaan tutkimustuloksia ja peilataan niitä viitekehykseen. Lopuksi 

kuudennessa eli viimeisessä luvussa esitellään tutkielman johtopäätökset. 
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2 PERHEYRITYS 
 

Perheyrityksen tunnistaminen on yleensä helpompaa kuin sen määritteleminen. Tämä 

johtuu siitä, että perheyrityksellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi avioparin pyörittämää 

kahden hengen yritystä tai se voi olla suuri monikansallinen yhtiö. Myös perheen osal-

listuminen yrityksen toimintaan vaihtelee perheyritysten kesken. Joukossa on yhden 

sukupolven, kuten avioparin tai sisarien yrityksiä, mutta myös useamman sukupolven 

yrityksiä, joissa toinen vanhemmista työskentelee yhdessä yhden tai useamman lap-

sensa kanssa. (Litz 2012, 120)  

 

Perheyrityksillä on Suomen yhteiskunnassa ja taloudessa merkittävä rooli, sillä per-

heyritysten menestyminen vaikuttaa myös Suomen menestymiseen ja hyvinvointiin. 

Lisäksi perheyritykset ovat yritysten liikevaihtoon suhteutettuna suurin työllistäjä ja 

niillä on vahvat taseet, joten toimintaedellytykset kauaskantoisesti tarkasteltuna ovat 

hyvät. Kaikista korkein omavaraisuusaste, noin 50 prosenttia, on toisen ja sitä myö-

hempien sukupolvien omistuksessa olevilla perheyrityksillä. (Elo-Pärssinen & Heino-

nen 2019, 21-22)  

 

Pienissä yrityksissä perheomistus on yleisin omistusmuoto eli noin 75 prosenttia on 

perheomisteisia. Perheyritysten määrä laskee yrityksen koon kasvaessa ja suurista 

yrityksistä vain 20 prosenttia on perheyrityksiä. Myös perheyritysten toimialajakauma 

eroaa muulla tavalla omistettujen yritysten toimialajakaumasta. Perheyritysten toi-

mialat ovat usein teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan, palveluiden sekä liikenteen 

ja tietoliikenteen aloilla, kun taas muulla tavalla omistetut yritykset toimivat kiinteistö-

toimialalla, palveluissa ja teollisuudessa. Perheyritysten osuus kiinteistötoimialalla on 

selvästi pienempi kuin muilla toimialoilla. (Hänninen 2018) 

 

2.1. Perheyrityksen määritelmä  
 

Tagiuri & Davis (1996, 199) määrittelivät perheyrityksen organisaatioksi, jossa kaksi 

tai useampi perheenjäsen vaikuttaa yrityksen toimintaan sukulaisuuden, johtotehtä-

vien tai omistusoikeuksien avulla. Kyseessä on tällöin perinteinen kolmen järjestelmän 

malli eli perhe, hallinto ja omistajuus (Carsrud, & Brännback 2012, 2). Vallejon (2008) 
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mukaan perheyritys on yritys, jossa tietyn perheen jäsenillä on päätöksentekoon tar-

vittava osakkeiden äänivaltaenemmistö ja ennen kaikkea halu tai aikomus säilyttää 

yritys tulevien sukupolvien hallinnassa. 

Yhteiseurooppalainen määritelmä perheyritykselle on seuraava: perheyrityksessä ää-

nivaltaenemmistö on luonnollisilla henkilöillä tai heidän puolisoillaan, vanhemmillaan, 

lapsillaan tai lastenlapsillaan. Äänivaltaenemmistö voi olla välillinen tai välitön. Vähin-

tään yksi suvun tai perheen jäsenistä osallistuu virallisesti yrityksen johtoon tai hallin-

toon. Julkisilla osakeyhtiöillä määritelmä täyttyy, jos yrityksen perustajalla tai yrityksen 

osakekannan ostaneella henkilöllä tai heidän perheellään tai jälkeläisillään on 25 pro-

sentin osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta. (Euroopan Komissio 2020) 

Perheyritystä kuvataan perheen ja yrityksen yhdistelmänä, jossa perheyritys rakentuu 

jopa toisilleen vastakkaisista periaatteista. Perheyrityksen ainutlaatuisuuden perus-

tana pidetään perheen ja yrityksen vuorovaikutusta ja niiden välistä jännitettä, joka 

rakentuu perheen ja yrityksen erilaisista tavoitteista ja perusteista. Perheen osalta pe-

rinteillä ja vakaudella on suuri merkitys ja keskinäiset suhteet perustuvat rakkauteen 

ja tunteisiin. Negatiivisena puolena on usein sisäänpäin suuntautuneisuus. Yrityselä-

mässä sen sijaan päätökset tehdään monesti järkiperusteisesti, sillä katse on tulevai-

suudessa ja kaikenlaisiin toimintaympäristön muutoksiin on reagoitava nopeasti. Myös 

ulkoisilla sidosryhmillä on vaikutusta yrityksen toimintaan. Yrityksen menestyksen 

taustalla on taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen, josta palkitaan rahallisella kor-

vauksella. (Elo-Pärssinen & Heinonen 2019, 32-33) 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa perheyrityksellä tarkoitetaan osakeyhtiöitä, joissa 

suku tai perhe omistaa vähintään 51 prosenttia yrityksen osakekannasta. Liiketoimin-

taa harjoitetaan joko useamman sukupolven yrityksessä tai muutaman vuoden toimi-

neessa, itse perustetussa yrityksessä, joka on tarkoitus siirtää myöhemmin seuraa-

valle sukupolvelle. Tässä työssä tuli ilmi, että perheyrittäjillä on tarkoitus siirtää toimin-

taa seuraaville sukupolville, jos sopiva jatkaja löytyy. Osassa yrityksistä jatkajat olivat-

kin jo selvillä ja osa omistuksesta tai koko yritystoiminta oli siirretty seuraavalle suku-

polvelle. Niiden yritysten osalta, joilla seuraaja ei ole vielä selvillä tai heillä on itsellään 

vielä paljon työvuosia edessä, jolloin aihe ei ole ajankohtainen, ei seuraajan löytymi-

nen ollut kynnyskysymys yritystoiminnan jatkumiselle, vaikka sitä kovasti toivottiinkin. 
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2.2. Perheyrityksen ominaispiirteitä ja liiketoimintamalli 
 

Perhe 

 

Kuten aikaisemmin todettiin, perheyrityksen määrittäminen on hankalaa, mutta näin 

voisi todeta myös nykyperheen määritelmästä. Perheitä on erilaisia ja nykypäivänä 

perheen käsitys ydinperheestä on saanut erilaisia muotoja uusioperheiden myötä. Toi-

nen vanhemmista on jäänyt leskeksi tai vielä yleisimmin eronnut. Tällaiset perheet 

koostuvat uudesta aviopuolisosta ja yhden tai molempien aikaisempien liiton lapsista 

ja vielä laajemmin nykyisten että entisten puolisoiden sukulaisista. Tässä tapauksessa 

aikaansaadaan paljon monimutkaisempi kokonaisuus kuin esimerkiksi pelkästään 

serkkujen muodostama yhteenliittymä. (Carsrud 2006) 

 

Perhe on perheyrityksen perusta ja perheiden kautta perheenjäsenet voivat tyydyttää 

turvallisuuden tunteensa, sillä perhe tarjoaa ravinnon ja kodin, mutta myös valtaa. Tun-

teisiin liittyvät tekijät ovat perheissä hallitsevia. Perheyrityksen kautta sen mukana ole-

vat jäsenet pystyvät tunnistamaan identiteettinsä, joten se ei ole vain yrityksen perus-

tajan etuoikeus. Perheenjäsenet arvioivat perheen arvon sen perusteella, tulevatko 

sen emotionaaliset tarpeet tyydytetyiksi vai ei. Perheyritykset saattavat myös heiken-

tää tätä prosessia, mutta toisaalta toimivat tarpeiden tyydyttämisen lähteenä. (Carsrud 

& Brännback 2012, 1) 

 

Perheyrityksistä puhuttaessa avioliitot, avioerot ja parisuhteet tai syntymä ja kuolema 

ovat tärkeitä aiheita ja niihin liittyen on myös tehty perheyritystutkimusta. Silti nämä 

aiheet ovat jääneet liian vähälle huomiolle (Cole & Johnson 2012, 73, Elo-Pärssinen & 

Heinonen 2019, 34). Perheyrityksen ymmärtämiseksi on ensin ymmärrettävä perheen 

yleinen luonne sekä sen tarkoitus sosiaalisena kokonaisuutena ja vastaavasti liiketoi-

minta taloudellisena kokonaisuutena. Kun perheen tarkoitus on jäsentensä kehityksen 

ja kasvun helpottaminen, liiketoiminnan tarkoituksena on sen asiakkaiden tarpeiden 

tyydyttäminen. Myös perheen rakenteella ja kehityksellä on vaikutusta yritykseen, sa-

moin perheenjäsenten vuorovaikutus, kuten lasten kasvatustavat, heijastuvat yrityk-

seen. Perheiden eroavaisuus tulee ilmi perheenjäsenten keskinäisessä vuorovaikutuk-

sessa, jossa yhteneväisyys ja keskustelu korostuvat. Tärkeää on saada tuoda esiin 

omat mielipiteet, mutta myös huomioida aiemman sukupolven näkemykset ja arvot. 
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Aktiivinen keskustelukulttuuri edesauttaa sukupolvia yritystoiminnan jatkuvuudessa. 

(Litz 2012, 120-121; Elo-Pärssinen & Heinonen 2019, 34, 41-42) 

 

Perheyritys ja sen kehitys 

 

Perheyritys määrittelee elämän merkityksen, viestii itsenäisyydestä ja menestyksestä. 

Se tuo iloa, ylpeyttä ja uskollisuutta sekä tunteen vastuusta, vastuullisuudesta sekä 

taakan jakamisesta. Yrityksen luoman vahvan identiteetin takia perheenjäsenet ovat 

usein haluttomia lähtemään yrityksestä tai myymään sitä elinaikanaan. Yrityksestä luo-

puminen on emotionaalisesti latautunut kokemus, joka voi aiheuttaa surua, vihaa, ma-

sennusta ja pelkoa tuntemattomasta tulevaisuudesta ja epäselvästä nykyhetkestä. 

Perheyrityksestä pois jääminen, joko tulevien sitoumusten ulkopuolelle jättäytymällä 

tai osakkeita myymällä, viestisi muille riittämättömyyttä ja kyvyttömyyttä sekä loukkaisi 

perheyrityksen jäsenen identiteettiä. (Brundin & Sharma 2012, 62-63) 

 

Perheyrityksen kehityksessä Alcorn (1982), Littusen & Hyrskyn (2000) mukaan voi-

daan määritellä kolme vaihetta: yritteliäs vaihe, kypsyys ja perimys. Ensimmäisessä 

vaiheessa pyritään rakentamaan vakaa taloudellinen perusta yritykselle. Kasvun hal-

linta ja taloudellisen kannattavuuden varmistaminen ovat kriittisiä toimia. Tässä vai-

heessa omistaja on taipuvaisin riskinottoon. Turvallisuuden tarve sekä henkilökohtai-

sessa elämässä että yrityksen johdossa korostuu kypsyysvaiheessa. Kypsä yritys vaa-

tii omistajayrittäjältä erilaisia taitoja keskittyen eri sidosryhmien ristiriitaisten vaatimus-

ten tasapainottamiseen. Kolmannessa vaiheessa omistaja alkaa suunnitella yrityksen 

johdosta vetäytymistä ja miettii mahdollista seuraajaa, joka on usein joku lähisukulai-

nen. 

 

Perheyrityksen kasvuun ja muutokseen Ward (1991), Littusen & Hyrskyn (2000) mu-

kaan vaikuttavat muun muassa yrityksen luonne, kuten tuotevalikoima tai markkina-

olosuhteet, mutta myös organisaation koko ja sen monimutkaisuus. Lisäksi omista-

jayrittäjän motivaatiolla, perheen taloudellisilla odotuksilla ja perheen tavoitteilla on vai-

kutusta. 
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Perheyrityksen säilyttämiseen perheyrityksenä on kolme syytä. Tärkeimpänä syynä on 

arvojen täyttyminen. Arvot muodostavat osan perheen perinnöstä ja niihin liittyvät työ-

yhteisön huomiointi sekä rakkaus tuotteeseen ja itsenäisyys. Toisena syynä on per-

heen nimen säilyttäminen, joka aiheuttaa rauhoittavan tunteen johtuen sukunimen 

emotionaalisesta ja symbolisesta merkityksestä. Nimi edustaa yrityksen ja perheen ri-

kasta historiaa, saavutuksia sekä aikaisemman sukupolven tekemiä uhrauksia. Nimi 

lisää myös vastuuta. Kolmas syy perheyrityksen säilyttämiseen perheyrityksenä on 

perheyrityksen tuomat edut, kuten pitkän aikavälin visio, monipuolisuus ja sitoumus 

elämään eli perheen vaikutuksen sisällyttäminen yritystoimintaan. (Lambrecht 2005, 

266-267) 

 

Hallinto ja roolit 

 

Perheyrityksessä sen jäsenillä on erilaisia ja useita rooleja liiketoimintaan, omistami-

seen ja perheeseen liittyen. Sama henkilö voi olla sekä omistaja, hallituksen jäsen, 

että toimitusjohtaja. Muita perheen ulkopuolisia henkilöitä ovat yleensä työntekijät tai 

osaomistajat. Jos perheen ja yrityksen väliset odotukset tai tavoitteet eroavat toisis-

taan, voi roolien yhteensovittaminen olla hankalaa. Perheenjäsenelle on tärkeää pitää 

yllä hyvät suhteet perheeseensä, mutta samalla saada luotua menestyvä yritys. Äitien 

ja puolisoiden vaikutus yrityksen päätöksiin voi olla merkittävä, vaikka heillä ei laillista 

valtaa tai asemaa olisikaan. Heitä kutsutaankin niin sanotuiksi näkymättömiksi vaikut-

tajiksi. Äitien rooli korostuu erilaisten konfliktien sovittelijana, kuten sukupolvenvaih-

doksessa jatkajasta päätettäessä tai päätöksissä koskien varallisuuden jakamista seu-

raavien sukupolvien osalta. (Elo-Pärssinen & Heinonen 2019, 35, 54) 

 

Hyvän hallintamallin ja käytännön toiminnan avulla perheenjäsenet, omistajat ja johto 

pystyvät saavuttamaan asetetut tavoitteet. Eri toimielinten roolit ja tehtävät ovat tärke-

ässä osassa, sillä johtaminen muuttuu vaikeammaksi, jos roolit eivät ole selkeät. Yri-

tyksissä erilaiset toimintoja ohjaavat prosessit tai strategiat kehittyvät nopealla aika-

taululla, kun taas perheyrityksissä perheen ja suvun toimintaa ohjaavat käytännöt muo-

dostuvat ajan saatossa. Kun toiminta laajenee ja yritys kasvaa, esimerkiksi toisen su-

kupolven tullessa mukaan, muuttuvat roolit yrityksessä uudenlaisiksi. Perheen yhte-

näisyyden takaamiseksi tulisi erilaisista pelisäännöistä olla sovittu. (Hänninen 2018) 
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Perheyritysten pitkäaikaiseen menestykseen vaikuttaa, jos yrityksellä on selkeät näke-

mykset yrityksen johtamisesta sekä asianmukaiset ja tehokkaat hallintorakenteet. 

Strategisen suunnittelun ja hallitusten hyödyntämiselle on myös vaihtoehtoja. Suunnit-

telun sijasta voidaan tehdä intuitioon perustuvia päätöksiä tai jatkaa aikaisempien vuo-

sien suunnitelmilla. Kaksi yleisintä perheyrityksissä käytettyä suunnittelutyyppiä ovat 

strateginen suunnittelu ja perintösuunnittelu. Strateginen suunnittelu parantaa kaiken 

tyyppisten yritysten suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä. Suuri osa strategiatyöstä perheyri-

tyksissä on keskittynyt muihin tekijöihin kuin strategisen suunnittelun ajureihin. Suun-

nittelua harjoittavat perheyritykset toimivat todennäköisesti paremmin kuin suunnitte-

lua harjoittamattomat yritykset. Perintösuunnittelu on harkittu ja muodollinen prosessi, 

joka helpottaa hallinnon valvonnan siirtämistä perheenjäseneltä toiselle. Mahdollisuus 

siirtää yrityksen johto ja omistajuus sukupolvelta toiselle on perheyritysten ydin. (Blu-

mentritt 2006, 65-66) 

 

Haasteet 

 

Yrityksen jatkuvuus saattaa olla vaakalaudalla, jos yrityksen perustaja kuolee tai avio-

erotilanteessa voidaan joutua myymään yritysvarallisuutta. Muita haasteita yritystoi-

minnalle voivat aiheuttaa omistajayrittäjän sairastuminen tai onnettomuuteen joutumi-

nen. (Elo-Pärssinen & Heinonen 2019, 43-44) Perheyritykset voivat kohdata myös yh-

teiskunnallisia haasteita, kuten päätöksentekijöiden tietämättömyys perheyrityksen 

tarpeisiin liittyen sekä ammattitaitoisen työvoiman houkutteleminen ja ylläpitäminen, 

mutta myös yrittäjyyskoulutuksen ja perheyrityskohtaisen johtamiskoulutuksen puute. 

(Euroopan Komissio 2020) Perheet kohtaavat erityisiä haasteita johtaessaan yritystoi-

mintaa ja käsitellessään samanaikaisesti muuttuvia perhesuhteita, koska kaikilla on 

vaikutusta heidän tekemiinsä strategisiin ja taloudellisiin valintoihin. Selviytyäkseen ja 

kasvaakseen tehokkaasti nykypäivän muuttuvassa taloudessa perheen omistaman ja 

hallinnoiman yrityksen on tunnistettava ainutlaatuiset viestinnän haasteet, sillä ne, 

jotka eivät ole perillä perheyrityksen kysymyksistä, usein väheksyvät perheyrityksiä ja 

niiden arvoa. (Carsrud & Brännback 2012, 6) 
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Littusen ja Hyrskyn (2000) tutkimuksen mukaan perheyritykset pystyivät paremmin sel-

viytymään yrittäjyyden alkuvaiheen haasteista kuin muut yritykset. Perheyritysten 

omistajien yrittäjyyskyky ja resurssit antoivat mahdollisuuden toimia suhteellisen me-

nestyksekkäästi lähimarkkinoilla tiettyyn tuotteeseen erikoistumalla. Perheyritykset oli-

vat tietoisempia selviytymisestä ja perheen hyvinvoinnista kuin kannattavuudesta tai 

markkina-asemasta. Muiden kuin perheyritysten keskuudessa yritystoiminnan lopetta-

minen oli yleisempää johtuen yritysten epärealistisista yritystoiminnan odotuksista ja 

suorituskyvyn heikkenemisestä menestyksekkään alkuvaiheen jälkeen.  

 

Työntekijät ja organisaatio 

 

Perheyritysten keskeisessä roolissa ovat ihmiset, jotka ovat tuotannontekijänä vaativin 

ja vaikein osa-alue. Yrittäjän tehtävänä on päättää yrityksen strategiasta, jolloin mie-

tinnässä on useita kysymyksiä tulevaisuudesta, kuten kasvuun, kansainvälistymiseen, 

muutoksiin, riskeihin tai mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyen. Päätöksen teossa 

apuna on hyvä organisaatio, vaikka vastuu onkin aina yrittäjällä. (Paananen 2018) Val-

lejon (2008) tutkimuksen mukaan muihin yrityksiin verrattuna perheyritysten palveluk-

sessa oleva henkilökunta on lojaalisempaa, kiintyneempää ja voimakkaasti sitoutu-

neempaa. Lisäksi työntekijöiden kesken vallitsee parempi työilmapiiri ja korkeampi 

osallistuminen sekä luottamus kuin muissa yrityksissä. Perheyritykset käyttävät voitto-

jaan yrityksen kehittämiseen, minkä takia liikkeenjohto on suunnitelmallisempaa ja 

johto muuntautumiskykyisempää. Tämä vuorostaan johtaa suurempaan yhteenkuulu-

vuuteen työntekijöiden kesken muihin yrityksiin verrattuna. Perheyrityksissä on myös 

merkittävä määrä osaamista eli yrityskohtaista tietotaitoa, jonka on mahdollistanut pit-

käaikaiset omistaja- ja työntekijäsuhteet. (Elo-Pärssinen & Heinonen 2019, 56) 

 

Perheen ulkopuolisten työntekijöiden sitoutumisen ja yhteistyön varmistaminen on vai-

keampaa, jos he eivät usko, että perheyritys tukee heitä ja että he eivät ole täysival-

taisia ja arvostettuja perheyrityksen jäseniä. Mutta ovatko nämä henkilöt huolissaan 

siitä, että he ovat yrityksen jäseniä (yksi sosiaalinen järjestelmä) vai siitä, että heitä ei 

kohdella samalla tavalla kuin omistajien perhettä (erilainen sosiaalinen järjestelmä)? 

Perheenjäsenet voivat kokea, ettei heitä arvosteta tai pidetään itsestäänselvyytenä ja 

voivat uskoa, ettei heitä pidetä täysivaltaisina yrityksen ja / tai perheen jäseninä joh-
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tuen kahden erilaisen sosiaalisen järjestelmän välisten konfliktien takia. Perheen työn-

tekijät saattavat tuntea epäoikeudenmukaisuutta, epätasa-arvoa tai epäreiluutta hen-

kilöstöä koskevissa päätöksissä jopa enemmän kuin muut työntekijät johtuen kahden 

erilaisen sosiaalisen järjestelmän yhdistelmästä. (Carsrud 2006) 

 

Yrittäjähenkinen johtaminen voi kaiken kaikkiaan auttaa kehittämään, viestimään ja 

vahvistamaan toivottua visiota ja organisaatiokulttuuria johtajien pitkien toimikausien 

ja sukupolvien yli. Keskittyminen uusien yrittäjyysmahdollisuuksien luomiseen ja hyö-

dyntämiseen liiketoiminnassa voi myös oikeuttaa seuraajien etenemiseen johtotehtä-

viin. Toisen sukupolven avainhenkilöt kohtaavat pätevyyden haasteita siirtyessään 

johtavaan asemaan, sillä he eivät ole osallistuneet perustamisprosessiin, mutta ovat 

saattaneet olla yrityksen perustajan suunnittelemalla ”oikotiellä” noustessaan uralla 

epätavallisen nopeasti johtoportaaseen. (Renko et al. 2012, 182) 

 

Perheyritysten siirto seuraaville sukupolville on jatkuva ja elinikäinen prosessi, jossa 

perheen on osoitettava ja vaalittava pehmeitä elementtejä. Näitä ovat yrittäjyys, va-

paus, arvot, ulkopuolinen kokemus, kasvatus ja koulutus. Vasta sen jälkeen yritysper-

heestä voi kehittyä suurempi kokonaisuus, kun se omaksuu perusperiaatteena hyvän 

hallintotavan. Toisin sanoen, yksittäinen perheenjäsen on samalla osa perhettä ja yri-

tystä. (Lambrecht 2005, 267) 

 

2.3. Perheyrityksen omistuksen strategia 
 

Omistajuudella tarkoitetaan yleensä laillista oikeutta vaikuttaa perheyrityksen toimin-

taan. Psykologinen omistajuus ilmaisee yksilön tunnesiteen perheyritykseen. Laillisen 

ja psykologisen omistajuuden yhteisvaikutus on arvokasta ymmärtää, sillä vahva psy-

kologinen omistajuus lisää omistajien uudistumisen motivaatiota. Perheyrityksen omis-

tajan hallinta ja vallankäyttö vaihtelee, sillä yrityksen perustamisvaiheessa omista-

jayrittäjä ohjaa toimintaa vahvasti, koska organisaatio on vielä pieni, mutta organisaa-

tion kasvaessa perheen osuus yrityksen operatiivisessa toiminnassa kasvaa. (Elo-

Pärssinen & Heinonen 2019, 37-38) 
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Perheyrityksen omistus on rajattujen perheenjäsenten piirissä. Sen vuoksi on tärkeää, 

että perheyrityksen strategiassa huomioidaan tulevat sukupolvet ja suunnitelmat teh-

dään pidemmällä aikavälillä. Omistajan tavoitteet sekä motivaatio vaikuttavat perheyri-

tyksen halukkuuteen uudistua tai innovoida. Tarkoitus on siirtää hyväkuntoinen yritys 

seuraavalle sukupolvelle, joten se auttaa lisäämään panostusta yrityksen uudistumi-

selle. Innovaatioihin panostaminen kannattaa, kun tarkastelujakso on pitkä ja tuotto-

odotus korkea, vaikka innovaatiot voivat lyhyellä aikavälillä maksaa paljon. Koska jat-

kuvuus on tärkein mittari, lisää se vastuuta tulevaisuudesta ja saattaa sitä kautta johtaa 

varovaisuuteen ja riskien minimointiin innovointien suhteen. Yrityksen kasvuun voi vai-

kuttaa negatiivisesti omistajien ahneus osinkojen suhteen tai pelko ulkopuolisista si-

joittajista ja vieraaseen pääomaan turvautumisesta. (Elo-Pärssinen & Heinonen 2019, 

52-53, 55) 

 

Varsinkin talouden laskusuhdanteen aikana pienyritysten omistajien on varovaisesti 

tasapainotettava henkilökohtaiset ja liike-elämän tarpeensa tehdessään päätöksiä 

voittojen käytöstä yrityksestä. Omistajayrittäjät uhraavat monissa tapauksissa oman 

palkkansa varmistaakseen tulevaisuuden kasvun tai jopa yrityksen selviytymisen. (Sjö-

grén et al. 2014) Tämä korostuu erityisesti pienissä perheyrityksissä, jotka muihin yri-

tyksiin verrattuna mieluummin sijoittavat suuremman osan voitostaan (Vallejo 2008). 

Sijoituspäätöksiin vaikuttavat taloudellisten tekijöiden lisäksi yrittäjän henkilökohtaiset 

arvot (Sjögrén et al. 2014). 

 

Poutziouris et al. (1998) havaitsivat, että yrityksen omistajien voitonjaossa nostettavien 

summien määrää koskevat päätökset ovat riippuvaisia sekä taloudellisista että muista 

tekijöistä. Taloudellisiin tekijöihin kuuluvat liiketoiminnantarpeet, kuten yrityksen juridi-

nen muoto tai koko, kun taas johtamisominaisuudet, kuten omistajayrittäjän koulutus 

tai liike-elämän ja henkilökohtaiset tavoitteet sekä henkilökohtaiset ja perheen tarpeet 

kuuluvat ei-taloudellisiin tekijöihin. Näiden tekijöiden takia pienyrityssektorilla on taipu-

mus suosia voittojen nostamista liiketoiminnasta uudelleensijoittamisen sijaan (Sjö-

gren et al. 2014). 

 

Omistajan vastuulla on omistuksen tulevaisuus eli mitä omaisuudelle tapahtuu. Vastuu 

aiheuttaa oikeuden päättää omistuksesta ja mahdollisesti myös siitä luopumisesta. 
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Omistaja voi omalla toiminnallaan ja osaamisellaan lisätä omistuksensa arvoa eli toi-

mia hallituksessa ja valita hallituksen jäsenet. Omaa roolia kannattaa miettiä ja ky-

seenalaistaa, onko paras mahdollinen omistaja yritykselleen. Omistaminen on osa 

omaa ja perheen elämää, joissa omaisuus on jaettu erilaisiin osa-alueisiin, joissa toi-

mitaan erilaisten periaatteiden mukaan. Riskeihin suhtaudutaan realistisesti, sillä on-

nistumisen taustalla on aina riski, mutta kaikenlaiseen toimintaan ei kannata lähteä 

mukaan. (Parkkinen 2018) 

 

Huono omistaja ei mahdollista yrityksen kasvua tai tuottoa sijoitetulle pääomalle, vaan 

mahdollisten epäonnistumisien takia omaisuuden arvo vähenee ja voi pahimmassa ta-

pauksessa hävitä kokonaan. Onnistumista mitataan sijoitetun pääoman tuotolla, joka 

kertoo paljonko sijoitettu pääoma tuottaa. Jos pääoman tuottoprosentti on miinusmerk-

kinen, katoaa oma pääoma pidemmällä aikavälillä. Isoissa perheyhtiöissä hyvä pää-

oman tuotto menee sukulaisuussuhteiden edelle eli he turvautuvat yritystoiminnan me-

nestyksen varmistamiseksi ulkopuoliseen johtajaan, joka voidaan osaamattomuuden 

takia irtisanoa helpommin kuin sukulainen. (Väisänen 2018) Pienissä perheyrityksissä 

yrityksen toimintaa johtaa joku perhepiiristä ja ulkopuoliseen johtajaan turvaudutaan 

harvoin. 

 

Pienten ja keskisuurten yritysten omistuksen siirtojen epäonnistuttua on moni työ-

paikka uhattuna ja sen takia EU suosittaakin jäsenilleen omistusten siirtojen kasvatta-

mista joko perinnön kautta tai muilla luovutuksilla vielä omistajan elinaikana. Pieni per-

heyritys käy läpi useita vaiheita ennen kuin siitä kasvaa iso yritys. Nämä vaiheet ovat 

yleisesti ottaen yrityksen perustaminen, kansallinen laajentuminen ja kansainvälinen 

laajentuminen. Laajennusprosessin aikana voi tapahtua useita peräkkäisiä sukupol-

venvaihdoksia, jotka muuttavat omistusrakenteen yhdestä määräysvaltaa käyttävästä 

omistajasta sisarusten kumppanuudeksi tai jopa serkusten yhteenliittymäksi. On tär-

keää ymmärtää, että harvat perheyritykset kasvavat suuriksi perustajayrittäjän elinai-

kana. (Bjuggren & Sund 2005, 306-307) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että perheyritysten ominaispiirteet ja liiketoimintamalli 

ovat poikkeuksellisia ja eroavat paljon esimerkiksi muista osakeyhtiöistä. Perheen, yri-

tyksen ja omistuksen kolminaisuus korostuu kaikessa toiminnassa, kuten siinä, että 



24 
 

omistaja tuntee olevansa henkilökohtaisesti vastuussa yrityksestään ja henkilöstös-

tään. Perheyrityksen toimintaperiaatteena on yritystoiminnan jatkuvuus ja tarkoituk-

sena siirtää yritys seuraaville sukupolville. Sukujen kesken löytyy kuitenkin eroavai-

suuksia, varsinkin kun siirrytään sukupolvista seuraavaan. Osalla omistusstrategiana 

on voiton tavoittelu, mutta suurimmalla osalla suhde yhtiöön on hyvinkin kiinteä ja 

omasta toimeentulosta voidaan joutua tinkimään yrityksen menestymisen vuoksi. Yri-

tystoiminnassa arvot ovat toiminnan ydin ja sen mukaan myös jatkajan odotetaan toi-

mivan; vaalivan perustajan ideologiaa. Yritystoiminnan jatkuvuuden edellytyksenä on 

seuraajan kouluttaminen ja valmistautuminen sukupolvenvaihdokseen. Ulkopuolisilla 

perhesuhteilla, avioliitoilla ja avioeroilla on suuri merkitys perheyrityksien jatkuvuuden 

kannalta. Erilaisten konfliktien välttäminen, turvallisuuden tavoittelu ja perheiden kes-

kinäiset suhteet ovat suuressa roolissa perheyrityksien keskuudessa.  

 

2.4. Omaisuuden suojaamiskeinoja 
 

PwC:n (2019b) perheyritystutkimuksen mukaan suomalaisilla perheyrityksillä on kan-

sainvälisiin perheyrityksiin verrattuna harvemmalla käytössään kirjallisia omistamisen 

sääntöjä tai sopimuksia. Osakassopimus on suomalaisten yritysten tärkein varallisuu-

den suojaamistapa. Kansainvälisellä tasolla nähdään enemmän vaivaa erilaisten kon-

fliktien välttämiseksi ja ennakoimiseksi kiinnittämällä huomiota perheen yhtenäisyy-

teen, omistamisen sääntöihin tai toimintatapoihin. 

 

Avioerot ovat nykypäivänä lisääntyneet, sillä joka toisen avioliiton ennustetaan päätty-

vän avioeroon. Jos mietitään vuosittain purkautuvien avioliittojen määrä, avioehto on 

yllättävän harvinainen. Avioehtoja tehdään erilaisista varallisuustaustoista tulevien ih-

misten keskuudessa. Avioehtosopimuksella varautuminen voidaan nähdä myös ris-

kienhallinnallisesta näkökulmasta. (Litmala 1999; Väestöliitto 2019) 

 

Seuraavassa käydään läpi perheyritysten kannalta keskeisimpiä sopimusjuridisia kei-

noja, kuten avioehtosopimus, osakassopimus ja testamentti. Jokaisella sopimuksella 

on omat hyvät puolensa, mutta jos varautuminen halutaan tehdä täydellisenä, tulisi 

kaikki olla huomioitu yhtä aikaa. 
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2.4.1. Avioehtosopimus 

 

Avioehto voidaan nähdä riskienhallinvälineenä, jos omaisuuteen ja avioliittoon kohdis-

tuvat riskit tunnistetaan tai niihin halutaan varautua. Riskeiksi voidaan tässä tapauk-

sessa luokitella avioliiton eri päättymistavat, eli avioero ja puolison kuolema, jolloin 

avioehtosopimuksen merkitys käytännössä ilmenee. Molemmat tilanteet aiheuttavat 

taloudellisen menetyksen mahdollisuuden. (Litmala 1999) 

 

Omaisuuden omistussuhteet voivat muuttua avioerosta tai kuolemasta johtuvassa 

omaisuuden osituksessa, jolloin avioehtosopimus voidaan nähdä eräänlaisena omai-

suuden vakuutussopimuksena turvaamaan omaisuutta sekä riskienhallintakeinona. 

Jos mahdollista avioeroa tai puolison kuolemaa ei nähdä taloudellisesta näkökulmasta 

riskinä, voi avioehto jäädä sen takia tekemättä. (Litmala 1999) 

 

Avioehtosopimus on järkevä tapa suojella perheomisteista yritystä, sen tulovirtoja ja 

varoja. Ensisijaisena tavoitteena on suojella pitkällä tähtäimellä yrityksen ja sen omis-

tajien selviytymistä. Avioeron varalta on jotain muitakin suojautumiskeinoja, mutta 

avioehtosopimukseen voidaan sisällyttää omistusoikeuden lisäksi muitakin asioita 

avioeron tai kuoleman varalta. Joka tapauksessa suojautuminen tulisi nähdä mahdol-

lisuuksien mukaan liiketoimena. (Epstein, 2016) 

 

Lahjanantaja voi lahjakirjassa ja perittävä testamentissa määrätä, ettei omaisuuden 

saajan aviopuolisolla ole avio-oikeutta näin saatuun varallisuuteen. Puolisot eivät voi 

sopia tällaisin ehdoin saatua omaisuutta avio-oikeuden alaiseksi edes avioehtosopi-

muksin. Lahjakirjan tai testamentin nojalla avio-oikeudesta vapaa omaisuus on suo-

jassa myös osituksen sovittelulta (Ossa 2006, 31; Ossa, 2019). Näin turvataan lahjana 

saatu omaisuus tilanteessa, jossa puolisot olisivat tehneet avioehdon, mutta joka olisi 

voimassa vain joko avioerotilanteessa tai avioliiton päätyttyä toisen puolison kuole-

maan. (Mäkelä 2013, 27-28)  

 

2.4.2. Osakassopimus 
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Perheyrityksen osakkeiden omistusoikeuden suojaaminen voidaan toteuttaa monin ta-

voin. Pienille ja keskisuurille yrityksille on tyypillistä, että omistajuutta suojataan yhtiö-

järjestykseen kirjatuilla vaihdannanrajoituslausekkeilla ja osakassopimuksella jo yritys-

toiminnan aloitusvaiheessa. Perheyritysten motiiveina rajoituksiin ovat muun muassa 

toiveet seuraavan sukupolven siirtymisestä yrityksen osakkeenomistajiksi ja yrityksen 

johtoon, jolloin omistajuuden säilyttäminen perheen sisäisesti on tärkeää. Yrityksen 

osakkaiden toimivan yhteistyön tuloksena syntyvä kilpailukyky voidaan haluta säilyttää 

erilaisten rajoituslausekkeiden avulla. Osakkeiden yhtiöön tuoma tietotaito halutaan 

turvata ja estää ulkopuolisia eli tässä tapauksessa kokemattomia henkilöitä tai jopa 

kilpailijoita pääsemästä uusiksi osakkeenomistajiksi. Myyntitilanteessa voidaan haluta 

lunastaa osakkeet henkilöltä, joka on saanut ne avio-oikeuden tai perinnön myötä. 

(Sund & Bjuggren 2012)  

 

Osakassopimuksella ja yhtiöjärjestyksellä tähdätään suurelta osin samoihin lopputu-

loksiin ja kummankin taustalla on osakeyhtiölaki. Osakassopimus on osakkeenomis-

tajien välillä kirjattava vapaaehtoinen sopimus, kun taas yhtiöjärjestystä säätelee osa-

keyhtiölaissa säädetty osin pakollinen normisto. Yhtiöjärjestys tehdään aina kirjalli-

sena, mutta osakassopimus voi syntyä myös hiljaisena sopimuksena. (Helminen 2006) 

 

Osakassopimus on erityisesti osakeyhtiössä osakkaiden välinen sopimus, jossa osak-

keenomistajat sääntelevät keskinäisistä suhteistaan ja oikeuksista sekä velvollisuuk-

sistaan. Osakassopimus voi olla myös esimerkiksi yhtiön itsensä, yhtiön velkojien, 

osakkeenomistajan velkojien, osakkeiden ostajan tai muunkin tahon kanssa tehty so-

pimus. Osakassopimuksen tarkoituksena on tarkentaa mahdollisia tulevia tilanteita, 

jotka eivät ole sisällytettävissä yhtiöjärjestykseen eivätkä kuulu myöskään osakeyhtiö-

lakiin. Yhtiöjärjestys sitoo kaikkia osakkeenomistajia, kun osakassopimus vastaavasti 

vain sen allekirjoittaneita osapuolia. (Carlsson et al. 2014, 111; Pönkä 2008, 4-5; Sa-

vela 2013, 531) 

 

Osakassopimuksen sisältö on yksilöllinen ja yhtiökohtainen, ja sen tavoiteltavat pää-

määrät voivat vaihdella suuresti. Sopimuksen sisältöön vaikuttavat muun muassa yh-

tiön koko, toiminnan tarkoitus, yhtiön omistajapiiri sekä se, missä vaiheessa yhtiön 
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elinkaarta yhtiösopimus laaditaan. Osakassopimusta voidaan käyttää yhtiön omistaja-

rakenteen uudelleenjärjestelyissä kuten yrityskaupassa tai sukupolvenvaihdoksessa. 

(Pönkä 2008, 7-8, 14)  

 

Yhtiöjärjestykseen verrattuna osakassopimuksen etuna on joustavuus johtuen sen so-

pimusvapauden laajuudesta sekä siksi, että osakassopimuksen voimaantulo ei ole si-

dottu yhtiön tai yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröintiin eikä se tarvitse yhtiökokouk-

sen hyväksyntää. Osakassopimus ei myöskään ole julkinen asiakirja kuten yhtiöjärjes-

tys on. Osakassopimuksen sitovuus osakeyhtiöoikeudellisessa mielessä on sen huono 

puoli, sillä yhtiökokouksen päätöstä ei voida moittia osakassopimuksen vastaisuuden 

perusteella. Vaikka osakkeenomistaja sopimusoikeudellisesti on sidottu tiettyyn toi-

mintaan, ei sopimuksella ole häneen välttämättä sitovaa vaikutusta toimia silti sopi-

muksen vastaisesti. Osakassopimuksen toisena huonona puolena voidaan todeta se, 

että osakassopimuksen ehdot eivät lähtökohtaisesti sido osakkeen siirronsaajaa, 

koska osakassopimus sitoo vain sen allekirjoittaneita tahoja. (Helminen 2006)  

 

Osakassopimuksen tavoitteena on kontrolliosakkeenomistajien piirissä yhtiön toimin-

nan tehostaminen ja vakauttaminen keskittämällä valtaa tietylle suppealle omistajapii-

rille. Pienissä yhtiöissä voidaan valtaa hajauttaa, jotta sellaisillakin omistajilla on mah-

dollisuus osallistua päätöksentekoon, jotka eivät muuten olisi tähän oikeutettuja. Osak-

keenomistajat osallistuvat usein yhtiön toimintaan myös työpanoksellaan ja heidän toi-

meentulonsa on riippuvainen yhtiön menestyksestä. Koska tämän tyyppisillä osak-

keilla ei ole markkinoilla arvoa, aiheuttaa osakkaan poislähtö yhtiöstä hänelle taloudel-

lista vahinkoa. (Pönkä 2008, 89) 

 

Koska aina ei voida olla varmoja, kuinka hyvin osakkaat noudattavat osakassopimuk-

sessa mainittua osakkeiden siirtokieltoa, voidaan yhtiöjärjestykseen sisällyttää lunas-

tus– ja suostumuslauseke. Tällöin vanhat osakkeenomistajat voivat estää tai hanka-

loittaa sopimuksen kieltämän osakkeiden siirron. Yhtiöoikeudellisestihan lunastus- ja 

suostumuslauseke soveltuu yhtiöjärjestyksessä mainittuihin osakkeiden siirtoihin tai 

luovutuksiin, joten osakassopimuksessa olisi erikseen mainittava, ettei niihin voida ve-

dota tilanteessa, jossa osakkeenomistaja siirtää osakkeitaan osakassopimuksen salli-

mien keinojen puitteissa. (Carlsson et al. 2014, 114) 
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Perheyrityksissä kirjalliset osakassopimukset ovat harvinaisia, koska kuvitellaan asioi-

den olevan selviä ilman sopimuksia. Jos sopimuksia on tehty, liittyvät ne usein osak-

keiden luovutuksiin, osakkaiden työnteko- ja muihin velvollisuuksiin, päätöksentekoon 

tai osakassopimuksen muuttamiseen sekä ansaintalogiikkaan, jos osakkaiden roolit 

eroavat paljon toisistaan. Osakassopimuksissa voidaan sopia päätöksentekoon liitty-

vistä asioista, jos luovuttava yrittäjä haluaa varmistaa itselleen hallituspaikan tai pidät-

tää veto-oikeuden yrityksen muutoksia koskevissa asioissa. Myös perintönä tai lahjana 

saataviin osakesiirtoihin voidaan liittää ehtoja, jotka jättävät kyseiset omaisuudet avio-

oikeuden ulkopuolelle, mutta osakassopimuksiin voidaan liittää myös muita ehtoja. 

Osakassopimuksia on hyödynnetty myös sukupolvenvaihdoksissa, jolloin sopimuk-

seen voidaan kirjata osakkeisiin liittyviä asioita kuten osakkeiden kauppoja, osakkei-

den äänioikeuksien muutoksia, osakkeiden lunastuksia ja osakeanteja. (Hannula 

2007, 61-65) 

 

Osakassopimukseen voidaan liittää lunastuslauseke, jonka mukaan kuolemantapauk-

sessa osakkaan osakkeet on joko lunastettava tai ne voidaan lunastaa kuolinpesältä. 

Lunastusoikeus voi olla sopimuksen osapuolena olevilla osakkailla tai yhtiöllä tai mo-

lemmilla. Jos osakkaita on useita, tulee niiden kesken määritellä keskinäinen etusija-

järjestys. Lunastuslausekkeen avulla yhtiön ei tarvitse ottaa kuolinpesää mukaan pää-

töksentekoon. Perilliset voivat myös ryhtyä harjoittamaan yritystoimintaa, mutta ehtona 

yleensä on osakassopimuksen määräyksien noudattamiseen sitoutuminen. Myös 

kuolleen osakkaan omistamien osakkeiden äänioikeuden poistamista voidaan käyttää 

yhtiön ja muiden osakassopimukseen sitoutuneiden turvana, vaikkakin se edellyttää 

yhtiökokouspäätöstä ja kaupparekisterimerkintää ja on aikaa vievä prosessi. Tämän 

avulla voidaan saada harkinta-aikaa pesänselvitykseen ja miettiä mahdollista yritystoi-

minnan jatkamista. (Norri 2017, 179-180) 

 

2.4.3. Testamentti 

 

Tärkein asia testamenttiin liittyen on se, että se tulee tehdyksi, määrämuotoisena ja 

niin selkeästi, että testamentintekijän tahdosta ei tarvitse jälkikäteen riidellä. Testa-
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menttia tehtäessä tulisi miettiä normaalitilanteen lisäksi erilaisia tulevaisuuden skenaa-

rioita, jotta lopputulos on varmasti sellainen mitä testamentintekijä on halunnut sen 

olevan.  

 

Testamentin ainoa tarkoitus voi olla avio-oikeuden pois sulkeminen. Jos halutaan sul-

kea pois testamentintekijän lapsen aviopuolison avio-oikeus avioerotilanteessa, ei 

aviopuoliso saa osuutta puolison vanhemmilta perimäänsä omaisuuteen ositustilan-

teessa. Jos taas testamentintekijän lapsen avioliitto on lapseton, perii puoliso hänet 

lain nojalla. Testamentin määräyksellä voidaan kuitenkin sulkea pois yrittäjän rintape-

rillisten aviopuolisoiden avio-oikeus sekä perintöoikeus. (Norri 2017, 166) On mahdol-

lista, että testamentin täytäntöönpanossa ilmenee ongelmia, jolloin niihin tulisi osata 

varautua ennakkoon testamenttia laadittaessa. Saattaa käydä niin, että testamentattu 

omaisuus onkin poistunut jäämistöstä ositusta edeltävän välitilan aikana tai omaisuus 

on jouduttu luovuttamaan osituksessa avio-oikeuden nojalla puolisolle. (Kolehmainen 

& Räbinä 2012, 70) 

 

Testamentilla voidaan antaa hallinta-, käyttö-, tai tuotto-oikeus tai omistusoikeus esi-

merkiksi yhtiön osakkeisiin. Näiden yhdistelmät ovat usein käytettyjä. Vaihtoehtojen 

valintaan vaikuttaa testamentin tekijän elämäntilanne testamentin tekohetkellä, sillä 

lopputuloksesta tulee täysin erilainen, jos testamentintekijällä on alaikäiset lapset tai 

hän on eläkeiän kynnyksellä. Yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää tehdä 

testamentin sisällön suhteen jokaiselle oma ja yksilöllinen vaihtoehto. (Mäkelä 2013, 

153-154) Joskus sukupolvenvaihdostilanteessa ajatellaan, että lapsia tulisi kohdella 

tasapuolisesti perinnönjaon suhteen, ja päätetään jakaa esimerkiksi yrityksestä jokai-

selle yhtä paljon osakkeita. Käytännön johtamisen suhteen tämä vaihtoehto on kuiten-

kin huono. Olisi hyvä miettiä ennalta mahdollista jatkajaa ja hänelle siirtyisi koko yri-

tysomaisuus ja muun varallisuuden näin salliessa, muille lapsille tulisi rahallinen 

osuus. 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 
 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimusmenetelmiä, aineiston hankintaa, tutkimuksen to-

teutusta, aineiston analyysiä ja tutkimuksen luotettavuutta. 

 

3.1. Tutkimusmenetelmät 
 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkimusmenetelmänä on laadullinen eli kvalitatiivinen 

tutkimus, joka on valittu tutkimusmenetelmäksi sen takia, että sen avulla pyritään ym-

märtämään tiettyä toimintaa ja tavoittamaan tutkittavien näkemys tutkittavasta ilmiöstä 

tietyssä tilanteessa tai ympäristössä (Tuomi ja Sarajärvi 2018). Tämän työn tavoit-

teena on saada selville perheyrittäjien omistuksen strategiaa ja tutkia miten mahdolli-

siin omistussuhteiden muutoksiin on varauduttu. Kuten laadullisen tutkimuksen peri-

aatteena on, tulisi tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden, eli tässä tapauksessa 

perheyrittäjien, tietää tutkittavasta asiasta mahdollisimman paljon joko oman kokemuk-

sen kautta tai muilla keinoin. Hirsjärvi et al. (2009, 161) mukaan kvalitatiivisen tutki-

muksen tavoitteena on kohteen mahdollisimman kokonaisvaltainen tutkimus, koska 

tutkijaa kiinnostaa asioiden syvällisemmät merkitykset. Tutkijan asema on hyvin kes-

keinen laadullisessa tutkimuksessa. Tutkijan vapaus antaa mahdollisuuden joustavan 

tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen, mutta tutkijalta odotetaan tutkimuksellista 

mielikuvitusta, kuten esimerkiksi vaikka uusien menetelmien kokeilemista. (Eskola & 

Suoranta 1998) 

 

Tutkimuksen tiedonhankinnan strategia on tapaustutkimus, sillä kaikki empiiriset tutki-

mukset koostuvat tapauksista. Tapaustutkimuksen tarkoituksena ei ole yleistää saatua 

tietoa, vaan lisätä ja syventää sitä ja ymmärtää tutkittavaa ilmiötä paremmin (Tuomi & 

Sarajärvi 2018). Tapaustutkimuksessa kohteena on usein tapahtumakulku tai ilmiö. 

Tässä työssä tutkimuksen kohteena on monta tapausta, joihin pyritään etsimään vas-

tausta kysymyksillä, ”miten” tai ”miksi”, sillä tarkastelun kohteena ovat monimutkaiset 

ja pitkään jatkuvat ilmiöt perheyrityksissä. Tutkimuksen tarkoituksena onkin lisätä ym-

märrystä tutkittavasta tapauksesta ja siihen liittyvistä olosuhteista. Vaikka tutkimuksen 

lopullinen merkitys selviää vasta tutkimuksen kuluessa, on tapauksen tärkeys kuiten-
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kin ensisijaisena tunteena tutkimuksen tekijällä. (Laine et al. 2015) Jotta tapauksia voi-

daan analysoida mahdollisimman perusteellisesti, on laadullisessa tutkimuksessa ta-

pausten määrä varsin pieni (Eskola & Suoranta 1998). 

 

Empiirisessä tutkimuksessa tutkijan työhön vaikuttavat olennaisesti tutkimusmetodit. 

Metodia valittaessa tulee miettiä sen soveltuvuus kyseisen ongelman ratkaisuun. Me-

netelmää valittaessa tehokkuus, taloudellisuus, tarkkuus ja luotettavuus ovat tärkeitä 

kriteerejä. Haastattelu on käytetympiä tiedonkeruumuotoja, mutta tarjolla on muitakin 

menetelmiä. Haastattelu on hyvin joustava ja soveltuu moniin erilaisiin tutkimustarkoi-

tuksiin, mutta haastattelut ovat aikaa vievä prosessi, ja siitä aiheutuu enemmän kus-

tannuksia kuin esimerkiksi lomaketutkimuksesta. (Hirsjärvi & Hurme, 34, 36) Kvalitatii-

visessa tutkimuksessa haastattelu käsitetään avointen kysymysten esittämisenä tie-

tylle kohderyhmälle, joko yksilöille tai useille henkilöille yhdessä. (Metsämuuronen 

2011, 220)  

 

3.2. Aineiston hankinta 
 

Laadullisessa tutkimuksessa yleisimmin käytetyt aineistonkeruumenetelmät ovat 

haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisista dokumenteista saatu tieto. Näitä mene-

telmiä voidaan käyttää joko vaihtoehtoisesti, rinnakkain tai erilaisina yhdistelminä tut-

kittavasta ongelmasta ja tutkimusresursseista riippuen. (Tuomi & Sarajärvi 2018) 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmäksi valittiin haastattelu, jotta 

voitiin parhaiten selvittää, mitä perheyrittäjät ajattelevat omistajuudesta ja varautumi-

sesta omistussuhteiden muutoksiin. Haastattelun tavoitteena onkin saada selville, mitä 

haastateltava ajattelee ja mitä motiiveja hänellä on. Parhain tapa selvittää vastaukset 

tutkittavaan asiaan, on kysyä sitä suoraan tutkimuksen kohteelta. Haastattelussa käy-

dään tutkijan aloitteesta tapahtuvaa ja tutkijan johdattelemaa keskustelua. (Eskola & 

Suoranta 1998) 

 

Tässä tutkimuksessa haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina eli puolistrukturoi-

tuina haastatteluina, jotka muistuttavat avoimuudessaan syvähaastattelua ja siinä 

edetään tiettyjen etukäteen valittujen teemojen mukaisesti. Tässä työssä haastatte-

lussa käsiteltiin kolmea teemaa eli perheyrityksen määritelmää, perheyrityksen omi-
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naispiirteitä ja liiketoimintamallia sekä omistusta ja omistussuhteiden muutoksiin va-

rautumista. (Liite1) Teemat noudattivat viitekehyksen sisältöä eli jo tiedettyä asiaa ja 

etenivät teorian kanssa samassa järjestyksessä. Teemahaastattelu valittiin sen takia, 

että sen avulla saatiin haastateltavan ääni paremmin kuuluviin. Etuna tässä myös oli 

se, että valmiin haastattelurungon ohella voitiin esittää tarkentavia kysymyksiä haas-

tattelun edetessä ja löytää tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun kannalta 

merkityksellisiä vastauksia. Teemahaastattelussa korostetaan erityisesti ihmisten tul-

kintoja asioista sekä vuorovaikutuksessa syntyviä merkityksiä. Alustavan suunnitel-

man mukaan tutkimuksen tarkoituksena oli saada mahdollisimman kattava määrä vas-

tauksia, jolloin haastateltavien yritysten määräksi valittiin 10. (Hirsjärvi & Hurme, 47-

48, 58) Kyseessä oli näin ollen haastavilta suoraan saatu primaariaineisto, jonka avulla 

tutkimuskysymyksiin voitiin vastata mahdollisimman todenmukaisesti. Aineiston poh-

jana oli käsitteellistämisen kattavuus eli haluttiin saada laadukkaita vastauksia määrän 

sijaan (Eskola & Suoranta 1998). 

 

Tutkimusprosessi alkoi haastateltavien valinnalla. Tuomen ja Sarajärven (2018) mu-

kaan haastateltavien valinnan tulee olla harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. Haastatte-

lun etuna on myös se, että haastatteluun voidaan valita henkilöt, joilla on ennestään 

tietoa aiheesta tai kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Sopivien haastateltavien etsin-

nässä hyödynnettiin paikallislehdissä olleita haastatteluja sekä pohjatietona tutkijan 

omaa verkostoa. Ennakkovalinnan avulla haluttiin varmistaa tutkimuksen kannalta 

mahdollisimman monipuolinen otanta. Taustatyönä selvitettiin yrityksen päättävässä 

asemassa olevia henkilöitä hyödyntämällä Fonecta Finder -palvelua, jotta pystyttiin 

varmistumaan yrityksen täyttävän perheyrityksen kriteerit. Tämä palvelu antoi vain 

suuntaa, sillä kaikki tiedot eivät olleet ajan tasalla. Hallituksessa toimivista henkilöistä 

pystyi hieman päättelemään mahdollisia osakkaita, ja aluksi mahdollisia sopivia yritys-

vaihtoehtoja olikin lähes 20. Koska osa yrityksen omistajista oli jollakin tavalla ennes-

tään tuttuja, lähdetiin liikkeelle näistä yrityksistä ensin. Tässä tilanteessa helpoin lä-

hestymistapa suostumuksen selvittämiseksi oli soittaa kyseisille henkilöille. Puhelun 

aikana kerrottiin opiskelupaikka, pää- ja sivuaine sekä tutkimuksen aihe. Siinä käytiin 

myös jo hieman läpi yrityksen taustaa, jotta voitiin varmistua siitä, että yritys soveltuisi 

tutkimuksen kohteeksi. Kun suostumus oli saatu, sovittiin haastatteluajankohta ja 

paikka.   
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Kaikille haastateltaville lähetettiin haastattelukysymykset sähköpostilla etukäteen siinä 

vaiheessa, kun haastatteluajankohdasta oli sovittu. Tällä tavoin haluttiin varmistaa 

haastattelun onnistuminen, ja haastateltavat pystyivät miettimään vastauksia ennak-

koon. Haastattelutilanteesta tuli mahdollisimman sujuva ja se pysyi ajallisesti järkevän 

pituisena. Näin pystyttiin saamaan myös mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta 

asiasta. Osalla haastateltavista valmistautumisaikaa oli viikko ja osalla kaksi viikkoa. 

Haastattelurungossa mainittiin vielä uudestaan haastattelun tallennuksesta ja myös 

luottamuksellisuudesta. Haastattelutilanteeseen varauduttiin etukäteen tutustumalla 

hieman yrityksen internet-sivuihin, jos sellaiset yrityksellä oli sekä kertaamalla työn 

teoriaosiota ja paneutumalla haastattelukysymysrunkoon, jotta kysymyksiä ei tarvitsisi 

lukea suoraan paperista.  

 

3.3. Tutkimuksen toteutus 
 

Haastattelut toteutettiin 3.3. - 12.3.2020 välisenä aikana neljällä paikkakunnalla yritys-

ten omissa tiloissa kasvokkain haastateltavan kanssa. Haastatteluun haluttiin varata 

mahdollisimman rauhallinen tila, joten parhaiten se onnistui järjestämällä haastattelu 

yrityksen tiloissa. Haastattelussa mukana oli kahdeksan perheyritystä, jotka kaikki oli-

vat yhtiömuodoltaan osakeyhtiöitä. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina yhtä 

lukuun ottamatta, sillä yhdessä haastattelussa mukana oli varsinaisen haastateltavan 

lisäksi myös hänen aviopuolisonsa. Aviopuoliso kommentoi asioita haastattelussa, 

mutta hän ei ollut virallisesti haastattelun kohteena eikä häneltä ole sen takia myös-

kään suostumusta. Haastateltavista kaksi oli naisia ja kuusi miehiä. Ikäjakauma oli 39 

vuodesta 64 vuoteen. Heistä kaksi oli siviilisäädyltään eronneita, mutta heillä oli tällä 

hetkellä avopuoliso, muut kuusi haastateltavaa olivat avioliitossa. Yritykset toimivat 

pääasiassa palvelualalla, mutta myös teollisuuden yrityksiä oli mukana. Suuruusluo-

kaltaan ne kuuluivat pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yritysten henkilöstömäärät vaih-

telivat kahdesta henkilöstä reiluun 40 henkilöön. Haasteltujen perheyritysten toiminta 

oli haastatteluhetkellä pääosin toisen sukupolven varassa, mutta mukana oli myös kol-

mannen, neljännen ja yksi viidennen sukupolven yrityksiä.  

 

Yhdessä yrityksistä sukupolvenvaihdos oli jo tehty ja vastuu siirtynyt haastateltavan 

pojalle, mutta tässä tapauksessa haastateltavalla oli aiheesta hyvin omakohtaista ko-
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kemusta ja sen takia hänet halutiin mukaan tutkimukseen. Asioita arvioitiin siltä kan-

tilta, kun hän oli vielä vastuullisessa asemassa ja pääomistajan roolissa, koska suku-

polvenvaihdos oli melko tuore ja hän oli kuitenkin vielä mukana yritystoiminnassa taus-

talla. Eräässä yrityksessä oli alle kuukausi sitten tapahtunut ulkopuolisen sijoittajan 

mukaantulo perheyritykseen turvaamaan yritystoiminnan jatkumista. Tämäkin tapaus 

haluttiin mukaan tutkimukseen, sillä perheyrittäjä itse kamppaili vielä asian kanssa, 

onko kyseessä enää perheyritys vai ei. Toisaalta taustalla oli tilanne, jossa tarkoituk-

sena on ostaa ulkopuolinen sijoittaja pois, kun yrityksen taloudellinen tilanne paranee 

ja palauttaa yritys takaisin perheyritykseksi. 

 

Haastattelujen kestot vaihtelivat 18 minuutista 70 minuuttiin. Haastattelun alussa haas-

tateltaville esitettiin tietosuojailmoitus, ja sen jälkeen he täyttivät suostumuslomak-

keen. Haastattelut tallennettiin älypuhelimen Sanelin -applikaation avulla. Ensim-

mäistä haastattelua lukuun ottamatta haastateltavat itse kertoivat omin sanoin tausta-

tiedot, tämän jälkeen haastattelu eteni haastattelurungon (Liite1) mukaisessa järjes-

tyksessä haastattelijan esittäessä kysymyksen ja haastateltavan vastaten siihen. Vä-

lillä haastateltava vastasi jo tuleviin kysymyksiin ja sen jälkeen todettiin vastauksen 

tulleen jo aikaisemmassa kysymyksessä. Ennen haastattelua mahdollisia lisäkysy-

myksiä ei ollut mietitty etukäteen, vaan kaikki kysymykset esitettiin tilanteen mukaan. 

Haastattelurungon ulkopuolisia lisäkysymyksiä esitettiin jokaisessa haastattelutilan-

teessa useita. Lisäkysymysten tarkoituksena oli saada tarkentavaa tietoa ja varmistua 

siitä, että haastateltava ymmärsi varmasti asian samalla tavalla kuin haastattelija sekä 

käydä keskustelua haastateltavan kanssa ja oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä.  

 

Haastattelujen jälkeen aineisto kuunneltiin läpi ja kirjoitetiin auki sanatarkasti, mutta 

huokaisut tai vastaavat jätetiin litteroinnista pois. Tämä vaihe tehtiin heti samana päi-

vänä haastattelun jälkeen. Haastattelujen litterointi tehtiin niin, että jokainen haastat-

telu kirjoitettiin auki Wordille ja tallennetiin omina tiedostoinaan. Litteroitua aineistoa 

muodostui yhteensä 64 sivua. Litteroinnin avulla oli helpompi erottaa yksittäiset henki-

löt tai tapahtumat johtopäätöksistä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa litteroinnin tarkoi-

tuksena on auttaa ymmärtämään, kuinka haastateltavat organisoivat puheensa. Ai-

neistosta voidaan etsiä usein toistuvia teemoja tai ilmauksia, joista muodostetaan ala-

luokkia. Useamman alaluokan yhdistämisellä voidaan muodostaa yläluokkia, joista 



35 
 

saadaan pääluokkia ja sen avulla lopuksi käsitteitä. (Metsämuuronen 2011, 220, 254; 

Tuomi & Sarajärvi 2018) 

 

Haastattelun alussa haastateltavalta kysyttiin perustietoja, kuten nimi, ikä, sukupuoli, 

siviilisääty, perhesuhteet ja koulutustausta. Lisäksi kysyttiin, montako vuotta on toimi-

nut yrittäjänä ja asemaa yrityksessä. Yrityksen osalta haluttiin selvittää yrityksen omis-

tussuhteet, toimiala, henkilöstön määrä, yrityksen perustamisvuosi sekä tieto siitä, mo-

nenko sukupolven ajan yritys on toiminut. Tutkimukseen haluttiin mukaan henkilöitä, 

joilla on jo elämänkokemusta ja kokemusta myös yritysmaailmasta. Myös siviilisäädyn 

osalta mukaan toivottiin henkilöitä, jotka olisivat kokeneet avioeron ja heillä oli sitä 

kautta mahdollisesti näkemystä omistussuhteiden juridiseen näkökulmaan. Tarkoituk-

sena oli myös se, että tutkimuksessa olisi mukana sellaisia yrityksiä, jotka ovat toimi-

neen jo jonkun aikaa, eikä mukaan haluttu juuri perustettuja tai esimerkiksi muutaman 

vuoden ikäisiä yrityksiä. Koulutustaustan kysymisellä oli se ajatus, kuinka mahdollinen 

koulutustaso vaikuttaisi asioiden tietämykseen. Perhesuhdetietoa kysyttiin sen takia, 

että voitiin nähdä kokonaiskuva tilanteesta esimerkiksi mahdollisten perillisten suh-

teen. Jos esimerkiksi omistajalla ei ole lapsia, olisi mahdolliset seuraajat tultava muu-

alta suvusta tai kenties perheyrityksen jatkuminen ei olisi edes kovin tärkeä tekijä. 

 

Taulukko 1. Haastateltavien taustatiedot 

 

 

 

3.4. Aineiston analyysi, käsittely ja tulkinta 
 

Tämän pro gradu -tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Se 

on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan hyödyntää, kun kyseessä on kirjoitettu, 

nähty tai kuultu tieto. Sisällönanalyysiä käytetään etsimään tekstin merkityksiä ja sen 

avulla voidaan analysoida erilaisia kirjoja, päiväkirjoja tai haastatteluja objektiivisesti ja 

IKÄ SUKUPUOLI SIVIILISÄÄTY VUODET YRITTÄJÄNÄ ASEMA YRITYKSESSÄ SUKUPOLVET
Haastattelu 1 48 mies naimisissa 23 toimitusjohtaja 2.
Haastattelu 2 47 mies eronnut 5 toimitusjohtaja 5.
Haastattelu 3 53 mies naimisissa 30 hallituksen puheenjohtaja 4.
Haastattelu 4 50 nainen eronnnut 1 toimitusjohtaja 3.
Haastattelu 5 39 mies naimisissa 7 toimitusjohtaja, hallituksen pj 2.
Haastattelu 6 46 nainen naimisissa 23 toimitusjohtaja 2.
Haastattelu 7 64 mies naimisissa 38 ent. toimitusjohtaja 2.
Haastattelu 8 61 mies naimisissa 35 toimitusjohtaja, hallituksen pj 2.
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systemaattisesti. Analyysin tarkoituksena on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkit-

tavasta ilmiöstä. Aineistolähtöisen analyysin tarkoituksena on luoda teoreettinen koko-

naisuus, jossa analyysiyksiköiden valintaan vaikuttavat tutkimuksen tarkoitus ja tehtä-

vänasettelu. Tässä vastauksia halutaan saada tutkimuskysymyksiin, jotka alkavat sa-

noilla ”miksi” ja ”miten”. Tarkoituksena on saada selville, mitä perheyrittäjät ajattelevat, 

jolloin vastausta etsitään saadusta aineistosta eli haastatteluista ja sen analyysistä. 

Analyysiyksikkönä käytettiin yksittäisiä sanoja, lauseita ja myös laajempaa ajatusko-

konaisuutta, joita ei ollut etukäteen mietitty, vaan tarvittavat yksiköt muodostuivat ana-

lyysivaiheessa. Sisällönanalyysi voi myös olla teorialähtöinen analyysi, joka on ylei-

sesti luonnontieteellisen tutkimuksen parissa käytetty perinteinen analyysimalli. Sen 

periaatteena on tiettyyn teoriaan, malliin tai auktoriteetin esittämään ajatteluun pohjau-

tuminen. Tutkittava ilmiö perustuu johonkin aikaisemmin tunnetun mukaiseen määrit-

telyyn ja aineiston analyysin perusteena on aikaisempaan tietoon pohjautuva teoria, 

kehys tai malli. (Tuomi & Sarajärvi 2018) 

 

Analyysi eteni niin, että litteroitu aineisto luettiin läpi kokonaan useamman kerran. Sen 

jälkeen edettiin sisällönanalyysin kolmivaiheisen prosessin mukaan eli ensin aineisto 

redusoitiin eli pelkistettiin, jonka jälkeen se ryhmiteltiin eli klusteroitiin ja lopuksi vuo-

rossa oli abstrahointi eli teoreettisen käsitteiden luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2018) 

Jokaisesta omana erillisenä tiedostona tallennetusta litteroidusta haastattelusta poi-

mittiin tutkimusongelmaan liittyviä kiinnostavia asioita, jotka olivat samankaltaisuuksia, 

mutta myös selkeitä eroavaisuuksia ja ne merkittiin Word-tiedostoon tekstin korostus-

värillä. Lisäksi mahdolliset tutkimuksessa käytettävät suorat lainaukset merkittiin eri-

värisellä korostusvärillä. Kun kaikki kahdeksan tiedostoa oli käyty läpi, poimittiin tee-

mahaastattelusta jokaiselta vastaajalta kysymys kerrallaan sopivat vastaukset kohta 

kohdalta ja nämä tallennettiin uuteen Word-tiedostoon. Tässä vaiheessa poimitun 

tekstin mukana kulki koko ajan lähdetietona suluissa haastattelun numero, esimerkiksi 

(haastattelu2). Tällä tavoin saatiin varmistettua lähdetiedon säilyminen ja poimittua 

vastaus jokaiselta haastateltavalta kysymyksittäin allekkain ja tekstin tiivistäminen en-

tisestään oli sujuvampaa. Tarkoituksena oli tiivistää ja selkeyttää aineistoa kadotta-

matta sisällöstä tärkeää tietoa ja saada aineistosta luotettaville ja selkeille johtopää-

töksille pohjaa. Nyt kaikki oleellinen tieto oli yhdessä tiedostossa, jonka pituudeksi 

muodostui 22 sivua. Tämän jälkeen analysoinnissa hyödynnettiin Wordin Kommentit-

toimintoa, jonka avulla saatiin sivun oikeaan laitaan marginaali, jonka sisään voitiin 
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kirjoittaa ja edelleen tiivistää tekstiä, yhdistellä samankaltaisia ilmauksia ja muodostaa 

niistä jo alaluokkia. Tärkeää oli kiinnittää huomiota myös niihin eroavaisuuksiin, jotka 

haluttiin tuoda tekstistä esiin. Tämän toimenpiteen jälkeen yhdisteltiin vielä alaluokkia 

ja muodostetiin niistä yläluokkia, jotka kirjattiin samaan tiedostoon teeman mukaisesti 

allekkain kysymysten jälkeen yhteenvedon omaisesti. Samaa tarkoittavat käsitteet ryh-

miteltiin ja yhdistettiin luokiksi, joista muodostuivat alaluokat. Alaluokat nimettiin luok-

kaa parhaiten kuvaavalla sanalla. Luokitteluyksikkönä voidaan käyttää ominaisuutta, 

piirrettä tai käsitystä. Ryhmittelyssä luotiin alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä ja 

pohjaa tutkimuksen perusrakenteelle. Klusteroinnin jälkeen oli vuorossa abstrahointi 

eli käsitteellistäminen, jonka tarkoituksena oli erottaa tutkimuksen kannalta olennainen 

tieto ja sen jälkeen muodostaa teoreettisia käsitteitä. Toisin sanoen, alkuperäisestä 

aineistosta saadusta datasta siirryttiin kielellisten ilmausten kautta teoreettisiin käsit-

teisin ja johtopäätöksiin. Pääluokkien muodostaminen tuntui tarpeettomalta, koska ky-

seessä oli kuitenkin teemahaastattelu ja haastattelurunko sisälsi paljon yksityiskohtai-

siakin kysymyksiä, tämän takia pääluokittelu jätettiin väliin, mutta tehtiin sen sijaan ylä-

luokkia, joita hyödynnettiin tutkimustuloksissa. (Tuomi & Sarajärvi 2018) 

 

3.5. Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 
 

Tilastollisessa tutkimuksessa on useita keinoja virhepäätelmien hallitsemiseksi. Sen 

sijaan laadullisessa tutkimuksessa tutkijan oma intuitio, tulkinta tai järkeily ovat suu-

ressa roolissa ja samasta aineistosta voidaan tehdä jopa ristiriitaisia päätelmiä. (Met-

sämuuronen 2011, 214) 

 

Laadullisen tutkimuksessa tutkija itse on keskeisin tutkimusväline ja pääasiallisin luo-

tettavuuden kriteeri koko tutkimusprosessin aikana; tämä aiheuttaa sen, että laadulli-

sen tutkimuksen tyyli on henkilökohtaisempi ja sisältää enemmän omaa pohdintaa kuin 

kvantitatiivinen tutkimus. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuudella tarkoite-

taan lähinnä mittauksen luotettavuutta eikä tutkijan toimenpiteiden osuvuutta ole arvi-

oitu. Validiteetin ja reliabiliteetin soveltuvuudesta sellaisenaan laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuden perusteeksi on käyty erilaisia keskusteluja ja sen takia perinteisiä kä-

sitteitä on sovellettu laadulliseen tutkimukseen, mutta myös kehitetty vanhoille ter-

meille uusia sisältöjä tai vanhat termit on hylätty kokonaan. (Eskola & Suoranta 1998) 
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Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu ja re-

liabiliteetilla vastaavasti tutkimustulosten toistettavuutta. Koska laadullisen tutkimuk-

sen luotettavuuden arviointiin ei ole mitään yksiselitteistä ohjetta, tulee tutkimuksen 

luotettavuutta arvioida kokonaisuutena, johon vaikuttavat muun muassa sisäinen joh-

donmukaisuus, tutkimuksen kohde, omat sitoumukset tutkijana sekä aineiston keruu-

seen liittyvät seikat. (Tuomi & Sarajärvi 2018) 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa luotettavuutta voidaan tarkastella sen perusteella, 

että vaikka tutkijalla on ollut jokin ennakkokäsitys aiheesta, sen ei ole annettu vaikuttaa 

tutkimuksen suorittamiseen tai tutkimustuloksiin. Aineisto on hankittu yksilöhaastatte-

luilla ja haastattelutilanteet on nauhoitettu rauhallisessa paikassa eikä niihin ole muut 

voineet vaikuttaa. Tutkijalla ei ole tutkimuksen kohteeseen mitään omaa intressiä eikä 

tutkimustuloksesta aiheudu tutkijalle mitään taloudellista hyötyä. Omakohtaisilla koke-

muksilla halutaan suojella yrittäjiä ja viestiä erilaisista skenaarioista, joita yrittäjät liian 

harvoin haluavat lähteä miettimään. Tutkimuksen edetessä kävi kuitenkin ilmi, että per-

heyrittäjät olivat miettineet asioita ennakkoon ja jotkut olivat varautuneet hyvinkin 

suunnitellusti, kun taas joillakin ei ollut mitään tietoa mahdollisista suojaamisvaihtoeh-

doista. Jos haastateltavat eivät ole kertoneet totuutta, olisi se ainut luotettavuutta hor-

juttava seikka ja johtaisi näin ollen tutkimustuloksen vääristymiseen.   

 

Tutkimuksen tiedonantajat valittiin tutkimukseen sen takia, että he edustivat sopivinta 

tutkimusjoukkoa. Toisaalta heitä oli myös helppo lähestyä aikaisemman tuttavuuden 

perusteella, koska haluttiin varmistaa tarvittavan tutkimusaineiston riittävyys. Jokainen 

haastateltava osallistui tutkimukseen kuitenkin vapaaehtoisesti ja tutkimuksen luotta-

muksellisuutta korostettiin. Tiedonantajiin otettiin yhteyttä puhelimitse, koska näin tut-

kimuksen eteneminen aikataulussaan varmistui nopeammin ja samalla kertaa pystyi 

äänensävystä päättelemään, oliko aihe kenties sellainen, että he haluaisivat mieluum-

min kieltäytyä. Toisaalta, jos yhteydenotto olisi tapahtunut esimerkiksi sähköpostin vä-

lityksellä, olisi viesti voinut jäädä muiden viestien joukkoon ja tutkimuksen teko olisi 

viivästynyt ja siitä olisi voinut kieltäytyä helpommin. Tutkimuksessa oli kaiken kaikkiaan 

kahdeksan tiedonantajaa. Tutkimuksen luotettavuus korostuu myös siinä, että tutkitta-

vista ei kerrota asuinpaikkaa eikä toimialoja tai ammatteja tarkemmin. Tiedonantajat 

olivat ehtineet hyvissä ajoin tutustua haastattelurunkoon, ja heidän kanssaan oli myös 

puhetta siitä, että tutkimus lähetetään heille tarkistettavaksi ennen sen julkaisua. 
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Tutkimuksen aikataulu on ollut pitkäjänteinen eikä siinä ole kiirehditty, sillä tutkimuksen 

ensimmäiset vaiheet toteutettiin jo loppuvuodesta 2019 ja haastattelut toteutettiin kah-

den viikon aikana maaliskuun alkupuolella. Tutkimuksessa oli melko yksityiskohtaiset 

haastattelukysymykset, joten toistoa vastausten osalta tuli paljon. Tämä vaikutti myös 

siihen, että vastauksissa ei jäänyt mitään tulkinnan varaa. Jotkut haastattelurungossa 

ilmenneistä termeistä tai sanoista olisi voinut olla selkeämmin kansankielellä, jotta asia 

olisi tullut paremmin ymmärretyksi. Tämän takia haastattelutilanteessa turvauduttiin 

esimerkkeihin asian selventämiseksi. 
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4. TUTKIMUSTULOKSET 
 

Tutkimustulosten osalta käydään läpi haastatteluissa ilmenneet keskeisimmät asiat. 

Lisäkysymykset olivat tarpeen erityisesti viimeisen teeman eli omistukseen liittyvien 

kysymysten kohdalla, sillä aihe oli haastateltaville osittain vieras ja vaikeakin. Toisaalta 

haluttiin varmistaa, että kerrotut asiat on varmasti ymmärretty oikein eikä väärinkäsi-

tyksiä aiheudu. Haastattelurunko vastasi tutkimuksen viitekehyksen järjestystä ja tu-

lokset esitetään myös sen mukaisesti. Suorien lainauksien viittaukset kertovat haas-

tattelun järjestysnumeron lauseen lopussa. 

 

4.1. Perheyrityksen määritelmä 
 

Haastateltavien käsityksen mukaan perheyritys määritellään omistuksen tai omistus-

suhteiden kautta eli yrityksen omistaa perhe tai suku, eikä siinä ole ulkopuolista omis-

tussuhdetta. Myös päätöksenteko perheen tai suvun piirissä koettiin perheyritystä 

määritteleväksi tekijäksi. Perheyritys yhdistää perheen ja työnteon. Perheyritystä mää-

rittävänä tekijänä koettiin perinne ja jatkuvuus, jotka korostuivat varsinkin useamman 

sukupolven yrityksissä. Perinne ja jatkuvuus aiheuttivat vastaavasti painetta onnistu-

misesta ja yrityksen jatkuvuuden turvaamisesta.  

 

”Perhe omistaa se, että siinä ei oo semmosta ulkopuolista omistussuhdetta, niin minä 

itse sen näen.” (4) 

 

”Yritys, jossa perhe pyörittää sitä liiketoimintaa ja näin mä sen määrittelisin, ja näin me 

ollaan aina tehty, kaikki sitoutuu siihen liiketoiminnan pyörittämiseen.” (3) 

 

”Ja sitten tietysti se paine, kun siinä tavallaan on se edellinen sukupolvi jo tehny, nii ite 

ei haluu olla se, joka niinkun viimesen päälle tyrii.” (1) 

 

”Omistajista osa on sitä samaa sukua, mikä sen on perustanu ja siinä on perheyrityk-

sen maine sekä työllistävä vaikutus meiän sukuun, ni sillä tavalla on ehkä perheyrityk-

senä miellettävä.” (5) 
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”Se miten se omistetaan ja päätöksenteko. Minkälainen se organisaatio on ja miten 

päätöksenteko tapahtuu eli oma näkemys on ja itse olen toiminu niin, että se tapahtuu 

ripeästi ilman mitään byrokratiaa. Siinä on huomattavan paljon perheenjäseniä, lähi-

sukulaisiakin töissä.” (7) 

 

”Yhdistää perheen ja työn, periaatteessa 24/7 perheyrittäjyyttä parhaimmillaan.” (8) 

 

Perheyrityksen määritelmä ja seuraavan alaluvun ominaispiirteet ja liiketoimintamalli 

koettiin hyvin samankaltaisiksi. Sen takia määritelmässä ja myöhemmin ominaispiir-

teissä esiintyy hieman samoja asioita. 

 
4.2. Perheyrityksen ominaispiirteet ja liiketoimintamalli 

 

Perheyrityksen ominaispiirteiksi nousee päällimmäisenä toimeentulon saaminen yri-

tystoiminnasta sekä perheen että sukulaisten työllistäminen. Useassa haastattelussa 

korostui työpäivien pituus eli päivät venyvät helposti eikä työtunteja edes lasketa. Var-

sinaista vapaa-aikaa ei jää, koska yrittäjyys on kokoaikaista. Määritelmässä todettiin, 

että päätöksenteko on perheellä, mutta sen erikoispiirteenä on nopeus, koska keski-

näinen kanssakäyminen osapuolten välillä on päivittäistä. Nopean päätöksenteon 

avulla vaikeistakin tilanteista selviää paremmin. Usein päätöksenteko tapahtuu enem-

män sydämellä kuin pelkästään järjellä. Päätöksenteossa järjestäytyminen voisi kui-

tenkin olla suunnitelmallisempaa, kuten muissa yrityksissä yleensä jo onkin. Perheyri-

tyksellä mielletään olevan kasvot ja yritys henkilöityy sen johtajiin, ja tällä uskotaan 

olevan vaikutusta erityisesti pienempien yritysten asiakkaiden tai yhteistyötahojen kes-

kuudessa. Tällä tavoin yrityksen henkilöityessä, viestittää se luotettavampaa kuvaa 

ulospäin.  

 

”Koko perhe tosiaan sitoutuu siihen yrityksen pyörittämiseen taloudellisesti, ja tota siis 

työtunteja ei lasketa eikä säästellä, ja jotenkin kaikilla on se, et se yrityksen etu on aina 

etusijalla eli tota se on niin kun elämäntapa tavallaan meillä se yrittäminen ja se on 

kaikilla sama.” (3) 
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”Ollaan kasvettu tähän yritykseen ja yrittäjyyteen, sydän paljon enemmän mukana, kun 

toisenlaisissa yrityksessä, paljon tehdään sydämellä päätöksiä ei vaan pelkästään jär-

jellä, että se on mun mielestä sellanen iso ero. Ei ehkä niin järjestäytynyttä, kun pitäis 

olla, et sellanen pieni heikkous perheyrityksissä.” (6) 

 

”Nopea päätöksenteko. Mehän ei olla töissä vaan 8 tuntia, et me ollaan aina.” (6) 

 

”Joustavuutta antaa ja vastuuta, luottavampi kuva, sillä on olemassa kasvot, korostuu 

ainakin pienemmissä perheyrityksissä.” (8) 

 

Perheyrityksen merkitys oli kaikille haastateltaville todella suuri, joillekin jopa kaikista 

tärkein tai merkitsi enemmän kuin mikään muu. Sitä verrattiin muun muassa lempilap-

siin tai omiin lapsiin ja mainittiin sen olevan elämäntapa, mutta todettiin olevan välillä 

myös todella raskasta. Yrityksessä on monia sukulaisia töissä ja sitä kautta yritys muo-

dostuu entistä tärkeämmäksi, koska se aiheuttaa huolenpitämistä sekä yrityksestä, 

että samalla vastuuta, jotta yrityksen toimeentulo pystytään varmistamaan ja sitä 

kautta varmistetaan ihmisten työpaikat. Yritykseen liittyviin asioihin suhtauduttiin hen-

kilökohtaisesti, varsinkin sellaisessa tilanteessa, jossa liiketoimintaa oli omalla toimin-

nalla saatu parannettua ja kehitettyä lähtötilanteesta. Vanhan perinteen jatkuminen 

koettiin tärkeänä tekijänä ja jopa kunnia-asiana, lisäksi käsityöläisammateissa korostui 

erityisesti käden jäljen näkyminen ja uuden kehittely. Toisaalta perinteen jatkumisen 

koettiin luovan paineita, johtuen yritystoiminnan aiheuttamasta vastuusta, mutta myös 

odotuksista yrityksen menestymisestä.  

 

”Niin kun lempilapsihan se on, varsinkin, kun sen on kuitenkin omalla tavalla ruvennu 

tekee ja vieny eteenpäin ja monasti asioihin suhtautuu vähän liiankin henkilökohtai-

sesti.” (1) 

 

”No onhan se toisaalta vanhan perinteen jatkumista osittain ja sitten sitä, että saa to-

teuttaa niitä omia kättensä jälkiä, ja se et saa kehittää uutta.” (2) 

 

”Mulle on tosi tärkee ja hieno asia, et me ollaan perheyritys. Yrittäjyys on tosi mukavaa 

ja antosaa, mut se on välillä äärettömän raskasta.” (6) 
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”Se todella merkitsee paljon, kun siinä on paljon läheisiä ihmisiä töissä vastuullisessa 

tehtävissä ja yleisesti ottaen, että se onnistuisi, että kaikille näille ihmisille ja heidän 

perheilleen siitä tulis toimeentulo.” (7) 

 

Perheyrityksen säilyttäminen perheyrityksenä koetiin tärkeänä tekijänä, mutta ei niin 

ehdottomana, ettei siitä voisi tarpeeksi merkittävän syyn edessä luopua. Monella toive 

oli perheyrityksen säilymisestä perheyrityksenä, mutta lapsia ei haluta painostaa ja jos 

jatkajaa ei löytyisi, niin myynti olisi mahdollinen. Moni yrittäjä oli vielä työikäinen ja 

työkykyinen, joten luopumista ei ole tarvinnut suuremmin miettiä. Mahdollisen jatkajan 

puute oli lähes kaikille ainut syy, miksi perheyritys ei välttämättä jatkuisi perheyrityk-

senä. Suuret muutokset toimialassa voisivat myös aiheuttaa tilanteen, että perheyri-

tyksen jatkuminen olisi epävarmaa. Erässä tapauksessa ainoat syyt luopumiselle olivat 

perheen tai myöhemmin lasten haluttomuus jatkaa tai perheen hajoaminen. Kahden 

hengen perheyrityksissä koettiin jatkuvuuden kannalta hankalaksi tilanne, jossa toinen 

osapuoli jäisi pois, tällöin mahdollisuus yksin jatkamiseen ilman ulkopuolista apua olisi 

mahdotonta. Eräässä yrityksessä oli jouduttu turvautumaan ulkopuolisen sijoittajan 

apuun taloudellisten vaikeuksien takia, tarkoituksena kuitenkin on yritystoiminnan jat-

kuminen vielä tulevaisuudessa perheyrityksenä.  

 

”Kyl se on ihan kaikki kaikessa meille, että se nimenomaan pysyy perheyrityksenä ja 

mikä sitten sais luopumaan siitä, ni oikeestaan varmaan ainoastaan se, että perhe ei 

halua jatkaa, et perhe hajoaa tai lapset ei oo kiinnostuneita enää jatkamaan tätä meiän 

yritystoimintaa, ni sillon se on mahdollista et siitä luovutaan.” (3) 

 

”Myö ollaan haettu yrityssaneeraukseen puoltoista vuotta sitten, sen takia luovuttiin 

tästä, et saahan se firma jatkamaan eteenpäin, muuten ois jouduttu pistämään hom-

mat alas ja tää oli niin kun helpompi vaihtoehto siihen.” (5) 

 

”No siis ku me on aina oltu perheyritys, niin oishan se ihan äärettömän ihana asia, et 

joku meiän lapsista jatkais. Meitä ei oo koskaan painostettu jatkamaan yritystä, eikä 

me tehä sitä meiän lapsille.” (6) 
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Päätöksentekoon vaikuttavia taustahenkilöitä oli muutamissa yrityksissä. Ainoastaan 

yhdellä yrittäjällä päätöksentekoon vaikutti taustalla aviopuoliso, muutamassa yrityk-

sessä vastaavia vaikuttavia ulkopuolisia henkilöitä ei ollut tällä hetkellä. Aikaisempien 

yrittäjien tai samalla alalla toimineiden kollegoiden mainittiin vaikuttaneen aikoinaan, 

mutta ei enää. Erässä tapauksessa edelliset yrittäjät vaikuttivat toimintaan taustalla 

tälläkin hetkellä ja heidän olemassaolonsa koettiin ennen kaikkea suurena apuna. Il-

man heitä venyisivät työpäivät entistä pidemmiksi ja lomien pitäminen olisi mahdo-

tonta, lisäksi he toimittivat tavaroita toimipisteestä toiseen tai osallistuivat yrityksen kir-

janpidollisiin tehtäviin. Myös henkilöstön mainittiin vaikuttavan päätöksentekoon, niin 

suorittavissa tehtävissä olevien henkilöiden, mutta myös työnjohdollisessa tai välipor-

taan asemassa olevien työntekijöiden. 

 

”Ehkä jotain semmosia oli sillon, ku alotettiin tätä niin, sillo se kummisetäkii kävi täällä 

usein, tavallaan halus pitää hänet siinä lähellä ja jotain vähän kuunnellakii hänen ide-

oita, ja jotain ehkä vanhempia kollegoita tosta läheltä on pitäny tavallaan sellasina 

mentoreina sitten, mut ei tällä hetkellä oo sellasia.” (2) 

 

”Kyllä on, me otetaan huomioon meiän työntekijät ja kysellään, meillä on vastaavat 

henkilöt kaikissa meiän paikoissa, niin kaikki saavat vaikuttaa ja työntekijät toki 

kanssa”. (6) 

 

”Ehdottomasti on, kun sen verran isompaa on tää toiminta ollu, niin siinä väliportaan 

tasossa, tavallaan täysin ulkopuolisia, tärkeissä tehtävissä.” (7) 

 

Perintösuunnittelun strategia  

 

Selkeä perintösuunnittelun strategia oli ainoastaan muutamassa yrityksessä. Eräässä 

yrityksessä yritystoiminnan jatkuminen oli turvattu siltä varalta, jos omistajalle kävisi 

jotain, sillä kyseessä oli uusioperhe ja heillä oli alaikäisiä lapsia aiemmista liitoista. 

Tätä varten oli laadittu tarpeellisia asiakirjoja, etteivät mahdolliset entiset puolisot eli 

lasten vanhemmat, pääsisi osallisiksi yrityksen omistajiksi. Toisessa tapauksessa pe-

rintösuunnittelun strategiana oli se, että perheen lapset omistivat jo osan yrityksestä ja 

tarkoituksena oli yritystoiminnan jatkaminen tulevaisuudessa ja vastuun siirtäminen 
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heille pikkuhiljaa. Eräässä yrityksessä asiaa oli mietitty niin, että perheen isän toiminimi 

oli sulautunut lasten myöhemmin perustamaan ja pääasiassa omistamaan osakeyhti-

öön. Muutamissa tapauksissa asioita oli kyllä mietitty ennakkoon tai joitakin suullisia 

suunnitelmiakin tehty, mutta asioita ei ollut saatettu päätökseen tai niistä sovittu kirjal-

lisena johtuen muun muassa osapuolten välisistä ristiriidoista.   

 

”Kenestäkään ihmisestä pahaa sanomatta tai ajattelematta, et eihän kolmannella osa-

puolella ole intressiä tähän yhtiöön muuta, kun taloudellisia sillä kohtaa, jos esim mulle 

käy jotain.” (1)  

 

”Kaikesta näistä sukupolvenvaihdoksesta ja näistä asioista on ollu monta kertaa ja mo-

nella taholla, viety tietyn matkaa eteenpäin, mutta ei oo viety maaliin asti. Äidin elon 

aikana meni enemmän tunnekysymykseksi, et ei järellä saatu ratkastua. Kyllä miä 

nään, et tietty muutos pitää olla ennen seuraavaa sukupolvea, et nähtävissä on tahoja, 

jotka vaan nauttii osingoista. Strategia tavallaan on, mutta sitä ei oo viety maaliin asti.” 

(8) 

 

Haasteet 

 

Perheyrityksen johtamisessa haastavimpana koettiin kaikki henkilöstöön tai yleensä 

ihmissuhteisiin liittyvät asiat. Henkilöstön osalta koetaan suurta vastuuta, johtuen esi-

merkiksi pitkäaikaisista työsuhteista ja siitä, että työntekijät olivat joko sukua tai muo-

dostuneet läheisiksi myös muuten. Ristiriitojakin saattoi esiintyä työtekijöiden motivaa-

tion ja omistajan odotusten välillä. Ulkomaalaisten työntekijöiden osalta työnantaja on 

usein lähin paikallinen tuttava, jonka puoleen helposti käännytään tilanteessa kuin ti-

lanteessa. Muutamassa yrityksessä oli paljon perheen tai suvun jäseniä työsuhteessa, 

joten ikävien päätösten teko koettiin haastavana johtuen sen vaikutuksesta myös su-

kulaisuus- tai ihmissuhteisiin. Henkilöstöön liittyvien haasteiden lisäksi talouden ja kan-

nattavuuden hallinta koettiin suurena haasteena. Koska yrityksen johtamisessa pitää 

hallita erilaisia osa-alueita, koettiin osaamiseen liittyvät asiat haasteelliseksi. Joillakin 

toimialoilla kausiluontoisuus tai epäsäännölliset työajat aiheuttivat välillä haasteita. 
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”Perheyritys tekee sen, että sulla on tietty nimi ja sun pitää niin kun olla keulakuva siinä 

ja tällä hetkellä haastavinta on, että miten saadaan liiketoiminta taas raiteille.” (5) 

 

”Kaikki ajattelee yrityksen parasta, et me kukaan ei ajatella itseämme. Onhan meillä 

iso riski, et mitäs jos sattuu jotain, ni meiän kaikkien elinkeino menee. Henkilöstö on 

meiän suurin voimavara ja se on meiän suurin riski ja on monta toimipaikkaa.” (6) 

 

”Läheisiä perheenjäseniä ja lähisukulaisia töissä, niin se, että kaikki päätökset ei oo 

mukavia, lähes kaikki työntekijät on liian tuttuja ja sit kun ylivastuullisesti suhtautuu 

tähän asiaan ja jos sitä ei osaa ottaa oikein, niin se on haastavinta.” (7) 

 

Roolit 

 

Perheenjäsenten roolit olivat kaikissa yrityksissä hyvin selkeät, myös niiden perheen-

jäsenten osalta, jotka eivät olleet virallisesti omistussuhteessa tai johtavassa ase-

massa. Eräällä haastatellulla pariskunnalla työnjako meni niin, että mies vastasi käy-

tännön tehtävistä ja vaimo hoiti talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä. Asia-

kaspalvelutehtäviä hoidettiin yhdessä. Uuden sukupolven siirtyessä mukaan perheyri-

tyksen toimintaan, aloitettiin vastuun kasvattaminen pikkuhiljaa. Hallinnolliset tehtävät 

olivat yleensä aluksi vanhemmalla toimijalla ja nuoremmat vastasivat käytännön teke-

misestä, kunnes ottivat asteittain vastuuta myös hallinnosta. Työtehtävät jakautuivat 

toimipisteiden tai osaamisalueiden mukaan, esimerkiksi niin, että toinen yrityksessä 

vastaa markkinoinnista, toinen taloushallinnosta. Serkusten omistamassa yrityksessä 

tehtävät jakautuivat heidän vanhempiensa ”perintönä”, eli he vastasivat samoista asi-

oista, kuin heidän vanhempansa vastasivat yrittäjinä ollessaan. Näin ei kuitenkaan ol-

lut erityisesti etukäteen suunniteltu, vaan roolit olivat muodostuneet itsestään. Ulko-

puolisilla työntekijöillä oli selkeät roolit, sillä he toimivat suorittavissa tehtävissä, mutta 

myös esimies- ja työnjohtotehtävissä. Perheenjäsenet toimivat siis yleensä vastuulli-

simmissa tehtävissä ja ulkopuoliset työntekijät joko suorittavissa tehtävissä tai välipor-

taassa, toimialan mukaan.  
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”Työntekijöissä sillä tavalla, et meillä on kaikissa toimipisteissä vastaavat ja esimie-

het.” (6) 

 

”Hyvin merkittävissä tehtävissä eli taloushallinnosta vastaavana tai toisena omista-

jana.  Valtaosa on kuitenkin tavallaan täysin ulkopuolisia työntekijöitä ja niistäkin hen-

kilöistä väliportaan johtotasolla.” (7) 

 

Yrityksen taloudellinen menestys tai epävarmuus vaikutti merkittävästi yrittäjän omaan 

toimeentuloon, sillä perheyritys oli kaikilla ainoa toimeentulon lähde ja perhe teki töitä 

menestymisen eteen. Raha ei kuitenkaan ollut se tärkein asia, ja monesti osingot nos-

tettiin vasta sitten, kun se oli taloudellisesti mahdollista tai jätettiin jopa nostamatta 

kokonaan. Heikon taloudellisen tilanteen aikana kaikilla oli suuri huoli ja vastuu henki-

löstöstä ja tärkeimpänä tekijänä nousi esiin velvoitteiden hoitaminen ennen oman pal-

kan nostamista. Kokemusta oli todella haastavasta taloudellisesta epävarmuudesta ja 

sen vaikutuksesta esimerkiksi työmotivaatioon. Myös erilaisten puskurirahastojen ke-

räämistä pahan päivän varalle pidettiin tärkeänä. Puskurirahastojen avulla mahdollis-

tetaan erilaisten investointien toteutus, mutta ennen kaikkea ennakoidaan tilanteisiin, 

jos asiakasvirta kutistuisi yllättäen. Yrityksen taloudellisella menestymisellä varmiste-

taan yrityksen kehittyminen ja helpotetaan myös yrittäjän henkilökohtaista elämää. 

 

”Ku on ite ollu sellasessa työpaikassa, missä palkka maksetaan, miten sattuu, niin tie-

tää millasesta se ihmisestä tuntuu, koska sillä työntekijällä on yhtä lailla asuntolainat, 

ruokalaskut, vakuutusmaksut, se vaan kertaantuu se ongelma, jos mä en pidä huolta 

siitä asiasta.” (1) 

 

”Meiän porukoiltahan on osinkoja jääny ottamattakii, et mehän maksellaan nyt niitten 

osinkoja sitte, ni sitä kierrettä ei taas ite halua, se pitää yrittää saaha, koska sit kohta 

me maksetaan 4 ihmisen osinkoja.” (4) 

 

”Se mistä ruvetaan sit oikeesti tinkimään, ni on se oma toimeentulo. Ei voinu kunnolla 

maksaa palkkaa ja muuta, ni kaikkihan siinä sillon menee, se vaikutus on hyvin pitkä-

aikanen. Henkisestihän se tekee sen, että välillä on niitä hetkiä, ku oikeesti tekis mieli 

vaan laittaa lappu luukulle. Ei kiinnosta tippaakaan, et se työmotivaation löytäminen, 

on välillä aika vaikeeta.” (5) 
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Perheyritystä koskevat päätökset syntyvät keskustelemalla ja perhepalavereissa. Eri-

tyisesti isommista päätöksistä keskustellaan kaikkien osapuolten kesken ja keskuste-

luun osallistuvat usein myös taustalla vaikuttavat henkilöt. Pienemmistä päätöksistä ei 

tarvitse keskustella, vaan jokainen voi päivittäiset päätökset tehdä itsenäisesti. Pää-

töksenteossa huomioidaan kustannukset, joten ylilyöntejä ei pääse syntymään. Jos 

omistajat eivät asu samassa taloudessa tai he eivät työpäivän aikana näe toisiaan, 

pitävät he tiiviisti yhteyttä työajan ulkopuolella niin puhelimitse kuin viestein, joka mah-

dollistaa nopean reagoinnin asioihin. Välillä kaivattaisiin myös ulkopuolista näkemystä 

päätöksentekoon, varsinkin isompien päätösten ollessa kyseessä ja eräässä yrityk-

sessä onkin käyty keskusteluja mahdollisesta perheen ulkopuolisesta hallituksen jäse-

nestä. Päätöksenteko tapahtuu itsenäisesti myös sen takia, ettei muita yrityksen osa-

puolia kiinnosta asioidenhoito tarpeeksi ja jos kaikkien mielipidettä jäätäisiin odotta-

maan, ei mikään tapahtuisi ajallaan. 

 

”Tälläsessä yrityksessä johdon pitää olla sellasta, et se toimii, et se ei oo liian moni-

mutkasta et voiaan soittaa asioista ja sopia ja tehä ne päätökset siinä ja pitää pystyä 

luottaa toisiin.” (5) 

 

”Pidetään tiiviisti yhteyttä työn ulkopuolellakii ja siellä keskustellaan tosi paljon, se hal-

litustyöskentely meillä on vähän heikkoa, et meillä on vaan oma porukka siinä, et ol-

laan puhuttu, et meidän pitäis ottaa ulkopuolinen hallituksen jäsen, joka vois antaa 

sitten jotain lisävinkkiä, ulkopuolista näkemystä.” (6) 

 

Myös osapuolten välistä keskinäistä luottamusta korostettiin eli täytyy luottaa siihen, 

että toinen tekee oikeita päätöksiä, vaikka joka asiasta ei erikseen neuvotellakaan. 

 

4.3. Perheyrityksen omistajuuden strategia ja omaisuuden suojaa-
miskeinot 

 

Omistajuus aiheuttaa vastuuta kaikista; ihmisistä eli työntekijöistä, asiakkaista ja per-

heestä, mutta myös ympäristöön liittyvä vastuu koetaan tärkeänä. Erityisesti henkilös-

töön liittyvä vastuu on suuri, sillä yrittäjyydessä vastuu on henkilöstön toimeentulosta 

ja heidän hyvinvoinnistaan, siitä että kaikille riittää töitä. Vastuu on aina mukana kai-

kessa eikä sitä voi siirtää muille; ei ole omistamista ilman vastuuta. Vastuu koskettaa 
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niin omaa tekemistä, mutta omistajana on vastuussa myös alaistensa tekemisistä. Eri-

tyisesti heikomman taloudellisen tilanteen aikana, vastuu aiheuttaa unettomia öitä, 

vaikka yrityksen talous olisikin kunnossa tai velvoitteet eivät kohdistuisi henkilökohtai-

seen omaisuuteen. 

 

”Harva ymmärtää sitä, että yrittäjä ei oo pelkästään vastuussa siitä omasta, vaan sillä 

on vastuulla ne kaikki työntekijät ketä sulla on ja muuta, ne on kuitenkin tärkeä voima-

vara. Tietyllä tavalla pettää sen, ettei oo osannu tehä asioita oikein.” (5) 

 

”Aiheuttaa se ihan valtavaa vastuuta, ollaan vastuussa tietty omasta perheestä, kai-

kista työntekijöistä, niitten toimeentulosta, niitten hyvinvoinnista ja sitten tietysti asiak-

kaista. Ja pitäähän meidän kantaa vastuu kaikista veroista ja velvotteista ja kaikista, 

ni onhan siinä iso vastuu.” (6) 

 

Omistajuuteen liittyvää strategiaa oli mietitty jonkin verran, kuten esimerkiksi erään 

yrittäjän puolison tulemisesta mukaan yrityksen omistajaksi. Asia oli kuitenkin jäänyt 

kesken, sillä tilanteessa kaivattaisiin ulkopuolisen asiantuntijan neuvoja. Yrittäjän nä-

kemyksen mukaan tällaisessa tilanteessa ei haluta maksaa turhia veroja huonon suun-

nittelun takia. Jotkut yrittäjät olivat miettineet aihetta sen verran, etteivät halua suvun 

ulkopuolista omistusta yritykseen esimerkiksi myymällä ja aihe ei ole ollut ajankohtai-

nenkaan, koska monilla on useita työvuosia vielä ikänsä puolesta edessä. Yhdessä 

yrityksessä omistajuus on tarkoitus pitää perheen sisällä, eikä suunnitelmia yrityksen 

myynnistä ole. Yritys on turvattu testamentilla sulkemalla lasten tulevien aviopuolisoi-

den avio-oikeus pois. Eräässä yrityksessä liiketoiminnan jatkuminen jouduttiin turvaa-

maan ulkopuolisen sijoittajan avulla. Tarkoitus on saada yrityksen talous ensin kuntoon 

ja sen jälkeen ostaa ulkopuolinen sijoittaja pois, näin yritys voisi palata takaisin per-

heyritykseksi. Eräässä yrityksessä todettiin suoraan, ettei omistajuuteen liittyvää stra-

tegiaa ole, vaikka erilaisia vaihtoehtoja onkin jossain vaiheessa käyty läpi. 

 

”No kyllähän siis vaimon kans ollaan siitä puhuttu, mulla ois halua et hänestä tulis 

konkreettisesti omistaja, mut se on asia, minkä mä oon täysin laiminlyöny. Tarvis jon-

kun konsultin hoitamaan sitä asiaa, kun se on kuitenkin äärimmäisen tyhmää, et ruve-
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taan valtiota sponsoroimaan huolimattomalla omistuspohjan muutoksella. Näkisin hy-

vänä siirtää sitä omistusta puolisolle jossain määrin, kun mun mielestä se ois oikein.” 

(1) 

 

”Itse asiassa tossa jossain vaiheessa yks tai kaks henkilöä oli kiinnostuneita, et hyö 

tulis osakkaaks tähän yritykseen ja ku hyö ei ollu kuitenkaan meiän perheestä tai su-

vusta, nii tota semmonen asia torpataan kyllä heti.” (2) 

 

”No omistajuus pyritään pitämään tai pidetään perheen sisällä eli ei oo minkäänlaisia 

suunnitelmia siitä, että sitä omistajuutta myydään muille, ja tota ollaan myöskin turvattu 

sitten se. Vaikka lapset aikanaan varmaan menevät naimisiin, ettei heidän puolisoilla 

oo oikeutta yrityksen osakkeisiin, et se on turvattu, et ne pysyy aina perheen sisällä.” 

(3) 

 

Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että omistajuuteen liittyviin tilanteisiin tulee 

varautua eli pahimman mahdollisen varalta, kuten työkyvyn menetyksen tai kuoleman 

varalta. Tärkeimpänä ajatuksena on esimerkiksi ollut, että eloonjäänyt puoliso saa yk-

sin päättää yrityksen kohtalosta, eikä lapsilla ole yrityksen suhteen mitään oikeuksia, 

sillä kyseessä oli uusioperhe ja molemmilla yrityksen omistajilla on omat lapsensa. 

Eräs haastateltavista ei osannut sanoa mitä suojaamistoimia on olemassa ja osalla ei 

ollut mitään niistä käytössä. Osakassopimus ja avioehtosopimus koettiin hyvinä vaih-

toehtoina, mutta silti mainittiin, että testamentti ja avioehtosopimus olisivat jokaisen 

oma asia, miten ne henkilökohtaisessa elämässä halutaan tehdä. Kolmella yrittäjällä 

oli käytössään omistuksen suojaamiseksi testamentti. Parissa tapauksessa testa-

mentti oli myös yrittäjien vanhemmilla, koska heillä oli omistus yritystoiminnassa käy-

tettävään liikehuoneistoon, lisäksi eräässä tapauksessa yrittäjien isällä oli yhtä osa-

ketta koskeva testamentti. Usein esiin nousi huoli lasten aviopuolisoiden avio-oikeu-

desta, joka halutiin sulkea pois testamentin avulla, mutta mahdolliseen omaan avio-

eroon oli varautunut vain yksi yrittäjistä. Yhdessä tapauksessa aviopuolisoiden avio-

oikeus oli suljettu pois lahjakirjan avulla, sillä yrittäjinä toimineet serkukset olivat saa-

neet yritystoiminnan lahjakirjalla vanhemmiltaan. Ainoastaan yhdessä yrityksessä oli 

kirjallinen osakassopimus tekeillä tilitoimiston toimesta ja toisessa osakassopimuk-

sesta oli sovittu suullisesti. Yksi haastateltavista halusi korostaa osakassopimuksen 

tärkeyttä myös perheyrityksessä, sillä hänen mukaansa erimielisyyksiä eivät aiheuta 
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välttämättä itse suku tai perhe, vaan siihen liittyvät muut ihmiset, kuten sisarusten tai 

muiden sukulaisten puolisot. Osakassopimuksissa tulisikin päättää esimerkiksi siitä, 

voidaanko perhettä tai puolisoita palkata yritykseen töihin. Toinen huomioitava asia 

hänen mukaansa oli se, että jollakin osakkaalla tulisi olla selkeä osake-enemmistö ja 

välttää 50/50-omistussuhteita. 

 

”Joo ei oo tommonen asia (osakassopimus) käyny edes mielessä, voi olla, että toi 

meille kyllä tulee riittämään tuo, että mitä on testamenteissa asiat sovittu.” (3) 

 

”En miä oikeen tähän osaa tota, niinkö et meiän yrityksellä ois tarvetta varautua miten-

kään.” (2) 

 

”Ei oo avioehtoa kummallakaan sisaruksella, et ollaan sitäkii pohdittu. Mä toivon, että 

me ei koskaan erota eikä siltä näytäkään, toivon ettei nekään koskaan eroo, niilläkään 

ei oo, mutta mä uskon, että niilläkään ei tuu siitä ongelmaa, mutta siihen me ei olla 

varauduttu.” (6) 

 

”Kyllä perheyrityksissä pitäis varautua sillä tavalla, että tehtäis selkeet osakassopimuk-

set. Aina pitäis tehä hyvä osakassopimus, missä selkeesti tehään asiat ja jaetaan vas-

tuut ja mikä kuuluu kenellekii. Aina voi tulla jotain, et perheessäkii voi tulla riitoja, et ne 

saattaa mennä tosi hankalaks. Vaikka se tuntuu tosi pahalle varmaan miettiä, et mitäs 

sit, jos toinen kuolee tai muuta, mutta eihän se oo muuta, kun varautua pahimpaan.” 

(5) 

 

Ammattilaisten tarjoamaa juridista apua oli hyödyntänyt vain muutama haastatelta-

vista. He olivat keskustelleet erilaisista suojaamisvaihtoehdoista yleensä vain lakimie-

hen kanssa ja tällöin oli tarvittavat paperit myös laadittu. Eräässä yrityksessä lakimie-

hen kanssa oli käyty useitakin keskusteluja, mutta suvun jäsenet eivät ole päässeet 

yhteisymmärrykseen, sillä ensin olisi tehtävä perinnönjako, joka on jäänyt erimielisyyk-

sien takia hoitamatta. Joillakin yrittäjistä on ollut puhetta kirjanpitäjän kanssa osakas-

sopimuksesta ja yhdessä tapauksessa se oli laadittavana tilitoimistossa parasta aikaa. 

 

”Jos mä tästä lentäsin pihalle, niin se ois vaimolle varmasti hänen suojaamista, et on 

selvät paperit, et kukaan ei pääse haastamaan niitä asiakirjoja, mitä meillä on, koska 



52 
 

se on varma, että sillä kohtaa semmosia ihmisiä ilmestyy, jolla ois intressi tähän. Me 

nähtiin siihen kyl ihan vaivaa sillon, kun niitä papereita tehtiin.” (1) 

 

Perheyrityksessä tulisi jatkajaksi valita sellainen henkilö, joka olisi sopivan pätevä ja 

mielellään sellainen, joka olisi jo yritystoiminnassa ennestään mukana. Joka tapauk-

sessa henkilö, jolla olisi mahdollisuus onnistua. Vaikka tulevaisuus on monelta osin 

auki jatkajan suhteen, olisi hyvä, että jatkajaehdokas osoittaisi mielenkiintoa ja innos-

tusta asiaan, ja hän olisi valmis kantamaan vastuuta ja myös kestämään painetta. Toi-

saalta myös yrittäjien mielestä yrityksen tulisi olla taloudellisesti siinä kunnossa, että 

jatkamiselle on hyvät edellytykset. Eräs yrittäjistä on seurannut lastensa kasvua ai-

kuiseksi ja tehnyt huomioita heidän mielenkiintonsa kohteista ja vahvuuksista, ja sitä 

kautta noudattanut samaa linjaa, kun hänen vanhempansa tekivät aikoinaan hänen 

suhteensa eli vastuun siirtämistä vähitellen. Kaikista tärkeimpänä tekijänä tuli kuitenkin 

ilmi, että jatkajalla tulisi olla halu, ettei hän joudu tilanteeseen väkisin tai myötätunnosta 

vanhempiaan kohtaan. Ja jos halua löytyy, tulee vanhempien tukea päätöstä parhaalla 

mahdollisella tavalla. Eräs yrittäjä sen sijaan mainitsi, että on kannustanut lapsia käy-

mään mahdollisimman paljon kouluja ja valitsemaan vaikka ihan toisen alan. 

 

”En mä niin kun vois ainakaan itse kuvitella, et mä lähtisin vaikka perheenjäsenen 

kanssa kokeilemaan, että onks susta siihen, koska kuitenkin tässä on ne vastuut, josta 

on puhuttu, et niin kun kyllä mun pitäis olla varma, että se seuraaja kuka hän nyt on-

kaan ulkopuolinen tai perheenjäsen, niin et hän jollain tasolla onnistuu. Ois hyvin vai-

kee kattoo sivusta, kun joku vaan tyrii.” (1) 

 

”Sillon omat vanhemmat toimi vähän samalla tavalla, et se ei ollu kerrasta poikki, vaan 

vähitellen ja se tuntu toimivan ainakii, ja näyttäis siltä, että toimii nyt omien lasten 

kanssa myös.” (3) 

 

”Yrittämisessä on tärkeetä se paineensietokyky, et siinä pitää olla sydämellä mukana 

ja mä uskon, että meiän lapset on nähnykiin, et miten kovasti tää vaatii töitä. Mut sitä 

pitää haluta ite, et väkisin ei voi ketään pakottaa.” (6) 

 

”Mut ehdottomasti on tärkeetä, et siihen pitää olla halu, jos ois suorastaan polte, ni 

aina parempi, jos joutuu ns. väkisin tai myötätunnosta vanhempia kohtaan tai muuta, 
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ei oo hyvä lähtökohta. Ehdottomasti vastuuntuntoa ja luotettavuutta, pitää niin kun 

kasvot pistää peliin.” (7) 

 

Perheyrityksen jatkuvuuden kannalta kriittisin tilanne voisi olla asiakkaan toiminnoissa 

tapahtuvat suuret muutokset, jotka sitä kautta heikentävät esimerkiksi liikevaihtoa. 

Myös yrittäjän sairastuminen tai toimintakyvyn heikkeneminen voisivat olennaisesti 

vaikuttaa jatkuvuuteen sekä yrittäjän mahdollinen kuolema. Eräs haastateltavista to-

tesi, että ainoastaan lasten haluttomuus jatkaa olisi kriittisin syy toiminnan jatkumiselle. 

Molemmat naispuoliset haastateltavat mainitsivat mahdolliset epidemiat ja koronan, 

vaikka haastatteluajankohtana tilanne Suomessa oli vielä rauhallinen. He toivat ilmi 

asiakkaiden ostovoimaan liittyvät muutokset ja sitä kautta vaikutukset myös yritystoi-

mintaan. 

 

”Ihmisten ostovoima saattaa olla heikentyny, jos ei pääse töihin itekään, ja kyllähän 

nää vaikuttaa kaikkiin, et kyl vaan tää maailman talous vaan pyörii, ni jos yhessä ta-

pahtuu, ni kyl se vaan meihinkii vaikuttaa.” (4) 

 

”Jaa-a, en oikein osaa sanoa, kun kriittisiä tilanteita on jo ollu niin lähellä tässä. Kun 

on kriittisestä tilanteesta selvinny just, tai ei oo selvinny et tiukkaa on edelleen, mutta 

ehkä se oma sairastuminen on se kaikista kriittisin tilanne.” (5) 

 

”No nyt vaikka tää koronavirus, me ei yhtään tiietä, meiän ala on siitä haastava, ku 

meillä pelataan penneillä, keskiostot on tosi pieniä ja me ollaan ihmisten kanssa teke-

misissä.” (6) 

 

Tilanne, jossa yritystoiminnasta joutuisi luopumaan kokonaan, olisi esimerkiksi suuri 

henkilökohtainen kriisi, eli perheelle tai itselle sattuisi jotain vakavaa, ettei yritystoimin-

taa voisi enää jatkaa. Eräs haastateltava totesi, että ei olisi edes valmis myymään yri-

tystä, vaikka joku tarjoaisi, sillä pääasia olisi saada toimeentulo yritystoiminnasta elä-

keikään asti. Yhdessä perheyrityksessä lapset ovat jo ottaneet vastuuta ja hiljalleen 

siirtymässä vetovastuuseen, joten haastateltavalla on mahdollisuus siirtyä vähitellen 

sivuun ja vaikuttaa yritystoimintaan taustalla. Sairastuminen tai se, että ihmiset eivät 
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enää ostaisi yrityksen tuotteita tai ettei yritystoiminta tuottaisi yhtään voittoa, oli vas-

taavasti erään haastateltavan näkemys tilanteeseen, jossa yritystoiminnasta luovuttai-

siin kokonaan. Eräs haastateltava totesi, että jos joku maksaisi yrityksen osakkeista 

tarpeeksi, niin heti voitaisi luopua, ettei yritykseen saa jäädä kiinni. Toinen haastatel-

tava taas totesi, että maksettava summa tulisi olla niin suuri, että kyseisellä summalla 

pärjäisivät kaikki perheenjäsenet, joten myyntitilanne olisi epätodennäköinen ja toi-

saalta he eivät osaisi olla tekemättä mitään. Toinen tilanne olisi se, että omat voima-

varat olisivat niin loppu, ettei yritystoimintaa pystyisi enää jatkamaan. Jos yritystoimin-

nalle ei löytyisi jatkajaa perhepiiristä, työntekijöistä tai kukaan ulkopuolinen ei haluaisi 

sitä ostaa, olisi omistaja valmis ajamaan yritystoiminnan alas.  

 

”Jos tyyliin kokis olevansa niin loppu ja kyllästyny ja voimaton, ni oishan sekin tätä 

suojaamista, et sillä kohtaa luopuis.” (1) 

 

”Mehän ollaan rakennettu tätä meidän yritystoimintaa tosiaan nyt kolmen sukupolven 

ajan ja semmosella varovaisella periaatteella, et ollaan vähitellen pitkäjänteisesti, niin 

ollaan koitettu turvata koko ajan se taloudellinen puoli sillä, että ei oo lähdetty teke-

mään mitään isoja investointeja, eikä otettu isoja riskejä, vaan vähitellen kasvatettu, ja 

nyt kun on tosiaan näinkin pitkälti, et kolme sukupolvea tehty tätä työtä, niin meillä on 

aika vankka asema sitten kuitenkin tällä omalla alalla, et siinä mielessä näyttää ihan 

hyvältä.” (3) 

 

”No varmaan, jos sairastus oikeen vakavasti, ni oma terveys on kuitenkin tärkein, ja 

jos ihmiset ei vaan enää ostais tuotteita, ni mitä sit suotta tossa seisois ja pyörittelis, 

sit pitäis keksii jotain muuta.” (4) 

 

”Kyl se aika paljon siitä omastakii palosta on kiinni, et onko haluja jatkaa. Kyllähän 

ihmisen pitää tehä sitä, mistä se tykkää eikä sitä mihin se joudutaan pakottamaan tai 

laittamaan. Jos alkaa tuntua pakkopullalle ja ei pysty enää kehittymään, ni sithän se 

on viisaampi miettiä, et mitä sen kaa tekee.” (5) 

 

Perheyritysten toiminnan lopettaminen kokonaan vaatisi siis erittäin painavan syyn to-

teutuakseen eikä ratkaisuja tehtäisi kovin löyhin perustein. 
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5. POHDINTA  
 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tuloksia ja peilataan niitä teoriaosion aikai-

sempiin tutkimuksiin ja havaintoihin.  

 

5.1. Perheyrityksen määritelmä 
 

Kuten Litz (2012, 120) toteaa, on perheyrityksen tunnistaminen usein helpompaa kuin 

sen määritteleminen. Tässä pro gradu -tutkimuksessa voitiin nähdä paljon samoja piir-

teitä eli haastateltavat eivät osanneet määritellä perheyritystä kovin helposti vaan mää-

ritelmä ja perheyrityksen ominaispiirteet muistuttivat hyvin paljon toisiaan. Heidän mie-

lestään perheyritys määritellään omistussuhteen perusteella, ja heidän näkemyksensä 

mukaan perheyritys on täysin saman perheen tai suvun omistama yritys, joka tarjoaa 

elannon siinä yrittäville omistajille ja myös heidän perheenjäsenilleen. Se mahdollisesti 

työllistää myös lähisuvun henkilöitä. Suurin osa ymmärsi asian niin, ettei perheyrityk-

sessä voisi olla ulkopuolista omistussuhdetta edes vähemmistöosuudella. Tämä joh-

tuu luultavasti siitä, ettei heillä ole tietämystä esimerkiksi osakeyhtiölaista, koska mo-

nesti tilitoimistot hoitavat kaikki paperityöt, eikä yrittäjän itse tarvitse niihin välttämättä 

edes puuttua. Myös Tagiurin & Davisin (1996, 199) määritelmä, jossa perheyrityksessä 

vaikuttaisivat kaksi tai useampi perheenjäsen johtotehtävien tai omistuksen perus-

teella, vastasi haastateltavien ajatusta perheyrityksen määritelmästä. Mukana olleet 

yritykset olivat avoparin, serkusten, sisarusten, lasten ja vanhempien perheyrityksiä. 

Useissa perheyrityksissä yrityksen toimintaan valjastettiin koko perhe, vaikka omistus 

olisi virallisesti vain yhdellä perheenjäsenistä. Tutkimuksessa oli mukana monta use-

amman sukupolven yrityksiä, jotka keskimäärin toimivat toisessa polvessa.  

 

Tässä pro gradu -tutkimuksen aineiston perheyrityksillä oli halu ja aikomus säilyttää 

perheyritys myös tulevien sukupolvien hallinnassa, kuten Vallejo (2008) perheyrityk-

sen määritelmässään tuo esiin. Tosiasia oli kuitenkin se, että vain muutamalla haasta-

teltavista yrityksistä oli jo jatkaja tiedossa tai asia edennyt niin pitkälle, että yritystoi-

minnan jatkuvuus oli turvattu. Suurimmalla osalla jatkumo oli toiveena, mutta ei kuiten-

kaan ehdoton edellytys. Yhdessä yrityksessä oli taloudellisen tilanteen parantamiseksi 

jouduttu turvautumaan ulkopuolisen sijoittajan apuun, mutta tärkeämpänä nähtiin yri-
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tyksen talouden turvaaminen, jotta perheyrityksen palauttaminen takaisin olisi mahdol-

lista. Haastatteluissa oli aistittavissa perinteen ja jatkuvuuden aiheuttama paine, koska 

kyseessä oli kuitenkin yrityksen nimi ja maine, eikä kukaan haluaisi olla se, joka perin-

teen katkaisee epäonnistumalla yritystoiminnassa. 

Perheyritystä kuvataan perheen ja yrityksen yhdistelmänä, jossa perheyritys rakentuu 

jopa toisilleen vastakkaisista periaatteista. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vastakkaisia 

periaatteita ei suuremmin ollut, koska kaikkien tärkeimpänä tehtävänä oli yritystoimin-

taan panostaminen ja toimeentulon varmistaminen; yhdessä toimiminen saman pää-

määrän eteen. Jännitteitäkin perheissä oli, johtuen sisarusten erilaisesta työpanok-

sesta yritykseen, mutta myös puolisoiden vaikutuksesta ristiriitatilanteissa asioiden 

selvittelyyn. Päätöksentekoon suhtauduttiin järjen ohella myös suuresti sydämellä ja 

osin henkilökohtaisesti. Tärkeimpänä koetiin kuitenkin nopea päätöksenteko, jonka 

avulla erilaisiin kriisitilanteisiin pystyttiin reagoimaan nopeasti ja sitä kautta estämään 

mahdolliset ikävät seuraukset. (Elo-Pärssinen & Heinonen 2019, 32-33) 

 

5.2. Perheyrityksen ominaispiirteet ja liiketoimintamalli 
 

Perhe 

 

Carsrudin (2006) mukaan perheyritykset muodostuvat perinteisten ydinperheiden li-

säksi nykyään usein myös uusioperheistä. Tässä tutkimuksessa mukana oli kahdek-

san haastateltavaa yritystä, joista kolmessa oli omistajana uusioperhe tai uusioper-

heen jäsen. Uusioperheen muodostumisen taustalla oli kaikissa tapauksissa avioero. 

Yrittäjillä tai heidän puolisoillaan oli lapsia aikaisemmista liitosta tai heillä oli myös yh-

teisiä lapsia. Nämä taustatekijät huomioon ottaen haasteita aiheuttavat mahdolliset 

entisten puolisoiden intressit, jos yrittäjä menehtyisi ja kuolinpesän osakkaana olisi 

alaikäiset lapset ja uudet puolisot. Uusioperheiden osuus perheyrityksistä on varmasti 

kasvussa ja senkin takia olisi hyvä huomioida erilaiset skenaariot tulevaisuuden va-

ralle. 

 

Kaikissa haastatteluissa korostui perheiden välinen keskustelu ja yhteydenpito pää-

töksenteon tukena. Mielipiteet voitiin tuoda avoimesti julki, ja silti suuremmilta konflik-
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teilta oli pääasiassa vältytty. Kiivaita yhteydenottojakin oli tapahtunut, ja puhelu saa-

tettiin katkaista kesken kaiken, mutta silti asioista pystyttiin aina sopimaan. Vanhem-

pien ja tässä tapauksessa myös edellisten yrittäjien vaikuttaminen yritystoimintaan oli 

vahva, mutta sitä ei koettu missään yhteydessä negatiivisena. Aikaisempien sukupol-

vien arvot näyttelivät suurta roolia niin yrityksen maineen kuin perinteiden merkityk-

sessä. Uusia toimintatapoja oli myös alettu kehittää esimerkiksi verkkokaupan tai säh-

köisen taloushallinnon muodossa. (Litz 2012, 120-121; Elo-Pärssinen & Heinonen 

2019, 34, 41-42) 

 

Perheyritys ja sen kehitys 

 

Perheyrityksen kehityksessä (Alcorn 1982, Littusen & Hyrskyn 2000 mukaan) voidaan 

määritellä kolme vaihetta: yritteliäs vaihe, kypsyys ja perimys. Tässä pro gradu -tutki-

muksessa ensimmäisessä vaiheessa olevia yrityksiä ei periaatteessa ollut, sillä kaikki 

olivat toimineet jo vähintään toisen sukupolven ajan ja useiden vuosien aikana. Eräs 

yrittäjä oli siirtynyt omistajaksi vasta reilu vuosi sitten, mutta hän oli työskennellyt suvun 

yrityksessä yli 20 vuotta. Monella taloudellinen perusta oli jo rakennettu, mutta myö-

hemmin ilmenneitä taloudellisia ongelmia oli tullut vasta hiljattain. Kasvua ja taloudel-

lista kannattavuutta korostettiin useassa tilanteessa ja riskejäkin oli jouduttu ottamaan, 

vaikka yleisellä tasolla niitä vältettiin viimeiseen asti. Kypsyysvaiheessa ilmenevä tur-

vallisuuden tarve korostui ainakin yhdessä yrityksessä, jossa yrityksen jatkuvuus oli 

tärkeä ja investointien osalta riskinotto vähäinen. Sidosryhmien ristiriitatilanteina voitiin 

havaita henkilöstöasioiden kanssa tasapainoilu. Muutama yritys oli jo kolmannessa 

vaiheessa eli yrittäjä oli jo luopunut yrityksestään ja toiminta jatkui lasten vetämänä 

sekä toinen yrittäjä oli hiljalleen siirtymässä sivuun, ja lapset olivat jo vahvasti yritystoi-

minnassa mukana ja keskittyivät yrityksen käytännön tehtävien hoitoon hallinnollisten 

tehtävien lisääntyessä vähitellen. 

 

Lambrechtin (2005, 266-267) mukaan perheyrityksen säilyttämiseen perheyrityksenä 

on kolme syytä, joista tärkeimpänä on arvojen täyttyminen. Tämä seikka nousi vah-

vasti esiin tutkimuksen myötä, sillä moni koki perheyrityksen olevan perinnettä, ja usko 

omaan tuotteeseen tai palveluun oli vahva. Työyhteisöä ja henkilöstöä pidetiin suu-

ressa arvossa. Toisena syynä oli perheen nimen säilyttäminen. Tässä tapauksessa 
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sukunimi koettiin tärkeänä ja kunnia-asiana, mutta myös taakkana. Tässä saattoi aistia 

pelkoa epäonnistumisesta, varsinkin jos yrityksellä oli pitkä historia takana ja uudella 

yrittäjällä vanhempien onnistumiset ja saavutukset vielä tuoreessa muistissa. Nimi siis 

todellakin lisäsi vastuuta. Kolmas syy perheyrityksen säilyttämiseen perheyrityksenä 

on perheyrityksen tuomat edut, kuten pitkän aikavälin visio, monipuolisuus ja perheen 

vaikutuksen sisällyttäminen yritystoimintaan. Nämä seikat eivät tulleet ilmi haastatte-

luissa, mutta perheen vaikutus koettiin tärkeänä ja erityisesti perheen ja toimeentulon 

yhdistäminen. 

 

Hallinto ja roolit 

 

Perheyrityksen jäsenillä on useita rooleja johtuen liiketoiminnan, omistamisen ja per-

heen yhteisvaikutuksesta (Elo-Pärssinen & Heinonen 2019, 35). Tässä tutkimuksessa 

roolit vaihtelivat omistajan, hallituksen jäsenen, hallituksen puheenjohtajan tai toimi-

tusjohtajan kesken, joku heistä oli kaikkia samaan aikaan. Perheen ulkopuoliset hen-

kilöt olivat pääasiassa työntekijöitä joko suorittavassa tehtävässä tai työjohdollisessa 

asemassa väliportaassa. Pääasiallisesti perheen ja yrityksen väliset odotukset olivat 

kaikille selvät ja tavoitteet samanlaiset. Pientä erimielisyyttä osapuolten kesken oli kui-

tenkin havaittavissa parissa yrityksessä. Erityisesti yrityksessä, jossa yrityksen omis-

tuspohja muodostui jakamattomasta kuolinpesästä ja sen osakkaista eli sisaruksista, 

voitiin havaita pientä erimielisyyttä asioiden hoidosta ja jokaisen roolista yrityksessä. 

Tässä tilanteessa ei puolisoilla kuitenkaan ollut minkäänlaista vaikutusta päätöksente-

koon, vaikka aikaisempien tutkimusten mukaan äitien ja puolisoiden vaikutus päätök-

siin saattoi olla merkittävä (Elo-Pärssinen & Heinonen 2019, 54). Eräs haastateltava 

kertoi puolison vaikuttavan päätöksentekoon, mutta kyseisessä yrityksessä puolisolla 

oli muutenkin suuri rooli yritystoiminnassa, vaikka hän ei ollut yrityksen omistaja. 

Eräässä yrityksessä sisarusten puolisot ja muut suvun ulkopuoliset henkilöt koettiin 

vaikuttavan perheyritykseen negatiivisesti ja mahdollisesti edesauttavan sisarusten 

välillä syntyvää eripuraa. Perheyrityksen johdossa korostui perheen tai suvun suhtei-

den ylläpito, sillä kaikkien mielestä ikävien päätösten julkituominen oli perheyrityksen 

johtamisessa haastavinta muiden henkilöstöön liittyvien tehtävien ohella. 
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Hänninen (2018) mainitsee perheenjäsenten, omistajien ja johdon pystyvän saavutta-

maan hyvän hallintamallin ja käytännön toiminnan avulla asetetut tavoitteet. Tällöin eri 

toimielinten roolit ja tehtävät tulee olla selkeät, jotta johtaminen onnistuu. Perheyrityk-

sissä, kuten tästäkin haastatteluaineistosta kävi ilmi, muodostuivat erilaiset käytännöt 

ajan saatossa. Uuden sukupolven toimesta kehiteltiin paranneltuja versioita aiemmin 

hyväksi havaituista ideoista ja vastaavasti luovuttiin vähemmän toimivista. Myös eri-

laisten sähköisten palvelujen, kuten verkkokaupan tai taloushallinnon mukaan tulo hel-

pottavat yrittäjän arkea, ja tarjosi lisää ansaintamahdollisuuksia. Jos aikaisempi suku-

polvi oli aidosti luopunut yritystoiminnasta, oli uuden sukupolven paljon helpompi to-

teuttaa muutokset, kuin tilanteessa, jossa kaikki sukupolvet toimivat vielä yhdessä. 

Heidän ei tällöin tarvinnut miettiä vanhempien yrittäjien mielipiteitä, vaan saivat toteut-

taa omaa ajattelumalliaan helpommin. 

 

Blumentrittin (2006, 65-66) näkemyksen mukaan perheyritysten pitkäaikaiseen me-

nestykseen vaikuttaa yrityksen selkeät näkemykset yrityksen johtamisesta ja asianmu-

kaiset ja tehokkaat hallintorakenteet. Tutkimuksessa sai monen perheyrityksen toimin-

nasta sellaisen kuvan, että strategisen suunnittelun sijaan tehdään paljon intuitioon 

perustuvia päätöksiä tai jatketaan aikaisempien vuosien suunnitelmilla. Ainakin perin-

tösuunnittelun osalta strateginen prosessi oli vielä monessa yrityksessä lapsen ken-

gissä. Syynä saattoi olla se, ettei asioita nähty vielä ajankohtaisena, jos mahdolliset 

jatkajat eli lapset olivat vielä niin nuoria tai yrittäjällä itsellään oli vielä monia työvuosia 

edessä. 

 

Haasteet 

 

Elo-Pärssisen & Heinosen (2019, 43-44) mukaan yrityksen jatkuvuus saattaa olla vaa-

kalaudalla, jos yrityksen perustaja sairastuu, kuolee tai avioerotilanteessa joudutaan 

myymään yritysvarallisuutta. Näitä samoja seikkoja sivuttiin tässäkin pro gradu -tutki-

muksessa, mutta suurimpana haasteena pidettiin kuitenkin henkilöstöjohtamista tai so-

pivan yritystoiminnan jatkajan löytymistä. Euroopan Komission (2020) esittämistä yh-

teiskunnallisista haasteista nousi esiin kotimaisen ammattimaisen työvoiman puute 

tiettyjen alojen osalta. Haastatteluissa ilmeni, että perheyrittäjän tulisi olla monen alan 

ammattilainen, joten yrittäjyyskoulutuksen tai johtajakoulutuksen tarve olisi ilmeinen. 
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Ehkä myös kustannussyistä joissakin yrityksissä vallitsi ajatus, että yrittäjän tulisi hallita 

kaikki taidot itse, vaikka monia alan ammattilaisia pystyisiä hyödyntämään ja saamaan 

tukea yritystoimintaan sitä kautta. 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa oli kaikilla haastatelluilla yrityksillä jokin tietty oma eri-

koistumisalueensa ja joillakin erikoistumisalueita saattoi olla useita. Littusen ja Hyrskyn 

(2000) tutkimuksen mukaan perheyritykset pystyivät paremmin selviytymään yrittäjyy-

den alkuvaiheen haasteista kuin muut yritykset. Perheyritysten omistajien yrittäjyys-

kyky ja resurssit antoivat mahdollisuuden toimia suhteellisen menestyksekkäästi lähi-

markkinoilla tiettyyn tuotteeseen erikoistumalla. Perheyritykset välttävät turhien riskien 

ottoa ja kustannusten seuranta on tärkeää, lisäksi heille on tärkeää huolehtia ensin 

henkilökuntansa palkansaannista ja vasta sen jälkeen omastaan. Ainakin tässä tutki-

muksessa kävi ilmi, kuinka hyvin perheyritykset ovat tietoisia markkina-asemastaan tai 

kilpailijoistaan.  

 

Työntekijät ja organisaatio 

 

Henkilöstön tärkeys perheyrityksille korostui tässä tutkimuksessa, sillä henkilöstö on 

suuri voimavara ja omistajilla on heihin vahva luotto. Ja kuten Paananen (2018) tote-

aakin, ovat ihmiset perheyritysten keskeisessä roolissa ja samalla tuotannontekijänä 

vaativin ja vaikein osa-alue. Henkilöstöllä on myös suuri vaikutus yrityksen strategiaan, 

vaikka yrittäjä niistä viime kädessä vastaakin. Omistajat haluavat paljon henkilöstön 

mielipiteitä asioihin ja luottavat heidän ammattitaitoonsa. Vallejon (2008) tutkimuksen 

mukaan muihin yrityksiin verrattuna perheyritysten palveluksessa oleva henkilökunta 

on lojaalisempaa, kiintyneempää ja voimakkaasti sitoutuneempaa. Lisäksi työntekijöi-

den kesken vallitsee parempi työilmapiiri ja korkeampi osallistuminen sekä luottamus 

kuin muissa yrityksissä. Nämä kaikki seikat vahvistuivat myös tässä tutkimuksessa, 

sillä haastateltavat kertoivat henkilöstön kesken olevan havaittavissa hyvän yhteishen-

gen ja yhteen hiileen puhaltamista. Perheyritys on ikään kuin yhtä suurta perhettä, 

johon mukaan lasketaan myös työntekijät. Carsrudin (2006) mukaan perheen ulkopuo-

listen työntekijöiden sitoutuminen ja yhteistyön varmistaminen on vaikeampaa, jos he 

eivät usko, että perheyritys tukee heitä ja että he eivät ole täysivaltaisia ja arvostettuja 
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perheyrityksen jäseniä. Tämän väitteen vahvistamiseksi tässä tutkimuksessa olisi pi-

tänyt kuulla myös työntekijöitä, mutta ainakaan mitkään yrittäjien kertomukset haastat-

teluissa eivät tähän viitanneet.  

 

Renko et al. (2012, 182) mukaan keskittyminen uusien yrittäjyysmahdollisuuksien luo-

miseen ja hyödyntämiseen liiketoiminnassa voi myös oikeuttaa seuraajien etenemi-

seen johtotehtäviin. Toisen sukupolven avainhenkilöt kohtaavat pätevyyden haasteita 

siirtyessään johtavaan asemaan, sillä he eivät ole osallistuneet perustamisprosessiin, 

mutta ovat saattaneet olla yrityksen perustajan suunnittelemalla ”oikotiellä” noustes-

saan uralla epätavallisen nopeasti johtoportaaseen. Tässä tutkimuksessa kyseessä 

olivat pienet ja keskisuuret yritykset, joissa seuraava sukupolvi saattoi ”harjoitella” joh-

tajan roolia useita kymmeniäkin vuosia toimimalla suorittavissa tehtävissä ja vasta pit-

kän työkokemuksen jälkeen päästä johtavaan asemaan ja yrityksen omistajaksi. Näin 

ollen minkäänlaisesta ”oikotiestä” ei tässä yhteydessä voida puhua. 

 

Kuten Lambrecht (2005, 267) mainitsee, on perheyritysten siirto seuraaville sukupol-

ville jatkuva ja elinikäinen prosessi, jossa olisi vaalittava pehmeitä elementtejä, kuten 

yrittäjyys, vapaus, arvot, ulkopuolinen kokemus, kasvatus ja koulutus. Näiden element-

tien jälkeen yritysperheestä voisi kehittyä suurempi kokonaisuus. Tutkimuksessa kävi 

ilmi, että mahdollisen sukupolvenvaihdoksen edellytyksenä olisi vahvasti lapsen halu 

ja into jatkaa yritystoimintaa. Sitä kautta yrityksen mahdollisuudet tulevaisuuden me-

nestykseen olisivat myös paremmat. Jos tuleva jatkaja kokee millään tavalla joutu-

neensa pakotettuna tai vanhempiin kohdistuneesta myötätunnosta jatkajaksi, voi yri-

tystoiminta päättyä aikaisemmin kuin olisi tarkoitus ja jatkumiselle ole enää edellytyk-

siä.  

 

5.3. Omistus 
 

Elo-Pärssisen & Heinosen (2019, 52-53, 55) mukaan perheyritysten omistukseen liit-

tyvässä strategiassa huomioidaan tulevat sukupolvet ja suunnitelmat tehdään pidem-

mällä aikavälillä, ja omistajan tavoitteet sekä motivaatio vaikuttavat perheyrityksen ha-

lukkuuteen uudistua tai innovoida. Koska tarkoituksena on siirtää hyväkuntoinen yritys 

seuraavalle sukupolvelle, tulee yrityksen uudistumiseen panostaa. Perheyrityksissä 

noudatetaan varovaisuutta investointien suhteen ja tämä ilmeni myös tässä pro gradu 
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-tutkimuksessa. Ulkopuolisen sijoittajan apuun turvauduttiin hätätilanteessa, koska 

muuten edessä olisi ollut perheyrityksen konkurssi. Yritystoiminnan alussa saatettiin 

joutua turvautumaan pankkilainaan, mutta lainan takaisinmaksu tuli tärkeysjärjestyk-

sessä ensimmäisenä ja vasta sen jälkeen, kun laina olisi kokonaan maksettu takaisin, 

olisi mahdollisuus uusiin investointeihin, koska ulkopuoliseen rahoitukseen ei haluttaisi 

jälleen turvautua. Tästä seurauksena voi olla se, että yritystoiminta ei kehity ajan mu-

kana ja sillä voi olla asiakkaisiin nähden negatiiviset vaikutukset. 

 

Sjögrén et al (2014); Vallejo (2008) tuovat ilmi, kuinka pienyritysten omistajien on va-

rovaisesti tasapainotettava henkilökohtaiset ja liike-elämän tarpeensa tehdessään 

päätöksiä voittojen käytöstä yrityksessä erityisesti laskusuhdanteen aikana. Tutkimuk-

sessa monet yrittäjät kertoivat, kuinka he olivat joutuneet jäämään ilman palkkaa yri-

tyksen heikomman taloudellisen tilanteen aikana, koska tärkeämpää oli saada työnte-

kijöiden palkat ja muut velvoitteet hoidettua. Tässä korostuu vahvasti yrittäjän henkilö-

kohtainen arvomaailma ja edelleen henkilöstön tärkeys perheyrityksille. Myös siinä ti-

lanteessa, että yritys on saanut voittoa, ei osinkoa ole välttämättä nostettu, vaan on 

mieluummin haluttu kerätä puskurirahastoa tulevia investointeja varten. 

 

Omistajan vastuulla on omistuksen tulevaisuus eli mitä omaisuudelle tapahtuu. Vastuu 

aiheuttaa oikeuden päättää omistuksesta ja mahdollisesti myös siitä luopumisesta. 

Omaa roolia kannattaa miettiä ja kyseenalaistaa, onko paras mahdollinen omistaja yri-

tykselleen. (Parkkinen 2018) Huono omistaja ei mahdollista yrityksen kasvua tai tuot-

toa sijoitetulle pääomalle, vaan mahdollisten epäonnistumisien takia omaisuuden arvo 

vähenee ja voi pahimmassa tapauksessa hävitä kokonaan. (Väisänen 2018) Tutkimuk-

sessa kävi ilmi, että perheyrittäjän omalla jaksamisella oli suuri merkitys yrityksen 

omistuksen tulevaisuuteen. Jos yrittäjä kokee uupumusta tai motivaatio on kadoksissa 

esimerkiksi taloudellisten huolien takia, on yrityksen jatkuminen suurella todennäköi-

syydellä uhattuna. Jotta voitaisiin turvata henkilökunnan työpaikat, olisi omistajan mie-

tittävä omaa rooliaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja joko annettava johto 

väliaikaisesti ulkopuoliselle tai harkittava jopa mahdollista omistuksen siirtoa. 

 

5.4. Omaisuuden suojaamiskeinoja 
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PwC:n (2019b) perheyritystutkimuksen mukaan suomalaisilla perheyrityksillä on kan-

sainvälisiin perheyrityksiin verrattuna harvemmalla käytössään kirjallisia omistamisen 

sääntöjä tai sopimuksia. Osakassopimus on suomalaisten yritysten tärkein varallisuu-

den suojaamistapa. Tässä pro gradu -tutkimuksessakin kävi ilmi, että osakassopi-

musta ei ollut kahdeksasta haastateltavasta yrityksestä laatinut yksikään. Yhdessä yri-

tyksessä se oli työn alla, johtuen hiljattain tapahtuneista omistussuhteiden muutok-

sista. Luultavasti syynä vähäiseen ennakoimiseen voisi olla mahdollinen tiedon puute 

tai se, että ei haluta uskoa osakkaiden eli läheisten ihmisten kesken syntyvien konflik-

tien mahdollisuuteen.  

 

Vaikka avioerot ovat nykypäivänä lisääntyneet ja joka toisen avioliiton ennustetaan 

päättyvän avioeroon, on avioehto yllättävän harvinainen. Avioehtosopimus tulisikin 

nähdä samalla tavalla riskienhallintakeinoja, kuten esimerkiksi vakuutukset. Jos mah-

dollista avioeroa tai puolison kuolemaa ei nähdä taloudellisesta näkökulmasta riskinä, 

voi avioehto jäädä sen takia tekemättä. (Litmala 1999; Väestöliitto 2019) Tässä pro 

gradu -tutkimuksessa voitiin todellakin todeta, ettei avioeroa tai yrittäjän kuolemaa 

nähty taloudellisesta näkökulmasta riskinä, sillä haastatelluista yrityksistä vain yhdellä 

yrittäjällä oli maistraatissa rekisteröity avioehtosopimus. Hänen tapauksessaan varau-

tumisen syynä saattoi olla aikaisempi avioero, jolloin kokemusta omaisuuden menet-

tämisestä oli mahdollisesti ennestään, eikä samaan tilanteeseen haluttu joutua uudes-

taan. Useassa tilanteessa avioeron mahdollisuutta ei pidetty todennäköisenä, ja toi-

saalta mainittiin, että se on jokaisen henkilökohtainen asia, miten kotona mahdolliset 

turvautumiseen liittyvät asiakirjat halutaan hoitaa. Toisaalta kuitenkin samassa lau-

seessa saatettiin mainita, että osakkeet halutaan säilyttää perheen omistuksessa. 

Tämä edelleen viittaisi siihen, että tietämys juridisista asioista ei ole kovin suuri tai ei 

haluta miettiä ikäviä asioita etukäteen. 

 

Lahjanantaja voi lahjakirjassa ja perittävä testamentissa määrätä, ettei omaisuuden 

saajan aviopuolisolla ole avio-oikeutta näin saatuun varallisuuteen (Ossa 2006). Lah-

jakirjassa mainitun puolisoiden avio-oikeuden poissulkemisen oli huomioinut yhden yri-

tyksen omistajaserkusten vanhemmat, sillä he olivat saaneet yritysomaisuuden lahja-

kirjalla. Vain kolmessa yrityksessä oli tehty testamentti ja ainakin yhdessä sen tarkoi-

tuksena oli vain lasten aviopuolisoiden avio-oikeuden poissulkeminen. Jos halutaan 
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sulkea pois testamentintekijän lapsen aviopuolison avio-oikeus avioerotilanteessa, ei 

aviopuoliso saa osuutta puolison vanhemmilta perimäänsä omaisuuteen ositustilan-

teessa. Jos taas testamentintekijän lapsen avioliitto on lapseton, perii puoliso hänet 

lain nojalla. Testamentin määräyksellä voidaan kuitenkin sulkea pois yrittäjän rintape-

rillisten aviopuolisoiden avio-oikeus sekä perintöoikeus. (Norri 2017, 166) Eräässä 

avopuolisoiden pyörittämässä yrityksessä testamentin tarkoituksena oli saada eloon 

jääneen puolison päättää yrityksen kohtalosta puolison kuoleman jälkeen, sillä he eivät 

halunneet aikaisemmista liitoista olevien lasten vaikuttavan yritykseen liittyvien asioi-

den päätöksentekoon. 
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa pystyttiin vastaamaan sille asetettuihin tutkimuskysy-

myksiin. Tutkimuksen kohteena oli perheyritysten omistusstrategia ja omistussuhtei-

den muutoksiin varautuminen ja siinä selvitettiin, miten perheyritykset olivat varautu-

neet erilaisiin perhesuhteiden muutoksiin. Työssä käsiteltiin omistukseen liittyvää stra-

tegiaa eli kuinka yritys pystyy parhaalla mahdollisella tavalla säilyttämään omaisuuden 

perheyrityksen hallinnassa ja millaisilla keinoilla voitiin suojautua menettämättä omai-

suutta perhesuhteiden muutosten kohdatessa. Aikaisemmat tutkimukset koskivat su-

kupolvenvaihdoksia tai perheyritysten taloudellisia tilanteita. Tutkimus toteutettiin laa-

dullisena tutkimuksena haastattelemalla teemoihin perustuvilla kysymyksillä kahdek-

saa perheyrityksen johdossa toimivaa henkilöä maaliskuun alkupuolella. Haastattelut 

tehtiin neljällä paikkakunnalla. 

 

Koska täysin vastaavia aikaisempia tutkimuksia ei ollut tehty, oli ennakkotietona aino-

astaan PwC:n vuonna 2019 teettämä tutkimus suomalaisten perheyritysten tekemien 

kirjallisten omistamisen sääntöjen ja sopimusten harvinaisuudesta kansainvälisiin per-

heyrityksiin verrattuna. Perheyrityksen määritelmä tarkoitti monelle perheen omista-

maa yritystä, jossa päätöksenteko on perheellä. Määritelmän joukkoon sekoittui paljon 

perheyrityksen ominaispiirteeksi luokiteltavia asioita. Tärkeimmistä ominaispiireistä 

nousivat esiin toimeentulon saaminen yritystoiminnasta sekä perheen ja myös suku-

laisten työllistäminen. Ominaispiirteeksi koettiin vähäinen vapaa-aika, koska yrittäjä on 

aina töissä ja työpäivät venyvät helposti pitkiksi. Päätöksenteon nopeus koettiin tärke-

äksi, koska sillä tavoin pystyttiin reagoimaan nopeasti tarvittaviin muutoksiin ja nopean 

päätöksenteon avulla vaikeistakin tilanteista selvittiin paremmin.   

 

Perheyrityksen merkitys oli haastateltaville todella suuri, jopa elämäntapa. Perheyri-

tyksen säilyttäminen perheyrityksenä koetiin tärkeänä tekijänä, mutta ei niin ehdotto-

mana, etteikö siitä voisi tarpeeksi merkittävän syyn edessä luopua. Päätöksentekoon 

vaikuttavia taustahenkilöitä olivat muun muassa aviopuoliso, aikaisemmat yrittäjät tai 

henkilöstö. Selkeä perintösuunnittelun strategia oli ainoastaan muutamassa yrityk-

sessä. Perheyrityksen johtamisessa haastavimpana koettiin kaikki henkilöstöön tai 

yleensä ihmissuhteisiin liittyvät asiat. Henkilöstön osalta koettiin suurta vastuuta, mutta 

samalla saattoi ilmetä pieniä ristiriitoja johtuen henkilöstön työmoraalista.  
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Perheenjäsenten roolit olivat kaikissa yrityksissä hyvin selkeät, myös niiden perheen-

jäsenten osalta, jotka eivät olleet virallisesti omistussuhteessa tai johtavassa ase-

massa. Yrityksen taloudellinen menestys tai epävarmuus vaikutti merkittävästi yrittäjän 

omaan toimeentuloon, sillä perheyritys oli kaikilla ainoa toimeentulon lähde ja yrityksen 

menestymisen eteen tehtiin paljon töitä. Raha ei kuitenkaan ollut se tärkein asia ja 

monesti osingot nostettiin vasta sitten, kun se oli taloudellisesti mahdollista tai jätettiin 

jopa nostamatta kokonaan. Perheyritystä koskevat päätökset syntyivät helposti kes-

kustelemalla, sillä yhteydenpito osapuolten kesken oli tiivistä. Erityisesti isommista 

päätöksistä keskusteltiin kaikkien osapuolten kesken. 

 

Omistajuus aiheutti suurta vastuuta kaikista, niin ihmisitä kuin ympäristöstä. Erityisesti 

henkilöstöön liittyvä vastuu koettiin suureksi ja huoli henkilöstön toimeentulosta ja hei-

dän hyvinvoinnistaan oli voimakasta. Omistajuuteen liittyvää strategiaa oli mietitty jon-

kin verran, kuten puolison tulemisesta mukaan yrityksen omistajaksi. Toisaalla yrityk-

seen ei haluttu suvun ulkopuolista omistajuutta esimerkiksi myymällä. Perheyrityksissä 

tulisi varautua pahimman mahdollisen varalta eli esimerkiksi työkyvyn menetyksen tai 

kuoleman varalta. Ammattilaisten tarjoamaa juridista apua oli hyödyntänyt vain muu-

tama haastateltavista. He olivat keskustelleet erilaisista suojaamisvaihtoehdoista 

yleensä vain lakimiehen kanssa, ja muutama olikin tarvittavat sopimukset teettänyt. 

 

Perheyrityksen jatkajan tulisi olla sopivan pätevä ja mahdollisesti jo yritystoiminnassa 

ennestään mukana oleva. Perheyrityksen jatkuvuuden kannalta kriittisimmäksi tilan-

teeksi arvoitiin asiakkaan toiminnoissa tapahtuvat suuret muutokset, jotka vaikuttaisi-

vat myös tutkittaviin yrityksiin. Myös yrittäjän sairastuminen, toimintakyvyn heikkene-

minen tai kuolema vaikuttaisivat olennaisesti yrityksen jatkuvuuteen. Jotta yritystoimin-

nasta jouduttaisi luopumaan kokonaan, johtuisi se esimerkiksi suuresta henkilökohtai-

sesta kriisistä, jolloin perheelle tai yrittäjälle itselleen sattuisi jotain vakavaa eikä yritys-

toiminta voisi enää jatkua. 

 

Tutkimuksesta on varmasti hyötyä yhteiskunnallisesti ja ennen kaikkea apua yrittäjille. 

Tutkimuksen avulla haluttiin viestiä erilaisista skenaarioista, joita yrittäjät liian harvoin 

haluavat lähteä miettimään. Tätä kautta he voivat alkaa miettiä erilaisia vaihtoehtoja 
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paremmin ja varautua myös niihin mahdollisiin ikäviin asioihin, sekä osaavat jatkossa 

hyödyntää erilaisten ammattilaisten apua erityisesti juridisesta näkökulmasta ajatellen. 

Tutkimuksen perusteella voisi nähdä tarpeen koulutukselle, koska monet yrittäjät eivät 

olleet perillä asioista tai erilaisista vaihtoehdoista. Mahdollisten esimerkkien kautta olisi 

varmasti helpompi ymmärtää asiat. Näissä tilanteissa ei koskaan samat sopimusten 

sisällöt kuitenkaan sovi kaikille, koska jokaisen tilanne on yksilöllinen ja sen takia olisi-

kin tärkeää kertoa rohkeasti omasta tilanteestaan ammattilaiselle kokonaisuuden hah-

mottamiseksi. On tietysti mahdollista, että yrittäjän tahtotilat eroavat toisistaan, mutta 

ainakin lopullisen päätöksen voisi tehdä vasta sitten, kun on tarpeeksi tietoa erilaisista 

vaihtoehdoista, ja siitä mikä vaikutus sillä on omaan yritykseen tai perheeseen.  

Tutkimus rajautui niin, että sen ulkopuolelle jäi kaikenlaiseen taloudelliseen epävar-

muuteen varautuminen, yrityksen liiketoimintastrategian muutoksiin varautuminen tai 

perheyrittäjän terveydentilan muutoksista johtuviin sijaisjärjestelyihin varautuminen. 

Työn ulkopuolelle jäivät myös erilaiset omistussuhteiden muutokset yritysjärjestelyihin 

liittyen. Tutkimus keskittyi osakeyhtiöihin, mutta tutkimuksen ulkopuolelle jäivät osake-

yhtiöistä niin sanotut yhden miehen yhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt. Luotettavuutta voitiin 

tarkastella tutkijan ennakkokäsityksen kautta eli sen ei annettu vaikuttaa tutkimuksen 

suorittamiseen tai tutkimustuloksiin. Aineisto hankittiin kahdeksalla yksilöhaastatte-

luilla ja haastattelutilanteet nauhoitettiin rauhallisessa paikassa eikä niihin muut voi-

neet vaikuttaa. Tutkijalla ei ollut tutkimuksen kohteeseen mitään omaa intressiä eikä 

tutkimustuloksesta aiheutunut tutkijalle mitään taloudellista hyötyä. Tutkimuksen toteu-

tus ja analyysi on kuvattu tarkasti, joka myös kertoo tutkimuksen luotettavuudesta. 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenä oli, miksi 

perhesuhteiden muutoksiin halutaan varautua. Perhesuhteiden muutoksiin haluttiin 

varautua sen takia, ettei perheyritys menisi perheen tai suvun ulkopuoliseen omistuk-

seen, ja jotta yritystoiminta voisi jatkua ennallaan mahdollisen kriisin kohdatessa. Pääl-

limmäisenä tarkoituksena oli perheyrityksen ja perinteen turvaaminen. Suurimpana 

huolen aiheena nähtiin erityisesti lasten tulevien puolisoiden avio-oikeus ja mahdolli-

sen avioeron tai kuolin tapauksen takia muodostuva avio-oikeus yrityksen osakkeisiin. 

Toisaalta tärkeäksi nähtiin myös tilanne, ettei yritystä jouduttaisi myymään suvun ul-
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kopuolelle, edes äärimmäisessä tilanteessa. Lisäksi haluttiin varmistaa, että yritystoi-

minta voisi jatkua normaalisti, vaikka yritystä kohtaisi jokin ikävä tilanne, kuten yrittäjän 

kuolema tai sairastuminen. 

 

Toisena alatutkimuskysymyksenä oli, miten perheyrityksen säilyminen suvussa tai su-

vun hallussa varmistetaan. Perheyrityksen säilyminen suvussa tai suvun hallussa ha-

luttiin varmistaa pääasiassa joko puolisoiden keskinäisen testamentin tai aviopuolisoi-

den välisen avioehdon avulla. Lasten puolisoiden avio-oikeus oli suljettu pois testa-

mentin tai lahjakirjan avulla. Kolmantena vaihtoehtona omaisuuden turvaamiseksi ja 

asioiden selkeyttämiseksi oli osakassopimus, mutta sen käyttö perheyrityksissä oli 

harvinaista. Suullisesta osakassopimuksesta mainittiin, mutta jälkikäteen siihen vetoa-

minen on hankalaa, jos sopiminen on muistinvaraista. 

 

Päätutkimuskysymyksenä oli, miten perheyrityksissä on varauduttu omistussuhteiden 

muutoksiin. Perheyrityksissä omistussuhteiden muutoksiin oli varauduttu yleisesti ot-

taen todella heikosti, sillä vain muutama yrittäjä oli oikeasti varautunut mahdollisiin 

muutoksiin. Yritysten kesken oli havaittavissa toimia äärilaidasta toiseen, eli ne muu-

tamat, jotka olivat varautuneet kaikkeen ja suurin osa, joka ei ollut varautunut miten-

kään. Yleisimmin käytössä oli testamentti, joka oli tehty kuoleman varalta, mutta ehkä 

vielä tärkeimpänä sulkemaan pois lasten aviopuolisoiden avio-oikeus perintönä saa-

tuun omaisuuteen. Avioehtosopimusta ei nähty tarpeellisena ja koettiin sen olevan jo-

kaisen henkilökohtainen asia, miten sen kukin haluaa kotonaan tehdä eli ei tosiasiassa 

ymmärretty sen vaikutusta yrityksen näkökulmasta lainkaan. Yrittäjän mahdollista 

omaa avioeroa ei nähty mahdollisena riskinä, vaan ainoastaan tässäkin tärkeimpänä 

ilmeni tulevaisuudessa lasten avioehtosopimuksen laatiminen perheyrityksen omai-

suuden turvaamiseksi. 

 

Kattavampien johtopäätösten vetämiseksi olisi työssä tarvittu laajempaa tutkimusjouk-

koa eli suurempaa haastateltavien määrää kahdeksan haastattelun sijaan. Jos tutki-

musotosta ei olisi valikoitu niin tarkasti etukäteen, olisi lopputulos myös ollut varmasti 

hieman erilainen. Ehkä se seikka, että osa haastateltavista oli tutkijalle ennestään tut-

tuja, saattoi vaikuttaa haastattelukysymysten esittämistapaan, ja toisaalta vieraampien 



69 
 

haastateltavien vastauksissa pysyttiin paremmin aiheessa. Haastatteluissa asiakirjo-

jen sisältö jäi myös haastateltavan kertomuksen varaan, ja siltä osin tarkkaa varmuutta 

niiden sisällöstä ei voida tehdä. Määrällisissä tutkimustuloksissa olisi saatu tarkempaa 

tietoa siitä mitä sopimuksia kenelläkin on, mutta tarkemmat syyt niiden taustalla olisi-

vat jääneet arvailujen varaan. Paremman lopputuloksen varmistamiseksi ja kokonai-

suuden hahmottamiseksi olisi pitänyt vielä tarkemmin ja rohkeammin kysellä haastat-

teluissa tarkentavia kysymyksiä. 

 

Jatkotutkimuksena voisi toteuttaa samaisesta aiheesta määrällisen ja laadullisen tut-

kimuksen yhdistelmän, jossa saataisiin todella kattava joukko suomalaisia perheyri-

tyksiä osallistumaan tutkimukseen. Haastattelulomakkeessa kyseltäisiin tarkemmin 

erilaisiin sopimuksiin liittyviä asioita ja lopuksi he vastaisivat vielä osaan kysymyksistä 

esimerkiksi puhelimitse toteutettavaan yksilöhaastatteluun. Toinen tutkittava aihe voisi 

olla erilainen yrittäjien koulutustarpeen selvittäminen samaisesta aiheesta laadulli-

sena tutkimuksena toteutettuna. 
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LIITE 1. 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

Haastattelun tarkoituksena on keskustella perheyrityksen omistajuuden strategiasta 

eli siitä, miten omistus on järjestetty nyt ja miten tuleviin muutoksiin on varauduttu. 

Haastattelussa käsittelemme seuraavia teemoja: perheyrityksen määritelmä, per-

heyrityksen ominaispiireet ja liiketoimintamalli sekä omistajuuden strategia ja omis-

tussuhteiden muutoksiin varautuminen. 

Haastattelu on luottamuksellinen. 

Haastattelu tallennetaan. 

Haastateltavan ja yrityksen perustiedot 

 nimi, ikä ja sukupuoli 

 vuodet yrittäjänä 

 asema/tehtävä yrityksessä 

 koulutus 

 siviilisääty 

 perhesuhteet 

 yrityksen omistussuhteet 

 yrityksen toimiala 

 yrityksen henkilöstömäärä 

 yrityksen perustamisvuosi 

 monenko sukupolven ajan yritys on toiminut? 

 

1. Perheyrityksen määritelmä (teema 1) 

a. Mitä mielestäsi tarkoittaa perheyritys, miten sen määrittelisit? 

b. Mikä tekee teidän yrityksestänne perheyrityksen? 

 

2. Perheyrityksen ominaispiirteet ja liiketoimintamalli (teema 2) 

a. Luettele mieleesi tulevia perheyrityksen ominaispiirteitä. Mitkä niistä esiinty-

vät teidän perheyrityksessänne? 

b. Mitä perheyritys sinulle merkitsee? 



 
 

c. Kuinka tärkeää teille on perheyrityksen säilyttäminen perheyrityksenä? 

Onko jokin tilanne tai syy, joka saisi teidät luopumaan siitä?  

d. Onko yrityksessänne henkilöitä, jotka eivät ole yrityksen omistajia tai johta-

vassa asemassa, mutta vaikuttavat päätöksentekoon taustalla? 

e. Onko yrityksellänne perintösuunnitteluun liittyvää strategiaa? 

f. Mikä perheyrityksen johtamisessa on haastavinta?  

g. Minkälaisissa tehtävissä perheenjäsenet toimivat yrityksessänne? Entä 

onko yrityksessä ulkopuolisia työntekijöitä? 

h. Miten suurta roolia näyttelee yrityksen taloudellinen menestys tai epävar-

muus oman toimeentulon osalta? 

i. Miten perheyritystä koskevat päätökset syntyvät? 

 

3. Perheyrityksen omistajuus (teema 3) 

a. Minkälaista vastuuta omistajuus aiheuttaa? 

b. Onko yrityksellänne omistajuuteen liittyvää strategiaa? 

c. Millaisiin omistajuuteen liittyviin tilanteisiin mielestäsi pitäisi perheyrityksissä 

varautua? Vai tarvitseeko mitenkään? Millaisilla keinoilla varautuminen on-

nistuisi? 

d. Onko yrityksessä ollut puhetta ammattilaisen (lakimies, kirjanpitäjä, pankki, 

tilintarkastaja) kanssa erilaisista omistukseen liittyvistä suojaamisvaihtoeh-

doista? 

e. Mitä suojaamistoimia perheyrityksessä tulisi teidän mielestänne tehdä? 

f. Mitä omistuksen suojaamiseen liittyviä sopimuksia teidän yrityksessänne on 

jo käytössä? 

g. Millä perusteella yritystoiminnan jatkaja pitäisi mielestäsi valita? Entä teidän 

yrityksessänne? 

h. Mikä olisi yrityksen jatkuvuuden tai toiminnan kannalta kriittisin tilanne mitä 

voisi tapahtua tulevaisuudessa? 

i. Missä tilanteessa voisit ajatella luopuvasi perheyrityksestä kokonaan? 

 

 

 


