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Suomalaisen yhteiskunnan huolena on jo kauan ollut ikääntyvä yrittäjäjoukko sekä kuinka 
näille yrityksille löydetään jatkajat. Yhteiskunnallinen huoli yritystoiminnan jatkuvuudesta on 
aiheellinen, koska pk-yrityksiä on paljon ja ne ovat merkittävä työllistäjä Suomessa. 
Tutkimukset osoittavat, että omistajanvaihdoksen seurauksena ostokohde uudistuu ja kehittyy. 
Yrityksen suunta kääntyy kasvuun. Yrityskauppaneuvottelut voivat kuitenkin päättyä ostajan 
ja myyjän välisiin näkemyseroihin jo varhaisessa vaiheessa. Suurimpana syynä pidetään 
myyjän asettamaa korkeaa hintapyyntöä. Muita tunnistettuja kaupan esteitä ovat ostokohteen 
elinkelvottomuus, luottamuksen puute ostajan ja myyjän välillä, rahoituksen riittämättömyys ja 
osapuolien itsensä asettamat ehdot kaupan toteutumiseksi. 
 
Kvalitatiivisen tapaustutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityskaupan onnistumisen 
mahdollistajat ostajan näkökulmasta. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. 
Kohderyhmäksi valittiin harkittu ostajajoukko. Ostajat olivat onnistuneet yrityskaupan 
toteuttamisessa. Heidän liiketoimintansa oli jatkunut kaupan jälkeen menestyksellisesti.  
Tutkimuksella selvitettiin tilannetekijöitä, jotka edesauttoivat yrittäjäostajan onnistumista 
yrityskauppaprosessin eri vaiheissa sekä yrityksen liiketoiminnan uudistumisessa ja 
kehittämisessä omistajanvaihdoksen jälkeen. Lisäksi tutkimuksella haluttiin ymmärrystä 
ostajien asiantuntijapalveluiden käytöstä, käytön laajuudesta sekä palvelukokemuksista. Myyjä 
oli merkittävässä asemassa neuvotteluissa, joten hänen vaikutusmahdollisuuksiansa 
onnistumiseen haluttiin myös selvittää. 
 
Tutkimustulokset osoittivat, että yrityskaupan onnistumisen edellytyksiä olivat 1) ostajan 
tahtotilaa ja strategiaa vastaavan potentiaalia sisältävän ostokohteen löytyminen, 2) osapuolien 
vuorovaikutteiset ratkaisukeskeiset hintaneuvottelut, joissa molemmat joustivat odotuksistaan, 
3) rahoituksen järjestyminen, osin pääomasijoittajan ja myyjän  tuella, 4) kaupan voimaantulon 
jälkeinen avainhenkilöiden sitouttaminen ja motivointi sekä uuden yrittäjän onnistunut 
haltuunotto ja päivittäisen liiketoiminnan jatkuminen,  5) yrittäjän välittömät kasvuun tähtäävät 
uudistumis- ja kehittämistoimenpiteet, jotka mahdollistivat ostokohteen potentiaalin 
hyödyntämisen, 6) prosessin aikana hyödynnetyt asiantuntijapalvelut, jotka olivat tukena 
neuvottelujen aikana. Huomion arvoista oli, että merkittävä tuki tuli ostajien omista 
verkostoista. Yrityskaupan onnistumisen suurimpana mahdollistajana voidaan pitää osapuolien 
tahtoa saada aikaiseksi onnistunut lopputulos. Lopputulos, jossa yrityksen liiketoiminta jatkuu 
ja kehittyy. 
 
 
 



  

 

 

ABSTRACT 
 
Author:   Anne Viljanmaa 
Title:   The acquisition process: Prerequisites for success   
Academic Faculty:  School of Engineering Science 
Master’s degree: LUT University 

138 pages, 21 figures, 11 tables ja 3 appendices 
Year:   2020 
Examiners:   Professor Timo Pihkala and Post-Doctoral Researcher Tuuli 

Ikäheimonen 
Key words:  M&A, Mergers and Acquisitions, Acquisition process, Success 

factors, Business renewal and development, Expert services 

The Finnish society has long expressed concern about the trend of aging entrepreneurs as well 
as the challenge of finding successors for their companies. These societal concerns about 
business continuity are justified, not least due to the significant number of SMEs implicated in 
the issue. Their employment impact is significant. Often the acquired company, as a 
consequence of the change in ownership, is renewed and developed and it begins to see growth. 
However, M&A negotiations can end in disagreements between buyer and seller at an early 
stage. The main reason is considered to be a high price request as set by the seller. Other 
identified barriers to trade include non-viability of the object of purchase, lack of trust between 
the buyer and the seller, inadequacy of financing and conditions imposed by the parties 
themselves for the transaction to take place.  

The aim of the qualitative case study was to identify the key prerequisites for success in the 
acquisition process, specifically from the acquirer's point of view. For data collection, thematic 
interviews were used. A carefully selected group of successful acquirers were chosen as the 
target group. These acquirers’ business had continued with success after the transaction. The 
study identified clear factors that contributed to the success of the various stages of the 
acquisition process, as well as the development of the company's business after the change in 
ownership. Additionally, the research explains to understand the role the use of consultancy 
services played in the process. The seller plays a significant role in the negotiations, so the 
research also explains to understand what their impact was to achieving success.  

The research results showed that key success factors for the acquisition process are 1) finding 
a potential company that matches the acquirer's intent and strategy, 2) corresponding interactive 
solution-oriented price negotiations where both the seller and acquirer were flexible with their 
expectations, 3) arranging financing with partial help from venture capitalists and the seller, 4) 
post-acquisition, motivating key individuals and ensuring successful continuation of day-to-day 
business, 5) immediate, growth-seeking actions taken to develop and renew the company, 
which allow the acquirer to capitalize on the potential of the acquired company, and 6) using 
professional consultancy services throughout the process. It was noteworthy that significant 
support also often came from acquirers’ own networks. However, the greatest success factor 
observed was both parties’ shared will to achieve a successful outcome – an outcome where 
business continues to grow and develop.	
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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen taustaa 

Suomalaisten yrittäjien yritysmyyntitilanteeseen viitaten Eeva Eronen kirjoittaa 

Talouselämässä: ”yritys kannattaa myydä, ennen kuin kipinä sammuu”. Viimeisimmän 

omistajanvaihdosbarometrin mukaan Suomessa on yli 55-vuotiaita yrittäjiä noin 75 000. Jotta 

heidän toiveensa jatkajan löytämisestä elämäntyöllensä toteutuisivat pitäisi seuraavan 

kymmenen vuoden aikana toteutua noin 34 000 yrityskauppaa ja 13 500 sukupolvenvaihdosta. 

Kuitenkin vain joka toinen toivottu omistajanvaihdos toteutuu. Toiveiden toteutumisen 

ongelmana on yrittäjien epärealistinen arvo yrityksestään. Suomen talouden näkökulmasta olisi 

toivottavaa, että mahdollisimman moni elinkelpoinen yritys löytäisi jatkajan, koska yleisesti 

omistajavaihdos merkitsee kasvua. (Talouselämä, no: 42/2019) 

 

Suomen Yrittäjien (2016) mukaan omistajanvaihdosten haasteena on, että yrittäjät eivät 

valmistaudu yrityksestä luopumiseen tai valmistelu aloitetaan vasta kun omat voimat ovat 

huvenneet. (Pihkala, Ikäheimonen & Rautiainen, 2019, 9) Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso 

Heinilän kommenttien mukaan koronakriisi on herättänyt useamman yrityksen miettimään 

tulevaisuuttaan. Ennen niin vieras ajatus elämäntyönsä myymisestä on alkanut itää. Kriisin 

myötä ostajat tulivat varovaiseksi ja myyjät alkoivat harkitsemaan yrityksensä myyntiä. 

Suomen yhteiskunnan kannalta olisi tärkeää, että tuhannet suomalaiset, jatkajaa vailla olevat 

yritykset, löytäisivät uuden omistajan. Erityisesti kriisin jälkeen Suomi tarvitsee kasvua ja 

enemmän kasvuyrityksiä, jotta voidaan paikata kriisin aiheuttamia vaurioita. (www.yle.fi)  

 

Stenholmin (2003) mukaan kannattavan liiketoiminnan lopettaminen on sekä työntekijöiden 

että yrityksen ja elinkeinoelämän näkökulmasta huonoin vaihtoehto. Lopettamisessa 

menetetään elämäntyötä, työpaikkoja ja osaamista. Yrityksen lopettaminen voi olla kuitenkin 

ainoa vaihtoehto, jos liiketoiminta ei kannata tai tulevaisuuden näkymät eivät kannusta 

jatkamaan. (Heinonen, 2005, 22–23) 
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Suomesta löytyy sekä yrittäjyyttä tavoittelevia ensikertalaisia, jotka etsivät yritysostokohdetta 

tai suunnittelevat uuden yrityksen perustamista. Lisäksi löytyy yrittäjiä, joilla on jo kokemusta 

yritystoiminnasta ja -ostoista ja halu laajentaa liiketoimintaansa. Yrittäjähalukkuuden lisäksi 

Suomesta löytyy yrityksiä, jotka ovat jatkajaa vailla. Lähtökohtaisena haasteena on näiden 

osapuolien kohtaaminen. Yrityskauppatutkimuksen näkökulmasta ostajille ja myyjille on 

tarjolla valtava määrä tukea aihealueen tutkimuksista sekä kirjallisuudesta. Saatavissa on myös 

sekä julkista että yksityistä, maksutonta ja maksullista neuvonantajaa ja asiantuntijaa, joiden 

puoleen voi yritysostoa suunnitteleva voi halutessaan kääntyä. Asiantuntijoiden apua 

suositellaan käytettäväksi yrityskauppatilanteissa. Palveluiden on osoitettu tukevan yhteisen 

ymmärryksen rakentamista ostajan ja myyjän välille. Osapuolille on luotu mahdollisuudet 

yrityskauppaprosessin onnistuneeseen toteuttamiseen. Lopputulos on lähes aina vain ostajasta 

ja myyjästä kiinni. 

1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimusongelmat, rajaukset ja viitekehys 

Tutkimuksen taustalla on suomalaisten yrittäjien ikärakenne ja tarve löytää heidän 

yrityksillensä uusi omistaja. Pk-yritykset ovat suuri työllistäjä Suomessa ja ellei 

yritystoiminnalle löydy jatkajaa, vaikutukset kohdistuvat yhteiskuntaamme. Tutkimuksen 

tavoitteena on ymmärtää tilannetekijöitä, jotka edesauttavat yrittäjäostajan onnistumista ja 

menestymistä yrityskauppaprosessin eri vaiheissa sekä yrityksen liiketoiminnan 

uudistumisessa ja kehittämisessä omistajanvaihdoksen jälkeen. Lisäksi tutkimus tähtää 

ymmärryksen lisäämiseen asiantuntijapalveluiden ja myyjän roolista ja 

vaikutusmahdollisuuksista yrityskauppaprosessissa ja ostajan myyjältä saamastaan tuesta 

kaupan jälkeisessä vaiheessa.  

 

Yrityskauppatutkimuksen uraauurtavana tutkimuksena pidetään Dewingin vuonna 1921 

(Dewing, 1921) ilmestynyttä tutkimusta yritysten yhdistymisten onnistumisesta. Siitä lähtien 

aihetta koskeva tutkimus on lisääntynyt. Ajan myötä on kehittynyt eri koulukuntia ja 

ajatussuuntia, joilla on erilaiset teoreettiset lähestymistavat ja oletukset (Birkinshaw, Bresman, 

& Håkanson, 2001; Haspeslagh et al., 1991). Tutkimuksista erottuu neljä koulukuntaa; 

finanssitalous, strateginen johtaminen, organisaatiokäyttäytyminen sekä prosessikoulukunta 
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(Bauer & Matzler, 2014; Haspeslagh et al., 1991). Vaikka jokainen koulukunta keskittyy 

erillisiin aiheisiin, menetelmiin ja toimenpiteisiin, niiden kaikkien tavoitteena on selittää miksi 

yritysjärjestelyt epäonnistuvat tai onnistuvat (Capasso & Meglio, 2005; Cartwright & 

Schoenberg, 2006). (Bauer, 2019) Tutkimuksessa onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä 

lähestytään yrityskauppaprosessissa tunnistettujen menestystekijöiden (Gomes et al., 2013), 

haasteiden (Haspeslagh et al., 1991) ja virheiden (Liimatainen et al., 2020; Kuusimäki, 2011) 

kautta. 

Huolimatta siitä, että jokainen koulukunta auttaa ymmärtämään yritysjärjestelyjä ja tarjoaa 

erilaisia oivalluksia, yritysostojen onnistumisaste on jatkuvasti alhainen ja ilmoitetaan 

säännöllisesti vaihtelevan 40–60 prosentin välillä (Bagchi & Rao, 1992; Christensen, Alton, 

Rising & Waldeck, 2011; Homburg & Bucerius, 2006). (Bauer, 2019) Yritysjärjestelyjen 

suorituskyvystä ei voida puhua yleismaailmallisena rakenteena, koska yritysjärjestelyt ovat 

riippuvaisia asiayhteyksistä. Yritysoston suorituskyvyn ymmärtämiseksi on huomioitava oston 

olosuhteet, käsitteet ja toiminnallisuus. Yritysoston eri suorituskykymittarit kertovat eri asioita 

sen suorituskyvystä eri kohderyhmille. (Meglio et al., 2011, 431) 

Ostajayrittäjän motiivien teoreettista taustaa kuvataan yrittäjyyteen ryhtymiseen vaikuttavilla 

tekijöillä kuten yrittäjyyden työntö- ja vetotekijöillä (Gilad & Levine, 1986), yrittäjäksi 

ryhtymiseen vaikuttavilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla (Segal, 2005), yrittäjyystaidoilla 

(Zhang, 2011) sekä tekijöillä, jotka ovat johtaneet yrityskauppaan ja sitä myötä yrittäjyyteen 

(Remes, 2018) ja yrittäjyyskokemukseen perustuvalla osaamisella (Pihkala et al., 2019).  

Myyjää suositellaan tekemään tiettyjä myyntiin liittyviä toimenpiteitä, jotta neuvottelut 

etenisivät ja niissä saavutettaisiin molempia tyydyttävä lopputulos.  

Asiantuntijapalveluiden tarvetta ja käytön yleisyyttä on tutkittu muun muassa useiden 

kotimaisten yrityskauppatutkimuksien yhteydessä (Viljamaa, 2011; Tall, 2014; Varamäki, 

Viljamaa, Tall, Heikkilä, Kettunen & Matalamäki, 2014, Tall, Varamäki & Petäjä, 2015; 

Sipponen, 2017; Pihkala, Ikäheimonen & Rautiainen, 2019) Koska saatavilla on runsaasti 

asiantuntijapalveluita, ostajayrittäjiä ja myyjiä kannustetaan niitä käyttämään 

yrityskauppaprosessin aikana. Tästä huolimatta käyttöaste vaihtelee. Onko meillä keinoja 
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kehittää palveluja, jotta entistä useampi tavoiteltu yrityskauppa toteutuisi, myös ne, joiden 

epäillään jäävän toteutumatta myyjän ja ostajan erilaisista näkemyksistä johtuen? 

 

Tall, Varamäki ja Petäjä (2015, 77) ovat tutkineet yrityskaupan ostokohteen haltuunoton ja 

integroinnin jälkeistä liiketoiminnan uudistumista. Tutkimukseen oli valittu ostajayrittäjän 

näkökulma. Tutkimus selvitti ostajan ja myyjän motiiveja, tavoitteita yhdistymiselle, 

haltuunoton ja integroinnin keskeisiä piirteitä ja kuinka ostokohde uudistuu ja millaisia 

johtopäätöksiä haltuunotosta ja integroinnista voi tehdä. Jatkotutkimusehdotuksena heillä oli 

kvalitatiivinen tutkimus, jossa tutkimuskohteena olisi kolme eri kokoista yritysryhmää; 

mikroyritykset, pienyritykset ja keskisuuriyritys. Tämä tutkimus noudattaa pitkälti edelle 

mainittua jatkotutkimusehdotusta, teemahaastattelut toteutettiin vain kerran.  

Tutkimusongelmaa lähestytään seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

 

Pääkysymys 

• Mitkä tekijät selittävät ostajayrittäjän onnistumisen yrityskauppaprosessin 

läpiviennissä? 

Alakysymykset 

• Millaisia haasteita ostajayrittäjä kohtaa yrityskauppaprosessin aikana? 

• Miten ostajayrittäjät hyödyntävät tarjolla olevia asiantuntijapalveluita 

yrityskauppaprosessissa sekä liiketoiminnan kehittämisessä?  

• Millaisilla toimenpiteillä varmistetaan yrityksen haltuunotto, integrointi sekä 

liiketoiminnan uudistaminen ja kehittäminen omistajanvaihdoksen jälkeen? 

• Millainen rooli ja vaikutus myyjällä on yrityskauppaprosessissa?  

Lähestyn tutkimusaihetta aikaisempien tutkimusten ja teorioiden kautta. Tutkimus rajautuu 

käsittelemään ja selvittämään pelkästään ostajayrittäjien kokemuksia yrityskauppaprosessin 
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läpiviemisestä osakekaupoissa. Myyjää käsittelevät tiedot perustuvat ostajien haastatteluihin ja 

ovat ostajien kokemuksia tapahtuneesta.  

 

Tutkimuksen viitekehys on esitetty kuviossa 1. (ks. alla). Tutkimus edustaa 

yrityskauppatutkimuksen prosessinäkökulmaa, ytimessä yrityskauppaprosessi. Osapuolina 

ovat ostaja ja myyjä. Koska yrityskauppaprosessi etenee vaiheittain, tutkimuksella pyritään 

tunnistamaan kuhunkin vaiheeseen kuuluvat onnistumista edistäneet kaupan mahdollistajat. 

Lopputuloksena on onnistunut yrityskauppa, jossa prosessin aikana vastaan tulleet sekä sisäiset 

että ulkoiset haasteet on ratkaistu ja osapuolet ovat löytäneet yhteisymmärryksen.  

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys 

1.3 Käsitteet  

Yrittäjä on henkilö, joka harjoittaa taloudellista toimintaa omaan laskuun ja omalla vastuulla. 

Yrittäjä voi olla työnantajayrittäjä tai yksinäisyrittäjä, kuten ammatinharjoittaja tai freelancer. 

Osakeyhtiössä toimiva henkilö, joka yksin tai perheensä kanssa omistaa vähintään puolet 

yrityksestä, luetaan yrittäjäksi.  (www.tilastokeskus.fi) 
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Ostajayrittäjä, ostaja, jatkaja on tässä tutkimus henkilö, joka on hankkinut omitukseensa 

yrityskauppakohteen osakekannan joko yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa. 

Yrittäjätiimi tarkoittaa useamman ostajan rypästä, joiden perustama osakeyhtiö on hankkinut 

omistukseensa ostokohteen koko osakekannan. 

Tutkimuksen ostokohteista valta osa on perheyrityksiä. Yrityskaupalla tarkoitetaan tässä 

yhteydessä myynnissä olleen yrityksen omistuksen siirtymistä täysin perheen tai suvun 

ulkopuoliselle ostajalle. Yrityskauppa on nopea tapa toteuttaa yrityksen kasvua sekä auttaa 

yritystä taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. (Katramo et al., 2013, 28)  

Stenholm (2003) jaottelee yrityksen liiketoiminnan siirrot toteuttamisvaihtojen mukaan 

sukupolvenvaihdoksiin, yrityskauppaan, ja muihin vaihtoehtoihin. Sukupolvenvaihdoksessa 

yrityksen omistus vaihtuu perhepiirissä tai lähisukulaisten kesken. Yrityksen myynti 

ulkopuoliselle tarkoittaa, että ostajana voi olla yrityksessä jo toimiva perheen ja suvun 

ulkopuolinen henkilö, tai ulkopuolinen yritystoiminnan aloittava henkilö tai toinen, jo 

toiminnassa oleva yritys. Muita vaihtoehtoja ovat muun muassa yrityksen lopettaminen. 

(Heinonen, 2005, 22–23)  

Yrityskauppajärjestelyt tarjoavat yritykselle merkittäviä keinoja muuttua ja kasvaa. (Welch, 

Pavićević, Keil, & Laamanen, 2020, 844) Yritysjärjestely-termillä tarkoitetaan tilanteita, joissa 

yrityksen omaisuutta tai sen liiketoimintaa luovutetaan kokonaisuutena tai osittain tai yrityksen 

rakennetta muutetaan siten, ettei järjestelyn toisena osapuolena ole ulkopuolinen taho eikä 

omaisuuden siirtämisessä noudatettava hinnoittelu perustu markkinahintaan. Käytännössä 

yrityskauppoja, yritysostoja, pidetään yritysjärjestelyinä. (Immonen, 2018, 19–44) 

 

Yrityskauppoja voidaan erotella sen mukaan, mikä kulloinkin on kaupan kohteena. 

Suomenkielisessä terminologiassa erotetaan substanssi- tai liiketoimintakauppa sekä 

yhtiöosuus- tai osakekauppa eli omistuskauppa. Kun yrityskaupassa ostetaan kohteena olevan 

osakeyhtiön osakkeet, myyjänä on osakkeenomistaja.  Kauppa kattaa kohdeyhtiön varat ja velat 

sen mukaisina kuin ne ovat kaupan tekemisen ajankohtana tai sopimuksessa 

sovittuina.  (Immonen, 2018, 19–44)  
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Due diligence tarkoittaa suunnitellun yrityskauppakohteen tarkastusta. Onnistunut 

yrityskauppa edellyttää ostettavan yrityksen kokonaisvaltaista tuntemusta. Ennen kaupan 

toteuttamista tehdään ennakkotarkastus, jolla luodaan edellytykset onnistuneelle 

yrityskaupalle. Due diligencen tarkoitus on antaa yritysjärjestelyn osapuolelle selkeä kuva 

kohteesta ja sen arvosta sekä vähentää tuntemattomiin vastuisiin liittyvää riskiä. Due diligencen 

suorittajan tulee tuntea ostajan yrityskaupan motiivit, jotta tämä voi keskittyä tutkimuksessa 

olennaisiin seikkoihin. (Katramo et al., 2013, 52)  

 

Integraatio tarkoittaa yhden tai useamman toiminnon, osaston tai organisaation yhdistymistä 

tai sulautumista toisiinsa. Yritykauppakontekstissa integraatio viittaa kahden, ostavan ja 

ostettavan, organisaation yhdistymiseen. (Hassett, Räikkönen & Rantala, 2011, 179) 

 

Osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröinnillä. 

Suomessa on kaksi osakeyhtiömuotoa, yksityinen osakeyhtiö ja julkinen osakeyhtiö. 

Osakeyhtiön toiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen osakkeenomistajille, jollei 

yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty (OYL 1:5). Osakeyhtiön oikeudet ovat erillään 

osakkeenomistajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Osakkeenomistajien välisellä 

osakassopimuksella on määritetty, miten osakkeenomistajat sitoutuvat käyttämään omistuksen 

tuomia oikeuksia yhtiössä, miten he sitoutuvat toimimaan yhtiössä tai miten he ovat sitoutuvat 

omistamaan kyseisen yhtiön osakkeita.  (Villa, 2013, 197–202) 

 

Euroopan perheyritysjärjestöjen edunvalvontajärjestö GEEF määrittelee perheyrityksen 

seuraavasti; 1) äänivaltaenemmistö on yrityksen perustaneella/perustaneilla luonnollisilla 

henkilöllä/henkilöillä tai yrityksen osakekannan hankkineella luonnollisella 

henkilöllä/hankkineilla luonnollisilla henkilöillä tai heidän puolisoillaan, vanhemmillaan, 

lapsellaan tai lapsen rintaperillisillään, 2) äänivaltaenemmistö voi olla välillistä tai välitöntä, 3) 

vähintään yksi suvun tai perheen edustajista on mukana yrityksen toiminnasta, johdossa tai 

hallinnossa, 4) listattujen pörssiyhtiöiden perustajalla tai ostaneelle henkilöillä tai heidän 
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perheellään tai jälkeläisillään on 25 prosentin osuus osakkeiden tuottamasta äänivallasta. 

(www.yrittäjät.fi)   

Tilastokeskuksen Yritysrekisterin mukaan Suomessa oli 286 042 yritystä vuonna 2018, pois 

lukien maa-, metsä- ja kalatalous. Yritykset työllistivät 1,4 miljoonaa ihmistä, joista noin 935 

000 teki työtä pk-yrityksissä. Yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä. Uudet 

työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin koko 2000-luvulla. Pk-

yritykset loivat työpaikkoja yli 150 399 hengelle vuosina 2001—2018. Työpaikoista noin 

87 500 syntyi alle 50 hengen yrityksiin. Yritysten 434 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet, 

58 prosenttia, syntyy pk-yrityksissä. Pk-sektorin osuus bruttokansantuotteesta on runsaat 

40 prosenttia. Suomen yrittäjistä 68 prosenttia on yksinyrittäjiä. Naisyrittäjiä on 35 prosenttia 

Suomen yrittäjistä. (www.yrittäjät.fi) 

Yritysluokittelu: 

Suuryritys; vähintään 250 henkilöä työllistävä yritys, 655 kpl (0,2 %)  

Pk-yritys: alle 250 henkilöä työllistävä yritys 

• alle 10 työntekijän yritykset ovat mikroyrityksiä, 265 894 kpl (93 %) 

• alle 50 työntekijän yritykset ovat pienyrityksiä, 16 498 kpl (5,8 %) 

• 50—249 työntekijän yritykset ovat keskisuuria, 2995 kpl (1 %) 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimusraportti muodostuu kuudesta eri osiosta. Ensimmäisessä eli johdanto-osuudessa 

taustoitetaan tutkimus sekä kuvataan tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma pää- ja 

alakysymyksineen, näkökulma, rajaukset ja käsitteet. Lisäksi kuvataan tutkimuksen viitekehys 

ja tutkimuksen rakenne. 

 

Tutkimusraportin teoreettisen osuuden, toisessa luvussa, keskitytään ostajan motiiveihin 

yrittäjyyttä ja yrityskauppaa kohtaan (Marks & Mirvis, 2001) sekä myyjän toimenpiteisiin 



11 

 

 

 

ennen myyntitoimeksiantoa, yrityskauppaprosessiin (Katramo et al., 2013; Tall et al., 2015; 

Liimatainen et al., 2020). sekä asiantuntijapalveluihin (Varamäki et al., 2013; Viljamaa, 2011).  

Teoriaosuuden kolmannessa luvussa kuvataan yrityskaupan kriittisiä menestystekijöitä 

(Gomes, Angwin, Weber & Tarba, 2013), integroinnin onnistumisen edellytyksiä (Bergamin & 

Braun, 2018), yrityskauppavirheitä ja epäonnistumisen syitä (Liimatainen et al., 2020; 

Kuusimäki, 2011) ja haasteita (Haspeslagh et al., 1991)  

 

Tutkimusraportin neljännessä luvussa kuvataan tutkimuksen metodologiaa; 

tutkimusmenetelmän ja strategian valintaa, tutkimusprosessin kulkua, tutkimustapausten 

valintaa, aineiston keräämisen metodeja, haastattelun teemoja ja luokittelutapoja sekä 

analysointimenetelmiä. Kappaleen lopussa analysoidaan tutkimuksen luotettavuutta, 

reliabiliteettia ja validiutta. 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus kuvataan tutkimusraportin viidennessä luvussa. Empiirinen 

osuus on jaettu yrityskauppaprosessin mukaisiin pääotsikoihin: yrityskauppaa edeltävä vaihe, 

yrityskaupan neuvotteluvaihe ja kaupan haltuunotto ja integrointi sekä liiketoiminnan 

onnistuminen ja kehittäminen yrityskaupan jälkeen.  Asiantuntijoiden käyttö ja myyjän rooli on 

kuvattu sekä alaotsikoiden alla että omina teemoinaan. Tekstiin upotetuilla taulukoilla ja 

kuvioilla pyritään yksinkertaistamaan sekä havainnollistamaan lukijalle tutkimuksen empiirisiä 

havaintoja. 

 

Tutkimusraportin yhteenvedossa, kuudennessa luvussa, kerrotaan päätelmät siitä, mitkä tekijät 

ovat mahdollistaneet yrityskauppaprosessissa onnistumisen, mitä haasteita ostajayrittäjät ovat 

kokeneet ja kuinka haasteet on ratkaistu. Yhteenvedossa kuvataan myös käytetyt 

asiantuntijapalvelut, havainnot myyjän roolista prosessissa ja yrityskoon vaikutuksien 

mahdolliset erot. Yhteenvedossa esitetään tutkimuskysymyksiin saadut vastaukset 

kysymyskohtaisesti. Luvun lopussa esitetään tutkimuksen teoreettiset ja liikkeenjohdolliset 

vaikutukset sekä jatkotutkimusmahdollisuudet.  
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2 YRITYSKAUPPAPROSESSI 

Yrityskauppa on vaihtoehto yritystoimintaa aloittavalle. Asiantuntevasti hoidetun yrityskaupan 

jälkeen liiketoiminta jatkuu katkeamatta. Osaava välittäjä voi auttaa liiketoiminnan 

suunnittelussa ja kehittämisessä. Luopuvat yrittäjät tulevat usein monessa asiassa vastaan, jotta 

uusi yrittäjä menestyisi. Yrityskauppaa pidetään onnistuneena, kun kaikki osapuolet ovat siihen 

tyytyväisiä. Yritystoiminnan perustaminen ei ole merkittävästi edullisempana kuin valmiin 

yrityksen ostaminen. Yrityksen tulevaisuutta ajatellen voidaan perustetun uuden yrityksen 

liiketoimintariskiä pitää suurempana kuin yritystoiminnan jatkamista. (www.ov-foorumi.fi) 

2.1 Ostajayrittäjän motiivit 

Riskinsietokyky, koettu pystyvyys, ja koettu nettohaluttavuus (ks. kuvio 2) ovat tekijöitä, jotka 

ennustavat itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ja yrittäjäksi ryhtymistä. Tekijöiden 

tunnistamisella on merkittäviä vaikutuksia niille, joilla on mahdollisuus ohjata ja vaikuttaa 

uravalintoihin. Tutkijat suosittelevat, että kouluttajat, päättäjät ja muut yrittäjyyden 

vahvistamista tukevat toiminnot keskittyisivät yrittäjyydessä koetun pystyvyyden lisäämiseen. 

(Segal et al., 2005, 54) 

 

Kuvio 2. Aikomus yrittäjäksi -mallin tulokset (mukaillen Segal 2005, 51) 
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Gilad ja Levine (1986) on kehittäneet yrittäjyyden motivaatioon työntö- ja vetoteorian. Teorian 

mukaan yksilöt työntyvät yrittäjyyteen työntötekijöiden eli negatiivisten ulkoisten voimien, 

kuten tyytymättömyyden, työllistymisvaikeuksien, riittämättömän palkan tai joustamattomien 

työaikataulujen vuoksi. Ja vastaavasti yrittäjyyteen houkuttelevat vetotekijät, kuten itsenäisyys, 

itsensä toteuttaminen ja vauraus. (Segal et al., 2005, 44) Remeksen (2018, 71) mukaan 

yrittäjäksi ryhtymisen pääasialliset syyt jakautuivat taloudellisiin seikkoihin ja itsensä 

toteuttamisen haluun. Tyytymättömyys vallitsevaan tilanteeseen, lähtöorganisaation tilanne ja 

työttömyysuhka olivat työntötekijöitä. Vetovoimatekijöitä olivat itsensä toteuttaminen ja 

kehittäminen sekä sopivan liiketoimintamahdollisuuden ilmaantuminen.  

  

Yrittäjänä oleminen tarjoaa henkilökohtaisen haasteen, jota monet ihmiset pitävät parempana 

kuin toiselle työskentelemistä. Yrittäjä, itsenäinen ammattiharjoittaja, aloittaa, organisoi, johtaa 

ja ottaa vastuun yrityksestään. Yrittäjät hyväksyvät omistamiseen liittyvät henkilökohtaiset 

taloudelliset riskit, mutta hyötyvät mahdollisesta menestyksestä. Yrittäjänä (Campbell, 1992) 

olemista pidetään usein epämiellyttävänä, koska yrityksen perustamisprosessiin liittyy 

tilanteita, joissa joutuu kohtaamaan epävarmuutta, epäonnistumista ja turhautumista. (Segal et 

al., 2005, 42) 

 

MacMillan (1986) on ehdottanut intensiivistä tutkimusta elämäntapayrittäjistä, joilla on 

kokemusta useiden yritysten perustamisesta. Elämäntapayrittäjillä on ollut mahdollisuus oppia 

ja selviytyä aikaisemmista haasteita. He ovat kasvattaneet yrittäjyystaitojaan kokemuksen 

kautta. Tutkimalla näitä yrittäjiä paljastettaisiin ja tunnistettaisiin yrittäjien taitoja ja tekniikoita 

sekä saataisiin syvempää ymmärrystä yrityksen perustamisprosessista. Yrittäjyystaidot voi 

oppia kouluttautumalla ja harjoittelemalla mutta ne voi myös oppia tekemällä eli taidot 

kumuloituvat ja parantuvat kokemuksen myötä. Siksi aikaisempaa perustamiskokemusta 

pidetään erittäin arvokkaana. (Zhang, 2011, 189–190)  

 

Yritystoiminnan jatkajat ovat kokeneita, pitkän linjan yrittäjiä. Heillä on ennestään jo ainakin 

yksi yritys sekä aiempaa kokemusta yrityskaupoista. Jatkajia motivoivat osaamisen 

hyödyntäminen, liiketoimintamahdollisuus ja itsensä toteuttaminen. Nämä motiivit ohjaavat 
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heitä ostokohteiden etsinnässä ja tavoitteiden asettamisessa. He hakevat kohteekseen 

entuudestaan tutulta toimialalta kannattavaa ja kasvavaa yritystä. (Pihkala et al., 2019, 2) 

2.2 Myyjän rooli prosessissa  

Omistajanvaihdoksien syitä ovat iän lisäksi halu siirtyä eläkkeelle, työhön kyllästyminen, 

kannattamaton liiketoiminta, halu viettää enemmän vapaa-aikaa yksin ja perheen kanssa, liian 

vaativan työ, sopivan jatkajan puuttuminen, terveydelliset syyt, välttämättömyys yrityksen 

kasvulle ja itsensä kehittämisen tarve. Ikä motiivina on selkeästi suurin syy, 61 prosenttia 

(Malinen & Stenholm, 2003). 

Omistajanvaihdoksille on yhteistä myyjän luopumisen tuska, joka kuitenkin on yksilöllistä. 

Myyjien pitäisi enemmän hyödyntää asiantuntijapalveluja luopumisen tuskan käsittelyssä. 

Ulkopuolisissa yrityskaupoissa on tärkeää sopia kaupanehdoissa myyjän roolista vaihdoksen 

jälkeen. Näin vältytään molemminpuolisilta pettymyksiltä ja turhilta odotuksilta. Myyjillä on 

usein kymmenien yrittäjävuosien jälkeen merkittävää osaamis-, kokemus- ja taloudellista 

pääomaa, jota olisi hyödynnettävä, joko oman tai muiden yritysten kehittämisessä. (Varamäki 

et al., 2013, 127).  

Yrityksen myyntiprosessi kestää noin kymmenen kuukautta mutta saattaa venyä yli vuoden 

mittaiseksikin. Yleisin tilanne on se, että yrityskauppa ei onnistu tai yritys lopetetaan 

yrittämättä edes myydä sitä. Ainoa keino kaupan nopeuttamiseksi ja varmistamiseksi on, että 

kauppaprosessiin panostetaan aikaa, rahaa ja asiantuntijuutta. (www.ov-foorumi.fi) Myyjän 

roolista yrityskauppaprosessissa on tehty tarkastuslista (ks. taulukko 1) (Varamäki et al., 2013, 

128).  
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Yrityksen myyjän tarkastuslista 

Ennen 
omistajanvaihdosta 

* Näe yrityksen tai liiketoiminnan myynti mahdollisuutena - itsellesi mahdollisuutena 
elämässäsi, ostajalle mahdollisuutena yrityksessäsi.                                                                 
* Laadi yrityksellesi myyntistrategia tarvittaessa asiantuntijoiden kanssa                           
* Kehitä yritystäsi myyntihetkeen asti, silloin se on kilpailukykyinen ostajan 
näkökulmasta ja yrityksesi prosessit toimivat, vaikka siirrytkin pois johdosta                     
* Etsi ostajaa monikanavaisesti, rohkene sanoa ääneen, että olet myymässä yritystä     
* Arvioi yrityksesi arvo realistisesti yhdessä asiantuntijoiden kanssa 

Omistajanvaihdoksen 
aikana 

* Kiinnitä omistajanvaihdosprosessiin omat asiantuntijat                                                        
* Käy neuvottelut ostajaehdokkaiden kanssa luottamusta rakentaen ja joustavasti 
omat tavoitteesi huomioiden                                                                                                          
* Huomioi kauppahinnasta neuvoteltaessa ostajan kannattavan toiminnan 
edellytykset kaupan jälkeen. Tiedosta, että eri ostajille yrityksesi arvo on erilainen        
* Sovi kaupan kohde ja ehdot selkeästi ja kirjallisesti                                                                
* Sovi omasta vaihdoksen jälkeisestä roolistasi kauppaneuvotteluissa                                 
* Jos luottamusta ei synny ja vastaan tulee aina uusia ja uusia ongelmia, keskeytä 
neuvottelut                                             

Omistajanvaihdoksen 
jälkeen 

* Toimi sovitulla tavalla ostajan ja jatkajan tukena                                                                   
* Tarjoa omaa asiantuntemustasi ja kokemustasi myös muiden yrittäjien 
hyödynnettäväksi ja mahdollisesti myös oman pääoman ehtoista riskirahoitusta 
muiden yritysten kehittämiseksi ja kasvattamiseksi                                                                  
* Mikä jos ostaisit tai perustaisit uuden yrityksen? 

Taulukko 1. Myyjän tarkastuslista yrityskauppaprosessissa (Varamäki et. al., 2013, 128) 

Omistajanvaihdosprosessissa myyjän ominaisuudet voivat vaikuttaa sekä positiivisesti, että 

negatiivisesti. Ostopäätöstä vahvistavana oli koettu myyjän avoimuus tietojen antamisessa, 

myös sellaisten, joita ei kirjanpitoaineistosta ollut nähtävissä. Erityisesti ”sudenkuoppien” ja 

kehittämismahdollisuuksien avaaminen oli ollut jatkajaehdokkaalle merkityksellistä. Yrittäjän 

aito ylpeys omasta yrityksestään, ja tieto siitä, että asiakkaat ja yhteistyöverkosto ovat pitäneet 

yrittäjästä, olivat vaikuttaneet positiivisesti jatkajaehdokkaisiin. Yrityskaupan onnistumista oli 

edistänyt myyjän antama tuki jatkajan kannustamiseksi prosessin aikana ja riittävän pitkään 

omistajanvaihdoksen jälkeenkin. Perehdyttäminen oli koettu riittäväksi. Myyjä oli myös 

hoitanut asiakkuuksien siirrot tyylikkäästi ja rahoitus oli järjestynyt helposti. (Remes, 2018, 66- 

67) 

 

Negatiivisesti prosessissa etenemiseen olivat vaikuttaneet luopuvan yrittäjän henkilökohtaiset 

ominaisuudet, kuten painostus nopeaan päätöksentekoon, tunne tärkeiden tietojen 

pimittämisestä ja luopujan päätös prosessin keskeyttämisestä. Negatiivinen kuva myyjästä ei 
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aina vaikuttanut ostopäätökseen, koska jatkaja ei välttämättä näe myyjän huonoa mainetta 

asiakkaiden keskuudessa ongelmallisena, vaan luottaa oman tapaansa toimia, saavuttavaa 

parempi maine ja mahdollisesti menetetyt asiakkaat takaisin. (Remes, 2018, 65–67) 

Yritystä pitää kehittää myyntihetkeen asti. Myyjän mukaan yritys tarjoaa riittävän tuoton, mutta 

yritys ei uudelle omistajalle siirryttyään enää ole yhtä tuottava, koska tuottoon kohdistuu 

aiempaa suurempi rasitus pääomakuluista. Sen lisäksi, että yrityksen liiketoimintaa on 

kehitettävä tulevaa tuottoa ajatellen, on tärkeää varmistua yrityksen elinkelpoisuudesta kaupan 

jälkeen.  (Varamäki et al., 2014, 100) 

2.3 Yrityskauppaprosessi 

Yrityskauppa on orgaanisen kasvun ohella yksi tapa nopeuttaa yrityksen kasvua sekä auttaa 

taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Yrityskaupan onnistuminen on 

tärkeää sekä yritysjohdolle että yrityksen omistajille. Yrityskauppa on kokonaisuus, jonka osa-

alueiden ymmärtäminen luo edellytykset prosessin (ks. kuvio 3) onnistumiselle. (Kartamo & 

al., 2013, 28) 

 

Kuvio 3. Yrityskauppaprosessi 

Koska yrityskauppaprosessin rajoista ei ole saavutettu yksimielisyyttä; milloin yritysosto alkaa 

tai päättyy, mitkä ovat prosessin vaiheet ja miten ne luonnehditaan, voidaan ratkaisevana 

hetkenä pitää omistuksen siirtymistä. (Gomes, et al., 2013,16) Yrityskauppaprosessi on jaettu 

kirjallisuudessa eri vaiheisiin (ks. taulukko 2), riippuen tutkijan tai kirjan tekijän 

lähestymistavasta. 
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Taulukko 2. Yrityskauppaprosessin vaiheiden jaotteluja 

 

Yritysosto sisältää riskejä mutta luo myös mahdollisuuksia. Yritysjohdon tavoitteena on 

maksimoida yritysoston mahdollisuudet ja minimoida riskit. Siksi sen valmistelu ja 

jalkauttaminen vaativat paljon resursseja sekä erityistaitoja. Tavoitteiden saavuttamisessa 

johdon onnistumista auttavat järkevä ja huolellinen valmistautuminen, tarkka 

toimintasuunnitelma ja sen tiukka ja kokonaisvaltainen toimeenpano. Yritysostoihin liittyvä 

tietämys ja osaaminen on ammattimaistunut viimeisinä vuosikymmeninä. (Bergamin & Braun, 

2018, 1–2) 

2.3.1 Yrityskauppaa edeltävä vaihe 

 

Kuvio 4. Yrityskauppaa edeltävä vaihe 

Onnistunut yhdistäminen alkaa jo ennen yrityskaupan aloittamista. Kun strategiset tavoitteet ja 

valintaperusteet on asetettu, sopimusta suunniteltu ja potentiaaliset kohteet seulottu, arvioitu ja 

heidän kanssaan neuvoteltu, on avainhenkilöiden, henkilöstöasiantuntijoiden sekä 

neuvonantajien käsiteltävä jatkuvasti kaupan tarkoitusta, sisältöä, kohdetta sekä ihmisiä. 

(Marks et al., 2001, 82) 
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Yritysostomotiivit 

Yritysostopäätöksen motiiveja ovat arvonluonti horisontaalisella tai vertikaalisella 

integraatiolla, toiminnan laajentaminen uusille osa-alueille, markkina-aseman kasvattaminen, 

yhtiön resurssien tehokkaampi hyödyntäminen ja kilpailuedun hankkiminen. 

Strategisen motiivin selkeys on olennaista yritysostoprosessin onnistumisen kannalta.  

Yritysoston motiivien ymmärtämisestä on hyötyä myös yrityksen myyjälle. Ostajan motiivien 

ymmärtäminen luo pohjaa neuvotteluille ja auttaa määrittämään kohteen hintaa sekä ostajan 

käyttäytymistä. (Katramo & al., 2013, 30) 

 

Ostostrategian määrittäminen 

Strategian asettaminen aloitetaan tutkimalla oman organisaation kilpailu- ja markkina-asemaa, 

sen vahvuuksia ja heikkouksia sekä ylimmän johdon tavoitteita ja päämääriä. Saadut tulokset 

määrittelevät yrityksen suunnan nykyisen liiketoiminnan kasvuun, kannattavuuden tai 

markkinoille pääsyn lisäämiseen, toiminnan laajentamiseen uusille liiketoiminta-alueille tai 

rahavarojen sijoittamiseen. (Marks et al., 2001, 82)  

 

Seth, Song ja Pettit (2000) ja Seth (1990a, 1990b) mukaan yritysostajan osakkeenomistajilleen 

tähtäävien hyötyjen rationaaliset motiivit voidaan jäljittää yrityksen strategiassa olevaa 

yritysjärjestelystrategiaan. Yritysjärjestelyihin motivoivat markkinavoimat, mittakaavan 

luomat taloudelliset hyödyt, vakuutusten antamat edut sekä riskien hajauttaminen. (Welch et 

al., 2020, 847) 

 

Yritysostostrategian tulee perustua yrityksen strategisiin valintoihin ja linkittyä yrityksen 

kasvustrategiaan. Yrityksen hallituksella ja johdolla on oltava yhteinen ymmärrys millaiset 

yritykset sopivat yhtiön strategiaan. Johdon laatiman toimiala- ja markkina-analyysin avulla 

pystytään johtamaan liiketoimintaa ja suunnittelemaan epäorgaanista kasvua. Ulkopuolisen 

tekemä analyysi on yksi tapa saavuttaa objektiivista tietoa yritysostostrategian tueksi. 

(Liimatainen & al., 2020, 256–257)  
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Ostokohteiden kartoitus 

Ostokohteen kiinnostavuuteen vaikuttavat toimialan-, tuotteen- tai palvelun kiinnostavuus, 

valmis asiakaskunta, tunnettuus verkostossa, todetut kehitysmahdollisuudet, yrityksen sijainti 

eritoten palvelualan yrityksissä sekä taloudelliset mittarit. Jatkajat näkivät yrityksen 

kehittymismahdollisuudet oman osaamisen, tekemisen ja toimialan kautta sekä tuotteen ja 

palvelun ominaisuuksien, niiden parantamisen, valikoimien laajentumisen kautta. Jatkajat 

kokivat liikevaihdon laskun vähemmän merkityksellisenä, koska tiesivät sen johtuvan edellisen 

yrittäjän jaksamisen vähenemisestä. (Remes, 2018, 65) 

 

Yritysjärjestelyn keskeisin tavoite on parantaa ostokohteen operatiivista tulosta tai saada aikaan 

kustannussäästöjä. Oston syitä voivat olla markkinaosuuden valtaaminen, kilpailijan 

eliminoiminen, uudelle markkina-alueelle tai uuteen liiketoimintaan siirtyminen tai 

tuotantokapasiteetin lisääminen. Yritysostolla voidaan laajentaa asiakaskuntaa, lisätä yrityksen 

menestymisen kannalta tärkeitä resursseja ja kyvykkyyksiä. Yritysostojen avulla oston 

motiiveja on mahdollisuus toteuttaa melko yksinkertaisesti ja nopeasti orgaaniseen kasvuun 

verrattuna. (Katramo & al., 2013, 31–32) 

 
Synergioiden kartoitus 

Yritysostoilla tavoitellaan synergiaetuja. Synergiapotentiaali nähdään mahdollisuutena, jossa 

ostavan ja ostettavan yrityksen yhdistetty toiminnan tulos on yritysoston ja 

sopeuttamistoimenpiteiden jälkeen suurempi kuin tulosten summa ennen yritysostoa. 

Synergian syntyminen edellyttää, että ostajan ja ostokohteen toiminta ja resurssit sopivat 

yhteen. Synergiaetuja voidaan saavuttaa markkinoinnissa, rahoituksessa, tutkimus- ja 

tuotekehityksessä tai tuotannossa. (Katramo & al., 2013, 34–35) 

 

Saatavien synergioiden määrän myös negatiivisten todentaminen on osa prosessia, erityisesti 

jos ostajan ja myyjän asiakkaiden, tuotteiden tai hankintojen päällekkäisyydet tai 

täydentävyydet ovat merkittäviä ostokohteen kokoon ja kassavirtaan nähden. Synergioiden 

arvioinnissa on tärkeää tehdä realistiset oikeisiin lukuihin perustuvat tuottolaskelmat, joilla 
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voidaan myös perustella maksettua kauppahintaa. Jos synergialaskelmiin liittyy epävarmuutta, 

voidaan päätyä maksamaan ylihintaa. (Katramo & al., 2013, 44) 

2.3.2 Yrityskaupan neuvotteluvaihe 

Yrityskauppaprosessista voidaan tunnistaa yrityskauppaneuvottelun vaihe (ks. kuvio 4). 

Neuvotteluvaihe alkaa ostajan tai myyjän yrityskauppaan liittyvästä ensimmäisestä 

yhteydenotosta ja päättyy kauppasopimuksen allekirjoittamiseen. Havainto tukee 

aikaisemmassa tutkimuksessa esitettyä näkemystä, jonka mukaan yritys kauppa voidaan jakaa 

kolmeen vaiheeseen (esim. Meijaard 2005; Van Teeffelen 2010; Varamäki et al., 2012c). (Tall, 

2014, 148) 

Kuvio 5. Yrityskaupan neuvotteluvaihe 

Neuvotteluprosessi 

Kun sopiva kohde on löytynyt, voidaan aloittaa neuvottelut. Tarvittaessa on laadittava 

salassapitosopimus, jolla turvataan osapuolten asemaa neuvottelujen aikana.  Neuvottelujen 

alussa ostajan on selvitettävä, onko neuvottelijalla osakkeenomistajien valtuutus neuvotella 

kaupan ehdoista ja tarvittaessa toteuttaa kauppa. Neuvottelun avoimuus lisää osapuolten välistä 

luotettavuutta ja uskottavuutta. Mitä enemmän saatavissa on luotettavaa informaatiota, sitä 

tehokkaammin prosessi etenee ja osapuolten näkemykset lähenevät toisiaan. (Katramo & al., 

2013, 47-48) 
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Neuvottelujen tavoitteena on osapuolten näkemysten yhteensovittaminen ja kauppahintaan 

vaikuttavien tekijöiden esille tuominen. Ennen tarkastuksen, due diligencen, toteuttamista 

ostajan on yksilöitävä ostettavat kohteet ja määriteltävä alustavasti niiden arvot.  Jos osapuolten 

näkemykset eivät vastaa toisiaan eikä kaupan syntymiselle nähdä edellytyksiä, ei due diligenceä 

tehdä. (Katramo & al., 2013, 47–48) 

 

Ostokohteen arvonmäärittäminen 

Yrityksen hinnanmäärittämisprosessi jaetaan kolmeen vaiheeseen (ks. kuvio 6). Ensimmäisessä 

strategian tarkastamisvaiheessa analysoidaan yrityksen toiminta-ajatus, visio, missio, valitut 

strategiset liiketoiminta- ja muut toiminta-alueet ja niiden toimintaedellytykset sekä sisäiset 

tekijät kuten asiakkuudet, asiakaskohderyhmät, yhteistyökumppanit, kilpailijat ja ulkoiset eli 

poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset ja ekologiset tekijät. Lisäksi analysoidaan 

toiminnan tehokkuutta, organisaation tarkoituksenmukaisuutta ja talouden tilaa. Analysoinnin 

pohjalta yritys voi hahmottaa tulevaisuuden toimintaedellytyksiään. (Vilkkumaa, 2010, 89–

109) 

 

Toisessa eli tilinpäätösanalyysivaiheessa muodostetaan käsitys yrityksen aikaisemmasta 

kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta. Kolmannessa vaiheessa arvioidaan 

yrityksen tulevaa kehitystä sekä riskejä. Tuleva kehitys perustuu yrityksen tulevina vuosina 

tuottamaan taloudelliseen hyötyyn. Tulevan hyödyn arviointi on haastavaa ja hinnan 

määrittämiseen on löydettävä riittävän luotettava perusta. Määrittäminen riippuu tekijästä eli 

tekeekö sen yritys itse tai ostaja. Riskiarviointi perustuu yrityksen riskikohteiden, 

esiintymistiheyden, vakavuuden, seurauksien ja hallinnan analysointiin. (Vilkkumaa, 2010, 89–

109) 
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Kuvio 6. Yrityksen hinnan määrittämisprosessi (Vilkkumaa, 2010, 89) 

 

Jos myyjän hintapyyntö vastaa yrityksen resurssien liiketaloudellista arvoa, on yritysosto 

kannattava investointi ostajalle vain, jos sillä saadaan aikaan merkittäviä synergiavaikutuksia. 

Ilman synergiavaikutuksia yrityksen ostaminen on kannattavaa, jos kauppahinta on ostokohteen 

liiketaloudellista arvoa alhaisempi. Ostajan riskit liittyvät oikean hinnan maksamiseen, eli onko 

sekä kohteen että synergioiden arvonmääritys tehty ostajan kannalta oikein. (Katramo & al., 

2013, 46) 

 

Yritysostaja voi vaikuttaa yritysoston riskeihin neuvottelemalla mahdollisimman alhaisen 

kauppahinnan sekä kaupan ehdot, jotka pienentävät tuleviin kassavirtoihin liittyviä riskejä. 

Ostajan näkökulmasta korkeampi kauppahinta on hyväksyttävissä, jos se perustuu 

tulevaisuudessa tulevaan kassavirtaan ja maksetaan lisäkauppahintana. Kaupan ehdoiksi 

voidaan asettaa avainhenkilöiden sitouttaminen, kauppakirjan kilpailu-, rekrytointi-, ja 

houkuttelukiellot, myyjän vakuutukset, vastuut sekä sulkutili. (Liimatainen & al., 2020, 368) 

 

Kaupan rakenteen suunnittelu 

Kaupan rakenteen huolelliseen suunnitteluun liittyy markkinariskien, verotuksen ja 

kirjanpitokäytäntöjen selvittäminen ennen kauppaa. Suunnitteluvaiheessa on arvioitava 

transaktiossa tarvittavan rahoituksen määrä, kustannukset sekä rahoituksen rakenne. Ostajan 

kannalta yrityskaupan toteuttaminen edellyttää näkemystä tulevan liiketoiminnan 

kehittymisestä, investointitarpeista, omistajien vaatimuksista vuosittaisen voitonjaon osalta 
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sekä omistajien mahdollisista irtautumisista tulevaisuudessa. Yrityskaupan toteuttamistapa 

sekä yhtiön omistajien tilanne voivat vaikuttaa rahoitusvaihtoehtoihin. (Katramo & al., 2013, 

46–47) 

 
Due diligence 

Tarkastuksen suorittaa yleensä ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä kokemus 

objektiivisen ja luotettavan arvion tekemiseen ostokohteesta sekä sen riskeistä ja 

mahdollisuuksista. Asiantuntemusta löytyy tilintarkastusyhteisöistä, asianajotoimistoista ja 

liikkeenjohdon konsulttitoimistoista. Liiketoiminnan olosuhteiden tarkastamisen tekee usein 

ostajayrityksen johto ja kontrollerit. Osa-alue on yrityskaupan onnistumisen kannalta 

keskeinen. Ostettavan yrityksen on vastattava ostavan yrityksen strategisia ja kaupallisia 

tavoitteita, joten ostajan on ymmärrettävä näihin vaikuttavat seikat. Tämän asian 

ymmärtämättömyyttä pidetään perussyynä yrityskauppojen epäonnistumisiin. (Katramo & al., 

2013, 53–54)   

 

Liiketoiminnan due diligencessä on panostettava kilpailuolosuhteiden selvittämiseen, 

budjettiedellytyksiin, informaatiosysteemien tarkoituksenmukaisuuteen ja toimivuuteen sekä 

oikeudellisiin ja ympäristöön liittyviin tekijöihin. (Katramo & al., 2013, 53–54) Tyypillisesti 

due diligenceä hallitsevat finanssialan ihmiset. Mutta on tärkeää saada joukkoon henkilöitä, 

jotka luotaavat tarkastuksessa riittävän syvälle ja tunnistavat menestystä estävät virheet. 

Tarkastusryhmän laajentaminen parantaa tarkastuksen laatua. Osallistujia pitäisi pyrkiä 

ottamaan mukaan operatiivisesta toiminnasta kuten henkilöstö- ja tietotekniikka-aloilta. 

Henkilöitä, jotka kaupan ja yhdistymisen toteutuessa tekevät työtä ostokohteen henkilöstön 

kanssa. (Marks et al., 2001, 84) 

 

Yksi tarkastuksen osa-alue on johdon ja avainhenkilöiden arviointi. Ostokohteen johto ja 

avainhenkilöt ovat onnistuneen yrityskaupan keskeiset takaajat. Yrityksen liiketoiminnan 

menestyksen takana on osaava johto, jolla on riittävä kokemus toimialalta ja liiketoiminnasta 

ja joka kykenee tekemään taloudellisia ennusteita kohteen liiketoiminnasta, tulevaisuudesta ja 

riskeistä. Avainhenkilöitä arvioitaessa keskeisiä selvittäviä asioita ovat johdon sitoutuminen 
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kohdeyhtiöön, motivaatio ja kyky toimia yhtenäisenä tiiminä. (Katramo & al., 2013, 54–55) 

Tietotekniikan näkökulmasta tarkastuksessa on selvitettävä missä määrin ostokohteen 

järjestelmä kykenee vastaamaan nykyisiin ja tuleviin liiketoiminnan tarpeisiin ja mikä tilanne 

on yritysten yhdistymisen ja odotettavissa olevan kasvun jälkeen. Jos kapasiteettia ja 

yhteensopivuutta ei ole, kustannukset vaikuttavat kaupan rahoitukseen. (Marks et al., 2001, 84) 

 

Due diligencessä on hyvä arvioida potentiaalisen ostokohteen johtamiskyvykkyyden laajuutta 

ja syvyyttä. Menestyneissä yritysostoissa ilmoitti 65 prosenttia että johdon kyvyt ovat tärkein 

arvonluomisen väline yhdistymisissä (Anslinger et al., 1996). Fiksut ostajat eivät arvioi 

pelkästään nykyisiä johtajia vaan mahdollisia tulevia johtajia. (Marks et al., 2001, 84) 

Ostokohteen yritysjohtajan osallistumisen aste kauppaa edeltävässä vaiheessa havaittiin olevan 

suurin ennustava voima työntekijöiden reaktioihin. Siksi on ostavan yrityksen johdon edun 

mukaista varmistaa, että heidän kollegansa ostokohteessa ovat aktiivisia ja kiinnostuneita ostoa 

kohtaan. (Teerikangas, 2012, 634) 

 

Rahoitus 

Yrityskauppaprosessissa rahoituksen järjestäminen on jatkajille yksi merkittävimmistä 

haasteista arvonmäärityksen ja hintapyynnön lisäksi. (Suomen Yrittäjät, 2016) Yrityskaupan 

rahoittamiseen on useita vaihtoehtoja mutta vaihtoehdot on selvitettävä rahoittajien kanssa. 

Neljä viidestä tarvitsee yritysostoon ulkopuolista rahoitusta. Rahoitusratkaisut räätälöidään 

tapauskohtaisesti. Rahoittaja kiinnittää huomiota yrityksen tuleviin kassavirtoihin ja niihin 

liittyviin riskeihin. Ostettavan yrityksen pitää olla liiketoiminnallisesti ja -taloudellisesti 

hyvässä kunnossa ja kauppahinnan tulee olla kannattavuuteen ja kassavirtaan suhteutettuna 

kohtuullinen. Ostajan henkilökohtainen osaaminen ja talous vaikuttavat rahoituksen ehtoihin ja 

takaisinmaksuaikaan. Yrityskauppaan liittyvät luotot pitää pystyä maksamaan noin viiden 

vuoden maksuohjelmalla. Omarahoitusosuus on tärkeä rahoituselementti ja rahoittajien 

edellytys. Myyjän rooli kaupan onnistumisessa on tärkeä, koska myyjä voi toimia yrityksen 

jatkuvuuden varmistajana ja rahoittajana, esimerkiksi osakkaana tai rahoittajana myöntämällä 

maksuaikaa, lainaa tai rahoittajille vakuuksia. (www.finnvera.fi) 
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Aikaisempaa yrityskokemusta omaavilla yrittäjillä odotetaan olevan enemmän yrityksen 

perustamiseen liittyviä taitoja ja sosiaalisia yhteyksiä kuin aloittavilta yrittäjiltä. Nämä taidot ja 

sosiaaliset yhteydet voivat antaa kokeneille yrittäjille etua riskipääoman hankkimisprosessissa. 

(Zhang, 2011, 187) Kokemusta omaavat yrittäjät tuntevat asiantuntijoita, joilla on suhteita 

riskipääoman sijoittajiin ja jotka voivat helpottaa riskipääomasijoitusprosessia. (Zhang, 2011, 

191). Yrityksen perustamiskokemus on keino rakentaa yrittäjän sosiaalista pääomaa. Yrittäjän 

taidot ja vakiintuneet yhteydet ovat tärkeitä riskipääomarahoituksen eri vaiheissa. Varhaisessa 

vaiheessa yrittäjälle on etua suhteista riskipääomamaailmaan. Myöhemmin yrittäjyyden 

paraneminen tuo hyötyä. Sarjayrittäjät saavat enemmän pääomasijoituksia kuin aloittelevat 

yrittäjät ja erityisesti kokeneet yrittäjät ovat saaneet enemmän pääomasijoituksia kuin 

aloittelevat yrittäjät. Tämä viittaa siihen, että yrittäjät oppivat aiemmasta kokemuksestaan ja 

pääomasijoittajat tunnistavat tämän. (Zhang, 2011, 203) Ostaja on yksi kolmesta tärkeimmästä 

rahoittajasta suurimmassa osassa omistajanvaihdoksia. Myyjä on 4–6 prosentissa tapauksista 

ollut yksi tärkeimmistä rahoittajista. (Varamäki et al., 2015, 52) 

Kaupan toteuttaminen 

Ostaja asettaa transaktiolle myyjältä saamansa tiedon ja arvionsa perusteella kauppahinnan ja -

ehdot. Lisäksi ostaja suunnittelee oston taloudelliset vaikutukset tulokseen, kassavirtaan ja 

taseeseen sekä kaupan toteuttamiseen tarvittavan ulkopuolisen rahoituksen ja sen hoitamisen 

kaupan voimaan tulon jälkeen. (Katramo & al., 2013, 45) 

 

Lopullisen ostopäätöksen tekemiseen voivat vaikuttaa myös muut ostajaehdokkaat. 

Kilpailevista ostajista voi muodostua taloudellinen etu. Myyjän myyntihinta oli korkeampi kuin 

mitä ostajat olivat tarjonneet, jonka seurauksena myyjä oli ymmärtänyt oman hintapyyntönsä 

epärealistisuuden ja laskenut myyntihintaa. Jatkajat voivat tuntea olevansa neuvotteluissa 

paremmassa asemassa kuin muut ostajat. Tällaisia syitä olivat paikkakuntalaisuus, nuori ikä, 

innostuneisuus oppia alan työtehtävät sekä myyjän oma näkemys jatkajasta. Muita 

ostopäätöksen vaikuttavia tekijöitä olivat yrityksen taloudellinen tilanne, sopivien 

yhtiökumppaneiden löytyminen, oma asenne ja osaaminen. (Remes, 2018, 65) 

 



26 

 

 

 

Toteutusvaiheessa osapuolet neuvottelevat lopulliset ehdot ja laativat kauppasopimuksen, jossa 

on sovittuna kaupan rahoitus- ja maksutapa, vastuukysymykset ja kauppahintajärjestelyt. 

Toteutusvaihe käsittää myös voimaantulopäivän tilinpäätöksen ja kauppahinnan 

tarkistamisen. Kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen kaupan voimaantuloon liittyy erillinen 

voimaantulo, johon voi liittyä erillisiä toteutumiseen liittyviä ehtoja. (Katramo & al., 2013, 57)  

2.3.3 Yrityskaupan jälkeinen vaihe 

Yrityskauppaprosessin loppuvaiheessa ostajayrittäjät, yrityksen jatkajat, toteuttavat 

yrityskauppaan liittyvät strategiset tavoitteensa. Tässä vaiheessa toteutetaan mahdollinen 

ostetun yrityksen integraatio jo aiemmin omistettuihin yrityksiin (Haspeslagh et al., 1991; 

Marks et al., 2011) ja aloitetaan yrityksen kasvu- ja kehittämisponnistelut (Tall, 2014). Tässä 

vaiheessa jatkajien johtamiskokemus on keskeinen menestystekijä. (Pihkala et al., 2019, 10) 

Kuvio 7. Yrityskaupan jälkeinen vaihe 
 
Haltuunotto ja integraatio  
 
Haltuunotto (Tall et al., 2015, 73) voidaan nähdä omana prosessinaan, joka liittyy ostokohteen 

omistuksen vaihtumiseen ja strategian muuttumiseen ostajayrityksen näkemyksen mukaiseksi. 

Haltuunoton ytimessä on, että omistuksen vaihtumisen jälkeen ostaja vastaa toiminnasta, 

varoista ja veloista ja huolehtii näistä vastuistaan. Integrointi on enemmän operatiivisen tason 

tekemistä sekä resurssien ja toimintatapojen yhdistämistä.  

 

Ostajayrittäjän tärkein tehtävä on ostokohteen haltuun ottaminen kaupan toteuttamisen eli 

voimaantulon jälkeen. Haltuunotolla tarkoitetaan ostokohteen kontrolliin ottamista ja 

integraatiolla kahden liiketoimintakokonaisuuden yhdistämistä. (Liimatainen et al., 2020, 389) 
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Haltuunotto huipentuu henkilöstön, asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien sitouttamiseen heti 

kaupan jälkeen. Ostajan on hyvä laatia suunnitelma, koska sopeuttamisvaihe on yrityskaupan 

onnistumisen kannalta kriittinen koska yhdistettäviä osa-alueita voi olla useita. (Katramo et al., 

2013, 57) 

Yrityksen haltuunottovaihe on kasvuhanke, joka aiheuttaa muutoksia organisaation rakenteessa 

ja johtamisessa. Muutoshetken ja sen vauhdin hyödyntäminen on mahdollisuus kasvuyrityksen 

arvon luomiseen. (Rothenbücher et al., (2012, 7) Koko yhtiö voi hyödyntää yritysostoa 

muutosten kohdentamiseksi ja vanhojen pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi. (Bertels & 

Cosach, 2012, 541). Yrityshankintaprojektit ovat laukaisseet yhtiöissä laajoja strategisia 

muutosprosesseja, jotka voivat johtaa yrityksen strategiseen uudelleensuuntautumiseen. 

(Bergamin et al., 2018, 24) 

Haltuunotto ja integrointi ovat tapauskohtaisia. Haltuunottovaiheessa (ks. taulukko 9) 

varmistetaan henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien pysyvyys, tutustutaan 

ostokohteeseen yksityiskohtaisesti, suunnitellaan ja toteutetaan integrointitoimet. 

Ostokohteesta löytyy todennäköisesti sekä positiivisia että negatiivisia yllätyksiä, jonka vuoksi 

on tärkeää tehdä haltuunottosuunnitelma. Liiketoimintastrategiaa päivitetään tarvittaessa.  

Onnistunutta haltuunottoa kuvaa suunnitelmallisuus, jämäkkä johtaminen ja tilanteen 

mukainen reagointi. Viestintä on tärkeässä roolissa. Henkilöstön, asiakkaiden ja muiden 

sidosryhmien kokeman epävarmuuden vähentämiseen on panostettava liiketoiminnan 

jatkuvuuden varmistamiseksi. Tuotteiden ja palveluiden sekä prosessien ja järjestelmien että 

tuotannon ja toimitusketjun kehittäminen ovat osa liiketoiminnan kehittämistä, joilla 

tavoitellaan strategian mukaisia synergiaetuja. (Tall et al., 2015, 74–76) 
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Näkökulmat Haltuunotossa huomioitavia asioita 

Johtaminen 

* Selkeä liiketoiminta- ja yritysostostrategia on lähtökohta yritysostolle                          
* Yritysoston suunnitteluun ja johtamiseen on tärkeä käyttää aikaa ja hyödyntää 
kokemusta                                                                                                                                          
* Muutoksia ja yllätyksiä tulee ja on hyvä varautua päivittämään suunnitelmia 
niiden perusteella 

Viestintä 

* Yrityskauppa aiheuttaa epävarmuustilanteen molempien yritysten henkilöstölle 
ja asiakkaille                                                                                                                                          
 * Yrityskauppa valmistellaan salassa ja kaupan jälkeen siitä tiedotetaan 
henkilöstöille, asiakkaille ja harkinnan mukaan julkisuuteen 

Henkilöstö 

* Henkilöstö on tärkeä huomioida avainresurssina yritysoston tavoitteiden 
saavuttamisessa                                                                                                                               
* Ostajan ja ostokohteen yrityskulttuuri voivat poiketa toisista ja 
yhteensovittaminen vaatii aikaa 

Asiakkaat * Avainasiakkaat voi informoida etukäteenkin, henkilökohtainen yhteydenpito 
lujittaa asiakassuhdetta parhaiten 

Liiketoiminnan 
kehittäminen 

* Kehitä uutta liiketoimintaa yritysoston tavoitteisiin pääsemiseksi                                   
* Seuraa toteutumaa, reagoi ja päivitä suunnitelmaa toimintaympäristön 
muuttuessa                                                                                                                                       
* Tuote- ja palveluvalikoiman yhdistäminen ja uudistaminen voi olla tavoiteltava 
synergiaetu                                                                                                                                      
* Tuotannon ja toimintaprosessien kehittämisessä voidaan valita ostajan, myyjän 
tai yhdistetyt toimintamallit                                                                                                              
* Molempien organisaatioiden tilaus- ja toimitusprosessien sekä talous- ja 
raportointiprosessien täytyy toimia myös haltuunottovaiheen aikana, mutta 
niiden integrointi voi olla tarkoituksenmukaista    

TAULUKKO 9. Ostokohteen haltuunotossa huomioitavia tärkeimpiä asioita eri näkökulmista. 
(Tall & al., 2015, 76) 

Integraatioprosessi toimintatapoineen on hahmoteltava ennen kaupan toteuttamista. 

Integraatiosuunnitelman lisäksi on luotava selkeä visio, vaikka kohdeorganisaatiosta onkin 

vielä vähän tietoa esimerkiksi henkilöstön ja organisaation taidoista ja pätevyydestä. Selkeän 

vision avulla vältytään yrityksen sisäiseltä epävarmuudelta ja välitetään ulospäin vahva 

mielikuva. Integraatiosuunnitelma sisältää tärkeimmät työvaiheet, välitavoitteet ja 

vastuuhenkilöt ja siinä voidaan kuvata myös erilaiset ”mitä, jos”- skenaariot. (Bergamin et al., 

2018, 6–10) 

 

Jos integraation todelliset motiivit eivät ole linjassa strategian kanssa vaan perustuvat ei-

rationaalisiin tekijöihin, kuten haluun johtaa toimialan suurinta yritystä tai pelko kilpailijoihin 

sulauttamisesta, niin yhdistymisen onnistuminen on epätodennäköistä. Näin yhdistymisellä ei 

saavuteta todellisia etuja. Tällaiset motiivit yrityskauppaan ja yhdistymiseen eivät ole 
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harvinaisia. Toimitusjohtajan ego oli ensisijainen voima, joka ohjasi yrityskauppoja (Boucher, 

1980). Mitä suurempi ostavan yrityksen toimitusjohtajan ego oli, sitä korkeamman palkkion 

yritys todennäköisesti maksaisi kohteestaan (Sirower, 1997). (Marks et al., 2001, 82–83) 

2.4 Asiantuntijapalvelut ja niiden rooli yrityskauppaprosessissa 

2.4.1 Asiantuntijapalveluiden tarve ja käyttö 

Yrittäjien tarve erilaisille asiantuntijapalveluille on tunnistettu jo vuosikymmeniä sitten. 

Smallbone et al. (1993) mukaan asiantuntija- ja ammattilaispalvelut ovat; 1) palveluita, jotka 

auttavat yritystä sen ongelmissa sekä kehittävät liiketoimintaa, 2) apua, joka on saatu 

erityisosaamista, -taitoja tai koulutusta omaavalta henkilöltä tai organisaatiolta tai 3) apua, joka 

on saatu yrityksen ulkopuolelta. Ammatilliset palvelut keskittyvät eri toiminta-aloihin kuten 

johtamiseen, kirjanpitoon, lakipalveluihin, markkinointitutkimukseen, suunnitteluun, 

kommunikointiin, arkkitehtuuriin, tuotantoon, logistiikkaan sekä informaatioteknologiaan 

(Nooteboom, Zwart, & Biljmolt, 1992).  Koska yrittäjyyttäkin voi oppia oli yrittäjyyskoulutusta 

tutkittaessa tunnistettu tarve tukea laman uhreiksi joutuneita yrittäjiä. Tukimuotoina olivat 

yritysidean kehittäminen sekä vanhan uudelleen arviointi. (Hurmerinta-Peltomäki & Nummela, 

2004, 233–236) 

Yrityskaupassa asiantuntija-avusta kieltäytyminen on riskinottoa. Asiantuntijan apu on sekä 

myyjän että ostajan etu ja sitä on runsaasti tarjolla. Ammattitaitoinen yritysvälittäjä takaa 

luotettavan kaupanteon. Välittäjä on mukana luopumistavan suunnittelusta hinnan 

määrittelyyn, verosuunnitteluun, kaupan rahoituksen järjestämiseen ja liiketoiminnan 

kehittämiseen asti. Kaupan turvallisuus taataan yrityskauppaan parhaiten soveltuvilla 

sopimuksilla ja huolellisella alustuksella. Yrityskauppa on vaativa tehtävä myös kokeneelle 

asiantuntijalle, mutta osaamisen hyödyntämisellä varmistetaan yrityskaupan onnistuminen 

ilman jälkipuintia. (www.ov-foorumi.fi)  

Omistajanvaihdokseen liittyvissä avuntarvetilanteissa vastaajat luottivat asiantuntijoihin ja eri 

alojen ammattilaisiin. Tutulta asiantuntijalta pyysi apua 46 prosenttia, pankilta 43 prosenttia ja 

tilintarkastusyhteisöltä 40 prosenttia. Noin kolmannes oli kääntynyt yritysvälittäjien, juristien 
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ja yrittäjäjärjestöjen puoleen ja vain vajaa 15 prosenttia etsi apua kehittämis- ja 

elinkeinoyhtiöiltä. Jälkimmäisten toimijoiden rooli sijoittunee perustettavien yritysten 

tukemiseen. (Pihkala & al., 2019, 22) Omistajanvaihdoksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä 

olivat ulkopuolisten asiantuntijoiden apu kuten tilitoimistot, uusyrityskeskuksen 

omistajanvaihdosasiantuntijat, sekä asianajajat. Heitä oli käytetty arvonmäärityksessä, 

kannattavuuslaskelmien teossa sekä kauppakirjojen laadinnassa. (Remes, 2018, 67) 

Asiantuntijapalveluiden käyttö niin toteutumattomissa kuin toteutuneissakin 

omistajanvaihdoksissa noudattaa samoja linjoja. Ero myyjien ja ostajien välillä on 

ymmärrettävä. Myyjät tarvitsevat asiantuntemusta arvonmääritykseen ja verotukseen 

(Varamäki ym. 2012c) ja ostajat rahoitukseen. Kokeneet ja korkeakoulutetut ostajat 

hyödyntävät aktiivisemmin yksityisen sektorin asiantuntijapalveluita ja pienet yritykset 

julkisen sektorin ja yrittäjäjärjestöjen palveluita. Kokeneemmat kuten portfolio- ja 

sarjayrittäjät, tunnistavat paremmin asiantuntemuksen tarpeen ja osaavat etsiä ja hyödyntää 

asiantuntijoita. (Varamäki et al., 2012c; Varamäki et al., 2013a) 

Eläköityviä yrittäjiä on yritetty herätellä kiinnostumaan oman yrityksen myyntikuntoisuudesta 

ja tätä työtä pitää jatkaa mutta edelleen tarvitaan verotuksen, arvonmäärityksen, 

sopimusoikeuden ja osaamisen siirron asiantuntijoita omistajanvaihdosprosessien läpivientiin.  

(Remes, 2018, 80) Sipposen (2017) mukaan ulkopuolisen tuen puute voi olla suoraan 

yhteydessä hinnoittelun haasteisiin ja riskien tunnistamiseen. Onnistuneille 

omistajanvaihdoksille oli keskeistä, että tarkoitetut tukitoimet ja tuen kanavat sekä 

rahoitusmallit kohtaavat kysynnän.  

 

Ammattimainen yritysostaja valitsee neuvonantajat ennen yritysostoa. Yleensä neuvonantajia 

käytetään täydentämään ostajan osaamista asioissa, jotka eivät ole hänen ydinosaamistansa. 

Ostaja antaa neuvonantajalleen luvan suorittaa neuvottelut sovituissa raameissa. Hyvä 

neuvonantaja ajaa päämiehensä etua, arvioi riskit ja niiden todennäköisyydet ja esittää näihin 

ratkaisut kaupan riskit minimoiden. (Liimatainen & al., 2020, 363–368) Raukko (2011, 103) 

kuvaa yritysostoprosessiin osallistuvat tahot kuviossa 8 (ks. alla). Osallistujat jakautuvat 

kaupan tekijöihin, - toteuttajiin sekä - päätöksentekijöihin. Yrityskauppaa edeltävä vaihe vaatii 
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paljon henkilöstöresursseja. Tässä vaiheessa erilaiset asiantuntijat ja neuvonantajat ovat kaupan 

tekijöiden tukena. Riippuen yrityksen koosta, kaupan tekijät ja -päättäjät ovat usein samoja 

henkilöitä ja tekevät lopullisen ostopäätöksen. Ostotiimin toiminta alkaa, kun potentiaalinen 

kohde on havaittu. Ostoaloite on voinut tulla liiketoimintajohtajalta, josta yleensä tulee 

prosessin omistaja, jonka vastuulla on ostokohteen integrointi. Integraatiopäällikkö suositellaan 

valittavaksi niin varhaisessa vaiheessa kun mahdollista, kuitenkin ennen 

yrityskauppasopimuksen tekoa. Kaupan jälkeiseen vaiheeseen siirryttäessä, ostotiimin rooli 

vähenee ja vastuu siirtyy integraatiotiimille ja -päällikölle sekä liiketoiminnan omistajalle. 

 

 
 
Kuvio 8. Yritysostoprosessin osapuolet (mukaillen Raukko, 2011, 103) 

2.4.2 Julkiset neuvonta- ja koulutuspalvelut  

Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden muodostama palvelu yrityksille ja 

yrittämisestä kiinnostuneille. Palvelukokonaisuus käsittää sekä verkko-, puhelin- että 

henkilökohtaisen neuvontapalvelun. Sen omistaa työ- ja elinkeinoministeriö. Yritys-Suomi-

verkkopalvelu on sähköinen työtila, joka rakentuu yrityksen profiilin mukaan. Yritys-Suomi-
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puhelinpalvelu antaa neuvontaa yritystoiminnan aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Palvelussa on liiketoimintasuunnitelmatyökalu ja yrityksen toimialaan liittyvää tietoa 

kannattavuudesta lupavaatimuksiin. Verkkopalvelussa on verkostoitumismahdollisuus muiden 

yrittäjien kanssa, lomakehaku, digitaalinen neuvonta, tietoa seudullisista yrityspalveluista sekä 

maksuton kansainvälistymispalveluverkosto. (Holopainen, 2016, 14–15) 

 

Yritys-Suomi toimii maanlaajuisesti verkoston seudullisissa palvelupisteissä; kuntien 

kehittämisorganisaatioissa, ELY-keskuksissa, TE-toimistoissa, Finnverassa, 

uusyrityskeskuksissa ja ProAgrian yrityspalveluissa. Muita palvelutuottajia ovat 

teknologiakeskukset, verotoimistot, yrityshautomot sekä muut yrityspalvelu- ja 

kehittämisorganisaatiot.  Seudulliset yrityspalvelut ovat laadukasta yritysneuvontaa ja -

palveluja tarjoavien toimijoiden verkosto. Asiakas saa palvelupisteistä tietoa ja neuvontaa 

yrityksen perustamisesta, käynnistämisestä ja kehittämisestä sekä arvioita yritysideasta ja 

kehittämishankkeista. Tarvittaessa asiakas ohjataan erityisasiantuntijoiden palveluihin. 

(Holopainen, 2016, 15) 

 

Kehitysyhtiöt ovat kuntien omistamia, voittoa tavoittelemattomia yhtiöitä, jotka lisäävät alueen 

yritysten kasvua ja kilpailukykyä ja siten vahvistavat alueen elinvoimaa. Kehitysyhtiön 

toiminta perustuu alueen ja yritysten tuntemukseen, pitkiin asiakassuhteisiin, osaamiseen ja 

kuntaomistajien mandaattiin. Kehitysyhtiöt toteuttavat asioita, jotka muutoin eivät lähtisi 

liikkeelle ja joilla on merkitystä yritysten parempana toimintaympäristönä. Kehitysyhtiöt 

toimivat yritysten sparraajina ja uusien asioiden esiin nostajina. Kehitysyhtiö ei kilpaile 

kaupallisten toimijoiden kanssa vaan välittää niiden ja julkisten toimijoiden yrityskehitys- ja 

rahoituspalveluja, opastaen asiakasyrityksiään palvelujen hankinnassa ja käytössä. 

(www.sekes.fi) 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset eli ELY-keskukset tuottavat pk-yritysten kasvua ja 

kehittämistä tukevia neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta. Palveluita 

tarjotaan ja räätälöidään yritysten kasvun ja kehittymisen tueksi muun muassa 

kansainvälistymiseen, liiketoiminnan ja johtamistaitojen tehostamiseen, teknologian ja 
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innovaatioiden kehittämiseen, henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen ja uusien 

työntekijöiden kouluttamiseen. (Holopainen, 2016, 16) 

 

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja 

kansainvälistymispalveluita ja edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa 

työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. 

Business Finland on osa Team Finland-verkostoa. Business Finland on globaalin kasvun 

kiihdyttämö, joka luo kestävän kasvun edellytyksiä auttamalla yrityksiä kansainvälistymään 

sekä rahoittamalla tutkimusta ja innovaatioita. (www.businessfinland.fi) 

ELY-keskusten yritystuet ovat harkinnanvaraisia ja tuen suuruus on riippuvainen hankkeen 

luonteesta. ELY-keskuksen kehittämispalveluilla halutaan myös auttaa yrityksiä varautumaan 

toimintaympäristön, niin sisäisten kuin ulkoistenkin, muutoksiin. Kehittämispalvelut ovat 

maksullisia ja ne on tarkoitettu jo olemassa oleville sekä kehitystä hakeville yrityksille. 

(Holopainen, 2016, 16) 

 

Työ- ja elinkeinotoimistot eli TE-toimistot ovat osa seudullisia yrityspalveluja ja ne tarjoavat 

palveluita yrittäjille, yrittämisestä kiinnostuneille ja yritystoimintaa aloittaville. TE-toimistot 

järjestävät sekä uravalmennusta että yrittäjäkoulutusta.  Koulutuksen ohella voi käynnistää 

oman yritystoiminnan. Työvoimakoulutuksena järjestetään myös yrittäjän ammattitutkintoon 

tähtäävää koulutusta. TE-keskuksen työnantajan palvelut auttavat yrityksiä työntekijöiden 

löytämisessä. (Holopainen, 2016, 17–18) 

Uusyrityskeskusten palvelut tarjoavat maksutonta neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja 

aloittaville yrittäjille. Asiantuntija-apua saa keskuksista yritysidean arviointiin ja liikeidean 

kehittämiseen, laskelmiin, rahoitusmahdollisuuksiin ja yrityksen perustamiseen. 

Uusyrityskeskuksia on yli 80 paikkakunnalla Suomessa. (Holopainen, 2016, 19) Yrityskaupan 

jälkeen jatkajat olivat pohtineet tukiverkostojaan. Näitä ei aina ollut koettu riittäväksi. 

Esimerkiksi Uusyrityskeskuksen omistajanvaihdosasiantuntijoilta jatkajat olisivat toivoneet 

vahvempaa ja pidempää prosessissa mukanaoloa. (Remes, 2018, 67–68) 



34 

 

 

 

ProAgrian yrityspalvelut on keskittynyt palvelemaan erityisesti maatalousalalla aikovia ja 

toimivia yrittäjiä aina yrityksen perustamisesta omistajanvaihdoksiin. (Holopainen, 2016, 19) 

Naisille ja naisyrittäjille suunnattuja yrityspalveluita tuottavat valtakunnallisesti maa- ja 

kotitalousnaisten yrityspalvelut (www.maajakotitalousnaiset.fi) sekä naisyrittäjyyskeskus 

(www.naisyrittajyyskeskus.fi). Taito Yritysneuvojat (www.taito.fi) antavat yritysneuvontaa 

sekä verkkoneuvotteluina että sähköpostitse käsityöyrittäjille liiketoimintansa kehittämiseksi ja 

kasvattamiseksi. (Holopainen, 2016, 19–20) 

Yrityskauppaprosesseissa hyödynnettyjen asiantuntijoiden taso vaihtelee. 

Yrityskauppaneuvottelut ovat haastavia ja ulkopuolinen asiantuntemus on usein tarpeellista. 

Asiantuntijan osaamisella ja neuvojen laadulla on suuri merkitys. Myyjän ja / tai ostajan on 

varmistettava asiantuntijan kokemus ja osaaminen. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä 

vähentää tiedon puute asiantuntijoista tai asiantuntijapalveluiden saatavuudesta. Moni on myös 

haluton maksamaan asiantuntijapalkkioita, vaikka laadukkaat asiantuntijan neuvot voivat olla 

merkittäviä yrityskaupan toteutumisen kannalta. (Varamäki et al., 2014, 102)  

2.4.3 Yrittäjän omat verkostot 

Yrittäjän sosiaalisen pääoman merkitystä yrityksen perustamisprosessissa on tutkittu paljon. 

Perheen, ystävien ja työtovereiden epäviralliset yhteydet ovat yrittäjän ensisijaisia avunlähteitä 

resurssien kokoamisessa yrityksen rakentamiseksi (Birley, 1985). Pankkeihin yhteydessä olevat 

yritykset saavat todennäköisemmin lainoja ja maksavat yleensä alhaisemmat korot (Uzzi, 

1999). Yrittäjien ja sijoittajien väliset suorat ja epäsuorat siteet vaikuttavat rahoitettavien 

yritysten valintaan (Shane & Cable, 2002). Yrittäjien ja pääomasijoittajien vahvat siteet 

vaikuttavat merkittävästi sopimusjärjestelyihin, sijoitusten toimittamiseen ja riskinarviointiin 

(Batjargal & Liu, 2004). (Zhang, 2011, 190) 

Henkilökohtaiset suhteet ja asiantuntijan tuttuus vaikuttavat eniten tukikanavan valintaan. 

Yrittäjä kääntyy niiden puoleen, joihin on jo yhteys ja joiden tiedetään tietävän yrityskaupoista. 

Nuoret hyödyntävät selvästi muita enemmän toisten yrittäjien tarjoamaa vertaistukea ja 

ystäviään avun lähteinä. Tulos heijastelee yrittäjyyden muuttumista sosiaalisemmaksi ja 
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verkostoituneemmaksi. Yrityksistä on tullut tiimivetoisia. Ennen yrityksen keskeisin rooli oli 

yksittäinen omistajayrittäjä. Nyt jo rahoittajia myöten tarkastellaan yrittäjätiimiä sekä sen 

kompetenssia ja potentiaalia. (Pihkala et al., 2019, 22) 
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3 YRITYSKAUPAN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT  

Yritysostot ovat ainutlaatuinen, yrityskohtainen, ja usein kallis oppimistilanne. Yritysostossa 

yritys siirtyy vallitsevasta tutusta strategia-, organisaatio- ja kulttuurikontekstistaan uuteen 

tilanteeseen. Jotkut yritykset ovat oppineet yritysostoistaan kehittämiensä menetelmien avulla, 

mutta vastaavasti jotkut eivät, koska oppiminen on perustunut täysin johtajan omiin 

kokemuksiin tai toteutuneiden yritysostojen perusteella tehtyihin yleistyksiin. Yritysostot 

antavat yrityksille mahdollisuuden kehittää omaa strategista suuntaansa sekä muokata omaa 

organisatorista lähestymistapaansa. Jotkut yritykset eivät juurikaan muuttaneet 

yritysostokohteitaan ja vastaavasti toiset yritysostot voivat johtaa suuriin muutoksiin. 

(Haspeslagh et al., 1991, 29) Yrityskaupan kriittiset menestystekijät on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko perustuu Gomesin (2013) tekemään tutkimukseen vuosikymmenien ajalta 

yritysostoja käsittelevistä tutkimusjulkaisuista. 

3.1 Kriittiset menestystekijät ennen kauppaa  

3.1.1 Ostokohteen valinta ja arviointi 

Kun yritysjärjestelyjen tarve on todettu, valitaan ostokohde, joka on sekä strategisesti että 

organisatorisesti sopiva ostavaan yritykseen. Resurssien samankaltaisuus, täydentävyys, 

yhdistetyt taidot ja yritysten välinen tietämys toisistaan vaikuttavat yrityskaupan syntymisen 

todennäköisyyteen (Wang & Zajac, 2007). (Gomes et al., 2013, 19) Kun yritys päättää tarttua 

uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja hankkia lisää tarvittavia resursseja sekä kyvykkyyksiä, 

on kriittisimpänä toimenpiteenä kohdeyrityksien ja liiketoiminta-alueiden tunnistaminen ja 

yksilöinti. Arviointi suoritetaan sen perusteella, kuinka hyvin kohde vastaa strategisia 

tavoitteita, täyttää resurssitarpeet, kyvykkyydet ja tietämyksen tarpeet. (Hassett et al., 2011, 91) 

Älä luota liikaa aikaisempaan kokemukseesi. Osta kohde, jonka tiedät jo. Aloita integraatio 

mahdollisimman pian, jos siihen ei ole estettä. Käytä hyväksesi niin kutsutun 

kuherruskuukauden aika. (Colombo et al., 2007, 216) 
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3.1.2 Oikean hinnan määrittäminen 

Jotkut kaupat voivat olla hyviä yritysostoja jollakin hinnalla, mutta eivät enää toisella tai joitain 

sopimuksia ei voida kuvata hyviksi hintatasosta riippumatta (Gaughan, 2005, 159).  Ostajan 

näkökulmasta riskit liittyvät siihen, että maksetaanko oikea hinta eli onko kohteen ja 

synergioiden arvonmääritys tehty ostajan kannalta oikein. Yrityskaupan onnistumisen 

kulmakiviä on kohdeyhtiön kannattavuuden säilyminen vähintään samalla tasolla kuin se oli 

ennen kauppaa. Ostajan on ymmärrettävä, mitkä tekijät vaikuttavat yhtiön tulokseen ja 

taseeseen. Haasteena on arvioida integraation toteuttaminen ja mahdollisten synergiahyötyjen 

realisoituminen. Ostajan kannalta keskeisiä asioita ovat liiketoiminnan riippuvuus myyjästä 

sekä myyjän luotettavuus tiedon lähteenä prosessissa. (Katramo & al., 2013, 46) 

3.1.3 Ostokohteen sopivuus 

Yritysten välisellä organisaatiokoon samankaltaisuudella on tärkeä rooli oikean kohteen 

valinnassa. Ostokohteet, jotka ovat hyvin pieniä ostajaan nähden, voivat johtaa epäoptimaalisiin 

tuloksiin, ja vastaavasti ostajaan nähden erittäin suuret ostokohteet, voivat myös johtaa 

alitulokseen (Moeller, Schlingemann & Stulz, 2004). Syynä on, että liian pienet yritysostot 

jätetään huomiotta kaupan toteutumisen jälkeen tai ne herättävät liikaa huomiota ostajan 

liiketoiminnassa muiden johtajien silmissä. Yritysostot, jotka ovat erittäin suuria ostajaan 

nähden voivat olla merkittäviä sisäisiä taistelutapahtumia, jossa organisaatiot kamppailevat 

määräävästä asemasta. Yritysoston kannalta potentiaalisten kumppaneiden tasapaino sekä 

yritysten koossa että läheisyydessä on suositeltava (Ahuja & Katila, 2001, 217).  (Gomes et al., 

2013) 

3.1.4 Strateginen sopivuus ja aikaisempi ostokokemus 

Yritysostot ovat strategisia päätöksiä, jotka voivat vahvistaa ja muuttaa yrityksen suuntaa. 

Yritysostopäätösten strategisen sopivuuden varmistaminen on vaikeaa, vaikka näkemys 

nykystrategiasta olisikin selvä ja strategian suunnitteluprosessi olisi toimiva. Yksittäiset 

yritysostomahdollisuudet asettavat yrityksen strategian kyseenalaiseksi. Johdon on päätettävä, 

milloin strategiarajojen ulkopuolelle jäävät ostomahdollisuudet hylätään tai milloin niihin 
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tartutaan potentiaalisena mahdollisuutena. Yrityksen johto joutuu etsimään tasapainoa 

yritysoston tarjoaman opportunismin, yritysostostrategian sekä tulevien kassavirtojen välillä. 

(Haspeslagh et al., 1991, 29) 

 
Strateginen sopivuus tarkoittaa tunnistettua osuutta, jolla kohdeyritys suurentaa tai täydentää 

ostavan yrityksen strategiaa sekä taloudellisia että ei-taloudellisia tavoitteita. Menestyneistä 

yrityshankinnoista mainitaan usein keskeiset kohdeyrityksen strategiseen sopivuuteen liittyvät 

strategiset ja taloudelliset tekijät sekä tavat, jolla nämä ostokohteen kompetenssit on yhdistetty 

ostavan yrityksen kompetensseihin lisäarvon luomiseksi. (Jemison & Sitkin, 1986, 146) 

Yritysoston tulee perustua yrityksen ennalta määriteltyihin strategisiin tavoitteisiin ja olla 

strategisesti yhteensopiva. Yritysoston taloudellinen tarkastelu on hyvä tehdä, kun 

yritysostokohteen strategisen arvioinnin edellytykset ovat täyttyneet. (Liimatainen & al., 2020, 

66–72, 75)  

 

Menestyneissä tapauksissa ostajat toivat yritysostoon strategisen ajattelutavan, jossa 

taloudelliset analyysit asetettiin yleisten päämäärien ja tavoitteiden kontekstiin. Heillä oli 

selkeä määritelmä synergioista, joita he etsivät ja joita he analysoivat ennen neuvotteluja. 

Inhimilliset tekijät huomioiden ostoryhmän kokoonpano koostui teknisen, operatiivisen ja 

talouden edustajista, jotka perehtyivät jo tiedusteluvaiheessa kohteen toimintaan ja markkinaan, 

arvioidakseen ehdokkaan sopivuutta. Ostajat miettivät riskejä ja ongelmia, jotka voisivat 

kääntää strategisesti sopivan oston huonoksi. Tie menestykseen muodostui ostokohteen 

syvällisestä taloudellisesta ymmärryksestä ja tutkimuksesta siitä, mitä tarvitaan odotettujen 

taloudellisten tulosten saavuttamiseen. (Marks et. al., 2001, 81–82) 

 

 

Ostajan ei pidä ajatella, että hänellä on kaikki oikeat vastaukset koska hän on tehnyt yhden tai 

useamman yrityskaupan. Yhtenä epäonnistumisen syynä pidetään sitä, että esteet ja ongelmat 

on tapauskohtaisia, joissa aikaisemmalla ostokokemuksella voi olla hyvin pieni arvo. Monet 

johtajat luottavat liikaa aiempaan kokemukseensa. Kokemus voi olla hyödyllistä resurssien 
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uudelleensijoittamisen osalta mutta vaarallista, koska se saattaa aliarvioida organisaation 

ilmapiiriä. (Colombo, Conca, Buongiorno & Gnan, 2007, 216) 

3.1.5 Neuvottelut 

Kahden potentiaalisen kumppanin ”seurusteluaika”, jolloin yritykset tutustuvat toisiinsa voi 

joko estää tai vahvistaa päätöksen yhdistymisestä (Colombo et al., 2007; Jemison et al., 1986). 

Yritysostoneuvottelut ovat vapaaehtoinen tilanne, jossa osapuolet muuttavat sekä odotuksiaan 

että tavoitteitaan saavuttaakseen tavoitellun sopimuksen (Ghauri, 2003, 3). Neuvottelut ovat 

ajanjakso, joiden aikana due diligencessä paljastuneille asioille annetaan selityksiä, hinnasta 

sovitaan ja potentiaalisista sopimuksen rikkojista päästään eroon (Angwin, 2007, 402). 

(Kuusimäki, 2011, 10) Ilman tutustumista osapuolien resursseihin, osaamiseen, kulttuuriin ja 

aikomuksiin arviointi voi olla ongelmallista ja neuvottelut vaikeita. Tämä voi johtaa 

vaikeuksiin yrityskaupan jälkeisessä vaiheessa. (Gomes et al., 2013, 21) 

 

Onnistuneita yrityskauppoja ei synny ilman osapuolten välistä luottamusta. Yritysostot ovat 

merkityksellisiä sekä ostajalle että myyjälle. Myyjälle tilanne voi olla hyvinkin tunnepitoinen, 

sillä hän on luopumassa elämäntyöstään, joten neuvottelut voivat katketa ostajan 

ajattelemattomuuteen. Ostajalta on löydyttävä tilanteeseen tunneälyä ja ymmärrystä. 

Osapuolten välinen luottamus vahvistuu omien kokemusten myötä asteittain. Mitä 

merkityksellisemmästä asiasta on kyse, sitä tärkeämpää on osapuolten välinen luottamus. 

Pitkittyneet neuvotteluprosessit nakertavat luottamusta. Myyjä voi kokea tilanteen ostajan 

”pelinä” ja ostajalla voi olla syynä nykyisen liiketoiminnan harjoittaminen. Ammattitaitoinen 

ostaja huolehtii riittävästä ja avoimesta informoinnista väärinkäsityksien välttämiseksi. Myyjän 

ja ostajan yrityskauppaosaaminen on harvoin samalla tasolla, siksi asiantuntijat ja 

neuvonantajat voivat toimia neuvotteluprosessin kuiluissa apuna. (Liimatainen & al., 2020, 80-

81) Neuvotteluaika antaa osapuolille mahdollisuuden keskinäisen tuntemuksen ja 

ymmärryksen parantamiseen ja sillä voidaan helpottaa positiivisen kemian syntymistä 

osapuolten välille. Onnistuneet neuvottelut riippuvat tiedon saamisesta ja neuvotteluosapuolten 

välisten mahdollisten jännitteiden ja konfliktien voittamisesta. Luottamuksen luominen voi 
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mahdollistaa realistisen toiminnan suunnittelun, tehokkaan viestinnän ja sopivat 

neuvottelutyylit. (Sebenius, 1998, 2002)  

3.1.6 Viestintä 

Viestintä on välttämätöntä kaikissa yritysostoissa. Viestinnällä varmistetaan, että henkilöstö on 

ymmärtänyt yritysoston perusteet ja tavoitteet. Työn rooli aiheuttaa epävarmuutta lähes kaikissa 

yritysostoissa. Jos kyseessä on korkea työvoiman liikkuvuus, tarkoittaa epävarmuus entistä 

suurempaa vaihtuvuutta. Yritysostoissa on todennäköistä, että avainhenkilöt lähtevät, jos he 

kokevat odotusta ja epävarmuutta ja sen myötä epäselvyyttä omasta roolistaan uudessa 

organisaatiossa. (Inkpen et al., 2000, 59) 

 

Motivaation ylläpitäminen työntekijöiden keskuudessa on elintärkeää. Se vaatii paljon 

keskustelua ja viestintää. On myös erittäin tärkeää olla läsnä ostetussa liiketoiminnassa, vaikka 

ostajalla ei olisikaan vielä vastauksia kaikkiin kysymyksiin. On välttämätöntä ilmoittaa 

työntekijöille, että integraation toteuttaminen vie jonkin aikaa. Yritysoston myötä 

työntekijöiden työskentelytavoissa, malleissa ja päätöksenteossa tapahtuu usein suuri muutos, 

koska ostetut yritykset saattavat olla suhteellisen pieniä. (Vuorenmaa, 2011, 107) 

 
Huono viestintä voi vahingoittaa huomattavasti yritysostoprosessia (Angwin, 2001; Jemison et 

al., 1986), koska epävarmuus voi johtaa keskeisten sidosryhmien luottamuksen menetykseen. 

Äärimmäisissä tapauksissa epävarmuus aiheuttaa pelkoa ja jopa toimintahäiriöitä, eivätkä 

teolliset levottomuudetkaan ole harvinaisia. Teerikangas (2012) tutki työntekijöiden reaktioita 

tulevaan yritysostoon osoittaen että, ne vaikuttavat ostavan yrityksen käyttäytymiseen. Tapa, 

jolla hankkijaosapuoli ilmoittaa tulevista aikeistaan kohti hankittua yhteisöä, on tärkeä osa 

sidosryhmien odotusten johtamista. (Gomes et al., 2013, 21) 

3.1.7 Palkitseminen  

Yhdistyminen onnistuu, jos työntekijät tukevat sitä. Pelisäännöt on tiedotettava varhaisessa 

vaiheessa ja onnistumisesta on hyvä palkita. Henkilöstön uskollisuutta yritystä kohtaan 

vahvistavat keskeiset projektitehtävät sekä houkutteleva palkkaus ja kannustinjärjestelmät. 
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Kannustimien on oltava saavutettavissa ja riittäviä. Avainhenkilöiden tarpeisiin ja 

kiinnostuksen kohteisiin tulee suhtautua vakavasti sillä näiden laiminlyöminen voi rikkoa 

integraatioprosessin. (Bergamin et al., 2018, 16)  

 

Korvaukset, mukaan lukien kannustimet, voivat luoda ristiriidan yksilöllisten motiivien ja 

organisaation tavoitteiden välillä. Siksi on tärkeää kehittää palkkiojärjestelmiä, jotka edistävät 

yksilön asenteita ja motivaatiotasoa ja jotka johtavat uuden organisaation tavoitteiden 

saavuttamiseen. Erityisesti osaamisintensiivisillä aloilla, kuten teknologiateollisuudessa, 

yksilön asenteet ja motivaatiotasot voivat joko edistää tai heikentää yrityksen toimintaa. 

(Inkpen et al., 2000, 61) 

 

Työntekijöiden koulutus ja järjestettävät tapahtumat ovat keinoja edistää uutta strategista 

toimintatapaa. Toimenpiteiden seurauksena synnytetään uusi yrityskulttuuri ja sen myötä 

ihmiset kokevat integraation ja tapahtuvan muutoksen tärkeänä. Jos työntekijät eivät saa 

riittävästi tietoa integraation tuomista hyödyistä, he passivoituvat. (Bergamin et al., 2018, 21) 

3.2 Kriittiset menestystekijät kaupan voimaantulon jälkeen 

Useat yritysostot näyttävät hyvältä paperilla. Yritysosto ei kuitenkaan tuota arvoa ennen kuin 

ostopäätös on tehty ja organisaatioiden ihmiset tekevät yhteistyötä, luovat odotettuja ja 

kehittävät uusia etuja. Yhteistyö perustuu molempien organisaatioiden johdon tahtoon ja 

kykyyn tehdä yhteistyötä sekä saada myös henkilöstö tekemään työtä uusien strategisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Usein yritykset kuitenkin luopuvat yritysoston tarjoamista eduista 

vaatimalla ennalta määrätyn tien noudattamista tai välttämällä muutoksia vastarinnan ja 

häiriöiden minimoimiseksi. (Haspeslagh et al., 1991, 29) Ilman riittävää ja tehokasta 

integraatiota yrityskaupoista odotettavissa oleva arvo on vaikeasti ymmärrettävä (Haspeslagh 

et al., 1991; Schweiger et al., 1993; Schweiger & Goulet, 2005; Schweiger & Weber, 1989; 

Weber & Schweiger, 1992). Integraation puute on tärkein syy yritysjärjestelyjen 

epäonnistumiseen mutta myös liika integraatio voi vahingoittaa lopputulosta, koska tällöin 

kulttuuriristiriitojen mahdollisuus kasvaa (Weber & Schweiger, 1992).  
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3.2.1 Johtajuus 

Yritysjärjestelyjen johtajuutta pidetään kriittisenä menestystekijänä yritysostoprosessien 

hallinnassa. Jos integraatioprosessin aikana yrityksen selkeän suunnan luomisessa ja 

tarvittavien muutosten hallinnassa ylhäältä päin tuleva päättäväinen toiminta puuttuu, johtaa se 

väistämättä epäonnistumiseen. (Angwin & Meadows, 2009; Schweiger et al., 1993; Vasilaki, 

2011a, 2011b). Yritysjärjestelyn toteuttamisessa oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat 

hoidetaan yleensä hyvin, mutta usein johtajat epäonnistuvat harkitessaan, kuinka toimia ja 

johtaa uutta organisaatiota kaupan jälkeen. (Inkpen et al., 2000; Light, 2001; Morosini, 1998; 

Pritchett et al., 1997). (Gomes et al., 2013, 22) 

 

Yrityskaupan jälkeisessä vaiheessa ylimmällä johtotiimillä tulee olla ominaisuuksia, jotka 

antavat mahdollisuuden välttää yritysostovirheet ja joiden avulla voidaan onnistuneesti johtaa 

integraatiota ja parantaa organisaation suorituskykyä. Näitä ominaisuuksia johdetaan sekä 

yksilö- että tiimitasolla. Tiimin jäsenten tulee toimia yrityksen ja tiimin suorituskyvyn hyväksi, 

jotta yritysosto onnistuminen voidaan varmistaa. (Vasilaki et al., 2008, 142) Hankintaprosessin 

onnistuminen edellyttää vakaata johtamistyyliä, joka mahdollistaa organisaation ja kulttuurin 

yhdenmukaistamisen ja molempien organisaatioiden odotusten mukaisen johtamisen (Angwin, 

2001; Angwin et al., 2009; Angwin et al., 2004; Vasilaki, 2011a, 2011b; Vermeulen & 

Barkema, 2001).  

3.2.2 Integraation nopeus 

Ensimmäistä sataa päivää pidetään kriittisenä hankinnan onnistumisen kannalta. Mutta sadan 

päivän symbolisesta ajanjaksosta on tullut jonkinlainen urbaanilegenda, jotta ei ole kriittisesti 

arvioitu. Nopeudella on merkitystä, mutta se tarjoaa sekä etuja että kustannuksia tietyissä 

olosuhteissa. Ei ole ”oikeaa” nopeutta integraatioprosessin suorittamiseen. 

Integraatioprosessissa voi olla aikoja, jolloin toiminnan nopeus on tarkoituksen mukaista. 

Toiminnan oikea-aikaisuudella voidaan myös saavuttaa tärkeitä varhaisia voittoja, jotka 

saattavat lisätä työntekijöiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamusta. Siksi onkin 

ehdotettu lyhyitä ja intensiivisiä suunnittelujaksoja yritysoston jälkeiseen vaiheeseen, joilla 
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saadaan tuotettua energiaa, suunnan ja toiminnan muutokseen aikaansaamiseksi. Empiiristä 

näyttöä erilaisten integrointinopeuksien vaikutuksista on ollut kuitenkin vaikea löytää. 

(Angwin, 2004, 418) 

3.2.3 Päivittäisen liiketoiminnan jatkuvuus 

Yrityskaupan jälkeen uuden yrityksen on jatkettava toimintaansa tavalliseen tapaan 

mahdollisimman nopeasti ja varmistettava uuden organisaation tehokkuus. (Bergamin et al., 

2018, 12). Hankintaprosessi on niin monimutkainen, että johtajat käyttävät usein suurimman 

osan ajastaan keskittymällä siirtymäkauden yritysostokysymyksiin, kun taas päivittäinen 

liiketoiminta voi jäädä huomioimatta (Angwin, 2000; Ghemawat & Ghadar, 2000). 

Yritysostoissa rahoituksen ja ajan vuoksi ylimmän johdon huomio siirtyy sisäisestä kasvusta ja 

innovaatioista pois. Siksi on elintärkeää, että yritykset säilyttävät siirtymävaiheessa huomionsa 

päivittäisessä liiketoiminnassa (Howell, 1970) ja yhdistävät sisäisen ja ulkoisen kehittämisen 

toimintamallinsa (Vermeulen et al., 2001). Koska yritysostot vievät aikaa ja johtajan huomiota, 

jotkut yritykset suosivat sisäisiä kehitysmenetelmiä yritysostojen sijaan (Ghemawat et al., 

2000).  

3.2.4 Viestintä integraatiovaiheen jälkeen 

Kaupan jälkeinen viestintä on kriittistä, koska viestinnän tärkeys korostuu yritysoston 

tarkoituksen ja integraatioviestin välittämisessä (Inkpen et al., 2000). Menestyvät yritykset 

kommunikoivat paljon ja aukottomasti. Kommunikaatiossa on vältettävä kuilujen syntymistä, 

koska riittämätön viestintä herättää epävarmuutta ja muutoshaluttomuutta. Menestyvät 

yritykset kouluttavat henkilökuntaansa, käyttävät aikaa ja vaivaa siihen, että pystyvät 

vastaamaan työntekijöille eteen tuleviin haasteisiin, koska kaikkien taidot eivät välttämättä riitä 

integraation haasteisiin. (Bergamin et al., 2018, 19) 

 

Viestintää ja kommunikointia hyödyntäen työntekijät ymmärtävät muutoksen luonteen ja uudet 

tavoitteet, jotka vaikuttavat positiivisesti työntekijöiden käyttäytymiseen. Viestintä edistää 

yhteistä tavoitteellisuutta, vähentää muutosvastarintaa ja tukee uuden organisaation 



44 

 

 

 

yhdistymisprosessia. Myös työntekijöiden osallistuminen lisää motivaatiota ja tuottavuutta. 

Saadessaan osallistua päätöksentekoon työntekijät tuntevat olevansa arvostettuja ja saavansa 

tukea uudessa yhdistetyssä organisaatiossa. Työntekijöiden osallistuminen luo positiivisen 

vaikutuksen organisaation suorituskykyyn. (Vasilaki et al., 2016, 2498-2499) 

3.2.5 Kulttuurierot 

Heikko kulttuurinen yhteensopivuus mainitaan useina potentiaalisena tekijänä yritysoston 

epäonnistumiseen (Teerikangas & Very, 2006). Kulttuurierot voidaan nähdä sekä hyötyinä että 

kustannuksina, yrityksen varoina ja velkoina. Ne voivat edistää integraatiokykyisen yrityksen 

oppimista tai estää sen kehittymistä. Yritysoston myötä kasvava monimuotoisuus saattaa 

vahvistaa innovaatioita sekä mahdollisuuksien etsintää ja hyödyntämistä. (Stahl & Voight, 

2008) Yrityskulttuurin, kansallisen kulttuurin ja integraatiomenetelmien keskinäiset suhteet 

samoin kuin niiden vaikutus kansainvälisten yritysostojen onnistumiseen eivät ole selkeitä ja 

voivat olla jopa ristiriitaisia (Child, Faulkner, & Pitkethly, 2000; Slangen, 2006; Stahl, 

Mendenhall & Weber, 2005).  

 

Erot ostetun kansallisen ja kaupan järjestäneen korporaation organisaatiokulttuurissa voivat 

aiheuttaa ristiriitoja yhdistymisessä ja vaikuttaa näin haitallisesti yritysjärjestelyjen tulokseen 

(Bjorkman et al., 2007; Slangen, 2006; Vaara, Sarala, Stahl, & Bjorkman, 2011). Kulttuurierot 

voivat olla myös kilpailuetu mutta liian suuri ero voi vakavasti heikentää keskinäistä 

ymmärtämistä ja integraatiota (Vermeulen et al., 2001). Yrityskaupat, jotka toteuttivat 

suositellun lähestymistavan integraatioon, menestyivät parempia kuin ne, jotka toteuttivat 

sopimattoman integrointitavan. Kulttuurieroilla on merkitystä, mutta vielä ei ole selvää, mikä 

olisi paras tapa toimia yhdistymisessä. (Gomes et al., 2013, 26) 

3.2.6 Henkilöstöjohtaminen 

Yrityskaupan jälkeiset henkilöstöresurssihaasteet voivat estää synergioiden hyödyntämisen. 

Haasteet johtuvat resurssien jakamisen ja taitojen siirtämisen tavoista. Paremmat 

henkilöstöhallintomenetelmät voivat nostaa ylimmän johdon ja työntekijöiden motivaatiota ja 
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sitoutumista. Henkilöstöjohtamisen strategialla voidaan synnyttää yrityskohtaista tieto-, taito- 

ja kyvykkyysvoimavaroja, inhimillistä pääomaa. (Gomes, 2013, 27) 

 

Operatiivisen johdon nimittäminen välittömästi tai viimeisestään sadan päivän sisällä, luo 

turvaa integraatioprosessiin. Nimitykset on hyvä tehdä yhteistyössä ostetun yrityksen kanssa. 

Tällä edistetään tiedonvaihtoa ja rakennetaan kumppanuutta. Henkilöstön uskollisuutta 

vahvistavat keskeiset projektitehtävät, houkutteleva palkkaus ja kannustinjärjestelmät. 

Avainhenkilöiden tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden laiminlyöminen voi rikkoa 

integraatioprosessin. Lisäresurssien hankkiminen projektin edistämiseksi on kannattavampi 

ratkaisu kuin mitä resurssien puuttumisesta voi aiheutua haittaa. (Bergamin et al., 2018, 16-28) 

 
Identiteetin menettäminen voi olla työntekijöiden suurin huoli yritysjärjestelyjen aikana 

(Schweiger et al., 1987). Järkytys, suuttumus, epäusko, masennus ja avuttomuus ennen 

yritysostoa, sen aikana ja sen jälkeen johtuvat organisaatiorutiinien muutoksista (Coff, 2002; 

Schweiger et al., 1987). Emotionaalinen reaktio johtaa kiintymyksen ja identiteetin 

menetykseen uuteen muodostuneeseen organisaatioon (Birkinshaw et al., 2000). Nämä 

kielteiset käyttäytymiset rajoittavat työntekijöiden kykyä sopeutua täysin sulautumisen 

jälkeiseen organisaatioon. (Vasilaki et al., 2016, 2498-2499) 

 

Yritysjärjestelyissä tiimin rakentaminen ja ryhmätyöskentely auttavat minimoimaan 

työntekijöiden korkeaa stressitasoa ja matalaa sitoutumista. Ryhmätyön on koettu vaikuttavan 

positiivisesti työntekijöiden käyttäytymiseen. Koulutus- ja kehitystoiminnan odotetaan lisäävän 

viestintää, yhteistyötä ja parantavan kulttuuritietoisuutta ja ne myös lisäävät työntekijöiden 

osaamista sekä helpottavat uuden organisaatioympäristön muuttamista. Koulutus ja 

kehittäminen ovat välttämättömiä työntekijöiden positiivisen käyttäytymisen varmistamiseksi 

ja työntekijän identiteetin rakentamiseksi. (Vasilaki et al., 2016, 2498-2499) 
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Kriittiset menestystekijät ennen 
kauppaa 

Selitys 

Strategisen kumppanin valinta ja 
arviointi 

Yrityskauppatarpeen syntyessä, suoritetaan arviointi potentiaalista kohteista ja tehdään valinta. 

Oikean hinnan maksaminen Yritysostosta on maksettava oikea hinta. ”Liikaa maksaminen" on rahoituksen näkökulmasta 
suurin syy epäonnistumiseen, joka hankaloittaa tuottojen saamista. 

Ostokohteen koon ja organisaation 
sopivuus 

Ostettavan ja ostavan yrityksen koon ja organisaation yhteensopivuuden tasapaino. 

Kokonaisstrategia ja aiempi 
yrityskauppakokemus 

Aiempi kokemus tukee yrityskaupoissa menestymistä mutta oppia voi myös perehtymällä muiden 
yrityskauppoihin ja hyödyntämällä ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Seurusteluvaihe, neuvotteluaika Osapuolien tutustumisaika ennen yrityskaupan toteuttamista, neuvotteluvaiheessa. Mahdollisuus 
keskinäiseen tiedonvaihtoon, luottamuksen rakentamiseen, positiivisen kemian löytymiseen. 

Kommunikointi ennen kauppaa Osapuolien on viestittävä työntekijöilleen epävarmuuden ja haitallisten huhujen syntymisen 
estämiseksi. Epävarmuus voi johtaa keskeisten sidosryhmien luottamuksen menettämiseen. 
Viestintä on osa sidosryhmien odotusten johtamista. Huono kommunikaatio voi vahingoittaa 
yrityskauppaprosessia. 

Yrityskaupan jälkeinen 
palkitsemisjärjestelmä 

Uuden palkitsemisjärjestelmän laatiminen, joka tukee yksilön asenteen ja motivaation 
kehittymistä yrityskaupalle asetettuja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kriittiset menestystekijät 
kaupan jälkeen 

Selitys 

Integrointistrategiat (yhdistyminen) Tehokas ja riittävä yhdistyminen. Integraation puute on suurin syy yritysjärjestelyjen 
epäonnistumiseen.  Liika integraatiota taas voi vahingoittaa lopputulosta johtuen 
kulttuuriristiriitojen mahdollisuudesta.  

Johtajuus yrityskaupan jälkeen Päättäväinen toiminta, selkeä suunta ja muutosjohtaminen tukevat yrityskaupan onnistumista. 
Varma johtamistyyli, joka kykenee yhdenmukaistamaan organisaatiot ja kulttuurit osapuolten 
odotusten mukaisesti. 

Integrointiin käytetty aika Paljon käytetty 100 päivän sääntö. Empiiristä näyttöä oikeasta ajasta ei ole. Osa tutkimuksista 
tukee nopeaa integraatioprosessia. Hidas eteneminen voi aiheuttaa epävarmuutta, huhuja 
menestymistä, moraalin kärsimistä ja asiakkaiden unohtamista.  

Integrointitiimi ja päivittäisen 
toiminnan jatkuvuus 

Yrityskaupan jälkeen johdon huomio kiinnittyy helposti siirtymäkauden mukanaan tuomaan 
tekemiseen. On elintärkeää pitää kiinni päivittäisestä liiketoiminnasta. 

Kommunikointi integraatiossa Hyvä ja riittävä viestintä on tarpeellista. Henkilökunnan epävarmuuden vähentäminen ja 
työvoiman vakauttaminen. Yrityskaupan jälkeisen viestinnän tarkoitus on kertoa yrityskaupan 
tarkoituksesta ja merkityksestä sidosryhmille.  

Yrityskulttuurierojen johtaminen Pohjimmiltaan kulttuurieroilla on merkitystä yrityskaupan onnistumiseen, mutta ei ole selvää, 
mikä olisi paras tapa johtaa kulttuurieroja. Tutkimukset osoittavat myös, että kulttuurierot voivat 
olla kilpailuedun lähde, mutta toisaalta liian suuri ero voi huomattavasti heikentää keskinäistä 
ymmärtämistä ja edelleen integraatiota.  

Henkilöstöjohtaminen Puutteelliset henkilöstöresurssit voivat estää yrityskaupan mukanaan tuomien synergioiden 
hyödyntämisen. Oikeanlainen henkilöstöresurssien johtaminen lisää ylimmän johdon ja 
työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista, jotka voivat edelleen tuottaa lisätietoa, 
mahdollistavat resurssien siirtoa ja parantavat näin integraatiokyvykkyyttä. 

Taulukko 3. Kriittiset menestystekijät ennen ja jälkeen yrityskaupan (mukaillen Gomes et al., 

2013, 17–18) 

3.2.7 Muutoksen hyödyntäminen 

Yritysoston toteuttamisen aikana tapahtuvat suurimmat muutokset liittyvät tarpeettomien tai 

tiettyjen toimintojen ja yksiköiden poistamiseen tai sulkemiseen, yksiköiden yhdistelemiseen 
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ja uusien keskinäisten suhteiden luomiseen yksiköiden välille, joiden ei koskaan aiemmin 

tarvinnut olla vuorovaikutuksessa (Schweiger et al., 1993).  Integrointiprojekti mahdollistaa 

muutoksien toteuttamisen. Sen avulla voidaan esimerkiksi uudelleen tarkastella viivästyneitä 

päätöksiä. (Bergamin et al., 2018, 23)  

 

Integraatiohankkeet antavat mahdollisuuden yrityksen operatiivisten prosessien parantamiseen. 

IT-järjestelmät ovat tehokas työkalu operatiivisessa toiminnassa. Ne voivat tukea ja edistää 

organisaation tehokkuutta sen aikomuksissa. Tilanteesta riippuen olemassa olevat IT-

järjestelmät säilytetään tai mukautetaan valikoivasti. Ääritapauksissa kaikki järjestelmät 

siirretään yhdeksi yhteiseksi järjestelmäksi. (Gerds et al., 2014) Kaikkia IT-

synergiapotentiaaleja on hyödynnettävä aina, kun se on hyödyllistä. (Bergamin et al., 2018, 23)  

3.3 Epäonnistumisen tasot ja yrityskauppavirheet  

Kun yritysoston suoritusta arvioidaan osakkeen arvon, sijoitetun pääoman tuoton ja 

yhdistymisen jälkeisen kannattavuuden perusteella alle neljäsosa fuusioista ja yritysostoista 

saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Epäonnistumisen syitä ovat väärän yrityksen ostaminen, 

väärä hinta sekä ajankohta. Epäonnistumisen syitä ovat myös yrityskauppapaprosessin eri 

vaiheiden suunnittelussa ja toteutuksessa tehdyt virheet. (Marks et al., 2001, 80)  

 

Suuri osa yritysostovirheistä ei johdu strategisen suunnittelun tai valinnan puutteellisuudesta, 

vaan virheellisestä johtamisesta yrityskaupan toteutuksen aikana (Pritchett et al., 1997). 

Ratkaisevan tärkeää on luoda yrityksille johtoryhmä, joka kykenee tunnistamaan ja 

toteuttamaan tarvittavat muutokset (Angwin et al., 2009; Schweiger et al., 1993). Jos 

yritysoston ja integraation todelliset motiivit eivät liity strategiaan vaan enemmänkin ei-

rationaalisiin tekijöihin kuten, haluun johtaa toimialan suurinta yritystä tai pelkoon 

kilpailijoista, niin onnistuminen on epätodennäköinen koska yhdistämisen edut eivät perustuu 

todellisiin tarpeisiin. (Marks et al., 2001, 83)  

 

Yrityskauppaneuvotteluissa ostajan on mietittävä ostokohteen strategista sopivuutta 

yritykselleen. Yrityskauppa voi kaatua tekijöihin, jotka eivät liity myyntikohteen 
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ominaisuuksiin vaan ominaisuuksien yhteensopimattomuuteen ostajan liiketoimintaan. 

Strateginen sopivuus, tai sen puute, on yksi syy yrityskauppojen toteutumattomuuteen. 

(Varamäki et al., 2014, 100) Erilaiset näkemykset ja mieltymykset liiketoiminnan 

harjoittamisessa eivät ole syy jättää kauppa tekemättä, mutta epäonnistumisen mahdollisuutta 

lisäävät ristiriitaiset arvot, epäluottamus ja vihamielisyys. (Marks et al., 2001, 84)  

 

Yritysoston ensimmäiset virheet tapahtuvat omistajataholla (ks. kuvio 9). Omistaja määrittää 

omistajastrategiassaan riskitasot, kasvukeinot ja exit-strategiansa eli miten liiketoimintaa 

harjoitetaan. Kasvu on keino omistaja-arvon luomiseen mutta se edellyttää investointeja ja 

investoinnit riskinottoa. Yrityksen johto vastaa omistajastrategian toteuttamisesta laatimallaan 

kasvustrategialla. Ilman omistajien kasvuhalukkuutta johdon tai hallituksen on hankala 

kasvattaa yritystä, joten liiketoiminta voi hankaloitua. Eräs kasvun este on omistajan 

kykenemättömyys luopua tehtävistään, antaa niitä kyvykkäämpien ihmisten hoitoon. 

(Liimatainen et al., 2020, 63-68) 

 

Epäonnistumiseen johtavia strategisen tason virheitä (ks. kuvio 9) on ostokohteen 

sopimattomuus yrityksen strategiaan. Seurauksena on yrityksen arvon supistuminen, resurssien 

ja ajan tuhlaaminen kasvun sijaan. Yritysostojen taloudelliset mahdollisuudet voivat olla niin 

houkuttelevia, että strateginen näkökulma unohtuu ja samalla tuhotaan omistaja-arvoa. 

Ostokohteen taloudellisen näkökulman tulee seurata aina strategista näkökulmaa, ei 

päinvastoin. Optimitilanteessa yrityksellä on useita vaihtoehtoisia ostokohteita, jolloin 

kohteiden arviointi on objektiivisempaa. (Liimatainen et al., 2020, 63-77)  

 

Yrityskaupan epäonnistumiseen johtavat taktiset virheet (ks. kuvio 9) voidaan jaotella Deal 

made- ja Deal break -virheisiin. Deal break-virheet ovat ostajan virheitä kuten liian alhaisen, 

loukkaavan, hintatarjouksen tekeminen tai epäkunnioitettava käytös myyjää kohtaan. Myös 

neuvotteluprosessin pitkittyminen voi olla syy prosessin keskeytymiseen. Yritystä koskevan 

tiedon epätasapaino myyjän ja ostajan välillä voi myös aiheuttaa neuvottelujen päättymisen. 

Nämä virheet ovat usein tiedostamattomia. (Liimatainen et al., 2020, 79-85) Tietojen 
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epäsymmetrian ymmärretään tarkoittavan tilanteita, joissa osapuolilla on erilainen informaation 

määrä ja laatu (Parvinen & Tikkanen 2007, 770). 

 

Deal made -virheet ovat yritysostoprosessissa, ennen kauppaa tai kaupan jälkeen, tapahtuvia 

virheitä. Virheet liittyvät ostajan yritysosto-osaamiseen kuten tunnistamattomiin riskeihin, 

synergiaetujen yliarviointiin, yrityskulttuurin väärinarviointiin ja ylisuureen kauppahintaan. 

Deal made- virheiltä voi välttyä omaa osaamistaan lisäämällä, hyödyntämällä hallitusten 

jäseniä ja työntekijöitä sekä palkkaamalla asiantuntijoita ja neuvonantajia. (Liimatainen et al., 

2020, 77-78)  

 

Kuvio 9. Epäonnistumisen tasot (Liimatainen et al. 2020, 64) 

Yritysostoa edeltävä vaihe päättyy todennäköisesti due diligencen aikana tai neuvottelujen 

loppuvaiheessa. Lopullisia johtopäätöksiä ostokohteesta ei voida tehdä ennen kuin due 

diligence on suoritettu loppuun, koska tuloksia voidaan sen jälkeen vielä harkita. (Kuusimäki, 

2011, 17) Ennen kaupan toteuttamisesta tehtyjä pre merger- virheitä ovat muun muassa due 

diligencessä tehdyt virheet. Yleensä aiesopimuksessa on maininta mahdollisista tulevista 

poikkeavista havainnoista ja tämän perusteella ostajalla on mahdollisuus neuvotella 
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kauppahinta ja -ehdot uusiksi.  Post merger-virheet liittyvät yrityskaupan haltuunotossa 

tehtyihin laiminlyönteihin ja tekoihin. (Liimatainen et al., 2020, 89-103) 

 

Ostoneuvottelujen päättymiseen johtavat tekijät, syyt, voidaan jaotella seuraavasti (ks. kuvio 

10); 1) täydellisesti neuvottelut päättävät (Complete deal breakers), 2) mukautuvat (Adaptable 

deal breakers) ja 3) syyt, joihin ei löydetty yhteisymmärrystä (No consensus). Täydellisesti 

neuvottelut päättävät syyt, ovat asioita, joita ei voida uudelleen neuvotella tai korjata tekemällä 

muutoksia muihin tekijöihin. Näitä ovat luottamuksen puute, strateginen sopimattomuus, 

rahoituksen riittämättömyys, erimielisyydet kolmansien osapuolten kanssa sekä osapuolien 

itselleen määrittävät rajat ja ehdot, joiden alle neuvotteluissa ei haluta mennä (Kuusimäki, 2011, 

23) 

 

Mukautuvat tekijät eivät välttämättä johda ostoneuvottelujen päättymiseen, koska ostajalla voi 

olla tiedon epäsymmetriasta johtuva puutteellinen kuva ostokohteesta. Tämä ei ole ongelma, 

koska ostaja voi vaatia joko korvauksia ja lisätä ehtoja kauppasopimukseen ennen lopullista 

ostopäätöstä. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat kohdeyrityksen velat, kirjanpitoon liittyvät 

kysymykset, hinta, riskit ja hankintaprosessin pirstoutuminen. (Kuusimäki, 2011, 24) Syitä, 

joihin tutkimus ei löytänyt yhteisymmärrystä, mutta joiden ei kuitenkaan koettu päättävän 

neuvotteluja olivat kulttuurierot, vahingonkorvaukset ja avainhenkilöt. Kulttuurierot saattavat 

kuitenkin haitata vastapuolen viestien ymmärtämistä ja tulkintaa. Ongelmallisiksi ei koettu 

myöskään tiedon saatavuutta eikä kauppaneuvottelujen päättymisehtoihin liittyviä sopimuksia. 

(Kuusimäki, 2011, 24) 

 

Varma tapa epäonnistua yritysostossa on nojautua yrityskauppaprosessissa ylioptimistisiin tai 

-pessimistisiin synergialaskelmiin. Kaupasta päädytään maksamaan joko ylihintaa tai 

neuvottelut päättyvät alihintaisen tarjouksen seurauksena. (Katramo et al., 2013, 44) Haasteina 

oli koettu hinta ja rahoitus, kaupan toteuttaminen ja haltuunotto sekä ostokohteeseen liittyvät 

asiat. (Varamäki et al., 2012, 28) 
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Arvonmääritykseen liittyvä myyjän liian korkea hintapyyntö koettiin seuraavaksi 

merkittävimmäksi ongelmaksi (Varamäki et al., 2013, 34)	Hinta on yksi tärkeimmistä syistä 

yrityskauppaprosessin keskeytymiselle. Hintaa määritettäessä on huomioiva myös muut 

sopimusehdot. Yrityskauppaprosessin alussa ostajan ja myyjän välillä on yleensä hintakuilu ja 

myös yrityksen arvonmäärittämisessä käytettyjen käsitteiden määrittely voi poiketa osapuolien 

välillä. Informaation epäsymmetria aiheuttaa haasteita arvonmäärittämiseen. Niin kauan kuin 

alkuperäinen kuva kohdeyrityksestä pysyy lähes muuttumattomana, hinta on vähäinen tekijä. 

Jos kuva yrityksestä muuttuu arvonmäärittämisen seurauksena ja sen myötä luottamus 

vastapuoleen heikkenee, ostaja ei ole enää hinnoittelun suhteen niin joustava. (Kuusimäki, 

2011, 20)	

 

 

Kuvio 10. Malli yritysostoprosessin rikkojista ja prosessista poistuminen (Kuusimäki, 2011, 

23) 
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Asetetut tavoitteet ja odotukset eivät aina kohtaa. Aloitusvaihe sekä yritysoston jälkeinen vaihe 

ovat osoittautuneet ratkaisevan tärkeiksi yritysjärjestelyn onnistumisen kannalta. 

Kasvustrategiassa, joka perustuu yrityskauppoihin, on tiukka integraation johtaminen strategian 

onnistumisen kannalta ensisijaisin menestystekijä. Integraatio ei pääty yrityskaupan 

sopimuksen allekirjoittamiseen, vasta allekirjoitus ja omistuksen siirto aloittavat 

integraatioprosessin tärkeimmän vaiheen. (Bergamin et al., 2018, 6) Integraation 

epäonnistuminen voi johtaa henkilöstöön demoralisoitumiseen sekä vajaukseen. 

Teknologiapohjaisilla teollisuudenaloilla, joissa ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara, 

tällainen tulos voi olla katastrofaalinen. (Inkpen et al., 2000, 69) Muut merkittävät sisäiset 

projektit voivat aiheuttivat häiriötä integraatioon. (Bergamin et al., 2018, 29)  

 

Omistajanvaihdosprosessissa haasteita aiheuttavat hankalat ja aikaa vievät lupa- ja 

rekisteröintiasiat sekä perehdyttämisen puutteellisuus. Lisäksi myyjät eivät olleet olleet 

käytettävissä lupauksistaan huolimatta tai edes tavoitettavissa kokonaiskauppahinnan maksun 

jälkeen. Jälkikäteen ajateltuna useat jatkajat olisivat halunneet käyttää enemmän aikaa asioiden 

perusteellisempaan tutkimiseen etukäteen. (Remes, 2018, 67–68) 
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4 METODOLOGIA 
4.1 Tutkimusmenetelmä, -strategia ja -näyte 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja ymmärtää tekijöitä, jotka mahdollistivat yrittäjäostajan 

onnistumisen yrityskauppaprosessin eri vaiheissa siten, että lopputuloksena oli onnistunut 

yrityskauppa. Ensiksi teoreettisessa osuudessa taustoitettiin yrityskauppaprosessiin liittyvät 

tekijät. Toiseksi tutkittiin teoreettisesta näkökulmasta onnistumiseen vaadittavia edellytyksiä 

kriittisten menestystekijöiden (Gomes et al., 2013) vastaan tulleiden haasteiden (Haspeslagh et 

al., 1991) ja yrityskauppavirheiden (Kuusimäki, 2011; Liimatainen et al., 2020) ja todettujen 

epäonnistumissyiden kautta. Kolmannessa vaiheessa eli empiirisessä osiossa perehdyttiin 

siihen, miten yrityskauppaneuvottelut olivat edenneet, millaisia haasteista ostajayrittäjät olivat 

kohdanneet ja kuinka he olivat onnistuneet kääntämään haasteet edukseen prosessin aikana.  

Yrityskauppaprosessissa suositellaan käytettävän ulkopuolisia asiantuntijoita ostajan tukena 

(Varamäki et al., 2012a, b). Koska asiantuntijapalveluiden käyttö vaihtelee yritysostoissa, 

vaikka tarjontaa on, haluttiin tutkimustapauksien osalta selvittää mitä palveluita oli käytetty, 

missä laajuudessa ja millaisia palvelukokemuksia oli saatu ja mikä niiden merkitys oli 

prosessissa. Koska myyjällä on merkittävä rooli yrityskaupan toisena osapuolena, haluttiin 

tutkimuksella saada ymmärrystä myyjän vaikutusmahdollisuuksista prosessin onnistumiseen.  

Kvalitatiivisen tutkimuksen tunnuspiirteisiin kuuluvat tapauksien ainutlaatuisuus, 

kokonaisvaltainen tiedon hankinta ja aineiston kerääminen todellisessa tilanteessa harkitulta 

kohdejoukolta. Kvalitatiivisella tutkimuksella pystytään paljastamaan odottamattomia 

seikkoja. (Hirsijärvi et al., 2004, 155) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaan 

harkinnanvaraisesta näytteestä, koska yleistysten sijaan pyritään ymmärtämään jotain 

tapahtumaa syvällisemmin. (Hirsjärvi et al. 2008, 59)   Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli 

laadullisena tutkimusmenetelmänä.  Tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus, koska vain 

erillisiä tapauksia tutkimalla oli mahdollisuus saada riittävän yksityiskohtaista tietoa 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi.  
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Ostajayrittäjien ostokohteet jakautuivat kolmeen kokoluokkaan; kaksi mikroyritystä, kaksi 

pienyritystä ja yksi suuryritystä. Yrityksistä neljä luokitellaan pk-yrityksiksi. Suuryritystä 

edustava henkilö toimi yrityksen ostotiimin jäsenenä. Muut haastatellut omistivat 

ostokohteeseen joko kokonaan tai osan osakekannasta. Tutkimukseen valikoidut tapaukset 

avasivat pääsyn kuuteen erilaiseen yrityskauppaostokokemukseen. Ostajayrittäjien autenttiset 

kokemukset tekivät empiirisestä osuudesta käytännönläheisen ja helposti ymmärrettävän. 

4.2 Tutkimusprosessi  

Tutkimusprosessi (ks. taulukko 4) alkoi tutkimuksen suunnittelulla ja aihealueen kirjallisuuteen 

tutustumisella kevättalvella 2020. Teoreettinen tausta rakentui yrityskauppoihin liittyvien 

tieteellisten tutkimusten, alan kirjallisuuden sekä julkaisujen perusteella. Tutkimuksia 

yrityskauppojen onnistumisesta ja epäonnistumisesta (Capasso et al., 2005; Cartwright et al., 

2006) lähestymistavasta riippuen, on runsaasti saatavilla. Tieteen näkökulmasta yrityskauppa 

on monimutkainen ja -ulotteinen ilmiö (Meglio et al., 2011, 425).  

Toimenpide   2020             
  maalis huhti touko kesä  elo syys loka marras 

Tutkimuksen suunnittelu                 
Lähdekirjallisuuden kartoittaminen                 
Aineistonkerääminen, haastattelut                 
Datan analysointi                 
Tutkimusraportti                 
Tutkimuksen tarkastus ja hyväksyntä                 

 
Taulukko 4. Tutkimusprosessin aikataulu 

4.2.1 Aineiston kerääminen  

Tapaustutkimuksessa aineistokeruumetodeina voidaan käyttää haastatteluja, dokumentteja ja 

havainnointia. (Hirsjärvi et al. 2004, s. 126–127) ” Kun haluamme tietää, mitä ihminen ajattelee 

tai miksi hän toimii niin kuin toimii, on järkevää kysyä asiaa häneltä” (Tuomi & Sarajärvi., 

2018, 84). Haastattelu on joustava aineistonkeruumenetelmä. Kysymykset voidaan toistaa ja 

niiden järjestystä muuttaa, sanamuodot ja väärinkäsitykset oikaista. Haastateltavan kanssa 

voidaan keskustella. Haastattelun etuna on henkilökohtaisesti sovittu ajankohta ja 
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haastateltaviksi valitut henkilöt, joilla on kokemusta ja osaamista tutkittavasta aiheesta. (Tuomi 

et al., 2018, 85–86). Tutkimuksen aineiston kerääminen, käsittely ja analysointi -prosessi on 

kuvattu kuviossa 11.  

 

Kuvio 11. Tutkimusaineiston kerääminen, käsittely ja analysointiprosessi 

Teemahaastattelussa aihepiirit, teema-alueet, on määritelty etukäteen. Kysymyksiltä puuttuu 

tarkka muoto, järjestys ja laajuus. Teema-alueet takaavat, että jokaisen haastateltavan kanssa 

keskustellaan ainakin jossain määrin samoista aiheista. (Eskola et al., 2001, 85–87) 

Tutkimuksen aineiston kerättiin teemahaastatteluin etukäteen sovittuina ajankohtina (ks. 

taulukko 5), teemahaastattelun runkoa noudattaen (ks. liite 1).  

 

Empiirisen osuuden kohderyhmäksi oli löydettävä ostajayrittäjiä, joilla oli omakohtaista 

kokemusta yrityskauppaprosessista ja jotka halusivat jakaa kokemuksiaan. Kohderyhmäksi 

valikoitui harkitusta yrittäjäjoukosta kuusi ostajayrittäjää, joista kaksi edustivat samaa yritystä. 

Haastateltavien valinta perustui tutkijan käyttämään harkintaan, subjektiiviseen tietoon siitä, 

että haastatellut henkilöt olivat onnistuneesti suorittaneet yritysoston. Lisäksi valintaa tuki 

ostajayrittäjän oma arvio yrityskaupan onnistumisessa sekä halukkuus osallistua tutkimukseen. 
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Tutkimushetkellä yrityskaupan toteutumisesta oli kulunut tapauksesta riippuen yhdestä 

kahdeksaan vuotta. Tutkimuksen ostokohteista neljä oli perheyrityksiä, joiden omistajina oli 

yksi tai useampi perheenjäsen. Yksi ostokohde oli pääomasijoittajan omistama. 

 

Ostajayrittäjiltä ja ostotiimin jäseneltä tiedusteltiin puhelimitse tutkimukseen 

osallistumishalukkuutta. Tutkimuksen tarkoitus ja käsiteltävä aihepiiri selvennettiin 

tiedusteluvaiheessa, jolloin sovittiin myös haastattelujen ajankohdat. Kolme teemahaastattelua 

toteutettiin puhelimitse sovittuna ajankohtana ja vastaavasti kolme haastattelua toteutettiin 

kasvotusten ennakkoon sovitussa paikassa. Puhelin valikoitui haastattelun välineeksi ajan 

säästämiseksi. Aineiston keräämistä edesauttoi harkiten valitut ostajayrittäjät ja heidän 

avoimuutensa asioiden esilletuomiseksi. Teemahaastattelu toi esiin tapauskohtaisesti 

yksityiskohtia toimintatavoista, joita onnistuneeseen transaktioon oli vaadittu.  

 

 

Taulukko 5. Teemahaastattelun aikataulu 

Kvalitatiivisessa tutkimuksen aineiston keruussa käytetään ohjeena saturaation eli kylläisyyden 

ja riittävyyden käsitettä. Tutkija jatkaa haastatteluja niin kauan kuin tutkimusongelman 

kannalta uutta tietoa on saatavissa. Aineisto on riittävä, kun haastattelut alkavat tuottaa samaa 

tietoa. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston päätelmiä ei yleistetä, vaan tutkimalla yksittäisiä 

tapauksia voidaan ilmiöstä löytää seikkoja, jotka toistuvat yleisellä tasolla. Kyseessä on 

aristoteelinen ajatus; yksityisessä toistuu yleinen. (Hirsjärvi et al., 1997, s. 170–171) Valituissa 
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tapauksissa toistuivat tieteellisesti tunnistetut yrityskauppaprosessin vaiheet. Mittakaava 

vaihteli tapauksittain. Koska yrityskaupat ovat luonteeltaan yksilöllisiä tapahtumia, oli 

tapausten määrä järkevä rajata kuuteen haastatteluun ja perehtyä niiden syvälliseen 

analysointiin. 

4.2.2 Aineiston käsittely ja analysointi 

Luborskyn (1994) mukaan teema on tietty toistuva piirre tietyn haastateltavan haastattelussa. 

Jos haastatteluja ei pureta sanatarkasti, on teemahaastattelun tehnyt henkilö paras aineiston 

jatkokäsittelijä. Hän pystyy tunnistamaan tallenteista teema-alueet sekä huomaa milloin pitää 

kirjoittaa sanatarkkoja dialogeja. (Hirsjärvi et al., 2008, 142) Teemahaastattelut äänitettiin ja 

saatu aineisto litterointiin, osittain, tapauskohtaisesti. Koska aineisto oli äänitetty, sen 

käsittelyyn oli helppo palata ja yksityiskohdat olivat tarkennettavissa tapauksittain ja 

teemoittain.  

 

Teemat muodostavat konkreettisen mallin aineiston analyysille. (Eskola et al., 2001, 85–87) 

Esille voi myös nousta piirteitä, muita teemoja, jotka ovat lähtöteemoja mielenkiintoisempia. 

(Hirsjärvi et al., 2008, 173) Tutkimuksen pääteemoina toimivat yrityskauppaprosessin kolme 

osa-aluetta. (ks. kuvio 2). Näiden kolmen pääteeman alle luokiteltiin haastatelluilta 

tapauskohtaisesti saadut kommentit yrityskauppaprosessin kulusta ja etenemiseen 

vaikuttaneista tekijöistä, haasteista sekä käytetyistä asiantuntijapalveluista. Myyjän toiminta 

kulki mukana pääteemojen mukaisesti.  

 

Aineiston luokittelu on osa analyysia ja välttämätöntä, jos haluamme vertailla aineiston osia 

toisiinsa ja tyypitellä tapauksia. Luokat toimivat työkaluina, joiden avulla voidaan nimetä 

aineiston tärkeimmät ja keskeisimmät piirteet. (Hirsjärvi et al., 2008, 147) Laadullisen 

tutkimuksen analyysien ja luokittelujen syntymekanismi ja luokittelujen perusteet on kuvattava 

ja kerrottava lukijalle. Tulosten päätelmien tulkinnassa auttaa autenttisten haastatteluotteisen 

lisääminen tutkimusraporttiin. (Hirsjärvi et al., 2004, 217–218) Haastatteluaineisto luokiteltiin 

sekä ostajayrittäjien että ostokohteiden taustatietojen perusteella (ks. taulukko 6). Ostokohteet 
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luokiteltiin saatujen tietojen perusteella kolmeen kokoluokkaan, mikro-, pien-, ja suuryritykset. 

Suuryrityksen luokittelu perustui ostavan yrityksen kokoon (ks. taulukko 7).  

 

Yrityskaupan jälkeinen liiketoiminnan kehittämisen ja uudistamisen toimenpiteet luokiteltiin 

soveltaen Venkatramanin ja Ramunujamin (1986) kaksiulotteista luokittelumallia (ks. kuvio 

12). Kaksiulotteisessa luokittelumallissa on kymmenen erilaista lähestymistapaa liiketoiminnan 

suorituskyvyn mittaamiseen. Ensimmäinen ulottuvuus koskee taloudellisia ja operatiivisia 

suorituskykykriteerejä. Toinen ulottuvuus keskittyy erilaisiin suorituskykyä mittaaviin 

indikaattoreihin (Meglio et al., 2011, 422)  

 

Aineistoa analysoitaessa tietyt teemat toistuivat ja tietyt erityiset teemat nousivat esiin vain 

yksittäisissä tapauksissa. Luokittelumalli selvensi mihin yrityksen prosesseihin toiminnot oli 

kohdistettu. Lisäksi sen perusteella oli tunnistettavissa toimenpiteet, joilla pyrittiin välittömästi 

vaikuttamaan ostokohteen toimintaan sekä pidemmällä aikavälillä tulosta tuottavat 

toimenpiteet.  

 

 

Kuvio 12. Yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen suorituskykymittarien luokittelujärjestelmä 

(mukaillen Venkatraman & Ramanujam, 1986 teoksessa Melgio & Risberg, 2011, 422) 
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Tulokset, eli saadut maininnat, on esitetty lukumäärinä. Eli mitä useampi maininta, sitä 

merkityksellisempi asia oli sekä ostajille että tutkimuksen tulokselle.  

4.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Gummessonin (1991) mukaan hermeneuttista paradigmaa edustava tutkija hyväksyy, että 

tutkijan persoonallisuus ja tunteet vaikuttavat tutkimukseen. Ero tosiasioiden ja arvojen välillä 

ei ole selvä ja tutkijat myöntävät subjektiivisuuden. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 24–25) 

Tutkimuksen tekijän henkilökohtainen kokemus yrityskauppaprosessista, sekä työntekijän, 

avainhenkilön että kauppaneuvottelujen toisena osapuolena, toimii tutkimuksessa vahvana 

inspiraation lähteenä. Tutkimuksessa on pyritty objektiivisesti tuomaan esille yrittäjäostajien 

näkökantoja asiayhteyksiin.  

 

Lähdekritiikki on tärkeää tutkimuksen onnistumisen kannalta. Lähdekritiikki tulee kohdistaa 

julkaisuja kirjoittaneiden henkilöiden tunnettuuteen sekä arvovaltaan tiedeyhteisössä. 

Lähtökohtaisesti suositaan uusimpien lähteiden käyttöä. Tutkimuksen julkaisija lisää 

tutkimuksen uskottavuutta. Mitä merkittävämpi julkaisutaho, sitä todennäköisemmin tutkimus 

on käynyt läpi kriittisen tarkastusprosessin. (Hirsjärvi et al., 2004, 101–103) Käytetty aineisto 

perustuu tunnettujen ja arvostettujen tutkijoiden tieteellisiin yrityskauppatutkimuksiin sekä alan 

kirjallisuuteen ja julkaisuihin. Kotimaista yrityskauppatutkimusta on hyödynnetty aktiivisesti. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen 

toteuttamisesta kaikista vaiheita. Tutkimusaineiston tuottamisen olosuhteet pitää kertoa selvästi 

ja totuudenmukaisesti. (Hirsjärvi et al., 2004, 217–218) Tutkimus on toteutettu edellä esitetyn 

prosessin mukaisesti. (ks. taulukko 4, ks. kuvio 11). Haastattelutilanteissa ei havaittu 

luotettavuutta heikentäviä seikkoja, koska haastattelutilanteessa kysymyksiä oli mahdollisuus 

esittää lisää sekä tarkentaa. Haastattelutilanteesta oli todettavissa, että mitä enemmän ostajalla 

oli kokemusta yritysostoista, sitä laajemmin teemaa voitiin käsitellä. Tieto ei siis perustunut 

pelkästään viimeisimpään toteutuneeseen yritysostoon, vaan esille nousi aiempien yritysostojen 

kokemuksia, joita oli osattu hyödyntää viimeisimmässä yritysostossa. 
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Vaikka tutkimuksissa pyritään välttämään virheiden syntymistä voivat tutkimustulosten 

luotettavuus ja pätevyys silti vaihdella. Siksi tutkimuksissa tutkijat arvioivat tutkimuksen 

luotettavuutta sen reliaabeliudella sekä validiuksella. Reliaabelius tarkoittaa tutkimustulosten 

toistettavuutta eli kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimustulosta voidaan pitää 

reliaabelina, jos samaa henkilöä eri kerroilla tutkittaessa saadaan sama tulos. Tutkimuksen 

validius tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä on tarkoitus mitata. (Hirsjärvi 

et al., 2004, 216–217)  

 

Reliabiliteettia arvioitaessa on huomioitava, että osasta yritysostoista oli kulunut jo aikaa. 

Ostajayrittäjien kommentit perustuivat heidän muistikuviinsa prosessin etenemisestä. 

Tapahtumien kulku oli haastatelluilla vielä mielessä ja tietoa tarvittaessa tarkennettua 

lisäkysymyksien avulla. Mitä merkittävämmästä asiasta oli kyse, sitä paremmin se oli 

ostajayrittäjän mielessä säilynyt ja tutkimuksen toistettavuuden voidaan olettaa toteutuneen. 

Tutkimuksen validiteettia arvioitaessa todettakoon, että valitut tutkimusmenetelmät tuottivat 

vastaukset tutkimusongelmaan.  

 

Luotettavuuden arvioinnissa on huomioitava, että myyjästä saadut kommentit perustuivat 

täysin ostajien kokemuksiin. Jos asiaa olisi kysytty myyjiltä itseltään, heidän näkemyksensä ja 

kommenttinsa olisivat tuoneet tutkimuksen uutta sisältöä. Koska ostokohteiden liiketoiminta 

oli jatkunut menestyksekkäästi jo pidemmän ajan, ei ole syytä epäillä ostajien kokemuksien 

aitoutta eikä kommenttien luotettavuutta. Koska tutkimus ajoittui kevääseen 2020, tulevat 

COVID-19 hetkelliset tapauskohtaiset vaikutukset mainituiksi erityisesti liiketoiminnan 

kehittämisessä. Epidemia ei kuitenkaan ole vaikuttanut tapauksien yrityskauppaprosessiin. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET  
5.1 Yrityskauppaa edeltävä vaihe  

5.1.1 Ostajien taustatiedot ja ostokohteet 

 

Taulukko 6. Ostajayrittäjien taustatiedot 

Tutkimuksen empiirinen osuus koostuu kuudesta teemahaastattelusta, jotka koskettivat viittä 

eri yritysostokohdetta. Haastateltujen ostajayrittäjien taustatiedot; ikä, koulutus, toimialan 

työkokemus, yritysostokokemus, yrityskaupasta kulunut aika sekä omistusosuus, on kuvattu 

taulukossa 6. Haastatteluhetkellä vastaajat olivat iältään 35 - 55-vuotiaita. Yritysostohetkellä 

he ovat olleet 35- 47-vuotiaita. Ylioppilastutkinnon oli suorittanut 83 prosenttia ja 67 prosentilla 

oli myös ammattikorkea- tai korkeakoulututkinto. Haastelluista kaksi oli täydentänyt 

koulutustaan myös työnantajansa tarjoamalla kaupallisella koulutuksella. Ostokohteen 

toimialalta kokemusta oli 67 prosentilla ja yritysostokokemusta oli 50 prosentilla vähintään 

yhden yritys oston verran. Tutkimus tulee Sipposen (2017, 16) tutkimusta, jonka mukaan 

toimialan kokemus korostuu onnistuneissa yrityskaupoissa, joten toimialan työkokemus on yksi 

yrityskaupan menestysmahdollisuuksia lisäävä tekijä. Työkokemusta kaikilla oli yli 15 vuotta 

ja esimieskokemusta oli kertynyt jo 83 prosentille osallistujista. Tutkimuksen ostajayrittäjien 

taustatiedoissa on yhtäläisyyksiä Pihkalan et al. (2019 tutkimukseen yrittäjyyttä tavoittelevien 

henkilöiden taustoihin, jonka mukaan yrityskauppojen tai sukupolvenvaihdoksen kautta 
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yrittäjyyttä tavoittelevilla henkilöillä 85 prosentilla oli yli 15 vuoden työkokemus ja 95 

prosentilla johtajakokemusta.  

 

Tutkimuksen neljä ostokohdetta olivat kotimaisia perheyrityksiä. Kahden ostokohteen, 

pienyrityksen, liikevaihto oli yksi - kolme miljoonaa euroa. Yritykset työllistivät yli 10 henkilöä 

(ks. taulukko 7). Näiden ostokohteiden omistus siirtyi yrityskaupassa kahdelle eri 

yrittäjätiimille. Yrittäjätiimien jäsenillä oli aikaisempaa yritysosto- ja yrittäjäkokemusta. 

Kahden ostokohteen, mikroyrityksen, liikevaihto oli sata - kaksisataatuhatta euroa. Ostokohteet 

työllistivät yrittäjän lisäksi yhden henkilön tai sopimusyrittäjän. Nämä ostajayrittäjät aloittivat 

ostokohteen hankinnalla yrittäjäuransa, eikä heillä ollut aikaisempaa kokemusta yritysostoista. 

Tutkimuksen suurin ostokohde oli liikevaihdoltaan yli 10 miljoonaa euroa, työllistäen runsaat 

30 henkilöä. Tämä ulkomainen pääomasijoittajalta ostettu yritys päätyi osaksi konsernia, jonka 

kasvustrategiaan kuuluivat yritysostot.  

 

 
Taulukko 7. Ostokohteiden taustatiedot 
 

Haastatelluista vain yksi omistaa ostokohteen osakekannan sataprosenttisesti itse (ks. kuvio 15) 

ja neljä omistaa ostokohteen tai osan siitä yritysostoa ennen perustetun osakeyhtiön kautta (ks. 

kuvio 15 ja 16). Yrittäjätiimien osakeyhtiöt oli perustettu, kun yritysostoprosessi oli edennyt 

neuvotteluvaiheeseen ja kaupan toteutuminen näytti todennäköiseltä. Haastatelluista kolmella 

oli omistusosuuksia myös muissa osakeyhtiöissä. Haastateltu yritysostotiimin jäsen toimi 

työsuhteessa, eikä hänelle ollut omistusosuutta ostavassa eikä ostetussa yrityksessä.  

5.1.2 Ostajan motiivit  

Toteutuneiden yritysostojen motiivina korostui itsensä toteuttaminen, kuten myös Segalin 

(2005) ja Remeksen (2018) tutkimuksissa. Yrittäjyys mahdollisti oman tekemisen ja omien 

näkemyksien itsenäisen toteuttamisen. Haastatelluista yrittäjistä kaikki olivat tehneet jo pitkän 
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työuran ulkopuolisen palveluksessa. Vetotekijöinä yrittäjyyteen olivat vaikuttaneet muun 

muassa Gilad et al. (1986) mainitsemat negatiiviset ulkoiset voimat. Kokemukset aikaisempiin 

työsuhteisiin liittyen muun muassa työmäärän lisääntyminen ilman lopullista päätäntävaltaa, 

vaikuttivat yritysostohalukkuuteen.  

 

”Tykkään työstäni, se on huippuhommaa, saan iloisen mielen, kun voin auttaa 

yrityksiä oivaltamaan ja näkemään, että heidän liiketoiminnassaan on jotain 

mitä he eivät ole vielä itse oivaltaneet. Olen sairaan onnellinen, jos 

asiakkaamme pärjäävät ja näkyvät, se on ihan älyttömän mahtavaa.” (Case A) 

 

Yritysoston motiivina korostui myös sen helppous. Erityisesti ostajayrittäjät, jotka olivat 

vakavasti harkinneet uuden yrityksen perustamista, kokivat yritysoston hyväksi ratkaisuksi.  

 

”Vastaan tuli kuitenkin laiskuus, yrityksen perustamisen sijaan oli tarjolla 

yritys, jossa fasiliteetit olivat kunnossa. Tyhjän tilan löytäminen ja 

vuokraaminen, kalustaminen ja sisustaminen, siihen olisi mennyt aikaa. 

Helppoutta sen kannalta, että kaikki olisi valmiina, ei helppoutta sen takia että 

olisi valmis bisnes odottamassa.” (Case B) 

 

”Jos mitään ei olisi ollut valmiina, yritys olisi varmasti erinäköinen mutta 

aloitus on ollut helppoa, kun kaikki lähtökohdat ovat jo valmiina; 

yhteistyökumppanit ja asiakkaat.” (Case A)  

 

Tutkimus tukee Pihkalan et al. (2019) ja Zhangin (2011) tutkimuksia, joissa ostajia motivoi 

aikaisempi positiivinen yrittäjäkokemus sekä yritysostokokemukset. Aikaisempi 

yritysostokokemus auttoi yrityskauppaprosessin läpivientiä ja yritysoston toteuttamista. 

Yrittäjätiimit olivat muodostuneet ystäväverkostojen ympärille. Tutkimuksessa toteutui Marks 

et al. (2001) mukainen osaamisen jakautuminen. Yrittäjätiimin sekä toimiala-, talous-, että 

markkinointiosaamiseen oli voimavara sekä neuvottelu- että ostokohteen haltuunotto- ja 

kehittämisvaiheessa. Myös rahoittajat olivat suhtautuneet positiivisesti ostajien omistajuuden 
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ja osaamisen rakenteen jakautumiseen. Yrittäjätiimissä, erityisesti johtamisvastuun ottanut 

henkilö, koki tutun yrittäjätiimin positiivisena voimavarana yrityksen kehittämisessä.  

 

Ostotiimin jäsenen, ostavan yrityksen, näkökulmasta yrityskauppojen motiivina oli sekä 

Liimataisen et al. (2020) että Katramon (2013) mainitsema yrityksen kasvustrategian 

toteuttaminen. Yritysosto oli koettu strategisesti sopivaksi (Jemison et al., 1986) ja se 

mahdollisti Tallin et al. (2015) tutkimuksen synergiaedut. Ostavan yrityksen kasvun 

mahdollisuudet oli tunnistettu monistamalla ostokohteen toimintamalli uudelle markkina-

alueelle.  

 

”Halutaan olla isompi peluri markkinoinnilla ja päästään johtamaan markkinaa. 

Pienemmät yritykset joutuvat usein seurailemaan sivusta miten isot toimivat. Kun 

yrityksen päätavoitteena on kasvu, markkinoilta on löydettävä yritysostokohde, joka 

mahdollistaa ostajan ja myyjän strategisen sopivuuden. Strategisella sopivuudella 

täydennetään ostavan yrityksen liiketoimintaa. Kriteerinä yritysostolle voi olla 

kohdeyrityksen osaaminen ja markkinaosuus tietyllä markkina-alueella, toisaalta 

ostettavalla yrityksellä voi olla kompetenssia ja teknologisia ratkaisuja, palvelukonsepti 

tai toimintamalli, jota ostajalla ei vielä ole. Meidän tunnistama potentiaalinen 

ostokohde oli kehittänyt asiakasratkaisun, jota meillä ei vielä ollut. Ostokohteen myynti 

ei ollut enää pelkkää tuotekauppaa ja asiakasratkaisukonseptissa nähtiin mahdollisuus, 

joka voitaisiin monistaa ostavan yrityksen päämarkkina-alueelle. Kun ostetaan 

markkinaosuutta muualta, ostettava yritys voi toimia samalla toimialalla. 

Markkinaosuuden saaminen muuten kuin yritysostolla on aikaa vievää.” (Case E) 

5.1.3 Myyjän motiivit  

Tutkimuksen yritysostokohteiden myyjien motiivit on kuvattu kuviossa 13. Neljässä 

haastattelussa myyjän päämotiivina oli pidetty halua jäädä eläkkeelle, osassa tapauksissa nousi 

esille myös myyjän terveys. Tutkimus tulee Malisen et al. (2003) tutkimustulosta, jossa 

yrittäjien ikääntyminen on yritysmyynnin selkein motiivi. Yhden tapauksen osalta myyjän 

motiivit olivat jääneet hiukan epäselväksi. Tallin et al. (2015, 29) mukaan ostajalle myyjän 
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todellisten motiivien selvittäminen on erittäin keskeistä, sillä tiedoksi annettavien ja todellisten 

myynnin motiivien on täsmättävä. Tutkimuksessa ei havaittu eroja tiedoksi annettujen ja 

todellisten motiivien välillä. Osan yrityksistä myyntiä oli suunniteltu jo kauemmin, mutta 

ostajaa ei ollut löytynyt. Myyntihalukkuuteen oli vaikuttanut myös se, että perheen sisältä ei 

löytynyt liiketoiminnalle jatkajaa tai perhe ei ollut päässyt yhteisymmärrykseen yrityksen 

tulevaisuuden suunnitelmista. Yrityksen osakekannan myynti oli todettu järkeväksi tavaksi 

irtautua yrityksestä ja säilyttää perhesopu. 

 

Kuvio 13. Myyjän motiivit yrityskaupalle 

Koska erilaisista myyjän motiiveista huolimatta ostokohteen yritystoimintaa harjoitettiin 

olosuhteet ja resurssit huomioiden, ei liiketoiminta ollut enää parhaassa iskussa. Ellei sopivaa 

ostajaa olisi löytynyt, yritystoiminnan lopettaminen oli nähty yhtenä vaihtoehtona. 

Neuvotteluvaiheessa ostajayrittäjät olivat myös saaneet kokea Varamäen et al. (2013) 

tutkimushavainnot myyjän luopumisen tuskasta sekä tunteista yritystä kohtaan. Parhaiten nämä 

näyttäytyivät hintaneuvotteluissa. Myyjillä oli vahva näkemys yrityksensä, elämäntyönsä, 

arvosta. 

 

”Tarjolla on valtavasti 80-luvulla perustettuja yrityksiä, joista omistajat 

haluavat luopua. Kaikille yrityksille ei löydy jatkajaa perheestä tai läpipiiristä. 

Ainoaksi vaihtoehdoksi jää yrityksen myyminen ulkopuoliselle tai liiketoiminta 

lopettaminen.” (Case D) 
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”Yrittäjät olivat valmiita luopumaan luomastaan yrityksestä runsaan 40 vuoden 

jälkeen.” (Case A) 

 

Tutkimustapauksessa, jossa pääomasijoittaja omisti ostokohteen, ostotarjous oli hyväksytty, 

vaikka tyypillinen pääomasijoittajan omistusaika ei ollut vielä täyttynytkään. Yritys oli jo 

kerran aikaisemmin myyty pääomistajalta pääomasijoittajalle. Myynnin taustalla oli ollut 

omistajan halu luopua liiketoiminnasta, halu saada palkka yrittäjänä tekemästään työstään.  

Haastattelujen tuloksena selvisi, että kyseinen yritys oli kohdannut aikanaan haasteita 

liiketoimintansa kasvattamisessa. Toiminnan kasvattaminen ja kehittäminen olisi vaatinut 

resursseja, joita yrityksellä ei ollut. Kehittymisen mahdollisuutena oli kuitenkin nähty 

pääomasijoittajalle myyminen, joka edelleen myi yksityiselle yritykselle. 

5.1.4 Yrityskauppakohteen kartoittaminen 

Ennen yrityskauppaa ostokohteiden vaihtoehtojen arviointi perustui sekä ostajan oman 

arviointiin että lähipiirin ja ystävien asiantuntemukseen. Yleisesti yritysvälittäjät olivat 

ensimmäinen kontakti yritysostokohteen etsinnässä. Tutkimuksen yrittäjäostajista viisi oli 

kartoittanut potentiaalisia ostokohteita välityspalvelujen kautta (ks. kuvio 14). 

Kartoittamisvaiheessa Uusyrityskeskuksen palveluita oli hyödyntänyt yksi yrittäjäuraansa 

aloittava ostaja, jolla vaihtoehtona oli ollut myös täysin uuden yrityksen perustaminen. 

Tutkimuksen ostokohteista yksi löytyi lopulta julkisen ja yksi yksityisen välityspalvelun, yksi 

ostetun neuvonantajapalvelun ja kaksi oman verkoston kautta. Yrityskauppaa edeltävässä 

vaiheessa ulkopuolisten palveluiden käyttö keskittyi ostokohteen etsinnässä tarvittavien 

palveluiden hyödyntämiseen.  

 

Osa yritysostokohteista ei ollut julkisesti kaupan. Yhdessä tapauksessa ostajaehdokas oli 

kuullut yhteistyökumppaneidensa taholta yrittäjän maininneen yrityksensä 

myyntisuunnitelmista. Harkittuaan hetken, ostajaehdokas tarttui tilaisuuteen ja otti yhteyttä 

myyjään. Vastaavassa toisessa tapauksessa ostajaehdokasta ja myyjää yhdisti pitkä 

toimialayhteistyö. Keskustelua yrityskauppajärjestelyistä oli herätelty jo aikaisemmin.  

Yhdessä tutkimustapauksessa yrityksensä myyntiä suunnitteleva myyjä oli ottanut yhteyttä 
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muun muassa yritysvälityspalveluita tarjoavaan konsulttiin ja ilmoittanut, että jos potentiaalisia 

ostajaehdokkaita ilmaantuisi niin hänen intresseissänsä olisi yrityksensä myyminen. Myyjää ja 

konsulttia yhdisti aikaisempi yhteistyö, sillä yritystä oli yritetty myydä jo aiemmin mutta 

tuloksetta. Ostajaehdokkaan ilmaantuessa, konsultti kertoi kohteesta ja pyysi ostajaehdokasta 

ottamaan yrittäjään yhteyttä.   

 

Ostavan yrityksen osalta ostotiimin jäsen oli valjastanut yritysostoihin erikoistuneita 

neuvonantajapalveluita, Corporate Finance- palveluita, kartoittamaan potentiaalisia 

ostokohteita. Ostokohteet oli arvioitu yrityksen ostotiimissä ennen varsinaista yhteydenottoa. 

Ostokohteen lähestyminen oli toteutettu neuvonantajan toimesta. 

 

 
Kuvio 14. Käytetyt asiantuntijapalvelut ennen yrityskauppaa 

 

Välittäjäpalvelut 

Ostajat olivat tutustuneet välityspalveluiden tarjontaan joko sähköisesti tai kontaktoimalla 

henkilökohtaisesti välittäjiä. Lisätietojen saamiseksi ostokohteesta ostajan piti tehdä 

salassapitosopimus. Lisätietojen analysoinnin jälkeen, jos kohde vielä kiinnosti, ostajaehdokas 

ja myyjä välittäjineen aloittivat neuvottelut. Lukuisia ostokohteita kartoittanut ostaja oli tehnyt 

välittäjille selväksi, millaisista kohteista hän oli kiinnostunut ja mitä kriteereitä kohteiden tulisi 

täyttää. Osa välittäjistä oli ilmaissut aidosti kiinnostusta asiakkaan tarpeista. Vastaavasti osa oli 

vain ilmoittanut, mitä yrityksiä on myynnissä. Vaikka välittäjien kanssa toimiminen oli koettu 
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helpoksi, ostajaehdokkaiden kokemus osoitti, että välittäjien välillä oli eroja. Yritysvälittäjällä 

tulee olla myyjän kanssa tehty selkeä myyntitoimeksianto, josta käy ilmi myyjän tahtotila. 

Välittäjän pitää olla myös riittävästi perehtynyt myytävään yritykseen. Välittäjän kyvykkyyttä 

osoittaa kaupantekomahdollisuuksien tuntemus. Hänen on pystyttävä tarjoamaan neuvottelujen 

edetessä ratkaisuehdotuksia sekä ostajan että myyjän näkökulmasta. Välittäjällä tulee olla 

osaamista reagoida neuvottelutilanteissa tapahtuviin muutoksiin ja tarvittaessa kyettävä 

lähentämään osapuolia neuvottelutuloksen saavuttamiseksi. Välittäjän, myyjän ja ostajan 

välisen yhteistyösuhteen on toimittava. Yritysvälittäjän osaamattomuus voi aiheuttaa 

hallitsemattomia tilanteita ja näin ollen olla kaupaneste. Yhdessä tapauksessa myyjän puolelta 

tapahtuneet nopeat hallitsemattomat käänteet olivat vaikuttaneet negatiivisesti ostajan 

rahoitusneuvotteluihin. Välittäjän palkkiomallilla koettiin olevan vaikutusta neuvottelujen 

onnistumiseen. Myyjän keinona onnistuneeseen yrityskauppaan nähtiin osaavan 

yritysvälittäjän palkkaaminen. 

 

”Hyvän yritysvälittäjän pitäisi pystyä tunnistamaan sekä myyjän että ostajan 

tarpeet ja viedä asiaa eteenpäin. Erot yritysvälittäjissä ovat kuin erot 

kiinteistövälittäjissäkin; osa hyviä ja osa ihan surkeita.” (Case D) 

 

Osto- ja neuvonantajapalvelut 

Ostajaehdokkaat saivat myös suoria yhteydenottoja yritysmyyjiltä. Kasvustrategiaansa 

toteuttavan yrityksen keinona ostokohteiden kartoittamisessa oli tehdä suora ostotoimeksianto 

neuvonantajapalveluita tuottavien kumppaneiden kanssa. Yritysostokohde ei välttämättä ole 

edes myynnissä, vaan toimeksiannon saanut palveluyritys lähestyy ja tiedustelee kiinnostusta 

yrityksen myyntiin.  

 

”Riippuen missä maassa kohde on sijainnut, mukana on ollut ulkoisia 

asiantuntijoita. Ne ovat tehneet kartoituksia ja etsineet potentiaalisia kohteita. 

Usein kohteet ovat kuitenkin jo olleet tiedossamme. Ulkopuoliset asiantuntijat 

ovat lähestyneet yrityksiä, sopineet tapaamiset ja pitäneet prosessia yllä.” (Case 

F) 
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Tutkimuksen ostajaehdokkaat olivat olleet aktiivisia yrityskohteiden kartoittamisessa. 

Oikeanlaisen yritysostokohteen löytäminen voi olla haastavaa sillä etsiminen vaatii resursseja, 

kärsivällisyyttä ja onneakin. Jos ostajalla on tiedossa selkeät kriteerit voi kohde löytyä 

nopeastikin. Kohteen löytymiseen ei aina tarvita ulkopuolisia asiantuntijapalveluja.  

 

Omat verkostot ja yhteistyökontaktit 

Tutkimustapauksissa toimialalla verkostoituminen edisti yritysostokohteen löytymistä. Jos 

ostajalla on laaja verkosto ja kontaktipinnat, sekä henkilökohtaisessa että työelämässä, voi 

ostokohde löytyä heidän kauttansa. Myyjä oli itse aktivoinut yrityksensä myynnin neljässä 

ostokohteessa, joista vain yksi oli julkisessa myynnissä. Myyjät olivat viestineet 

myyntihalukkuudestaan yhteistyökumppaneilleen, joiden kautta viesti tavoitti ostajaehdokkaat. 

Ostajan aktiivisuus johti lopulta yrityskauppaneuvottelujen aloittamiseen. Ostotiimi oli 

käyttänyt yhtenä lähestymistapana tiedustelua yhteistyömahdollisuuksista, joka oli johtanut 

yrityskauppaneuvotteluihin. Ostotiimin jäsenellä oli kokemusta myös tapauksesta, jossa 

myyjän mielenkiinto oli herännyt vasta vuosia ostajan yhteydenoton jälkeen, ja lopulta myyjä 

lähestyi ostajaa itse. 

5.2 Yrityskaupan neuvotteluvaihe 

5.2.1 Ensikontakti ja neuvottelujen aloittaminen 

Ensikontaktilla on merkitystä. Tutkimuksessa ensikontakti myyjään oli tapahtunut joko ostajan 

omasta aloitteesta tai välityspalvelun neuvosta. Poikkeuksena olivat osto- ja 

myyntitoimeksiannot, joissa ensimmäinen kontakti oli ostopalveluna käytettävän 

konsulttiyrityksen tai yrityksen ostotiimin jäsenen tekemä.  

 

”Ensi tapaamisella myyjät antoivat realistisen kuvan liiketoiminnan tilasta, 

ruusuja ei maalailtu, sillä asiakkaitahan ei pysty testamenttaamaan”. (Case A) 

 

Eräs ostajaehdokas oli vaikuttunut ostokohteen liiketoiminnasta jo ensi tapaamisella, vaikka 

hänellä ei ollut varsinaista toimialakokemusta. Myynnin ammattilaisena ostaja ei kokenut 
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toimialakokemuksen puutetta ongelmana. Hän tunnisti yrityksen potentiaalin. Toinen 

ostajayrittäjä tunsi ostokohteen entuudestaan myyjän kanssa tehdyn yhteistyön kautta. 

Ostajaehdokas soitti ja tiedusteli yrittäjältä ”myyntihuhun” todenperäisyyttä. Keskustelu johti 

tapaamiseen, josta käynnistyivät yrityskauppaneuvottelut. Yhdessä tapauksessa ostajaehdokas 

oli kääntynyt neuvonantajapalvelun puoleen tiedustellen potentiaalisia ostokohteita. 

Keskustelun ja argumenttien perusteella neuvonantaja suositti kohdetta ja ostajaehdokas otti 

yhteyttä yrityksen omistajaan välittömästi. Yrityskauppaneuvottelujen haasteeksi muodostui 

yritysvälittäjän ja myyjän välisen virallisen myyntitoimeksiantosopimuksen puuttuminen.  

 

”Neuvottelut eivät olleet toimeksiantosopimuksen puuttumisen vuoksi välittäjän 

”hyppysissä” ja neuvottelun edetessä myyjä tuotti hallitsemattomia yllätyksiä. (Case 

E) 

 

Tutkimus tuki Varamäen et al. (2014, 100) tutkimusta, jonka mukaan motiiveja yrityskauppaan 

voi olla ostajan odotukset yrityksen tulevasta tuotosta, yrittäjältä vaadittavasta työmäärästä ja 

osaamisesta sekä yrityksen kasvumahdollisuuksista. Ostajayrittäjät tunnistivat jo neuvottelujen 

alkuvaiheessa ostokohteen potentiaalin, tiedostivat oman osaamisensa sekä olivat valmiita 

antamaan resurssinsa yrityksen käyttöön. 

5.2.2 Arvonmääritys ja kauppahinta 

Palveluliiketoimintaa myyvän mikroyrityksen yrittäjä oli ilmoittanut ostajalle 

myyntihintapyyntönsä, jonka ostaja oli välittömästi todennut liian korkeaksi. Myyjällä ei ollut 

riittäviä perusteluita hintapyyntöön. Ostajan realismia oli, että vaikka ostaessaan saakin 

asiakasrekisterin tuhansine asiakkuuksineen ei liiketoiminnan säilyminen edeltäjän tasolla ole 

varmaa. Ostaja muodosti lopullisen kauppahintaehdotuksensa vaihto- ja käyttöomaisuuden 

perusteella käyttäen hyödyksi vakuutusyhtiöiden vahinkokorvausarvoja. Myyjä hyväksyi 

tarjouksen. 

” En ollut valmis maksamaan maineesta ja goodwillista mitään”. (Case B) 
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Yrityksen arvo ja kauppahinta voi perustua pelkästään kurantin vaihto-omaisuuden määrään. 

Vastaavassa tapauksessa yrityksen arvo oli laskettu varaston inventointiarvon perusteella, 

täydennettynä ostajan tarvitsemalla kalustolla ja laitteilla. Ostajan intresseissä oli ostaa vain 

kuranttia vaihto-omaisuutta, ei epäkuranttia, jota myyjien varastoon oli liiketoiminnan 

”huippuvuosilta” jäänyt. Jo hiipuneen liiketoiminnan vuoksi yrityksen tulevaisuuden näkymiä 

ei ollut enää diskontattavissa yrityksen arvoon, eikä myyjä myöskään odottanut saavansa 

korvausta omasta tietotaidostaan.  

”Aktiivisesti toimivan yrityksen arvonmäärittäminen ei ole helppoa. Yrittäjä 

ilmaisi varsin selvästi hintapyyntönsä ja kertoi että yritystä ei myydä alle sen.” 

(Case C)  

Tuotantotoimintaa harjoittavaa pienyritystä ostettaessa, ostajat määrittivät yrityksen arvon 

toteutuneen käyttökatteen kautta kertoimilla sekä yrityksen varojen, velkojen ja varastojen 

perusteella. Tässäkin tapauksessa ostajat kokivat myyjän hintapyynnön sekä näkemyksen 

yrityksen arvosta aivan liian korkeaksi. Mutta jo varhaisessa neuvotteluvaiheessa ostajat 

joutuivat toteamaan, että yrityskauppa ei tule toteutumaan hinnalla, mitä he teknisesti 

tilinpäätösten avulla ja tarkastuksen jälkeen yrityksen todelliseksi arvoksi olivat saaneet. 

Myyjän odotukset olivat korkeammalla. Myyjälle pitäisi maksaa enemmän; hyvän mielen lisää. 

Tämän tosiasian ymmärtämisen jälkeen yrityskauppaneuvottelut olivat nytkähtäneet eteenpäin. 

”Jos käytetään ulkopuolista neuvonantajaa yritysostokohteen 

arvonmäärityksessä, niin käytössä on usein käyttökatteeseen perustuvat 

arvonmääritysmenetelmät kertoimineen. Se, mistä käyttökate lopulta lasketaan, 

on osoittautunut hankalammaksi määrittää; käytetäänkö mennyttä, nykytilaa vai 

tulevaa käyttökatetta arviointiperusteena. Toteutuneet arvonmääritykset ovat 

perustuneet laskutavasta riippuen, EBITDA x 7–10 arvoon.  Näissä tapauksissa 

myyjillä ei välttämättä ole ollut hintapyyntöä valmiina. Yleensä ostajan 

neuvonantajat neuvottelevat ja tunnustelevat hintatasoa ennen valuaatiota 

myyjän asiantuntijoiden kanssa. Tunnustelun jälkeen asiantuntijat keskustelevat 

päämiehiensä kanssa tuloksista. Asiantuntijoiden, partnerien intresseissä on 
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yleensä, että neuvottelut johtavat kauppaan, koska he ansaitsevat palkkionsa 

kauppahinnan perusteella.” (Case F) 

 

Tutkimuksen toisessa pienyrityskohteessa arvonmäärityksen perusteena oli käytetty 

ostokohteen käyttökatetta, kiinteistöjä, koneita, laitteita sekä kasvupotentiaalia. Kiinteistön ja 

kaluston arvostaminen oli koettu hankalaksi, koska niiden myynnillinen arvo oli vähäinen 

mutta tuotto-odotus korkea. Myyjän toimesta ulkopuolisen asiantuntijan laatima kiinteistöarvio 

helpotti valuaatiota sekä myöhemmin ostajan rahoitusneuvotteluja. Varastonarvolla oli suuri 

merkitys arvon määrittämisessä. Kyseessä olevassa tapauksessa varasto oli ostajien mukaan 

hallinnassa. Ostajien kokemukseen perustuen yritysostoneuvottelut olisivat voineet päättyä 

eriävään näkemykseen ostokohteen varastonarvosta, koska usein myyjä näkee varastonsa 

myyntikuntoisena. Ostajan on kuitenkin tarkasteltava ostettavaa varastoa talouden hallinnan ja 

varastonkierron näkökulmasta eikä epäkuranttiin varastoon haluta sitoa pääomaa.  

 

”Yrittäjämyyjä ja yrittäjähenkinen ostaja vaikuttavat arvonmuodostumiseen, ei 

niinkään tietyt arvonmääritysten lainalaisuudet. Pyyntihinta ja nopea 

taloudellinen analyysi antavat hyvät lähtökohdat neuvotella yrityksen hinnasta. 

Iso varasto nostaa rahoitustarvetta. Kassavarojen ostaminen rahoituksella 

harvinaista, yleisempää on, että kassa ”pumpataan” vanhoille omistajille, näin 

rahoituksen tarve pienenee.” (Case D) 

 
Myyjien ja ostajien arvonmäärityslaskelmat ja -näkemykset poikkesivat toisistaan. Tutkimus 

tukee Kuusimäen (2011) tutkimusta, jossa mainitaan yrityskauppaprosessin alussa olevasta 

ostajan ja myyjän välisestä hintakuilusta. Tutkimuksen ostajien mukaan myyntihintapyynnön 

perusteluineen pitää olla selkeä, jotta neuvottelut etenevät. Vilkkumaan (2010, 118) mukaan 

yrityksen oikea hinta on aina se, josta myyjä ja ostaja keskenään sopivat. Osassa 

tutkimustapauksia arvonmääritys ja yrityksen lopullinen kauppahinta perustuivat pelkkään 

varaston- ja kalustonarvoon, jota näin ollen voidaan pitää oikeana hintana. Ostajaehdokkaat 

olivat miettineet myyjän henkilöroolin merkitystä yrityksen liiketoimintaan ja sen 

tulevaisuuteen. Bergaminin et al. (2018) mukaan organisaatioissa, joissa yksi henkilö vaikuttaa 
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voimakkaasti ja hänen läsnäolonsa on silmiinpistävää, tuotteet ja palvelut ovat usein tiiviisti 

yhteydessä näihin henkilöihin. Yrittäjävetoisen liiketoiminnan ostamisessa 

henkilösidonnaisuus koettiin arvonmäärittämistä hankaloittavana tekijänä. 

 

Tutkimus osoitti, että myyjän hintapyyntö ja ostokohteen arvo ovat harvemmin yhtenäiset. Jo 

kauppaneuvottelun alkuvaiheessa ostajat kokevat konkreettisesti myyjän mielikuvat 

yrityksensä arvosta. Myyjä arvottaa yrityksen luomiseen käyttämänsä jopa vuosikymmenien 

työpanoksen korkealle. Tutkimus tukee Varamäen et al. (2013) näkemystä myyjän vahvasta 

tunnesiteestä yritykseensä. Jos myyjän saama hintatarjous ei vastaa hänen odotuksiaan, 

pettymys voi on suuri ja neuvottelut saattavat katketa eriävään näkemykseen (Kuusimäki, 

2011). Ostajayrityksen kokemukseen perustuen hintapyyntö voi nousta, jos useat kiinnostuneet 

ostavat tahot kilpailevat ostokohteesta. Remeksen (2018) tutkimuksen mukaan myyjän 

hintapyyntö voi myös laskea, jos ostajia on useampi ja hintatarjoukset ovat selkeästi alle 

pyynnön, joka on ostajan etu. Näkemyseroista huolimatta osapuolet ratkaisivat neuvotteluissa 

hintakysymykset. Tutkimuksessa kävi ilmi Sipposen (2017) tutkimustulos, jonka mukaan 

myytävän liiketoiminnan liikevaihdon tai kannattavuuden lasku johtuu ostajan mukaan myyjän 

tavasta hiljentää työtahtiansa eläkkeelle jäännin kynnyksellä. Tutkimus tuki myös Immosen 

(2018, 138) havaintoa, että yritysjärjestelyissä kohdeyhtiön varoja voidaan jakaa myyjätaholle 

ennen suunniteltuja järjestelyjä taseen keventämiseksi tai sen rakenteen saattamiseksi 

omistajanvaihdoksen kannalta sopivampaan muotoon.  

 

Ostajayrityksen yritysjärjestelyt ja osakassopimukset 

Kun yrityskauppaneuvotteluissa on saatu yhteinen näkemys sekä kauppahinnasta että -tavasta 

ja rahoitus on järjestetty, seuraa yleensä kaupan aiesopimuksen tekeminen. Tässä vaiheessa 

osapuolet olivat jo sopineet yrityskaupan toteutustavan. Tutkimuksessa nousivat esille erilaiset 

ostajien tekemät yritysjärjestelyt. Omistusjärjestelyt ovat osa verosuunnittelua, liittyen 

mahdolliseen yrityksen myyntiin ja myyntivoiton kotiuttamiseen tulevaisuudessa. Tutkimus 

tukee Pihkalan et al. (2019) tulosta, jonka mukaan yritysten jatkajista 40 prosenttia suunnittelee 

omistavansa yrityksen kokonaan itse, 40 prosenttia osaomistavansa yritystä pienemmällä 

osuudella ja 33 prosenttia omistavansa yrityksen jonkun toisen yrityksen kautta.  
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Tutkimuksen yrityskaupoissa käytettiin neljää erilaisia yritysjärjestelyä (ks. kuvio 15 ja 16). 

Yhdessä tapauksessa ostokohteen osakekannan osti yksityishenkilö (ks. kuvio 15, yritysosto 1). 

Toisessa tapauksessa (ks. kuvio 15, yritysosto 2), julkisen omistajavaihdospalvelun toimesta 

ostajaa oli neuvottu perustamaan osakeyhtiö ennen yrityskaupan osakekannan ostoa.  

 

Kuvio 15. Yritysjärjestelyt mikroyrityksessä 

Tapauksessa (ks. kuvio 16, yritysosto 3) kullakin yrittäjätiimin jäsenellä oli oma osakeyhtiö, 

jonka osakas omisti itse henkilökohtaisesti. Nämä kolmen osakkaan henkilökohtaisesti 

omistamat osakeyhtiöt perustivat edelleen osakeyhtiön, jossa omistus jakautui tasaosuuksiin. 

Perustettu osakeyhtiö osti lopulta ostokohteen osakekannan kokonaisuudessaan. Ostettu yritys 

oli tämän jälkeen, ostanut jo yhden osakeyhtiön osakekannan kokonaisuudessaan.  

 

Kuvio 16. Yritysjärjestelyt pienyrityksessä 



75 

 

 

 

Tapauksessa (ks. kuvio 16, yritysosto 4) ennen yritysoston toteuttamista, ostajaehdokkaat olivat 

päätyneet perustamaan osakeyhtiön, jossa omistusosuus jakautui sekä enemmistö- että 

vähemmistöosuuteen osakkaiden välillä. Yhteisesti omistettu osakeyhtiö osti 

yrityskauppakohteen osakekannan kokonaisuudessaan.  

 

Yrittäjätiimien ostajayrittäjät kokivat osakassopimuksen laatimisen jopa tärkeämmäksi kuin 

varsinaisen kauppasopimuksen. Osakassopimuksen laatimisessa oli käytetty 

lakiasiantuntijapalveluita. Osakassopimuksella osakkaat halusivat varautua etukäteen 

yllättäviin tilanteisiin. Sopimuksessa määriteltiin toimintatavat esimerkiksi riita- ja 

lunastustilanteissa sekä osakkaan kuolemantapauksissa. Yritystoiminnasta 

irtaantumishalukkuus voi tulla eteen yllättäen. Osakassopimukseen kirjattuna pelisäännöt ovat 

kaikille selvät. Ostajien kokemuksiin perustuen yritys voi joutua jopa konkurssiin, jos 

osakassopimus on väärin laadittu.  

 

Tutkimuksessa nousi esille myös ostajayrittäjän neuvottelut myyjän kanssa ostokohteen 

osaomistamisesta.  Tapauksessa ostaja olisi palkattu yrityksen johtotehtäviin, ja hän olisi 

lunastanut pienin erin yritystä itselleen. Myyjän harkinnan tuloksena ajatuksesta oli luovuttu, 

koska järjestelyssä tunnistettiin sekä johtamiseen että päätöksentekoon liittyvät riskit. 

5.2.3 Due diligence -tarkastus 

Taloudellinen due diligence oli suoritettu kolmessa yrityksessä (ks. kuvio 17). Kahdessa 

tapauksessa talouden tarkastusta ei tehty lainkaan. Pk-yrityksissä käytössä olevien 

tietojärjestelmien käyttöaste vaihteli ja järjestelmien rajallisuus hankaloitti ostajien tekemiä 

tarkastuksia. Tutkimuksen ostokohteiden talouden arvioinnissa käytettiin hyväksi 

viimeisimpien vuosien tilinpäätöstietoja. Talouden arvioinnissa riskikohteita olivat vaihto-

omaisuus ja sen kiertonopeus. Fyysisen inventaarion tekeminen oli myös osa kauppahinnan 

määrittämistä. Muita esille nousseita tarkastuskohteita olivat myyntisaatavien kuranttius, 

ostovelat, luottotappiot, keskeneräinen tuotanto, tehdyt osatuloutukset ja kaluston poistot. Jos 

yritysostokohteessa ei ole toimivaa taloushallinnon- tai toiminnonohjausjärjestelmää 
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myyntisaamiset ja ostovelat voivat olla hankalasti hallittavissa. Kokeneilla ostajilla oli valmiit 

tarkastuslistat tarkastuksen toteuttamiseen. 

 

 
Kuvio 17. Due diligencen suorittaminen 

 

Suoritetut henkilöstön arvioinnit kohdistuivat työsopimuksiin ehtoineen sekä vuokratyövoiman 

käyttöön. Koneiden, kalusteiden ja tuotantolaitteistojen osalta arviointi perustui ostajan itse 

tekemään fyysiseen arviointiin sekä sopimustarkastuksiin. Toimittajasopimukset perustuivat 

myyjältä ja järjestelmistä saatuihin tietoihin. Ostajat kokivat hankalana asiakaskannan 

arvioinnin, koska asiakkaita ei kontaktoitu neuvottelutilanteessa. Palvelualan yritykset 

tiedostivat myös, että asiakassuhteiden jatkuvuus yrityskaupan jälkeen ei ollut taattu. 

Asiakastietojen ja asiakassuhteiden hallinnan ja johtamisen osalta ostajat olivat myyjältä 

saadun tiedon varassa. Mitä yksityiskohtaisempaa tietoa ostajalla oli saatavilla, sitä paremmaksi 

ostajat kokivat tilanteen. Asiakastietoihin pääsyä helpottivat käytettävissä olevat 

taloushallinnon- tai toiminnanohjausjärjestelmät.  

 

Ulkopuolisella asiantuntijalla voi yritysostossa olla myös pelkkä tarkastusrooli. Rooli voi liittyä 

tilintarkastukseen, sopimusasioihin tai tekniseen asiantuntijuuteen esimerkiksi ympäristölupa-

asioihin. Ympäristöluvat edellyttävät omaa pätevyyttä. Ympäristölupien ja maaperäasioiden 

tärkeys nousi esille kolmessa ostokohteessa. Maaperätutkimuksilla ostajat varmistivat, ettei 

tuotantolaitos ollut aiheuttanut ympäristön pilaantumista eikä ostajille seuraisi pilaantumisen 

aiheuttamia lisävastuita jälkikäteen. Yhdessä tapauksessa maaperänäytteiden valmistumisen 

2 2
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jälkeen ostajat olivat valmiita kaupan päättämiseen. Enää puuttui vain myyjän lopullinen 

päätös; myydäkö vai ei? 

 

Katramon (2013) mukaan due diligence vaatii erityistä huolellisuutta ja tarkastusvelvollisuus 

on ostajalla. Tämä olikin osalle tapauksista hyvin selvä asia. Pk-yrityksen koosta riippuen due 

diligence ei myöskään vienyt kohtuuttomasti aikaa ja mitä paremmin kohteessa asiat olivat, sitä 

nopeammin ostaja tarkastuksesta selvisi. Ostajien mukaan suurimmat riskit piilevät 

tarkastuksen tekijän toimialatuntemuksessa. Jos toimiala ei ole tuttu, voi tarkastus epäonnistua. 

Jos ostajalla itsellään ei ole tarkastettavan kohteen toimialaosaamista, he suosittelivat sellaisen 

hankkimista ulkopuolisena palveluna. Tutkimus tuki Marks et al. (2001) havaintoja, jonka 

mukaan arvioitsijalla tulee olla kyvykkyyttä arvioida yrityksen teknisistä osaamista, 

tuotantokapasiteettia sekä henkilöstön osaamista. Pelkkä talousosaaminen ei mahdollista 

riittävää yrityksen arviointia. Talouden asiantuntija ei välttämättä ole paras arvioimaan 

yrityksen teknistä kyvykkyyttä, eikä edes välttämättä yrityksen kassavirran muodostumista.   

 

” … jos jotain olisi tapahtunut, ei tässä kovin korkealta olisi tipahtanut, mutta 

jos olisi vaadittu suuremmat rahalliset panostukset ja yrityksessä olisi ollut 

henkilöstöä, olisi tilanne vaatinut syvällisempää analysointia.” (Case A) 

 

”Absoluuttista osaamista, asiantuntijuutta, löytyy helposti talous-, rahoitus- ja 

lakiasioihin mutta toimialaosaamisen löytäminen on hankalampaa.” (Case E) 

 

Tutkimus tuki Katramon (2013, 53–54) näkemystä, jonka mukaan liiketoiminnan 

tarkastaminen on yrityskaupan onnistumisen kannalta keskeisestä. Ostettavan yrityksen on 

vastattava ostavan yrityksen strategisia ja kaupallisia tavoitteita. Liiketoiminnan due 

diligencessä on panostettava kilpailuolosuhteiden selvittämiseen, budjettiedellytyksiin, 

informaatiosysteemien tarkoituksenmukaisuuteen ja toimivuuteen sekä oikeudellisiin ja 

ympäristöön liittyviin tekijöihin. 
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”Ulkomaisissa yritysostoissa ulkopuolisten asiantuntijoiden rooli korostuu. 

Kokemuksen mukaan, jos yrityskohde on pääomasijoittajan omistuksessa, 

yrityskauppaprosessit ovat melko suoraviivaisia ja nopeita. Mutta jos myyjä ei 

ole järjestäytynyt mitenkään, tai yrityksessä on paljon tarkistettavaa, niin 

prosessi on pidempi. Joka tapauksessa näihin tapauksiin jää myös paljon 

epävarmuutta, vaikka DD tehtäisiin kuinka huolella.” (Case F) 

5.2.4 Rahoituksen järjestäminen 

Yrityskauppaneuvottelujen edetessä rahoituksen järjestämisen tarve tulee pian ensimmäisen 

kontaktin ja -tapaamisen jälkeen, kun ostajalle selviää myyjän hintapyyntö. Tutkimuksessa 

tunnistettiin viisi erilaista rahoituslähdettä (ks. kuvio 18). Ostajayrittäjien rahoittajina toimivat 

rahoituslaitokset, Finnvera, pääomasijoittajat, myyjät sekä yrittäjät itse. Yrittäjien aikaisempi 

kokemus ja suhteet asiantuntijoihin helpottavat rahoituksen järjestämistä (Zhang, 2011). Osalla 

ostajista oli aikaisempaan yritysostokokemukseen liittyviä verkostoja rahoituslaitoksien ja 

Finnveran kanssa, tämä koettiin rahoitusjärjestelyjä helpottavana tekijänä 

 

Kuvio 18. Rahoituksen järjestäminen 

Yrityksen rahoituslähteet voidaan jakaa kolmeen luokkaan; 1) oman pääoman ehtoiseen 

rahoitukseen eli tulorahoitukseen, osake-, osuus- ja muuhun pääomaan ja näiden korotuksiin, 

2) vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen, joita ovat lainat rahoituslaitoksilta ja -
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instituutioilta, myyntisaamiset ja ostovelat, 3) välirahoitusinstrumentteihin, joita ovat 

esimerkiksi pääomalainat. (Koski, 2017, 110) 

 
Yksi yrityskauppa oli rahoitettu osittain Finnveran naislainalla. Rahoituksen järjestäminen oli 

onnistunut helposti. Puuttuva rahoitus oli hoidettu pankkilainalla sekä omalla pääomalla. 

Pienestä taloudellisesta panostuksesta johtuen ostajayrittäjän riski oli varsin pieni. Toiminnan 

aloittamiseen yrittäjäostaja sai starttirahan. Starttirahan edellytyksenä oli ollut yrittäjäkurssin 

suorittaminen mutta lopulta ostajan vakuuttava työkokemus oli riittänyt starttirahan 

perusteeksi. Toisessa tapauksessa yrittäjäostaja oli ollut rahoituksen osalta yhteydessä 

Uusyrityskeskukseen, jossa häntä oli opastettu muun muassa kertomalla Finnveran 

rahoitusmahdollisuuksista. Lopulta rahoitus järjestyi myyjän myöntämän maksujärjestelyn 

turvin kolmen vuoden maksuajalla sekä omalla pääomalla. Toiminnan aloituskustannuksia ja 

hankintoja varten yrittäjäostaja järjesti kassalimiittitilin rahoituslaitokselta. Ostovaiheessa 

yrityksen tulos oli mennyt negatiiviseksi mutta saatu plussalle ensimmäisenä vuotena, kun 

yrittäjä ei ollut nostanut itselleen palkkaa. Toisena vuotena yrittäjä nosti jo palkkaa ja tulos 

nousi nollatasolle. 

 

Pienyrityksen tapauksessa rahoitusneuvottelut oli aloitettu kilpailuttamalla rahoituslaitokset. Jo 

alkuvaiheessa ostajalle oli selvinnyt, että kaikki pankit eivät olleet rahoituksen tarjoamisesta 

kiinnostuneita. Lopulta rahoitusneuvotteluja oli käyty enää muutaman kilpailukykyisen 

tarjouksen tehneen rahoituslaitoksen kanssa. Finnvera oli osallistunut aktiivisesti 

rahoituslaitosten kanssa käytyihin neuvotteluihin. Rahoitus oli lopulta saatu järjestettyä 

rahoituslaitoksen, Finnveran, oma rahoituksen ja myyjän toimesta. Ostajat olivat myös 

panostaneet rahoitusneuvotteluihin. Neuvotteluihin oli valmistauduttu kattavalla 

myyntipuheella. Kohteen rahoittamiseen osallistumista oli perustellusti argumentoitu; esitys oli 

sisältänyt taloudellisen ja muun oleellisen informaation yrityksestä, tulevat budjetit, riskiarviot, 

skenaario- ja kasvun simulointimallit sekä vapaan kassavirranlaskelmat. Laskelmat ja erilaiset 

simulointimallit mahdollistivat erilaisten skenaariomallien esittämisen jo 

rahoitusneuvotteluvaiheessa.  
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Rahoituksen järjestäminen oli vaatinut myös osakkaiden keskuudessa pohdintaa siitä, 

millaisella osuudella kukin osakas oli valmis ostoon osallistumaan ja kuinka oma rahoitusosuus 

järjestyy. Oma rahoituksen järjestämisessä apuna oli toiminut Finnveran yrittäjälaina. Kun 

rahoituslaitoksen ja Finnveran myöntämät lainat ja vakuudet eivät olleet riittäneet kattamaan 

koko kauppahintaa, puuttuvan osuuden rahoittajaksi oli löytynyt pääomasijoittaja tai myyjä. 

Sipposen (2017, 75) mukaan osan kauppahinnan maksaminen omalla rahoituksella antaa 

liikkumatilaa, sillä oma raha on usein kärsivällisempää rahaa yrityksen näkökulmasta, eikä 

vaadi välitöntä takaisinmaksua samalla tavoin, kuin vieraan pääoman rahoitus. Oma rahoitus 

oli osa kaikkia yritysostoja. 

 

” Finnveran nettisivujen kautta saadun informaation perusteella tuli käsitys, 

että en voi saada rahoitusta. Pankista olisi ollut saatavissa suurempi rahoitus. 

Tutun kautta kuitenkin sain Finnveran yhteyshenkilön tiedon, jonka kautta kuvio 

alkoi muotoa, päätyen siihen, että pankista ei enää tarvinnutkaan ottaa niin 

paljoa. Finnverasta oli saatavissa sata tuhatta euroa yrittäjälainaa, johon ei 

vakuutta tarvittu.” (Case C) 

 

”Rahoitus on usein velkarahaa. Asiantuntijat seulovat ostajakandidaatit 

vakavaraisuus mielessä; onko ostajalla kykyä maksaa kauppahinta.” (Case F) 

Pk-yrityksien yritysjärjestelyissä rahoituslaitoksien ja Finnveran asiantuntijapalveluilla on 

merkittävä rooli rahoituksen järjestämisessä. Tutkimus tuki Varamäen et al., (2015, 52) 

näkemystä, että omistajanvaihdosten rahoittamisessa on kolme päätahoa: Finnvera, pankki ja 

ostaja. Ostajien mukaan rahoittajan asiantuntemus ja osaaminen korostuivat 

rahoitusneuvotteluissa. Ostajan näkökulmasta vahvimmillaan neuvotteluissa olivat 

rahoituslaitokset, jotka kykenivät neuvomaan ja ottamaan kantaa ostettavan yrityksen 

liiketoimintaan ja konsultoivat millaisia kaupanjärjestämistapoja oli käytettävissä. Ostajat 

arvostivat rahoittajan neuvoja yritystoiminnan aloittamisesta seuraavista kertakuluista. Ostajilla 

ei välttämättä ollut osaamista tällaisten kuluerien arvioimiseen. Lisäksi rahoituslaitoksen 
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henkilöt olivat antaneet suosituksia Finnveran yhteyshenkilöistä, joiden osaamisen ostajat 

olivat kokeneet edistäneen rahoituksen järjestymistä. 

5.2.5 Yrityskauppasopimuksen allekirjoittaminen ja voimaantulo 

Tutkimuksen yrityskauppaneuvottelut olivat edenneet varsin nopeasti. Neuvottelujen 

pitkittyminen voi keskeyttää prosessin (Liimatainen et al., 2020). Yleisesti oli todettavissa, että 

liikevaihdoltaan ja henkilökuntamäärältään pieni yritystoiminta vaihtoi omistajaa nopeammin 

kuin suuremmat yritykset. Useimmiten myyjäosapuoli asiantuntijoineen oli laatinut 

kauppakirjan, jonka ostaja omine asiantuntijoineen tarkasti. Omistajanvaihdospalveluista oli 

myös saatu opastusta kauppakirjan laadintaan. Kauppakirjojen allekirjoittamisen jälkeen yhtiön 

osakekanta, varasto ja muut kaupassa sovittu omaisuus siirtyivät ostajalle.  

 

”Yritysostojen onnistumisprosentti ovat ollut varsin pieni verrattaessa 

kartoitettujen yrityksen määrään. Onnistuminen on usein kiinni myös ostajan 

intresseistä. Jos yrityskauppaprosessi jää polkemaan paikalleen ja aikaa kuluu, 

ostajan innostus hiipuu. Tilalle tulee uusia kohteita.” (Case F) 

 

”Ensimetri auttoi kauppakirjan laadinnassa.” (Case A) 

 

”Myyjän lakimies teki kauppasopimuksen, jonka allekirjoitin. Kauppasopimus 

tarkastettiin ”oman verkoston” kanssa. ” (Case B) 

 

Nopeimmassa tapauksessa, noin kuukausi ensi tapaamisesta, ostajalla olisi ollut kaupanteon 

jälkeen mahdollisuus jatkaa myyjien omistamassa toimitilassa vuokralaisena mutta 

kustannussyistä hän hankki uuden toimitilan. Myyjät eivät järjestelyä vastustaneet. Toisessa 

tapauksessa yrityskauppaneuvottelut etenivät maaliskuun puhelinsoitosta toukokuussa 

allekirjoitettuun aiesopimukseen, kauppa astui voimaan elokuussa. Syynä muutaman 

kuukauden väliaikaan oli ostajan halu irtaantua palkkatyöstään ja noudattaa työnantajansa 

kanssa tehtyä kilpailukieltosopimusta. Siirtymäajan myyjä hoiti yhtiötä. 
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Eräässä tapauksessa neuvottelut olivat edenneet helmikuun ensikontaktista maaliskuussa 

tehtyyn salassapitosopimukseen, edelleen kesäkuussa allekirjoitettuun aiesopimukseen ja 

heinäkuussa tapahtuneeseen yrityskaupan voimaantuloon. Ostajat olivat kokeneet kaupan 

voimaantuloajankohdan määrittämisen haasteena, vaikka oli lomakausi, ei kaupan 

voimaantuloa haluttu pitkittää.  

 

Kaupan allekirjoittamisen ja voimaantulon välinen aika koettiin haasteellisena. Kaikissa 

tapauksissa ei ollut varmuutta siitä, kuinka yritystä johdetaan kyseisenä väliaikana, erityisesti 

kun ostaja ei ollut vielä irtisanoutunut edellistä toimestaan. Siirtymäajan hallintaan ostajien 

keinona oli vanhojen omistajien sitouttaminen operatiivisen liiketoiminnan ylläpitämiseen 

erillisillä määräaikaisilla työsopimuksilla. Työsopimuksilla varmistettiin myös yrittäjäostajan 

perehdyttäminen. Bergaminin et al. (2018, 12) mukaan yrityskaupan jälkeen uuden yrityksen 

on jatkettava toimintaansa tavalliseen tapaan mahdollisimman nopeasti. Tämän kaikki 

tutkimustapaukset pyrkivät ottamaan huomioon jo neuvottelutilanteessa. 

 

”Kauppasopimusten laatu riippuu yrityksen koosta. Myyjällä voi olla välittäjä, 

joka hoitaa rutiinit ja ostaja huolehtii omalta osaltaan sopimuksen tarkastuksen. 

Signingin ja closingin vaiheiden välistä aikaa pyritään minimoimaan, koska siinä 

vaiheessa yritys on hiukan epämääräisessä tilassa.” (Case F) 

 

Yrityskaupan neuvotteluvaiheessa käytetyt asiantuntijapalvelut on esitetty alla (ks. kuvio 19. 

Palveluiden käyttö keskittyi rahoituksen järjestämiseen sekä due diligencessä käytettäviin 

tilintarkastusyhteisöjen ja neuvonantopalveluiden osaamisen hyödyntämiseen. Osakas- ja 

kauppasopimuksen laadinnassa ja tarkastuksessa tarvittaviin lakipalveluita. Pääosasijoittajan 

käyttö liittyy yhden oston rahoittamiseen. 
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Kuvio 19. Yhteenveto neuvotteluvaiheessa käytetyistä asiantuntijapalveluista 

5.2.6 Yrityskauppaprosessin neuvotteluvaiheessa koetut haasteet 

Suurimmat ostajien neuvotteluvaiheessa kokemat haasteet (ks. taulukko 8) liittyivät 

ostokohteen valuaatioon sekä kauppahinta- ja rahoitusneuvotteluihin. Valuaation ja 

kauppahinnan määrittämisen haasteita lisäsivät myyjän ja ostajan väliset näkemyserot kohteen 

arvosta ja arvon määrittämisen menetelmistä. Rahoitusneuvotteluja hankaloitti ostokohteen 

korkea hintapyyntö verrattuna todelliseen arvoon. Varamäen (2015, 47) tutkimuksen mukaan 

yrityksen ostajien keskuudessa eniten kaivattuja asiantuntijapalveluja olivat yrityksen 

arvonmääritysosaaminen ja kaupan kohteena olleen liiketoiminnan asiantuntijuus. 

Asiantuntijapalveluille koettiin tarvetta myös kaupan kohteen ammattimaiseen analysointiin, 

due diligence -palveluihin sekä ostokohteen aineiston luotettavuuden varmistamiseen. 

 

Taulukko 8. Yrityskaupan neuvotteluissa koetut haasteet 
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5.3 Yrityskauppakohteen haltuunotto ja integrointi 

”Paljon on duunia tehtävänä omistuksen siirtymisen jälkeen.” (Case C) 
 

Ostokohteen haltuunotto ja integrointi ovat monissa tapauksissa arvioitu kaikkein tärkeimmäksi 

vaiheeksi yritysostoprosessissa, jotta tavoitellut tulokset saavutetaan (Haspeslagh et al., 1991; 

Liimatainen ym. 2020). Vaikka neljässä tapauksessa ostajana toimi osakeyhtiö, kolme näistä 

osakeyhtiöistä oli vasta perustettu eikä niillä ollut muuta organisaatiota. Näistä kahdessa 

tapauksessa kyseessä oli yhden yrittäjätiimin osakkaan jalkautuminen ja ostokohteen 

liiketoiminnan haltuunotto. Yhdessä tapauksessa omistaja itse jalkautui ostokohteeseen, kuin 

myös henkilöomistajana yritysoston suorittanut yksityinen henkilö jalkautui itse 

liiketoimintaan, vanhan yrittäjän väistyessä. Vain ostavan yrityksen tapauksessa aloitettiin 

ostokohteen integrointi.  

 

”Yrityksen toiminta ja urani yrittäjänä alkoi hyvin; tavarat olivat valmiina 

kaapissa. Ensimmäisenä päivänä tosin tuntui siltä kuin olisi mennyt toisen 

huusholliin laittamaan ruokaa.” (Case B) 

 

”Haltuunotto olisi pitänyt sopia tarkemmin. Ostajan ja myyjän olisi hyvä tehdä 

yhdessä haltuunottosuunnitelma. Lisäksi yrityskaupan ajankohtaa olisi hyvä 

miettiä tarkemmin, lomakausi ei ollut paras mahdollinen ajankohta. Voi sanoa, 

että puoli vuotta meni aika lailla laput silmillä; sitä rypisti hommaa ja kahlasi ja 

teki tarjouksia ja kävi kauppaa, että sai kassavirran pyörimään ja henkilöstön 

hyppysiin. Käytiin henkilöstön kanssa istumassa iltaa, pidettiin tykypäivä ja 

kaikkea semmoista. Ja nyt maaliskuussa, kun sain lisäresurssia, sain käännettyä 

omat kakkulat pidemmän aikavälin kehityssuuntaan. Onnistuneen haltuunoton 

edellytyksiä on myyjän kanssa tehty hyvä ”handshake” ja perehdytys 

liiketoimintaan sekä oikein määrittelyt resurssit ja onnistunut talous.” (Case D)  

 

Ostajayrittäjien kokemuksiin perustuen onnistuneessa haltuunotossa yrityksen ensimmäisiin 

toimintakuukausiin on varattava riittävät taloudelliset resurssit. Epäonnistunut talouden 
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suunnittelu voi vaarantaa koko yritystoiminnan. Yrityskaupasta muodostuu ostajalle aina 

lisäkuluja, jotka realisoituvat heti kaupan voimaantulon jälkeen. Tutkimuksen ostajayrittäjistä 

osa oli varautunut yritystoiminnan aloittamiskustannuksiin rahoituslaitosten tarjoamilla 

kassalimiittitileillä, joiden rahoituskorko perustui tilin käyttösummiin. Ostajien rahallinen 

varautuminen ja panostus yritystoiminnan haltuunottoon maksaa itsensä takaisin, kun yrittäjä 

voi suunnata resurssinsa myynti- ja kehitystyöhön yrityksen kassavarojen seuraamisen sijaan. 

Jos ostajayrittäjä ei osaa arvioida omia resurssejaan, pitäisi hänen ymmärtää käyttää 

asiantuntijoita tilanteen arvioinnissa. Tutkimustapauksissa oli yhtäläisyyksiä Sipposen (2017, 

75) havaintoihin, että ensimmäinen vuosi on mikroyrityksissä taloudellisesti tiukka, johtuen 

korkeasta valuaatiosta tai ostettavan yritystoiminnan tuloksentekokyvystä. Voidaan siis olettaa, 

että yrittäjän taloudenhoito ja talousosaaminen korostuvat, mikäli kauppahinta on 

tuloksentekokykyyn nähden korkea ja kauppahinta maksetaan suurilta osin velalla. Ostavan 

yrityksen kohdalla tutkimus tuki Marks et al. (2001, 81) havaintoa siitä, että integroinnin 

suunnittelu tapahtuu yhä enemmän jo kaupan suunnittelu- ja neuvotteluvaiheessa, ennen kuin 

yrityskauppa saa laillisen hyväksynnän.  

 

”Tulevien kassavirtojen simulointi mahdollistaa muun muassa yrityksen 

kassavirtalaskelmien ennustamisen. Ennustaminen lisää tilannevarmuutta ja antaa 

työrauhan ja ei tarvitse kaikkiin risahduksiin reagoida.” (Case E) 

 

”Integraation suuntaviivoja tehdään jo yrityskaupan kartoitusvaiheessa. Suunnitelmat 

ovat jo olemassa ennen kaupan allekirjoittamista. Kun on ostettu kannattava hyvin 

hoidettu yritys henkilökuntineen, yritys voi jää sellaisenaan omaksi yksikökseen. 

Integraatio on helppo niissä tapauksissa, jossa hyödynnettiin heti toimittajilta 

saatavat hankintasynergiat, keskitettiin taloushallinto ja IT-resurssit konserniyhtiöön. 

Hankalimmissa tapauksissa, jos esimerkiksi ostetaan vain osa liiketoimintaa tai 

vaikkapa vain tehdas, pitäisi olla toiminnanohjausjärjestelmien näkökulmasta 

ratkaisut valmiina, kuinka yritysosto saadaan otettua haltuun ja toiminta pysymään 

käynnissä.” (Case F) 
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5.3.1 Sisäinen viestintä ja asiakassuhteet 

Yleensä yrityskaupat tulevat henkilöstölle yllätyksenä, kuten tutkimuksenkin yritysostoissa. 

Tiedottaminen yrityskaupasta oli tapahtunut kaupan voimaantulo- tai sitä seuraavana päivänä. 

Omistajanvaihdoksista informoitiin myös asiakkaita. Tapauksesta riippuen informointia oli 

hoidettu monikanavaisesti myyjän toimesta jo ennen kaupan voimaantuloa, yhteisesti 

asiakaskäynneillä entisen omistajan kanssa, itsenäisesti uuden yrittäjän toimesta, 

verkkosivustoilla ja sosiaalisen median verkostoissa.  

 

”Vanha omistaja kertoi työporukalle mitä on tapahtunut ja tehtiin fyysinen 

avainten luovutus. Työntekijät tokaisivat, että uutena omistajana voisit mennä 

tuosta samasta ovesta ulos, josta tulit juuri sisään. Vanha omistaja ei ole käynyt 

asiakkaissa yli vuoteen, asiakkaat odottavat.” (Case C) 

 

”Tällä alalla on omat manttelinsa ansaittava, ei riitä, että jää odottelemaan 

tuleeko asiakkaita.” (Case B) 

 

Yrittäjäostajien näkemys oli, että heti alussa pitää keskittyä asiakassuhteiden hoitamiseen. 

Yrityksien asiakkuudet olivat tiedossa, jonkinlaisessa ”järjestelmässä”, jonka perusteella 

onnistui kontaktien luominen ja informointi. Yrittäjäostajat kokivat myös, että omista vanhoista 

suhteista ja verkostoista oli ollut hyötyä asiakassuhteiden johtamisessa, ainakin he olivat 

päässeet keskustelemaan yrityksensä tarjoamista mahdollisuuksista. Lähtökohtaisesti asiakkaat 

olivat suhtautuneet hyvin uuteen yrittäjään. Eräs yrittäjäostaja oli saanut asiakkailta palautetta, 

että vanhan omistajan aikaan yrityksen kanssa oli ollut välillä hankala toimia. Yrittäjäostajan 

näkemys oli, että palaute johtui myyjäyrittäjän vanhakantaisesta suhtautumista asiakastyöhön.   

 
”Asiakkaat ottivat vastaan pääasiallisesti hyvillä mielin. Se, mitä on tehty, on ollut 

myyntiä ja markkinointia piristävää, joten asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.” (Case C) 



87 

 

 

 

5.3.2 Henkilöstö 

Pien- ja suuryrityksissä ostokohteiden avainhenkilöt koettiin tärkeiksi resursseiksi sekä 

operatiivisessa toiminnassa että haltuunoton aikana, koska yrittäjällä itsellään ei ollut osaamista 

ostokohteen tuotantoprosesseihin. Osassa tutkimustapauksia pk-yritysten avainhenkilöt olivat 

yrityksen osaomistajia. Osaamisen jäämisen varmistamiseksi ostajat olivat tarjonneet 

liiketoiminnan kriittiset osaamisalueet hallitsevalle avainhenkilölle myös osaomistajuutta. 

Vastaavasti ostajat olivat jo neuvotteluvaiheessa ilmaisseet tahtonsa tehdä osaomistajien kanssa 

määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lähtökohtaisesti yrityskaupassa 

siirtynyt henkilöstö oli vakiintunutta ja koettiin osaavaksi, vaikka henkilöstön todellinen 

ammattitaito voi selvitä vasta haltuunottovaiheessa. Ostajayrittäjä voi joutua osallistumaan 

suunniteltua enemmän yrityksen operatiiviseen toimintaan. Osallistuminen oli kuitenkin koettu 

hyväksi tavaksi sisäistää ja parantaa omaa liiketoimintaymmärrystä. Eräs ostajayrittäjä kokikin 

päätehtäväkseen henkilöstönsä tukemisen. Yrittäjä itse sai keksittyä myyntityöhön ja 

asiakassuhteiden hoitamiseen.  

 

Yrityskaupan seurauksena ostokohteen henkilökunta voi myös irtisanoutua, kuten ostavan 

yrityksen tapauksessa toimitusjohtaja oli tehnyt. Ostava yritys oli varmistanut avainhenkilöiden 

sitouttamisen lisäpalkkioilla, koska yrityksellä itsellään ei ollut kokemusta markkinasta eikä 

valmistustekniikasta. Menestyvät yritykset palkitsevat integraatioprosessia tukevat henkilöstön 

jäsenet (Bergamin et al., 2018). Avainhenkilöiden tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin tulee 

suhtautua vakavasti sillä näiden laiminlyöminen voi rikkoa integraatioprosessin (Bergamin et 

al., 2018, 16). Erityisesti osaamisintensiivisillä aloilla, kuten teknologiateollisuudessa, yksilön 

asenteet ja motivaatiotasot voivat joko edistää tai heikentää yrityksen toimintaa (Inkpen et al., 

2000, 61). Yrityskaupoissa onnistuneet yritykset keskittyvät operatiivisen tason henkilöstöön, 

koska tällä tavoin integraatio johtaa operatiivisten rakenteiden muuttumiseen uusien ohjeiden 

mukaisesti (Bergamin et al., 2018, 19) Tutkimus tuki edelle mainittuja havaintoja, sillä 

ostajayrittäjät halusivat varmistua osaamisen jäämisestä yritykseen. 
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Mikroyrityksissä, joiden palveluksessa oli sopimusyrittäjiä, toiminta jatkui yrityskaupan 

jälkeen entisellään. Sopimusyrittäjien kokemus omistajanvaihdoksesta oli ollut positiivinen. 

Vaikka uusi yrittäjä tuli toiselta toimialalta, hän pystyi tuomaan yritykseen 

ennakkoluulottomasti uusia ideoita ja uudenlaisia näkemyksiä. Yrittäjän vaihtuminen ja sen 

myötä uudistuminen sekä innostuminen koettiin ”uutena alkuna”. Sopimusyrittäjä koki 

saaneensa muutoksen myötä uutta pontta työhönsä.  Edellisten yrittäjien aktiivisuuden 

hiipuminen oli ehtinyt jo muuttaa liiketoiminnan ilmapiirin alavireiseksi. Yhteistyö 

sopimusyrittäjän kanssa toimi myös oppimistilanteena; ajatus synergiaa tuottavasta 

palvelutarjonnasta tulevaisuudessa oli selkeytynyt yrittäjälle.  

 

”Kuherruskuukauden jälkeen alkavat kipupisteet tulla esiin. Organisaatioiden ihmiset 

ajattelevat pian mitä muutos merkitsee omalta kannalta. Organisaatiokulttuurien 

yhteensovittamisessa on haasteita. On esimerkkejä isoista yrityksistä, jotka ostavat 

pienempiä yrityksiä, usein ne eivät tee integraatiota kovin syvällisesti; hyödyntävät 

synergiat, ottavat käyttöön merkittävimmät toimintatavat, jättävät omat järjestelmät 

yrityksiin ja kytkevät ne omiin raportointijärjestelmiinsä. Brändi asia nousee usein 

esille, riippuen markkina-alueesta, voi olla järkevää tehdä brändimuutosta 

pikkuhiljaa, ettei menetetä ostetun yrityksen markkina-alueen brändiarvoa.” (Case F) 

 

Tutkimuksen tapauksissa monen yrityksen kohdalla oli havaittavissa Tall et al. (2015, 14) 

tutkimustulokset siitä, että ostokohteen henkilöstön näkökulmasta uuden omistajan myötä usko 

yrityksen tulevaisuuteen palasi. Tutkimuksen suurimmassa yrityksessä yrityskaupan 

integraatiossa haastavammaksi oli koettu henkilöstöön ja toimintakulttuuriin liittyvät asiat. 

Tutkimus tuki myös Tall et al. (2015, 74) näkemystä, jonka mukaan haltuunotossa täytyy 

varmistaa henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien pysyvyys, tutustua ostokohteen 

toimintaan yksityiskohtaisesti sekä suunnitella ja toteuttaa liiketoimintojen integrointitoimet. 

Symbioottinen yhdistyminen eli yritykset jatkavat omina yhtiöinä ja omilla nimillä mutta 

hallinto, tukitoiminnot, markkinointi ja tuotteiden jakelu yhdistettiin ostajayrityksen kanssa. 

(Tall & al., 2015, 65) Ostavan yrityksen ja ostokohteen integraatiossa oli symbioottisen 

yhdistymisen tunnusmerkkejä. 
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5.3.3 Yrityskaupassa käytetyt asiantuntijapalvelut  

Tutkimuksessa korostuivat ostajayrittäjien omissa verkostoissa olevien asiantuntijoiden 

hyödyntäminen. Verkostot muodostuivat perheenjäsenistä, ystävistä ja työtuttavista, joilla oli 

omakohtaista kokemusta, osaamista ja kontakteja, joita yrityskauppaprosessin eri vaiheissa oli 

mahdollista hyödyntää. Verkoston saama korvaus palvelusta oli minimaalinen. Osalla 

yrittäjätiimien osakkaista oli myös taustaa tilintarkastusyhteisöistä, jotka täydennettynä 

yrittäjä- ja yritysostokokemuksella mahdollistivat hyvin itsenäisen arvonmäärityksen ja 

analyysien tekemisen. Poikkeuksena mainittakoon ostotiimin toimintamalli, jossa yrityskaupan 

onnistumisen varmistamiseksi hankittiin omaa osaamista täydentämään vielä ulkopuolisia 

asiantuntijoita. Yritys hyödynsi maksullisia neuvonantajapalveluja kokonaisvaltaisesti. 

Yrityksen koko ja työntekijämäärä selittänee vähäisen julkisten palveluiden käytön.  

 

”Asiantuntijapalveluita, liiketoiminta-apua, on nykyisin tarjolla enemmän kuin 

aikaisemmin. Toiminnasta ei kauhean aktiivisesti tiedoteta, totta kai sekin on 

kiinni omasta aktiivisuudesta, jos oikein etsisi, voisi löytyäkin. Mutta kun ei 

oikein ole tietoa siitä, miten ne auttaisivat.” (Case A) 

 

”Tapauksessamme asiantuntijapalvelut ovat rahalla ostettuna. Palveluiden 

tuottamiseksi pienet toimijat ovat rakentaneet kansainvälisiä verkostoja 

liittoutumalla yhteen.” (Case F) 

 

Myyjän tuen lisäksi ulkopuolinen tuki yrityskaupassa lisää omistajanvaihdoksen 

menestysedellytyksiä. Malisen (2004, 135) mukaan ulkopuolisen tuen puute yrityskaupassa on 

kuitenkin erityisesti pienyritysten ja yritysostajien haaste. (Sipponen, 2017, 76) Tutkimuksessa 

erityisesti yrittäjätiimien sisäinen asiantuntijuus, kokemus ja verkostot mahdollistivat, että 

ulkopuolista asiantuntija-apua ei yritysostoprosessissa aina tarvita.  
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Lakipalvelut 

Tutkimuksen yrittäjäostajat olivat käyttäneet lakiasiantuntijapalveluja osakassopimuksen 

laatimisessa, kauppakirjan tarkastamisessa sekä yrityskaupan voimaantulon jälkeen 

tapahtuneissa erimielisyyksissä.  Kielteisiä yritysostoon liittyviä yllätyksiä olivat olleet muun 

muassa kalustonarvon arviointi todellisuutta korkeammaksi sekä merkittävän asiakkaan 

asiakaskatetoteutuman oleminen arvioitua pienempi ja toimialan kilpailutilanteen säilyminen 

kireänä (Tall & al., 2015, 32). Tutkimuksessa oli yhtäläisyyksiä edellä mainittuun, sillä 

erimielisyyksiä oli ilmennyt kirjanpitoon merkityistä kalustosta ja laitteista kaupan 

voimaantulon jälkeen sekä sopimusasioissa. Toisaalta erimielisyydet olisi vältetty, jos 

taloudellinen tarkastus olisi tehty neuvotteluvaiheessa. Yhdessä tapauksessa yrittäjäostaja 

palkkasi juristin asiaa selvittämään, mutta lopulta osapuolet löysivät keskenään ratkaisun. 

 

”Jos kyseessä olisi ollut isompi kauppasumma olisin käyttänyt lakimiestä, 

varmistaakseni sopimuksen oikeellisuuden.” (Case A) 

 

Tilitoimistot 

Neuvotteluvaiheessa käytetyt taloushallinnon osaajat olivat mukana suorittamassa talouden 

tarkastusta sekä tukemassa ostajien rahoitusneuvotteluja laatimalla tulosbudjetteja ja 

kassavirtalaskelmia. Ostajat kokivat ennakkoon laaditut laskelmat hyödyllisiksi rahoittajien 

kanssa käydyissä keskusteluissa. Rahoittajat olivat myös olleet vaikuttuneita ostajien 

laskelmista. Laskelmien avulla voitiin simuloida yrityksen talouden kehitystä. Kaupan 

voimaantulon jälkeen tilitoimistojen merkitys korostui. Moni ostajayrittäjä vaihtoi 

palvelutuottajan toiseen itselleen sopivampaan. Tilitoimistoilta odotettiin henkilökohtaista 

palvelua, johon kuului muun muassa asianmukaiset säännöllisesti toimitetut raportit yrityksen 

tilanteesta.  

”Tilitoimisto jatkui alkuun vanhana, edellinen omistaja oli tehnyt itse paljon 

taloushallinnon tehtäviä, jotka eivät minulta sujuneet. En päässyt samalle 

aaltopituudelle edellisiä omistajia palvelleen kirjanpitäjän kanssa, joten 

vaihdoin ”maanläheisemmin palvelevaan tilitoimistoon”. Koska liiketoiminta on 

luonteelta yksinkertaista, tavaraa ostetaan ja myydään, kirjanpitokin on varsin 
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simppeliä. Vaikka liiketoimintaa on muutettu, alihankintaa vähennetty ja 

siirrytty enemmän omaan tuotantoon ei kirjanpito ole kovin monimutkaista.” 

(Case A) 

 

Business Finland ja ELY-keskus 

Koska tutkimus asemoitui Covid 19 -tilanteeseen neljä ostokohdetta oli tehnyt tukihakemuksen 

joko ELY-keskukselle tai Business Finlandille. Vain yksi yrityksistä oli toiminut yhteistyössä 

ELY-keskuksen kanssa aikaisemmin. Koronakevään aikana alueelliset kehittämisyhtiöt 

tarjosivat apua ELY-keskuksen ja Business Finlandin koronatukihakemusten tekemiseen, 

tilaisuutta ei ollut hyödynnetty. Lähtökohtaisesti ELY-keskukseen tehdyt hakemukset oli 

toteutettu yhteisesti yhteistyökumppanin kanssa. Business Finlandille osoitetut 

kehitystukihakemukset pk-yritykset olivat toteuttaneet itsenäisesti.  

 

”Alueellisen kauppakamarin koulutuksia on hyödynnetty sekä verkostoiduttu, 

järjestämällä tutustumiskäynti tehtaalle. ELY-keskuksen kanssa on tehty 

kehittämisprojekteja, omaa talous- ja markkinointiosaamista käyty 

päivittämässä ELY-keskuksen kautta. Finnvera, pankki ja ELY-keskus ovat 

mukana takaamassa ja rahoittamassa uusinta tulevaa investointia. Business 

Finlandilta on haettu koronatukea kehityshankkeelle.” (Case C) 

 

Rahoituslaitokset ja Finnvera 

Pk-yritykset olivat hoitaneet suhteita rahoittajiinsa myös yrityskaupan jälkeen. Yrityksillä oli 

investointitarpeita ja -suunnitelmia, jotka edellyttivät vierasta pääomaa. 

 

”Finnveran hyödyntämisen mahdollisuudet tulivat oikeastaan tietoisuuteen 

vasta kun rahoitusneuvotteluja pankin kanssa käynnistettiin, joten potentiaalia 

olisi lisätä tietoisuutta palvelusta yrittäjien keskuudessa.” (Case E) 

 

”Maaliskuussa pyysin Finnveran ja pankin paikan päälle, käytiin vähän niin 

kuin tilannekatsaus, silloin ei ollut vielä korona alkanut, puhuin tulevista 
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investoinneista, pohjustusta sille mitä voisi olla tulossa. Näkymä muuttui 

kuitenkin täysin koronan myötä, pistettiin kaikki investoinnit puoleksi vuodeksi 

holdiin. Koko ajan olen pitänyt yhteyttä rahoittajiin ja ne tietävät, missä 

mennään. Ja jos tulee mielenkiintoisia yrityskauppakuvioita, niin olemme 

kiinnostuneita jatkamaan keskusteluja.” (Case D) 

 

Kauppakamarit 

Yrityskaupan haltuunotto- ja kehittämisvaiheeseen kauppakamareiden palveluita oli 

hyödyntänyt kaksi yritystä. Kauppakamarin järjestämät koulutukset oli koettu hyödyllisiksi ja 

edullisiksi. Kauppakamari koettiin myös aktiiviseksi ja yhteiskunnallisesti merkittäväksi 

vaikuttajaksi nykytilanteessa. Kevään tilanteeseen liittyen se oli järjestänyt ilmaisia 

verkkokoulutuksia, joissa lakiasiantuntijat opastivat yrittäjiä sopimusoikeudellisissa asioissa. 

 

”Kauppakamarin toiminta on entuudestaan tuttua. Hyviä kontakteja mutta ei 

mitään kauppaa. Sieltä pitää vaan kaivaa oikeasti kiinnostavat ihmiset, joiden 

kanssa voi oikeasti tehdä jotain. Ja niitten kanssa voi sitten saada jotain 

aikaiseksi, esimerkiksi hyvää sparrausta. Riippuu porukasta, kenen kanssa on 

missäkin jutussa.”  

(Case D) 

 

Ulkopuolista integraatiopalvelujen tuottajaa oli hyödynnetty, kun ostokohteen integraatio 

ostavaan yritykseen haluttiin varmistaa. 

 

”Ulkopuolisia asiantuntijoita, konsultteja ja neuvonantajia on käytetty 

integraatioissa, kun maakohtaiset yritykset fuusioidaan yhteen yritysoston 

jälkeen.” (Case F) 

 

Yrityskauppaprosessin haltuunotto-, integraatio- ja kehittämisvaiheessa ostetuista 

asiantuntijapalveluista esille nousivat lisäksi työnohjaus-, asiakastutkimus- ja 

markkinointipalvelut. 
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”Asiantuntija-apua olen tarvinnut tekstien tuottamisessa, koska vahvuuteni ovat 

myymisessä ja johtamisessa. Olen äärimmäisen huono kirjoittamaan mitään 

paperille mutta, jos saisi laittaa ääniviestillä… käytän yhteistyökumppaneita 

yrityksen tekstien luomisessa mm. sosiaaliseen mediaan. ” (Case A) 

 

Työnohjaus 

Rothin (2017) tutkimuksen mukaan johdon työnohjaukseen hakeutumisen taustalla ei 

välttämättä ole mitään ilmeistä ongelmaa, vaan syyt voivat ovat moninaiset. Monet osallistuneet 

kertoivat kuinka työnohjauksessa voi käsitellä työhön liittyviä raskaita asioita. Keskeisimmät 

ryhmätyönohjaukseen hakeutumisen syyt olivat olleet tarve vertaistukeen ja toisilta 

oppimiseen. Johtajan työn luonne ja hänen roolinsa organisaatiossa voi aiheuttaa tilanteen, jossa 

erityisesti ylimmän johdon työnohjaukset toteutetaan yksilökohtaisesti. Työnohjaus tarjoaa 

johtajalle mahdollisuuden roolin vaatimusten ja sisällön pohtimiseen yhdessä ulkopuolisen, 

tehtävään koulutetun henkilön kanssa. (Keski-Luopa 2001, 72−85). Alla oleva siteeraus kuvaa 

osuvasti yrittäjän tilannetta: 

 

”Yrittäjän jaksaminen on tärkeää, toimintakyvyn säilyttäminen ja tehokkuus 

yrityksen kannalta. Meillä on tosi hyvä tiimi, keskustellaan päivittäin. Olisi se 

sitten ulkopuolinen työnohjaaja tai hallitus tai mitä tahansa sparrausporukka 

ovat ne älyttömän tärkeitä juttuja. Työnohjaus on älyttömän hyvä juttu. Kun 

hyppäät vaativiin tehtäviin ja on tosi kova paine, on tosi tärkeää käydä asioita 

läpi asioita muunkin kuin oman puolison kanssa kotona. Erilainen ulkopuolinen 

asiantuntija. Kun ammattilainen katsoo, pääset tosi nopeasti ja helposti 

purkamaan paineita mitä on tullut ja saat helikopteriperspektiiviä siitä miltä 

asiat ulkopuolisen näkökulmasta näyttävät. Välillä työnohjaus on ollut 

psykologityyppistä, sparrausta ja koutsausta ja välillä kun on onnistumista ja 

hyvää tekemistä myös sitä, kuinka henkilöitä pitäisi johtaa. Kun miettii sitä, 

jotka yrittäjäksi hyppää, heidän jaksamistaan ja kyvykkyyttä ja oman työn 

tuottavuutta, työnohjaus on hyvä investointi kaikille. Yrittäminenhän on 

mielenvikaista touhua, tarve työnohjaukselle. Pienellä panostuksella ko. 
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palveluun voit saada kymmenien tuhansien euron tulosparannuksen. Yritykset 

alkavat investoimaan avainhenkilöihin, verrataan kun tehdään antureilla 

sykemittausta ja halutaan tehdä suorituskyvystä parempaa. Henkilöstö kokee, 

että häneen panostetaan. Palvelun kysyntä kasvaa varmasti tulevaisuudessa.”   

(Case D)  

5.3.4 Yrityskaupan voimaantulon jälkeen käytetyt asiantuntijapalvelut 

Kuviossa 20 (ks. alla) on esitetty yhteenvetona yrityskaupan voimaantulon jälkeen käytetyt 

asiantuntijapalvelut. Tilitoimistopalvelut olivat käytetyin palvelu. Business Finlandin ja ELY-

keskusten puoleen oli kääntynyt 50 prosenttia tutkimustapauksista. Näiden palveluiden runsas 

käyttö johtui kevään poikkeuksellisesta tilanteesta. Ilman koronatukihakemuksia 

käyttäjäyrityksiä olisi ollut vain yksi. Markkinointipalveluita oli ostanut 50 prosenttia 

haastatelluista. Muita käytettyjä palveluita olivat asiakastutkimus-, työnohjaus-, laki- sekä 

integraatiopalvelut, joiden tarve perustuu pitkälti liiketoiminnan kehittämiseen. 

Työnohjauspalvelut koettiin tärkeäksi tueksi yrittäjän jaksamisessa. 

 
 

Kuvio 20. Yhteenveto yrityskaupan voimaantulon jälkeen käytetyistä asiantuntijapalveluista 

 

Tutkimustapausten käyttämät asiantuntijapalvelut käyttötarkoituksineen yritysostoprosessin 

aikana ilmenevät taulukosta 9 (ks. alla).  
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Taulukko 9. Asiantuntijapalveluiden käyttö yrityskauppaprosessissa 

5.3.5 Myyjän rooli haltuunotossa ja integroinnissa 

Jo neuvotteluvaiheessa ostajat olivat miettineet, kuinka henkilösidonnainen ostettava kohde on 

ja millainen rooli myyjällä yrityksessä. Muutostilanteen hallinta on tärkeää uuden yrittäjän 

onnistumisen kannalta. Tutkimuksen kaikissa tapauksissa myyjäyrityksen pääomistajat jäivät 

välittömästi yrityskaupan voimaantulon jälkeen pois operatiivisesta yritystoiminnasta. 

Pienimmissä osakeyhtiöissä yrittäjät korvautuivat ostajayrittäjillä ja suuremmissa uusi yrittäjä 

otti toimitusjohtajan roolin hoitaakseen. Myyjän kanssa oli sovittu, että hän osallistuu ja 

sitoutuu tiedonsiirtämiseen, perehdytykseen, koneiden ja laitteiden käytön opastamiseen, uuden 

yrittäjän tukemiseen eli toimii back-uppina kaupan voimaantulon jälkeen. Osapuolet olivat 

toteuttaneet yhteisesti myös joitakin päämieskäyntejä. Yleisesti ostaja ja myyjä olivat pitäneet 

yhteyttä säännöllisen epäsäännöllisesti kaupan voimaantulon jälkeen.  
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”Yhteys myyjiin on säilynyt vuosien jälkeenkin ja silloin tällöin tavataan. Vaikka 

muutoksia on tehty rajulla kädellä, ovat vanhat omistajat sanoneet olevansa 

ylpeitä ”heidän elämäntyönsä jatkuvuudesta, yritystä ei ole vedetty lokaan.” 

(Case A) 

 

Tutkimus tuki Sipposen (2017, 84) tutkimusta, jonka mukaan yrityskaupassa oli jo 

neuvotteluvaiheessa sovittu jonkinasteisesta myyjän tuesta ja useimmiten tuki oli toteutettu 

siten, että myyjä tulee työskentelemään yrityksessä haltuunoton ajan. Tutkimuksen osalta 

kahdessa tapauksessa osaomistajista osa jatkoi yrityksen palveluksessa avainhenkilön roolissa 

tai työntekijänä. Myyjää voidaan sitouttaa kauppaan myös muun muassa sitomalla osa 

kauppahinnasta tulevaisuuden tuottoihin tai jättämällä myyjä pienellä osuudella mukaan 

yritykseen. Taloudellinen sitouttaminen on osoittautunut yrityskauppatutkimuksessa ainakin 

ostajan puolelta hyväksi osa-alueeksi (Brüderl et al., 1992, 239). Tutkimuksessa ostajat 

suhtautuivat kuitenkin varauksellisesti earn-outin hyödyntämiseen kauppahintajärjestelyissä. 

Bonusmallin tulisi heidän mielestään olla riittävän selkeä ja yksityiskohtaisesti kuvattu, jotta se 

palvelisi osapuolia. 

 

Esiin nousseita haasteita ovat olleet muun muassa henkilöstön yhdistäminen, toiminnan 

kannattavuus, myyjän epäeettisyys sekä erot yrityskulttuurissa ja toimintatavoissa. (Tall & al., 

2015, 61) Myyjän epäeettisyyteen ja toimintatapoihin liittyen uuden yrittäjän innostuneisuus, 

hyväntahtoisuus ja toiminnan varmistaminen palkkaamalla edellisiä osaomistajia, 

avainhenkilöitä, voi kääntyä myös yrittäjää vastaan. Yhdessä tapauksessa uuden yrittäjän 

aikaansaama liiketoiminnan piristyminen muodostui negatiiviseksi voimavaraksi 

työsuhteeseen jääneelle myyjälle. Toisen onnistuminen oli raskas kokemus, jonka seurauksena 

työntekemisen ilo ja polte työhön katosivat. Vaikutukset heijastuivat työyhteisön hyvinvointiin. 

Yrittäjän ainoaksi vaihtoehdoksi jäi irtisanominen. Irtisanomisen vaikutukset ulottuivat myös 

muihin yrityksen myyjiin ja yhteydenpito katkesi. Entisen osakkaan sitouttaminen 

työsopimuksella ei aina välttämättä onnistu. 
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”Ehkä se on semmoinen katkeruus, josta tulikin sellainen negatiivinen 

voimavara.” (Case C) 

 

”Siirto olisi voinut mennä paremminkin. Neuvotteluvaiheessa asiasta jäi 

vaikutelma, että myyjä olisi aktiivisemminkin mukana. Onneksi yksi osakas 

sitoutui perehdytykseen, motivoi, oli aktiivisesti mukana haltuunottovaiheessa. 

Osakas vaikutti jopa innostuneelta onnistumisista.” (Case D) 

Ostokohteesta löytyy lähes poikkeuksetta positiivisia ja negatiivisiakin yllätyksiä, mistä syystä 

tehtyä haltuunottosuunnitelmaa, ja tarpeen mukaan myös suunniteltua liiketoimintastrategiaa, 

pitää päivittää haltuunoton aikana. (Tall & al., 2015, 74) Haltuunottovaiheessa ostajan 

kokemukset myyjän roolista voivat olla myös negatiivisia. Yleisesti ottaen myyjän 

hyödyntäminen kaupanteon jälkeen oli tutkimuksen tapauksissa varsin vähäistä. Osa koki, että 

myyjältä ei saatu riittävää vetoapua, mutta toisaalta ei myyjä osannut kysyäkään. Yhteydenotot 

myyjään olivat tapahtunut lähinnä eteen tulleissa yllättävissä tilanteissa kuten 

asiakassopimuksissa, -projekteissa ja toimitiloihin liittyen.  

”Pankissa kyllä tippuivat myyjän lapaset, kun rahat tuli tilille. Myyjä on 

enemminkin hiekoittanut kuin tukenut.” (Case C) 

 

Yrityskaupan voimaantulon jälkeiseen aikaan sekä myyjän aktiivisuuteen liittyen ostajien 

odotukset liittyivät markkinoinnillisiin toimenpiteisiin kuten suosituksien jakamiseen vanhoille 

asiakkaille, sosiaalisen median julkaisujen jakamiseen, joilla myyjä olisi vauhdittanut uutta 

yrittäjää ja varmistanut perustamansa yrityksen menestymistä. Toisaalta 

markkinointiajatuksista ei välttämättä ollut riittävästi kommunikoitu myyjän kanssa.   

 

”Jouduin itse kaivamaan kaikki asiakkaat, vaikkakin asiakasrekisterissä yli 2000 

kontaktia.” (Case B) 
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5.3.6 Yrityskauppaprosessissa kaupan voimaantulon jälkeen koetut haasteet 

  

Taulukko 10.  Koetut haasteet yrityskaupan voimaantulon jälkeen 

5.4 Liiketoiminnan onnistuminen ja kehittäminen yrityskaupan jälkeen 

Uudistuminen ja kasvu 

Suuri osa omistajanvaihdoksia suunnittelevista on jo valmiiksi yrittäjiä, jolloin 

omistajanvaihdos näyttää olevan yritystoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen keino 

pikemminkin kuin yritystoiminnan aloittamisen tapa. (Pihkala, 2019, 30) Tutkimusta tehtäessä 

ostajayrittäjien ostoajankohdasta oli kulunut yhdestä kahdeksaan vuoteen. Yritystoiminnan 

liikevaihto oli kasvanut ja liiketoimintamallit uudistuneet ja kehittyneet kaupan jälkeen. Joku 

oli onnistuneesti lähes tuplannut myyntinsä ja joku oli jo velaton. Ostajayrittäjien onnistumista 

oli edesauttanut heidän tavoitehakuisuutensa. Tavoitehakuisuus on yksilöllistä mutta 

rahoittajien vaatimusten osuutta ei myöskään sovi vähätellä puhuttaessa yrityksen onnistumisen 

paineista.  

 

Yritysoston suorituskyvyn mittaamisen haastetta kuvastaa tieteellisessä keskustelussa 

vallitseva epäjohdonmukaisuus. Suorituskyvyn mittaamiseen vaikuttavat monet eri tekijät, 

jotka voivat muokata yritysjärjestelyä ja organisaation suorituskykyä mittausprosessin aikana. 

Päätelmänä on, että yrityskauppojen ja yritysjärjestelyjen tuloksesta ei voida puhua ikään kuin 

se olisi universaali rakenne, koska se on herkkä kontekstille ja riippuvainen vallitsevista 
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olosuhteista. Lisäksi käytettävät suorituskykymittarit kertovat eri asioista eri kohderyhmille. 

(Meglio et al., 2011, 431) 

 

”Yrittäjänä voisi suoda itselleen enemmän taputtelua eikä vaan soimata itseään. 

Kun työelämässä oli aina tulostavoite, niin sieltä on niin jäänyt vereen 

kvartaali-, jopa kuukausiajattelu. Sitä asettaa aika kovia tavoitteita itselleen. 

Alalla on paljon ihmisiä, jotka tekevät vain työtänsä eivät ole kiinnostuneita 

tarkastelemaan toimintaansa lukujen valossa, tekevät vaan. Itse olen liiankin 

orjallinen excel-taulukoiden kanssa.” (Case B) 

 

”Olen tyytyväinen omaan yrittäjyyteeni. Alalla on paljon toimijoita, tiedetään 

ketkä ovat luotettavia ja hyviä. Agenteista iso osa tuo maahan samaa tavaraa, 

ostavat samasta tehtaasta, pitää vaan löytää itselle sopivat hyvät ja oikeat 

kumppanit. Tähän vaikuttavat henkilökemiat ja ansaintalogiikan 

mahdollisuudet.” (Case A) 

 

Ostajayrittäjät tunnistivat ostokohteen potentiaalin jo neuvotteluvaiheessa. He rakensivat 

yritykselle kasvutavoitteen ja -suunnitelman, joka edisti yrityksen strategian uudistamista. 

Strategisia linjauksia olivat liiketoiminnan laajentaminen uusasiakashankinnalla, tuote- ja 

palveluvalikoiman uudistaminen, toiminnan tehostaminen ja konseptointi, kapasiteetin 

kasvattaminen ja resurssien lisääminen. Yrityskauppaneuvotteluja vauhdittavat myyjän 

luottamusta herättävä avoimuus, kohtuullinen hintapyyntö ja nähtävissä oleva 

kehittämispotentiaali tuotesynergioiden kautta. (Tall & al., 2015, 48) Yritysostot ovat tärkeä 

väline yritysten strategisessa uudelleenohjauksessa ja uudistamisessa (Jemison et al., 1986, 

145) Yrittäjät ovat rohkeasti kyseenalaistaneet edeltäjänsä toimintatavat ja lähteneet 

uudistumaan.  

 

”Tyylini ja tapani tuottaa palvelua on ollut hyvä kilpailukeino. Olen myös 

konseptoinut yrityksen toiminnan.” (Case B) 
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”Vaikka yritys on jo 25 vuotta vanha. Yrittäjän tekemistä… tuskin myyjällä on 

ollut mitään strategiaa, vastattu vaan asiakaskyselyihin näin. Strategia puuttuu 

vieläkin, maisema on ollut piirrettynä itselle, mitä pitäisi ja tarvitsisi tehdä. Se 

on riittänyt kolmeksi vuodeksi. Sen jälkeen teetettiin ulkopuolisena palveluna 

asiakaskysely, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Sen tulosten myötä on saatu 

seuraavia askeleita, joita nyt hoidetaan. Nyt olisi tarve visiolle, viisi vuotta 

kaupan jälkeen.” (Case C) 

 

Yrittäjät haastoivat rohkeasti kapasiteettia, jotta toimintaa pystyi arvioimaan 

kannattavuudenkin näkökulmasta. Toiminnan kehittämisessä oli menty myös 

epämukavuusalueelle. Lisätyövoiman palkkaamiseen oli löytynyt uskallusta, vaikka 

ammattitaitoisen työvoiman saaminen oli koettu haasteellisena. Tutkimus tuki Tall et al. (2015, 

47) havaintoa, että kasvu mahdollistaa myös kehitystä entisestään vauhdittavien osaajien 

rekrytoinnit.  

 

”Yritystä on onnistuttu kasvattamaan. Liikevaihto kasvoi 75 prosenttia viime 

vuonna edellisvuodesta. Aika on muuttunut jonkin verran yrittäjyyteni aikana. 

Markkinoinnissa olen onnistunut. Sosiaalisen median vaikutus on kasvanut, 

eivätkä kuponkiuutiset ja lehtimainokset enää toimi. Onnistumista on myös se, 

että pystyn itseni lisäksi työllistämään, vaikkakin yrittäjänä jonkun muunkin.” 

(Case B) 

 

Jatkajien onnistuminen hankkimiensa yritysten omistamisessa ja johtamisessa riippunee paljolti 

heidän omasta osaamisestaan ja osaamisen puuttuessa tarjolla olevasta avusta (Pihkala et al., 

2019, 16). Tutkimuksen yrittäjäostajien kokemuksen mukaan suunnitelmallisuus ja 

ennustaminen olivat tuoneet varmuutta tekemiseen. Liiketoiminnan ensimmäiset kolme - kuusi 

kuukautta koettiin onnistumisen kannalta tärkeiksi. Jos yrittäjällä ei ole omaa osaamista 

kannattaa ostaa ulkopuolista palvelua. Lisäksi yrittäjän kannattaa varata riittävästi taloudellisia 

resursseja kaupan voimaantulon jälkeiseen aikaan. 
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”Alun perin ajatuksenani oli jatkaa toimintaa entiseen, vanhan yrittäjän, 

tapaan. Ja tätä periaatetta noudattaen saada yrityksestä ”koppi” ja varmistaa 

haltuunotto. Sopimuksiin ei ollut tarkoitus kajota ensimmäisen tilikauden 

aikana. Ensimmäisen tilikauden jälkeen huomasin, että aika paljon oli 

muutoksia tapahtunut; tilitoimiston vaihto, uudet nettisivut…” (Case B) 

 

”Kasvu on tekemällä haettu, ei ole odottamalla tullut”. (Case D) 

 

Markkinointi- ja myyntiosaaminen 

Valtaosa ostajayrittäjistä lisäsi myynnin ja markkinoinnin resursseja kaupan voimaantulon 

jälkeen. He panostivat tuote- ja palveluvalikoimaan sekä lisäsivät asiakaskontakteja ja -

käyntejä. He aktivoivat vanhoja asiakassuhteita ja hankkivat uusia. Uuden asiakkaan saaminen 

oli näytönpaikka, jonka onnistuminen johti yleensä lisäkauppoihin. Yritysten tarjous- ja 

tilauskantaa oli kasvatettu. Yrittäjyysvuosien aikana oli koettu luonnollisestikin teknologista 

kehittymistä, joka oli luonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Markkinoinnissa hyötyä oli 

saatu erityisesti sosiaalisesta mediasta.  Digitalisaatioon ja sähköisen liiketoimintaan resursointi 

olivat edistäneet uusien toimintamallien kehittämistä ja käyttöönottoa sekä sisäisesti että 

asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Toimialojen vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti ja tämän 

seurauksessa yrittäjän pitää pystyä vastata kasvaviin vaateisiin. Toimialasta riippumatta 

asiakkaille haluttiin tuottaa kokonaisratkaisuja, kun edellisen omistajan aikana toiminta oli ollut 

selkeästi tuotekeskeisempää.  

 

”Merkityksellisimpiä kehityskohteita on ollut tuotteiden ulkoasun muuttaminen 

ammattimaisemmaksi ja nykyaikaisemmaksi, värikkäämpi markkinointi ja 

mukanaolo muun muassa messuilla ja tapahtumissa. Muutos on tuonut kasvua 

ja tunnettuutta. Yritysilmeen muuttaminen, myyjän uusi energia ja aktiivinen 

tekeminen on ollut tärkeää.” (Case C) 

 

”Markkinoimme erityisesti sosiaalisessa mediassa, Instagramia painotetaan. 

Sosiaalinen media toimii kontaktikanavana ja sitä kautta saadaan 
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tarjouspyyntöjä. Annetaan sosiaalisessa mediassa vinkkejä muun muassa 

kestävän kehityksen näkökulmasta. Haluamme olla asiakkaillemme idearikas 

kumppani. Erottaudutaan palvelulla, koska haluamme palvella asiakkaitamme 

ja personoida heille tuotteita.” (Case A) 

 

Taloushallinnon osaaminen 

Kasvavat pk-yritykset ovat usein maksuvaikeuksissa lisääntyneen käyttöpääoman tarpeen takia. 

Mitä voimakkaammin yritys kasvaa, sitä enemmän sen kustannukset tulevat etupainotteisesti 

ennen niistä saatavaa tuloa. (Koski, 2017, 74) Pk-yrityksissä ostajayrittäjät olivat ottaneet 

hoitaakseen taloushallinnon osa-alueita, jotka aikaisemmin olivat olleet yrityksen assistentin 

kontrollissa. Taloushallintoon perehtyminen paransi yrittäjän näkemystä yhtiönsä kassavirtojen 

muodostumisesta. Onnistuakseen ostajayrittäjän on ymmärrettävä mitä tarkoittaa kannattava ja 

hallittu kasvu. Haastatteluissa nousi esiin kokemus rajun kasvua aiheuttamasta kassavajeesta, 

jolloin pääomaa oli sitoutunut materiaaleihin ennen kuin se alkoi kiertää ja tuoda kassavirtaa. 

Toimitusjohtajalta pitäisi löytyä aikaa perehtyä taloushallintoon.   

 

Tuotantotoiminnan kehittäminen 

Välittömästi kaupan voimaantulon jälkeen ostajayrittäjät olivat tehneet uudistavia toimenpiteitä 

tuotantoprosessissa; laatujärjestelmiä oli päivitetty, työtapoja tarkastettu, manuaaleja päivitetty 

ja tuotannon työturvallisuutta parannettu. Myös kiinteistöjä ja toimitiloja oli kunnostettu ja 

remontoitu. Onnistunutta yritysostoa ja liiketoimintaa seuraa aikaa myöten tarve liiketoiminnan 

laajentamiselle. Yrityskaupan jälkeen osa yrittäjistä oli pitänyt aktiivisesti yhteyttä 

rahoittajiinsa. Yhteydenpidolla haluttiin varmistaa mahdolliset uudet rahoituksen tarpeet 

esimerkiksi investointeihin ja mahdollisiin uusiin yrityskauppoihin. Yrittäjien 

verkostoituminen ja sidosryhmäsuhteiden ylläpito olivat auttaneet rahoituksen hankinnassa, 

koska tuttujen asiantuntijoiden puoleen oli aina helpompi kääntyä. Yritykset olivat kaupan 

jälkeen hakeneet tuotantoinvestointeihinsa rahoitusta rahoituslaitoksilta, Finnveralta ja ELY-

keskukselta liiketoimintansa laajentamiseksi ja tehostamiseksi.  
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Eräs yhtiö oli juuri laajentamassa toimintaansa uusiin toimitiloihin, koska nykytilojen ahtaus ja 

toimivuus eivät enää mahdollistaneet sitä. Uudet toimitilat lisäävät kapasiteettia, täyttävät 

toimialan viranomaisvaatimukset ja mahdollistavat palveluvalikoiman laajentamisen. Toisessa 

tapauksessa kyseessä oli täysin uuden automatisoidun tuotantolinjan investointi, jolla 

tuotantokapasiteettia päästään kasvattamaan entisestään. 

 

Henkilöstöosaaminen 

Henkilöstön uskollisuutta yritystä kohtaan vahvistavat keskeiset projektitehtävät sekä 

houkutteleva palkkaus ja kannustinjärjestelmät (Bergamin et al., 2018, 16) Vanhat työroolit 

kyseenalaistamalla henkilöstöstä oli löytynyt uutta osaamispotentiaalia, joka mahdollisti 

työnkierron ja henkilöstöresurssien monipuolisemman käytön. Sisäistä vastuunkantoa oli 

tasapuolistettu, mikä oli kasvattanut motivaatiota ja uusia toimintatapoja oli päästy ottamaan 

käyttöön. Ostajayrittäjän onnistumisen edellytykset olivat parantuneet hänen ja henkilöstön 

välisestä yhteistyöstä ja luottamuksesta. Ostokohteissa oli kaupan voimaantulon jälkeen otettu 

henkilöstöä mukaan entistä enemmän toiminnan ja tuotannon suunnitteluun sekä kysytty heidän 

näkemyksiään toimintatapoihin.  

 

Ostokohteen henkilöstön huomioiminen sujuvoittaa liiketoiminnan haltuunottoa ja integrointia 

(Tall & al., 2015, 52).  Uuden yrittäjän onnistuminen oli riippuvainen myös siitä, kuinka hän 

saa henkilöstön motivoitumaan ja sitoutumaan toimintaan omistajanvaihdoksen jälkeen. Uuden 

yrittäjän tuoma innostus ja uudet suunnitelmat tarttuivat henkilöstöön useassa tapauksessa. 

Omistajanvaihdos oli lisännyt tiedottamisen avoimuutta ja henkilöstön 

vaikuttamismahdollisuuksia.  

 

”Nyt kun yritys päivitetty ja muutettu, alkaa olla sellainen olotila sekä minulla, 

henkilökunnalla ja asiakkailla, että on tarve, kaipuu, siitä mitä me olemme 

tekemässä itsestämme. Henkilökunta on tyytyväinen siihen mitä ollaan ja minkä 

tyyppisiä tuotteita nyt tehdään ja nyt he haluavat, että pistetään isompaa 

vaihdetta ja tehdään juttua isommin. Kun omistaja saa tietää mitä henkilökunta 
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haluaa tämän yhtiön olevan, silloin henkilökunta sitoutuu siihen luontaisesti ja 

kun se sitten yhdistetään omistajien tahtotilaan.” (Case C) 

 

Kehityshankkeet ja verkostoituminen 

Kevään koronavirusepidemia oli voimakas takaisku monelle yritykselle. Taloudelliset 

vaikutukset vaihtelivat toimialoittain. Tutkimuksen yrityksistä neljä oli turvautunut Business 

Finlandin ja ELY-keskuksen koronatukeen. ELY-keskuksen myöntämä koronarahoitus eli 

yrityksen kehittämisavustus oli tarkoitettu koronavirusepidemian aiheuttamille markkina- ja 

tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille ja Business Finlandin rahoitus liiketoiminnan 

kehitykseen häiriötilanteessa. Yrityksen henkilöstön määrä ratkaisi, keneltä rahoitusta haettiin. 

Alle viisi työntekijää työllistävät keskittivät hakemuksensa ELY-keskukseen. (www.ely-

keskus.fi) Business Finlandin ja ELY-keskuksen kehitysrahoitus oli toiminut tutkimuksen 

yhtiöissä myös liiketoiminnan suunnannäyttäjänä; mitä yritys haluaa ja tarvitsee 

tulevaisuudessa voidakseen toimia nykyistä paremmin. Yrittäjät pukivat tulevaisuuden 

suuntaviivat kehityshankkeiksi. Säikähdyksestä selvinneet yritykset haluavat olla entistä 

parempia, kun epidemian aiheuttamasta taantumasta lähdetään eteenpäin. Hankkeiden saama 

julkisuusmylly osittain rajoitti aihepiiristä keskustelua. Myöhempi tarkastelu osoitti, että kaikki 

hankkeet olivat saaneet rahoitusta. 

 

”Olen tyytyväinen nykytilanteeseen, kunhan koronaviruksesta selvittäisiin.” 

(Case B) 

 

”Jos korona ei mua vie niin...” (Case A) 

Liiketoiminnan uudistamisen ja kehittämisen toimenpiteet on esitetty alla (ks. taulukko 11). 

Luokittelu perustuu yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen suorituskykymittarien (Venkatraman 

et al., 1986, Melgio et al., 2011, 422) luokittelujärjestelmään (ks. kuvio 12.) Luokittelua 

soveltaen yritysten menestymistä voidaan arvioida sekä taloudellisilla että ei-taloudellisilla 

mittareilla. Taloudellisia mittareita tarkasteltaessa voidaan todeta, että näillä toimenpiteillä 

ostajayrittäjät olivat edistäneet yrityksen myynnillistä kasvua ja menestystä. Taloudelliset 
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mittarit olisivat haluttaessa mittavissa myös numeerisesti esimerkiksi yrityksen markkina-

arvon, myynnin, ja kustannustehokkuuden kasvulla. Ei-taloudelliset mittarit ovat olleet osa 

yrityksen operatiivista kehittämistä, jotka tuottavat heti tai tuottavat tulosta pidemmällä 

aikavälillä. Mutta ne ovat olleet merkittävässä roolissa yrityksen toiminnan strategisessa 

uudistamisessa ja kasvussa. Näistä toki on aiheutunut kustannuksiakin. 

 

Taulukko 11. Liiketoiminnan uudistamis- ja kehitystoimenpiteet  

Kokonaissuorituskyvyllä voidaan mitata yritysoston onnistumista esimerkiksi saatuja 

synergiaetuja ja toteutettuja yritysostoja. Synergiaedut olivat toteutuneet tutkimuksen ainoassa 

varsinaisessa yritysostotilanteessa. Lisäksi yritysostosuunnitelmia oli jo useammalla yrityksellä 

suunnitelmissa.   
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
6.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Alakysymykset 
 
Millaisia haasteita ostajayrittäjä kohtaa yrityskauppaprosessissa? (ks. taulukko 8 ja 10) 

 

Yrityskauppaprosessissa kohdatut suurimmat haasteet liittyivät kauppahintaan ja ostokohteen, 

valuaatioon, arvonmäärittämiseen. Lähtökohtaisesti myyjän hintapyyntö oli ostajan tekemää 

yrityksen arvonmääritystä suurempi. Vaikka mikroyrityksissä myyjillä olikin hintapyyntö, 

kauppahinta perustui vaihto-omaisuuden arvoon sekä kaluston, koneiden ja laitteiden käypään 

hintaan. Ostaja pystyi vaikuttamaan hinnoitteluun kertomalla, mitä oli valmis ostamaan ja mitä 

siitä maksaisi. Toisaalta myyjällä oli tahtotila myydä yritys.  

 

Pienyrityksissä neuvottelujen lähtökohtana oli myyjien korkeahko hintapyyntö. Yritykset olivat 

elinkelpoisia eikä myyjillä ollut pakonomaista tarvetta myydä. Myyjien selkeä näkemys 

yrityksen tulevaisuuden näkemyksistä mahdollisti hinnan ”vedätyksen”. Toisaalta ostajat 

tunnistivat potentiaalin ja olivat valmiita maksamaan enemmän mitä arvonmäärityksen tulos 

näytti. Molempien osapuolien vastaan tuleminen oli välttämätöntä onnistuneen 

neuvottelutuloksen saavuttamiseksi. Suuryrityksessä kauppahinnan määritti myyjä. 

Neuvotteluvaraa ei ollut tai ei haluttu ottaa riskiä, että muita ostajaehdokkaita olisi ilmaantunut.  

 

Pienyrityksissä rahoituksen järjestäminen aiheutti haasteita. Koska osakkaita oli useampia, piti 

heidän onnistua sekä omarahoituksen että kauppahinnan rahoituksen järjestämisessä. 

Rahoitusneuvotteluissa haasteet liittyivät rahoituksen riittävyyden varmistamiseen. Lopullinen 

rahoitus järjestyi pääomasijoittajan ja myyjän lisärahoituksella. Myyjän ja välittäjäyrityksen 

virallisen toimeksiantosopimuksen puuttuminen hankaloitti ostajan rahoitusneuvotteluja, koska 

myyjä neuvotteli omalla tahollaan myös muiden asiantuntijoiden kanssa. Seurauksena oli 

alkuperäisten suunnitelmien muuttuminen, joka herätti rahoittajissa epäluottamusta sekä 

ostajaa, että ostokohdetta kohtaan. Suuryrityksessä rahoitusjärjestelyt oli sovittu etukäteen.  
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Pien- ja suuryrityksessä aiesopimuksen ja voimaantulon välinen aika koettiin haasteellisena ja 

se haluttiin pitää mahdollisimman lyhyenä. Koska yritysosto voi tapahtua nopeastikin, 

ostajayrittäjällä voi olla vaikeuksia siirtyä heti kaupantekohetkellä ostokohteen toimintaan. 

Tapauksien osalta siirtymistä oli jarruttanut silloinen työsopimus irtisanomisaikoineen sekä 

kilpailukieltosopimuksineen. Ostokohteen päivittäinen liiketoiminta pitää saada jatkumaan 

häiriöittä omistajanvaihdoksesta huolimatta. Ostajan sekä ostavan yrityksen jalkautuminen 

liiketoimintaan on toteutettava välittömästi kaupan voimaantulohetkellä. Lisäksi on 

huomioitava, että ostokohteen avainhenkilöt voivat irtisanoutua yrityskaupan julkistamisen 

jälkeen. Myös henkilöstön osaamistaso ja motivaatio voivat poiketa ostajalle muodostuneesta 

käsityksestä. 

 

Erityisesti pienyritykset kokivat haasteita käyttöpääoman hallinnassa kaupan voimaantulon 

jälkeen. Yritystoiminnan aloittamiskustannukset olivat yllättäneet. Uuden yrittäjän innokkuus 

liiketoiminnan toimintaedellytysten parantamiseen oli vienyt käyttöpääomaa. 

Rahoitustilannetta oli onnistuttu tasapainottamaan kassalimiittitileillä. Mikroyrityksessä due 

diligencen tekemättömyys aiheutti yrittäjälle ongelmia uuden vuokrasopimuksen 

neuvottelutilanteessa myyjän kanssa. Suuryrityksessä due diligencessä ei ollut havaittu 

ostokohteen investointilaskelmien puutteellisuuksia. Uuden yrittäjän sinisilmäisyys 

yhteistyökumppaneita kohtaan oli aiheuttanut liiketoimintamahdollisuuden menettämisen. 

Kaupan voimaantulon jälkeen sekä mikro- että pienyritykset olivat tyytymättömiä 

tilitoimistoyhteistyöhön, sillä seurauksella että ostajayrittäjät vaihtoivat palveluntuottajan. 

Palvelu ei yksinkertaisesti ollut vastannut odotuksia.  

 

Miten ostajayrittäjät hyödyntävät tarjolla olevia asiantuntijapalveluita yrityskauppaprosessin 

eri vaiheissa sekä liiketoiminnan kehittämisessä? (ks. taulukko 9)  

 

Ennen yrityskauppaa yritykset hyödynsivät kattavasti yritysvälityspalveluita sopivan kohteen 

etsinnässä, vaikka kohde ei näiden palveluiden kautta löytynytkään. Suuryrityksessä 

ostokohteiden etsintä oli jatkuva prosessi, joten se käytti lisäksi maksullisia neuvonantajia, 

joiden roolina oli ostokohteen etsiminen. Kohteen löytymisen jälkeen neuvonantaja johti 
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neuvottelua, käyden keskustelua sekä myyjän asiantuntijoiden että ostavan yrityksen ostotiimin 

kanssa.  Mikroyritykset olivat hyödyntäneet Uusyrityskeskusten palveluita ja osaamista 

yritykseen perustamiseen ja rahoitukseen liittyvissä asioissa. Rahoitusmahdollisuuksista, sekä 

rahoituksen ehdoista ja tarvittavista vakuuksista, ostajayrittäjät neuvottelivat rahoituslaitosten 

ja Finnveran kanssa. Pienyrityksien lisärahoitustarpeesta oli jouduttu neuvottelemaan sekä 

pääomasijoittajan että myyjän kanssa. Molemmat osoittautuivat tärkeiksi lisärahoituksen 

lähteiksi. Yhdessä tapauksessa myyjän tarjoama maksujärjestely mahdollisti ostajalle 

yritysoston ilman rahoituslaitoksien palveluita. Rahoituslaitokset edellyttivät myös yrittäjien 

käyttävän omaa pääomaa yritysoston rahoittamiseen, ehdot kuitenkin vaihtelivat 

ostajakohtaisesti. Mikroyritysten rahoituksen tarve oli varsin pieni verrattuna pien- ja 

suuryrityksiin, samoin yrittäjän riski, mikä osaltaan vaikutti rahoitusneuvottelupalveluiden 

käytön tarvetta vähentävästi.  

 

Pienyritykset olivat hyödyntäneet tilitoimistopalveluita due diligencessä. Lisäksi ne olivat 

tuottaneet analyyseja ostokohteesta rahoituslaitosten kanssa käytäviin neuvotteluihin. 

Suuryrityksen osalta maksullisia neuvonantajapalveluita oli hyödynnetty sekä varsinaisissa 

neuvotteluissa että tarkastuksen toteuttamisessa oman osaamisen lisäksi. Tarkastukset saatettiin 

vielä varmistaa ulkopuolisilla neuvonantajilla. Lakipalveluita oli hyödynnetty osakas- ja 

kauppasopimuksien laadinnassa ja tulkinnassa. 

 

Kaupan haltuunotto- ja integraatiovaiheessa pk-yrityksien käytetyimpiä palveluja olivat 

tilitoimistopalvelut. Ne liittyvät liiketoiminnan seurantaan ja olivat oleellinen osa toiminnan 

suunnittelua ja kehittämistä. Business Finlandin ja ELY-keskuksen palveluiden käyttäminen oli 

myös osa yritystoiminnan jatkuvuutta, vaikkakin korostui keväällä koronatukihakemusten 

myötä. Verkostoituminen rahoittajien kanssa koettiin edistävän yrittäjän onnistumista muun 

muassa rahoitustarpeen ilmetessä.  

 

Ostopalveluina hankittavat asiakastutkimukset, markkinointi- ja työnohjauspalvelut olivat osa 

yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Ostetut markkinointipalvelut keskittyivät sosiaalisen 

median palveluihin, sisällön tuottamiseen, erityisesti mikro- ja pienyrityksissä. 
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Asiakastyytyväisyystutkimuksia oli ostettu liiketoiminnan kehittämistarpeeseen.  

Työnohjauspalvelut oli koettu merkittävänä yrittäjän jaksamista tukevana asiana. 

Tapauskohtaista satunnaista tarvetta oli ollut myös lakipalveluille, liittyen lähinnä 

sopimusteknisiin asioihin liiketoiminnan kehittämisessä sekä työsuhdeasioissa.  Ostavan ja 

ostettavan yrityksen yhdistämisessä käytettiin vallitsevan tarpeen mukaan oman organisaation 

tukena integraatioasiantuntijapalveluita. 

 
Millaisilla toimenpiteillä varmistetaan yrityksen haltuunotto ja jatkuvuus toteutuneen 

yrityskaupan jälkeen? (ks. kuvio 21) 

 

Myynti, markkinointi ja asiakassuhteet 

Kaupan voimaantulon jälkeen, haltuunottovaiheessa, ostajayrittäjät kiinnittivät välittömästi 

huomion yrityksen myynnin, asiakassuhteiden sekä markkinoinnin hallintaan. He olivat 

tietoisia, että myyntiponnisteluja tuli tehdä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Nykyiset 

asiakassuhteet piti varmistaa ja uusasiakashankinta oli käynnistettävä, asiakaskäyntejä ja -

kontakteja aktivoitiin yrittäjän toimesta. Ostajayrittäjän toimialakokemus mahdollisti yrittäjän 

vanhojen asiakassuhteiden sekä oman verkoston hyödyntämisen asiakashankinnassa. 

Toimialakokemus mahdollisti lisäksi tuote- ja palveluvalikoiman välittömät 

kehitystoimenpiteet. Yrityksen näkyvyyden ja tunnettuuden parantaminen oli prioriteettilistan 

kärjessä, koska yritysten maine oli hyvä mutta sitä ei ollut riittävästi tuotu edellisen omistajan 

taholta esille. Tästä seurasivat markkinointitoimenpiteet. 

 

Taloushallinto 

Toisaalta sekä mikro- että pienyrityksissä aktiivisuutta oli pakko lisätä, jotta ostajayrittäjät 

selviäisivät yrityskaupan rahoituksen kustannuksista. Yrittäjän itsensä päivittäinen aktiivinen 

rahavirtojen seuranta oli koettu välttämättömäksi, jotta ymmärrys yrityksen 

tulonmuodostuksesta kehittyi riittäväksi. Tulon muodostukseen liittyen ostajayrittäjät olivat 

nähneet mahdollisuutena neuvotella hankintasopimuksia uusiksi ja saavuttivat näin 

kustannushyötyjä. Digitalisaation hyödyntämisessä oli otettu aimo harppaus eteenpäin.  

Yritykset ottivat käyttöön erilaisia sähköisiä järjestelmiä esim. Sharepointit, Teams-kokoukset 
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asiakkaiden kanssa ja keskittyivät verkkokaupan kehittämiseen, taloushallinnon järjestelmien 

muun muassa raportoinnin kehittämiseen ja hyödyntämiseen entistä laajentaminen 

päätöksenteon tukena. Yritysten integraatiossa korostui erityisesti tarve seurata suunniteltujen 

synergiaetujen toteutumista. Integraatiossa ostetun kohteen raportointi yhdistettiin osaksi 

emoyhtiön järjestelmää seurannan helpottamiseksi. 

 

Henkilöstö 

Kaupan haltuunottovaiheessa avainhenkilöt oli sitoutettu uuden yrittäjän palvelukseen 

työsopimuksilla, joissakin myös bonuksilla. Erityisesti pien- ja suuryrityksissä, joissa 

ostokohde sisälsi tuotantolaitoksen, oli avainhenkilöiden osaaminen jääminen yritykseen 

välttämätöntä koska ostajayrittäjällä itsellään ei ollut vastaavaa osaamista tuotannon 

operatiivisesta toiminnasta. Ostajat varmistivat ostokohteen haltuunottoa ja jatkuvuutta 

henkilöstön sitouttamiseen ja motivointiin tähtäävillä toimenpiteillä kuten kuuntelemalla 

henkilökuntaa ja kysymällä mielipiteitä toimintatavoista sekä kehitysideoista. Yhteiset 

tapahtumat kuten tykypäivä ja pikkujoulut oli koettu hyväksi sekä motivaation että 

yhteishengen kannalta. Työnkierto ja vastuun jakaminen edistivät henkilöstön viihtymistä. 

 

Operatiivinen toiminta 

Yrityksen operatiivisen toiminnan, tuotantoprosessien ja toimintatapojen tarkastelu olivat myös 

olleet uuden ostajan toimenpiteiden listalla. Muutoksien ja uudistusten tekeminen, henkilöstön 

mielipiteet huomioiden, oli yksi tapa edistää haltuunottoprosessia sekä kehittää toimintaa. 

Tuotanto-olosuhteita oli haluttu parantaa remontoimalla ja kunnostamalla tuotantotiloja ja 

kiinnittämällä huomiota työturvallisuuteen. Myynnin näkökulmasta laatujärjestelmien 

päivittäminen lisäsi toisaalta tuotannon vaatimuksia mutta mahdollisti myös uutta 

liiketoimintaa. Ostajayrittäjän perehtyminen tuotantoprosesseihin paransi ymmärrystä 

yrityksen liiketoiminnan potentiaalista, jonka seurauksena yrityksen kapasiteettia haluttiin 

haastaa ja kasvattaa. Riittävä perehtyminen mahdollisti sekä tuotanto- että 

palveluliiketoiminnan laajentamisen uusille tuote- ja palvelualueille. Ammattitaitoisen työväen 

saaminen loi omat haasteensa.  
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Muut kehityshankkeet 

Ostajayrittäjät olivat liiketoiminnan vakiinnuttamisen myötä kohdistaneet katseensa tulevaan. 

Suhteita rahoittajiin haluttiin pitää yllä, koska tavoitteena oli edelleen toiminnan laajentaminen 

kasvun varmistamiseksi. Verkostoituminen oli hyvä tapa pitää yllä suhteita sidosryhmiin, sillä 

etukäteen ei voinut tietää milloin potentiaalinen ostokohde tulisi eteen. Toiminnan 

laajentaminen oli tuotantokapasiteetin kasvattamista investoimalla tuotantolinjoihin, 

toimitiloihin ja jopa uusiin yrityksiin. Yksi kohteista valmistautui muuttamaan uusiin 

toimitiloihin. Yritysoston oli toteuttanut yksi ja kahdella oli jo uusi kohde tiedossa. Yksi 

kohteista keskittyi laajentamaan ostamansa yrityksen palvelukonseptia uudelle markkina-

alueelle.  

 

Ostajayrittäjien osittain vielä ajatustasolla olleet jatkokehityshankkeet saivat uutta potkua 

kevään koronaepidemian myötä. Suunnitelmat oli muutettu kehitystoimenpiteiksi, projektoitu 

ja kirjattu ylös eteenpäin lähetettäväksi, joko ELY-keskukseen tai Business Finlandille, 

rahoituksen varmistamiseksi. 

 

Millainen rooli ja vaikutus myyjällä voi olla yrityskauppaprosessissa ja ostajayrittäjän  

liiketoiminnan kehittämisessä?  

 

Myyjän toiminta yrityskauppaprosessissa vaihteli tapauksittain. Tutustumisvaiheessa ei ollut 

koettu suurempia haasteita, vaan neuvotteluita oli päätetty jatkaa. Osa neuvotteluista oli sujunut 

mutkitta, mutta osassa oli koettu haasteita mutta yhteinen lopputulos oli kuitenkin saavutettu. 

Hintaneuvottelut olivat aiheuttaneet myyjän puolelta eniten paineita. Myyjän ailahtelevaisuus 

neuvotteluiden aikana oli lisännyt epävarmuutta ostajissa prosessin aikana. Vastaavasti ostajan 

kärsimättömyys oli hermostuttanut myyjää. Yhteistyötä oli edistänyt ulkopuolelta haettu tuki 

neuvotteluratkaisujen löytämiseksi. Tukijoina toimivat osapuolten omat asiantuntijat sekä oma 

verkosto. 
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Myyjän sitoutuminen kaupan jälkeiseen toimintaan ja yrittäjän perehdyttämiseen oli sovittu 

pääpiirteittäin jo neuvotteluvaiheessa ja lisätty kauppasopimukseen. Sovitut asiat olivat varsin 

suurpiirteisiä. Useimmiten oli sovittu, että myyjän tulee olla saavutettavissa, jos ostajayrittäjälle 

tulee yrityksen toimintaan liittyvä kysymyksiä. Alkuvaiheen toimintatavoiksi oli sovittu myös 

säännöllisiä puhelinkontakteja sekä yhteisesti toteutettavia päämieskäyntejä. Kahdessa 

ostokohteessa osaomistajien kanssa oli laadittu työsopimukset, joilla haluttiin varmistaa joko 

määräaikaisesti tai toistaiseksi sovituksi ajaksi heidän osallistumisensa yrityksen toimintaan. 

Nämä henkilöt olivat avainhenkilöiden asemassa yrityksen liiketoiminnassa. Ajan kuluessa 

avainhenkilöiksi jääneiden osaomistajien kanssa oli koettu myös työsuhteisiin liittyviä 

haasteita. Lähtökohtaisesti vuosia yritysoston toteuttamisen jälkeen valtaosa ostajayrittäjistä 

koki, että myyjä olisi voinut tehdä enemmänkin edistääkseen uuttaa yrittäjää.  

 

Pääkysymys 

 
Mitkä tekijät selittävät ostajayrittäjän onnistumisen yrityskauppaprosessin läpiviennissä? 

Onnistumista on edistänyt valtaosassa tutkimuksen tapauksia Stenholmin (2003) toteamat 

keskeiset liiketoiminnan siirtojen ja omistajanvaihdoksien syyt, kuten ikä ja eläkkeelle 

pääsemisen halu. Onnistumista on edistänyt myös se, että ostajan asettamien kriteerien 

näkökulmasta, ostokohde on ollut riittävän houkutteleva ja Jemison et al. (1986) mukaan 

strategisesti sopiva. Myös Gomes et al. (2013) tunnistama ostajan toimialaosaaminen on 

tukenut ostajayrittäjien onnistumista. Ostajien toimialaosaaminen on auttanut jo 

neuvotteluvaiheessa tunnistamaan ostokohteen potentiaalin. Potentiaali on myös lisännyt 

ostajan motiivia edetä neuvotteluissa mahdollisimman nopeasti.  

Tutkimuksen tapauksissa yhtenä onnistumisen edellytyksenä voidaan pitää myyjän tekemää 

aloitetta yrityksensä myynnin aktivoimiseksi. Myyjät olivat ilmaisseet myyntihalukkuutensa 

erinäisissä myyntikanavissa. Näin toimiessaan, myyjä mitä todennäköisemmin halusi 

yrityksensä myös myydä. Ostajan näkökulmasta neuvottelutilannetta paransi, jos myyjä oli 

henkisellä tasolla jo tehnyt päätöksen yrityksestään eli elämäntyöstään luopumisesta. Jos myyjä 

vielä empi luopumispäätöstään, neuvottelutilanne oli hankalampi. Tutkimuksen ostokohteiden 
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myyjistä neljä oli yrityksensä perustajia, joten yrittäjien tunteiden vaikutusta neuvotteluihin ei 

voinut kiistää. Kuten Varamäki et al. (2014, 101) toteavat, myyjällä voi olla yritykseensä 

tunneside, joka tekee luopumisen vaikeaksi. Tunneside voi ylimitoitetun hintapyynnön lisäksi 

johtaa kauppaehtoihin, jotka rajaavat potentiaalisia ostajia tai rajoittavat ostajan 

mahdollisuuksia kehittää yritystä.  

Myös tässäkin, kuten useissa tutkimuksissa (Kuusimäki, 2011; Varamäki et al., 2012: Varamäki 

et al., 2013: Katramo et al., 2013: Liimatainen et al., 2020) myyjien liian korkeat hintapyynnöt 

tunnistettiin merkittäväksi ongelmaksi. Kuusimäen (2011) mukaan epärealistinen 

arvonmääritys voi lopettaa neuvottelut, mutta vaikka tutkimuksessa haasteet liittyivätkin 

kauppahintaan ja arvonmäärittämiseen, voidaan onnistumista selittää molempien osapuolien 

halulla jatkaa neuvotteluja. Hintaneuvotteluissa oli koettu tiukkojakin hetkiä, mutta 

lähestymisen oli todettu olevan osapuolien edun mukaista. Varamäen et al. (2014, 99) mukaan 

sekä ostajan että ostajan rahoittajan on pidettävä hinta kohtuullisena huomioiden yrityksen 

tuotto-odotukset omistajanvaihdoksen jälkeen. Kohtuullista kauppahintaa ajatellen 

tutkimuksen pienyrityksien ostajilla oli valmiuksia joustaa hinnassa enemmän ylöspäin, mitä 

myyjä alaspäin eli kuten Vilkkumaa (2010,118) toteaa, sovittua kauppahintaa voidaan pitää 

yrityksen oikeana hintana. Koska osapuolet halusivat kaupan syntyvän, oli ratkaisuvaihtoehtoja 

haettu asiantuntijoilta järjestelyn toteuttamiseksi. Mikroyrityksissä kauppahinta määrittyi 

ostajan asettamiin raameihin. 

Toiseksi eniten haasteita oli koettu rahoitusneuvotteluissa. Ostajayrittäjien mukaan 

rahoitusneuvottelujen onnistumista oli edistänyt heidän vahvat myyntipuheensa rahoittamisen 

puolesta sekä yrittäjätiimien jäsenten osaamisen jakautuminen eri toimialoille. Koska 

hintapyynnöt olivat erityisesti pienyrityksissä korkeahkot, eivät rahoituslaitokset myöntäneet 

rahoitusta koko kauppasummalle. Lisäksi pankit edellyttivät omarahoitusta ja henkilökohtaisia 

vakuuksia.  Riittävä lisärahoitus oli järjestynyt pääomasijoittajan ja myyjän kautta. 

Rahoituslaitokset olivat myös asettaneet erityisehtoja rahoituksen ajaksi. Rahoituslaitosten, 

Finnveran, omarahoituksen, pääomasijoittajan ja myyjän hyödyntäminen rahoittajina johtivat 

lopulta kaupan syntymiseen. Myyjän mahdollistama kolmen vuoden kokonaisrahoitusjärjestely 

oli onnistunut ratkaisu mikroyrityksen palveluliiketoiminnan ostolle. Uusi yrittäjä pystyi 
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tulorahoituksen ja oman pääoman turvin suoriutumaan kauppahinnan maksusta sovitussa ajassa 

sekä rahoittamaan päivittäistä liiketoimintaa. Suurempien kauppasummien ollessa kyseessä 

onnistuminen vaati laajaa rahoitusinstrumenttien käyttöä.  

Ostajayrittäjät pitivät tärkeänä, että aiesopimuksen ja kaupan voimaan tulon välinen aika on 

mahdollisimman lyhyt. Ostokohdetta ei sovi jättää oman onnensa nojaan eli kuten Bergamin et 

al. (2018) toteavat päivittäisen liiketoiminnan tulee jatkua. Myyjän motiivit liiketoimintaan 

voivat heiketä välittömästi, kun aiesopimus on tehty. Ostajayrittäjä ja ostava yritys olivat 

jalkautuneet lähes välittömästi ostokohteeseen tai ylimenokausi oli sovittu hoidettavan 

ostokohteiden avainhenkilöiden toimesta. Mitä nopeammin uusi yrittäjä pääsi mukaan 

liiketoimintaan, sitä parempi tilanne oli yrityksen liiketoiminnan jatkumisen sekä uuden 

yrittäjän kannalta. Tekemistä oli paljon. 

Ostajayrittäjät aloittivat välittömästi yrityksen haltuunotto- ja integrointivaiheessa 

liiketoiminnan strategisen uudistamisen ja kehittämisen (ks. kuvio 21). Toimenpiteet johtivat 

perinteisten rutiineiden uudistamiseen vastaamaan tämän päivän myyntiä, markkinointia ja 

asiakasyhteistyön vaatimuksia. Tämänkin tutkimuksen osalta kuten Pihkala et al. (2019, 30) 

toteavat suurin osa toteutuneista omistajanvaihdoksista näyttää olevan yritystoiminnan 

kehittämisen ja kasvattamisen keino pikemminkin kuin yritystoiminnan aloittamisen tapa. 

Henkilöstön osallistaminen päivittäisten toimintatapojen uudelleen arviointiin ja kehitystyöhön 

muutti heidän toimenkuvaansa, mutta samalla antoi vastuuta, innosti sekä motivoi. 

Operatiivista toimintaa kehitettiin erityisesti tuotannossa, jossa sekä päivitettiin työtapoja 

työntekijöiden ehdoilla, panostettiin työturvallisuuteen, kunnostettiin ja remontoitiin 

työskentelyolosuhteita. Tutkimus tukee Tall et al. (2015) tutkimusta, jonka mukaan ostokohteen 

henkilöstön näkökulmasta uuden omistajan myötä usko yrityksen tulevaisuuteen palasi. 

Taloushallinnossa ostajayrittäjä otti vahvan roolin, jonka tavoitteena oli lisätä ymmärrystä 

yrityksen rahavirtojen muodostumisesta. Lisäksi hankinta- ja yhteistyösopimuksia uudelleen 

neuvoteltiin ja saavutettiin kustannushyötyjä. Sähköistä liiketoimintaa lisättiin 

mahdollisuuksien mukaisesti. Kun aikaa oli kulunut riittävästi, ostajan aktiivisuus ja 
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onnistuminen oli johtanut jo yritysostoihin, niiden kartoittamiseen sekä toiminnan 

laajentamiseen. 

 

Kuvio 21. Liiketoiminnan uudistamis- ja kehittämistoimenpiteet kaupan voimaantulon jälkeen 

Tutkimuksen osalta oli havaittavissa Varamäen et al. (2014, 102) tutkimustulokset että 

asiantuntijoita tarvitaan, mutta osaamisen taso vaihtelee ja että korkeakoulutetut ja kokeneet 

yrityskaupan tekijät hyödyntävät asiantuntijoita enemmän. Onnistumista 

yrityskauppaprosessissa tukivat sen eri vaiheissa käytetyt asiantuntijapalvelut, kun palvelun 

tuottajat olivat sekä osaavia että kokeneita neuvonantajia. Julkisten palveluiden käyttöä 

suosittiin uusien yrittäjien keskuudessa mutta käyttö jäi varsin vähäiseksi. Alueellisten 

kehittämisyhtiöiden roolia ei tunnettu riittävästi. Tärkeimmät käytettävät palvelut olivat 

rahoitukseen ja taloushallintoon liittyvät palvelut. Tänä päivänä pk-yrityksien ostajilla ja 

yrittäjätiimeillä on osaamista ja kokemusta yrityskaupoista omasta takaa, sekä vahvat omat 

verkostot, joten maksettavia ulkopuolisia palveluita ei välttämättä ole tarvetta hankkia. 

Poikkeuksena mainittakoon suuryritykset. 
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Tutkimustapauksien yrityskauppojen onnistumisen mahdollistajat, sekä ennen että jälkeen 

yritysoston, on listattu onnistumiseen vaikuttavien kriittisten menestystekijöiden (Gomes et al., 

2013) taulukkoon (ks. liite 2 ja 3). 

6.2 Teoreettiset implikaatiot 

Tutkimustulos tukee Tallin (2014, 189) tutkimustulosta strategista uudistumista erikokoisten 

yritysten yrityskaupoissa. Tutkimus tuki myös Vermeulenin et al. (2001) tutkimusta, jonka 

mukaan yritysostot tarjosivat ostavalle yritykselle oppimismahdollisuuden, jota kautta 

liiketoimintaa voidaan uudistaa. Kaikkien ostajayrittäjien sekä ostavan yrityksen kohdalla 

liiketoiminta oli uudistunut ja kasvanut kuluneina vuosina myyjän ajoista. Tutkimuksessa 

havaittiin Gerds et al. (2014) mukaisesti että integraatiohankkeet antavat mahdollisuuden 

yrityksen operatiivisten prosessien parantamiseen. Jos myyjä on eläköitymässä, tai hänen 

motivaationsa hiipunut, tai hän haluaa tehdä jo jotain muuta eikä kiinnostus enää riitä 

liiketoiminnan kehittämiseen, yritys ei enää ole parhaassa iskussa. Vastaava problematiikka 

vaivaa myös perheyrityksiä, jotka eivät löydä perheen tai suvun sisältä jatkajaa. Näissä 

tilanteissa liiketoiminnassa tehdään vain välttämättömyys, jotta päivittäiset rutiinit sujuvat, 

energiaa ei löydy muuhun. Uusi omistaja voi saada taantuneen liiketoiminnan aktiivisuudellaan 

ja toimintatapojen uudistamisella helpostikin nousuun, edellyttäen että yritystoiminnan perusta 

on muuten terveellä pohjalla. Tutkimuksessa havaittiin onnistumista edistävät tekijät aiempien 

tutkimusten mukaisesti kuten, toimialan tuntemus (Gomes et al., 2013; Pihkala et al., 2019) ja 

aikaisempi yritysostokokemus (Haspeslagh et al.,1991; Zhang, 2011: Tall et al., 2014: Pihkala 

et al., 2019), jotka auttavat ostajayrittäjää sekä yrityskauppaprosessin aikana että ostokohteen 

liiketoiminnan haltuunotossa ja integroinnissa.  

Tutkimuksen yrityksissä omistajanvaihdoksen vaikutukset olivat havaittavissa päivittäisessä 

tekemisessä sekä liiketoiminnan toimenpiteissä. Tutkimus tukee Varamäen et al. (2013, 64) 

tutkimusta, jonka mukaan kaupan- ja palvelujen alojen omistajanvaihdoksissa mikroyritykset 

tavoittelevat kasvua tai panostavat kehittämiseen, kuten myös pienyritykset. Tässä 

tutkimuksessa yrittäjä itse oli pääroolissa, joten hän pystyi omistajana toteuttamaan 

haluamiansa muutoksia. Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna mikroyrityksien 
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kauppahinnat eivät olleet korkeat, kun yrityksen arvonmäärittäminen ja kauppahinta oli 

onnistuttu sopimaan yhteistyössä. Tutkimuksen mikroyrityksissä, kuten myös Varamäen et al. 

(2013, 131) tutkimuksessa rahoituksen järjestämistä ei pidetty kovin suurena ongelmana. 

Toteutuneita omistajanvaihdoksia tarkasteltaessa omistajanvaihdosten rahoitus yleensä 

järjestyy (Varamäki et al. 2013, 131) kuten myös tämän tutkimuksen tapauksien osalta. 

Tutkimuksen osalta oli havaittavissa eroja rahoittajien taholta sekä osakkaiden omarahoituksen 

vaatimuksissa että myönnetyissä rahoitusehdoissa, joten tutkimus tukee Varamäen et al. (2014, 

99) näkemystä, että toimialan yleisten näkymien ja vakuuksien lisäksi rahoittajat punnitsevat 

ostokohteen elinkelpoisuutta uuden ostajan käsissä ja että lopullinen rahoitusratkaisu on 

ostokohde- ja ostajakohtainen. Arvonmäärityksen onnistumiseen ja myyntihintaan vaikuttivat 

myyjän valmius luopua yrityksestä, sekä se tunteeko hän saavansa elämäntyöstään riittävän 

korvauksen. 

Pienyrityksissä omistajia voi olla useampiakin, joten omistus sekä osaaminen ovat jakautuneet. 

Koska yrittäjätiimien verkostot olivat laajoja niin ulkopuolisten asiantuntijoiden 

hyödyntämisen tarve vaihteli. Tutkimus tukee Pihkalan et al. (2019) tutkimustulosta, jonka 

mukaan asiantuntijan puoleen kääntymiseen ja valintaan vaikuttavat henkilökohtaiset suhteet 

ja tuttuus. Tutkimuksessa avainhenkilöt olivat aikaisempien tutkimushavaintojen mukaisesti 

(Bergamin et al., 2018: Inkpen et al., 2000) tärkeässä roolissa haltuunoton ja integraation 

onnistumisessa. Ilman avainhenkilöiden mukana oloa ja ostajayrittäjän perehdyttämisestä 

uuden omistajan olisi ollut vaikeaa sisäistää yrityksen toimintaa. Toisaalta myyjän merkitys 

väheni mitä enemmän avainhenkilöt pystyivät ostajaa tukemaan, koska tutkimuksen 

tapauksissa osalta avainhenkilöillä oli ollut omistusosuus yrityksessä ja he jatkoivat 

työsuhteessa kaupan jälkeen. 

 

Viitaten Pihkalan et al. (2019) tutkimukseen, jossa omistusvaihdostilanteissa 46 prosenttia oli 

pyytänyt apua tutulta asiantuntijalta, 43 prosenttia pankilta ja 40 prosenttia 

tilintarkastusyhteisöltä, 33 prosenttia oli kääntynyt yritysvälittäjien, juristien ja 

yrittäjäjärjestöjen puoleen ja vain 15 prosenttia etsi apua kehittämis- ja elinkeinoyhtiöiltä, 

joiden rooli näyttää keskittyvän perustettavien yritysten tukemiseen, oli tässä tutkimuksessa 
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tutun asiantuntijan käyttö korkeampaa, samoin voidaan todeta rahoituslaitospalveluiden 

käytöstä. Tutkimuksessa tilitoimistojen rooli korostui erityisesti kaupan jälkeisessä 

liiketoiminnan seurannassa. Uusyrityskeskuksen palveluja oli hyödyntänyt vain kaksi 

ostajaehdokasta, joista molemmat olivat aloittamassa yrittäjäuraansa. Kehittämis- ja 

elinkeinoyhtiöiden hyödyntäminen oli jäänyt puhetasolle, nämä palvelut nousivat esiin vain 

yhdessä tapauksessa. Kehittämis- ja elinkeinoyhtiöiden palvelut oli kyllä tiedostettu, mutta ei 

käytetty, koska yrittäjä ei tiennyt kuinka palvelu voisi häntä hyödyntää. Huomioimalla 

suomalaisen yhteiskunnan tarjoavat julkiset tukipalvelut yrityksille, voidaan käytön määrää 

pitää varsin vähäisenä. Eroavaisuudet voidaan olettaa johtuvan tutkimusmenetelmien 

eroavaisuuksista.  

6.3 Liikkeenjohdolliset implikaatiot  

Ennen yrityskauppaa  

Onnistunut ostokohteen valinta edellyttää ostajayrittäjältä ja ostavalta yritykseltä vahvaa 

strategista näkemystä siitä, millainen kohde vastaa hänen tarpeitaan. Onnistumista edesauttaa 

ostokohteen potentiaalinen tunnistaminen sekä ostajayrittäjän toimialan tuntemus, 

monipuolinen osaaminen, yritysostokokemus, valmius osallistua päivittäiseen liiketoimintaan, 

tavoitteellisuus sekä riskinsietokyky. Sopivan ostokohteen löytyminen ei edellytä 

yritysvälittäjää, sillä kohde voi löytyä oman verkoston kautta. Mutta jos yritysvälittäjää 

käytetään, hänen kyvykkyytensä on varmistettava. Onnistumista edistää myös myyjän ja 

välittäjän välinen myyntitoimeksiantosopimus, jossa palkkiomalli on valmiiksi määritelty.  

 

Neuvotteluvaiheessa  

Jo heti ensi tapaamisella myyjä ja ostaja pitää saada samalle aaltopituudelle; luoda 

neuvotteluyhteys, joka tähtää yrityskaupan toteutumiseen. Yhteinen tahtotila luo edellytykset 

ongelmanratkaisulle sekä kompromissien tekemiselle. Onnistumisen edellytyksiä parantavat 

ostajan kyvykkyys muodostaa nopeasti kokonaiskäsitys yrityksen toiminnasta; taloudellisesta 

tilanteesta, henkilöstön osaamisesta, yrityksen toimintatavoista, asiakkaista, nykytilasta ja 

tulevaisuudesta. Neuvottelujen edetessä osapuolien tieto lisääntyy, joten miettimis- ja harkinta-

aika voi olla välillä paikallaan, mutta neuvotteluja ei ole syytä pitkittää. Prosessin pitkittyessä 
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ostajasta riippumattomista syistä hänen mielenkiintonsa laimenee. Toimialaosaajan mukana olo 

due diligencessä on välttämätöntä. Lisäksi due diligence tulee tehdä pienemmissäkin 

yrityskaupoissa. Jos omia resursseja ei ole käytössä, on suositeltavaa käyttää ulkopuolista 

asiantuntijaa. Ulkopuolinen asiantuntija voi tuoda neuvottelujen kriittisimmissä solmukohdissa 

uusia ratkaisumahdollisuuksia. Huolellinen due diligence edistää onnistumista ja luo 

osapuolille mielenrauhaa.   

 

Onnistumisen edellytyksenä on myös osapuolia tyydyttävän kauppahinnan neuvotteleminen. 

Yrityskaupan lähtöhintana on usein myyjän hintapyyntö. Myyjä haluaa saada elämäntyöstään 

korvauksen. Huolimatta erilaisista arvonmääritysmenetelmistä, pk-yrityksissä ne toimivat 

lähinnä suuntaa antavina. Ostajan ja myyjän näkemykset yrityksen arvosta voivat olla kaukana 

toisistaan. Yhteinen ymmärrys arvonmääritykseen saavutetaan kompromisseilla, joiden 

löytämiseen vaikuttavat oleellisesti sekä myyjän todellinen tarve myydä että ostajan riittävä 

kiinnostus ostokohdetta kohtaan. Jos ostaja kuitenkin päätyy maksamaan enemmän kuin arvo 

todellisuudessa on, voidaan olettaa, että hän tunnistaa kohteen potentiaalia ja mahdollisuuden 

suorituskyvyn parantamiseen tulevaisuudessa eikä kauppahinta enää tunnu kohtuuttomalta. 

Ostajan onnistuminen rahoitusneuvotteluissa mahdollistaa lopullisen ostopäätöksen. 

Aiesopimuksen ja kaupan voimaantulon välisen siirtymäajan tulee olla mahdollisimman lyhyt, 

koska ei ole olemassa varmuutta siitä, kuinka ostokohdetta johdetaan siirtymäaikana. 

Yrityskauppaneuvottelut voivat aiheuttaa notkahduksen, johtuen resurssivajeesta, ostokohteen 

liiketoimintaan. Onnistumista tukee liiketoiminnan ylläpitäminen ja varmistaminen 

neuvottelujen aikana eli neuvotteluja ei ole syytä pidentää myyjänkään puolelta. Lopullinen 

yrityskaupan onnistumisen arviointi edellyttää kuitenkin myös ostajan suoriutumista 

velvollisuuksistaan rahoittajiaan kohtaan. Ostajayrittäjän kasvu- ja kannattavuuspaineet voivat 

olla osittain seurausta rahoitusehdoista. 

 

Yrityskaupan voimaantulon jälkeen  

Onnistumista edistää ostajayrittäjän nopea jalkautuminen liiketoimintaan, koska liiketoiminnan 

kokonaisvaltainen haltuunotto ottaa oman aikansa. Ostajayrittäjän onnistumista edistää 

riittävän käyttöpääoman varaaminen liiketoiminnan päivittäiseen pyörittämiseen ensimmäisiksi 
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kuukausiksi. Onnistuminen edellyttää, että toimitusjohtaja ja/tai pääomistaja perehtyvät 

yrityksen kassavirtoihin.  

 

”Raha tuo tyytyväisyyttä” (Case C) 

 

Onnistumista edistää yrityksen avainhenkilöiden osaamisen tunnistaminen, heidän 

sitouttamisensa esimerkiksi bonuksin, sekä henkilöstön huomioiminen. Myyjän merkitystä 

liiketoiminnalle, erityisesti jos myyjä on toiminut yrityksessä avainhenkilöroolissa, 

ostajayrittäjän on hyvä miettiä. Mikä on myyjän motivaatio toimia työntekijänä ja kuinka 

pitkäksi aikaa ostajayrittäjän on järkevää sitoa myyjä palvelukseensa? Korvaavaa järjestelyä on 

hyvä miettiä jo etukäteen. Havaittavissa oli, että kaupan voimaantulon jälkeen myyjän tuki 

ostajalle vaihtelee, toisaalta ostajayrittäjän on osattava kysyä tarvittaessa apua. Parhaimmillaan 

myyjä edistää uuden yrittäjän liiketoimintaa informoimalla yrityskaupasta verkostoaan sekä 

entisiä asiakkaitaan sekä markkinoimalla yritystä kaupan jälkeen. Lisäksi hän perehdyttää 

uuden yrittäjän kokonaisvaltaisesti liiketoimintaan. Perehdyttämisen sisällöstä ja kestosta on 

hyvä tehdä yhteisesti yksityiskohtainen toimintasuunnitelma, jonka mukaan edetään. Näin 

osapuolien ei tarvitse jälkikäteen harmitella sopimattomia asioita. 

 

Onnistumisen edellytyksiä ovat ostajan aktiivisen osallistumisen lisäksi aktiiviset myynti- ja 

markkinointitoimenpiteet, asiakassuhteiden hallinta, uusasiakashankinta, tuotantoprosessien 

kehittäminen ja investoinnit, taloushallinnon ja ostojen tehostaminen, sopimusten hallinta, IT-

järjestelmien ja raportoinnin kehittäminen sekä yritysostot ja niiden kartoittaminen ja 

suunnittelu. Ostajayrittäjän selkeät strategiset linjaukset, kasvutavoitteet ja vahva konkreettinen 

tekeminen liiketoiminnan kehittämiseksi yrityskaupan jälkeen mahdollistavat uudistumisen ja 

kasvun. Ostajayrittäjien toteuttamat toimenpiteet yrityskaupan jälkeen ovat toimenpiteitä, joita 

myyjät ovat saattaneet jo suunnitella yrityksensä liiketoiminnan kehittämiseksi, mutta jostain 

syystä ne ovat jääneet tekemättä. Syyt liittynevät myyjän myyntimotiiveihin. Uusien yrittäjien 

eduksi voidaan katsoa, että he ovat varsin pienille toiminnan muutoksille saaneet huomattavan 

boostauksen liiketoimintaan, joka edelleen vaikuttaa positiivisesti sekä henkilökuntaan että 

asiakkaisiin. 
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Asiantuntijapalveluiden käyttö yritysostoprosessissa vaihtelee ja on ostaja- ja yrityskohtaista.  

Uusyrityskeskuksien asiantuntijapalveluita tarvitsevat uudet yrittäjät. Alueellisten 

kehitysyhtiöiden palvelutarjonta ja rooli jäi epäselväksi. Asiantuntijapalveluiden käytöntarve 

lisääntyy neuvottelu- ja haltuunottovaiheessa. Liiketoiminnan kehittämis- ja 

uudistamisvaiheessa pienyritykset ja mikroyritykset panostavat sosiaalisen median palveluiden 

hyödyntämiseen sekä markkinoinnissa että myyntityössä, asiakastutkimuspalveluita 

hyödynnettiin asiakastyön kehittämisessä. Yrityskaupan onnistuminen edellyttää 

rahoitusmahdollisuuksien kokonaisvaltaista selvittämistä. Paras rahoituskokemus tarjosi 

ostajalle kokonaisvaltaista osaamista, asiantuntemusta sekä kokemusta vastaavista 

yrityskaupoista ja tahtoa palvella asiakasta. Ostajien kokemukseen perustuen, tietoisuutta 

rahoitusjärjestelyistä erilaisine mahdollisuuksineen olisi hyvä lisätä.  Myyjän myöntämän 

rahoituksen voisi olettaa vaikuttavan positiivisesti myyjän ostajalle antamaan tukeen mutta 

tästä tosin ei ollut näyttöä.  

 

Ostajayrittäjien ympärillä on oma verkosto. Oma verkosto koostuu omasta perheestä, 

aviopuolisosta, ystävistä, lähipiiristä yms. Verkostolta kysytään neuvoja prosessin eri vaiheissa. 

Oma verkosto, myös yrittäjätiimi, voi kattaa kaikki yrityskauppaprosessissa tarvittavat 

asiantuntijapalvelut, joten asiantuntijapalveluita ei välttämättä tarvitse erikseen enää ostaa. 

Kumppanit voivat toimivat vastavuoroisesti toisiaan auttaen. Pienyrityksissä onnistumista 

edistävänä tekijänä koettiin oma yrittäjätiimi. Se toimii toimitusjohtajan sparrausapuna sekä 

operatiivisessa liiketoiminnassa että strategisissa ratkaisuissa. Yrittäjätiimin vahvuuksia ovat 

yritystoiminnan eri osa-alueiden tuntemus ja kokemus. Tiimeistä löytyy osaamista myyntiin, 

markkinointiin, taloushallintoon sekä johtamiseen. Tänä päivänä yritysoston toteuttaneet 

kokevat yrittäjyyden todennäköisesti eri tavoin kuin yrityksen vuosikymmeniä sitten 

perustaneet. Uudet yrittäjät haluavat yritykselleen jatkumon. He ajattelevat 

myyntimahdollisuutta usein jo yrityksen osto tai -perustamisvaiheessa.  

 

”En halua yrittäjänä henkilöbrändätä itseäni. Yrityksellä pitäisi olla jatkumo. 

Henkilöbrändäys johtaa siihen, että yritys vaan lopetetaan, ja tämän myötä yrittäjän 
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elämäntyö valuu hukkaan. Haluan saada jatkuvuutta yrityskuvan vahvistamisella. 

Haaveenani on, että potentiaalisen uuden yrittäjän tai yrittäjien on helppo jatkaa 

toimintaa ilman että se henkilöityisi omistajaansa.” (Case B) 

6.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimus keskittyi vain ostajan näkökulmaan. Tutkimuksen laajentaminen koskemaan 

ostokohteen myyjää ja henkilökuntaa syventäisi tietoa yrityskauppaprosessin vaiheista, 

haasteista ja onnistumisen edellytyksistä heidän näkökulmastaan sekä mahdollistaisi kolmen 

osapuolen eri näkökulmien vertailun. Tutkimus antaisi lisätietoa avainhenkilöiden roolista 

ostajayrittäjän perehdyttämisessä sekä yrityksen päivittäisessä liiketoiminnassa ja jatkuvuuden 

varmistamisessa. Tutkimus mahdollistaisi lisätiedon saamisen myyjän roolista sekä hänen että 

henkilökunnan vaikuttamisen mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen 

ja kuinka osapuolet ovat kokeneet uuden yrittäjän toimintatapamuutokset yrityksen 

jatkuvuuden kannalta. 

 
Käyttöpääoman ja yrityksen kassan hallinta yrityskaupan omistajanvaihdoksen jälkeen koettiin 

haasteelliseksi erityisesti pienyrityksissä. Vaikka osalla yrittäjätiimeistä oli kokemusta 

yritysostoista, silti tilanne näytti tulleen yllätyksenä. Olisi mielenkiintoista tietää kuinka uudet 

ostajayrittäjät ovat taloudellisesti varautuneet omistajanvaihdostilanteeseen ja yrityksen 

päivittäisten rahavirtojen hallintaan sekä kuinka kassan tilanne voi rajoittaa yrittäjän 

uudistumista ja kasvumahdollisuuksia yrityksen alkutaipaleella. Näiden taloudellisten 

tekijöiden vaikutuksien tiedostaminen sekä ennakointi ja varautuminen yritysostotilanteessa 

voisivat osaltaan auttaa uutta yrittäjää suunnittelemaan liiketoiminnan alkutaipaletta entistä 

tarkemmin. 
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LIITTEET 

LIITE 1. Teemahaastattelun runko 

Taustakysymykset 
Ikä 
Sukupuoli 
Koulutustausta 
Yrittäjänä toimiminen, kuinka monta vuotta 
Montako yritys työllistää 
Yrityskaupan muoto: liiketoiminta / osakekauppa 
Omistusosuus: 100 % / ___% 
 
Rooli yrityksessä: yrittäjä, toimitusjohtaja, hall. puheenjohtaja, muu palkkatyö 
 
Muut omistamasi yritykset? ____kpl, osuudet 
Haastattelun teemat 
Ennen kauppaa 
Yritysoston taustoitus / yritysoston suunnittelu? 

• omat lähtökohdat, syyt, motiivit yritysostolle 
• myyjän motiivit myyntiin 
• mistä hait / sait tietoa / kuinka kohde löytyi 

§ asiantuntijapalveluiden käyttö: ov-palvelut, välitysfirmat, konsultit yms. 
§ kuulopuheena verkoston kautta, yrittäjältä toiselle 

• Mistä sait tietoa omistajanvaihdokseen 

Kaupantekovaiheessa 
Mihin tarvitsit ulkopuolista asiantuntija-apua yrityskauppaprosessin eri vaiheissa? 

• kumppanit / osakassopimukset /  

Käytetyt asiantuntijapalvelut yritysostoprosessin erivaiheissa 

• Kohteen löytäminen 
• Arvonmääritys 
• DD 
• Rahoitus, rahoituksen järjestyminen 
• Verotus 
• Kaupan tekninen toteutus 
• Muu 
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Kaupanteon jälkeen, haltuunottovaiheessa 
 
Mihin tarvitsit ulkopuolista asiantuntija-apua yrityksen haltuunotossa? 
 
Mitä haasteita kohtasit haltuunotossa, integraatiossa (yrityskaupan jälkeen)? 

• henkilöstö 
• resurssit 
• rahoitus 
• viestintä 
• entiset omistajat 

Mihin tarvitset ulkopuolista asiantuntija-apua nyt? 
Miten koet saatavilla olleiden asiantuntijapalveluiden laadun ja tason näin jälkikäteen? 

• julkiset palvelut (Finnvera, ELY-keskus, Business Finland, yrittäjäjärjestöt, 
kauppakamarit) 

Mihin kaipaisit muutosta? Parannusehdotukset liittyen asiantuntijapalvelujen 
saavutettavuuteen ja palvelun laatuun? 

• yksityiset palvelut (tilitoimistot, pankit, konsultit, juristit) 

Mitä tekisit toisin? 
Tuki yrityskaupan jälkeen? 
Myyjän rooli yrityskaupan jälkeen? 

• tukitoimet: kuinka kauan, millaisia? 
• palkkalistoilla edelleen 
• vähemmistöomistajuus jne. 
• sopimukset, earn-out, rahoitus yms. 

Suurimmat tekemäsi muutokset / uudistukset / kehitystoimet yrityskaupan jälkeen yrityksen 
toiminnassa? Asiantuntijapalvelut näiden apuna? 
Tulevaisuuden näkymät? 
Haasteet? 
Miten koet yrityskaupan onnistuneen?  
Miten arvioisit yrityksen tilanteen, jos yrityskauppa ei olisi toteutunut? 
Suurimmat riskit ennen kauppaa / kaupan jälkeen? 
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LIITE 2. Onnistumisen edellytykset ennen kauppaa 

Kriittiset menestystekijät ennen kauppaa Onnistumisen mahdollistajat  
 
Strategisen kumppanin valinta ja arviointi 
 
Yrityskauppatarpeen syntyessä, suoritetaan arviointi 
potentiaalista kohteista ja tehdään valinta. 

 
Kohde herätti ostajan kiinnostuksen. Ostajayrittäjät tunnistivat 
potentiaalin, suuryritys synergiaedut. Kohde vastasi sopivuudeltaan 
ostajan tarpeita. Liikeidea oli toimiva ja taloudelliset menestymisen 
edellytykset olivat kunnossa. Kohde oli elinkelpoinen. 
  

 
Oikean hinnan maksaminen 
 
Yritysostosta on maksettava oikea hinta. "liikaa 
maksaminen" on rahoituksen näkökulmasta suurin syy 
epäonnistumiseen, joka hankaloittaa tuottojen saamista. 

 
Hintaan vaikutti yrityksen koko. Mikroyrityksistä suostuttiin maksamaan 
vaihto- ja tarvittavaan käyttöomaisuuteen perustuva hinta. 
Pienyrityksistä maksettiin yli ostajan arvonmäärityksen mukainen hinta 
mutta myös myyjä jousti hintapyynnössään alaspäin. Suuryrityksen 
vaihtoehtona oli maksaa myyjän hintapyynnön mukainen kauppahinta.  

 
Ostokohteen koon ja organisaation sopivuus 
 
Ostettavan ja ostavan yrityksen koon ja organisaation 
yhteensopivuuden tasapaino. 

 
Kohteita oli kartoitettu. Ostokohde oli lähellä ostajayrittäjän ja ostavan 
yrittäjän kyvykkyyttä ja resursseja. Ostajien toimialaosaaminen loi 
perusteet liiketoiminnan kehittämiselle, joka mahdollisti uusien 
liiketoimintamallien jalkauttamisen ostavaan yritykseen.  

 
Kokonaisstrategia ja aiempi yrityskauppakokemus 
 
Aiempi kokemus tukee yrityskaupoissa menestymistä mutta 
oppia voi myös perehtymällä muiden yrityskauppoihin ja 
hyödyntämällä ulkopuolisia asiantuntijoita.  

 
Aikaisempi ostokokemus auttoi rahoitusneuvotteluissa ja due diligencen 
tekemisessä. Tarvittavat kontakti asiantuntijoiden ja neuvonantajiin oli 
olemassa, hyödynnettiin omaa osaamista sekä omaa 
asiantuntijaverkostoa. 

 
Seurusteluvaihe, neuvotteluaika 
 
Osapuolien tutustumisaika ennen yrityskaupan 
toteuttamista, neuvotteluvaiheessa. Mahdollisuus 
keskinäiseen tiedonvaihtoon, luottamuksen rakentamiseen, 
positiivisen kemian löytymiseen. 

 
Neuvotteluaika vaihteli mutta jäi suhteellisen lyhyeksi  
tapauksissa. Osapuolet halusivat viedä neuvottelut nopealla aikataululla 
maaliin. Positiivista virettä ylläpiti todennäköisesti myyjän usko ostajan 
kykyihin jatkaa ja kehittää liiketoimintaa myyjän pois jäännin jälkeenkin. 
Myyjän ihmistuntemus, kokemus muista ostoehdokkaista saattoi edistää 
neuvotteluja. Välillä luottamus saattoi horjua, mutta ratkaisut löytyivät 
keskusteluissa asiantuntijoiden kanssa. 
  

 
Kommunikointi ennen kauppaa 
 
Osapuolien on viestittävä työntekijöilleen epävarmuuden ja 
haitallisten huhujen syntymisen estämiseksi. Epävarmuus voi 
johtaa keskeisten sidosryhmien luottamuksen 
menettämiseen. Viestintä on osa sidosryhmien odotusten 
johtamista. Huono kommunikaatio voi vahingoittaa 
yrityskauppaprosessia. 
  

 
Tapauksien osalta kaikkien ostajien näkemys oli, että henkilöstölle 
viestintä yrityskaupasta tapahtui vasta kaupan voimaantulon jälkeen. 
Sidosryhmien, esimerkiksi rahoittajien ja taloudellisten neuvonantajien, 
osalta viestintää tapahtui ennen kaupan toteuttamista. 

 
Yrityskaupan jälkeinen palkitsemisjärjestelmä 
 
Uuden palkitsemisjärjestelmän laatiminen, joka tukee yksilön 
asenteen ja motivaation kehittymistä yrityskaupalle 
asetettuja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 
Palkitsemista oli toteutettu suuryrityksen integraatiossa 
avainhenkilöiden osalta, kun haluttiin varmistaa heidän jäämisensä 
yritykseen. Ostaneella yrityksellä ei ollut riittävää osaamista ostetulla 
liiketoiminta-alueella. Pienryrityksissä avainhenkilöt motivoitiin 
työsopimuksin hoitamaan siirtymä- sekä haltuunottoaikaa ja 
ostajayrittäjän jalkautumista yritykseen. Mikroyrityksissä ostajayrittäjä 
astui joko heti tai siirtymäajan jälkeen myyjän "saappaisiin". 
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LIITE 3. Onnistumisen edellytykset kaupan jälkeen 

Kriittiset menestystekijät kaupan jälkeen Onnistumisen mahdollistajat  
 
Integrointistrategiat (yhdistyminen) 
 
Tehokas ja riittävä yhdistyminen. Integraation puute on 
suurin syy yritysjärjestelyjen epäonnistumiseen.  Liika 
integraatiota taas voi vahingoittaa lopputulosta johtuen 
kulttuuriristiriitojen mahdollisuudesta.  

 
Suuryrityksen osalta integraatiossa toteutettiin välittömästi synergiaedut ja 
raportointijärjestelmät. Lisäksi liiketoimintamallien 
jalkauttamissuunnitelmat uudelle markkina-alueelle käynnistettiin. 
Suuryrityksen osalta saatavat synergiat olivat selkeät, ja ne oli onnistuneesti 
realisoituneet organisaatioiden tekemän yhteistyön kautta. Emoyhtiö oli 
tehnyt pohjatyön, jonka ostettu kohde toteutti. Koska ostettava yritys toimi 
toisella markkina-alueella ei operatiiviseen toimintaan liittyviä 
toimenpiteitä ollut tarvetta toteuttaa, yritys jatkoi toimintaa itsenäisesti. 
Organisaatioon tehtiin vastuunjakomuutoksia, osittain toimitusjohtajan 
lähdön vuoksi. Muissa tapauksissa kyseessä oli ennemminkin 
yritystoiminnan haltuunotto, ostajayrittäjän kokonaisvaltainen vastuunotto 
yrityksestään. 
  

 
Johtajuus yrityskaupan jälkeen 
 
Päättäväinen toiminta, selkeä suunta ja 
muutosjohtaminen tukevat yrityskaupan onnistumista. 
Varma johtamistyyli, joka kykenee yhdenmukaistamaan 
organisaatiot ja kulttuurit osapuolten odotusten 
mukaisesti.  

 
Ostajayrittäjän auktoriteetti, aktiivinen ja ideoiva kehittämiseen tähtäävä 
asenne ja aito kiinnostus henkilöstöä kohtaan loi pohjan liiketoiminnan 
muutosjohtamiselle. Selkeät visiot ja toimenpiteet edistivät yhteistyötä. 

 
Integrointiin käytetty aika 
 
Paljon käytetty 100 päivän sääntö. Empiiristä näyttöä 
oikeasta ajasta ei ole. Osa tutkimuksista tukee nopeaa 
integraatioprosessia. Hidas eteneminen voi aiheuttaa 
epävarmuutta, huhuja menestymistä, moraalin 
kärsimistä ja asiakkaiden unohtamista.  

 
Merkityksellisintä oli osoittaa välittömästi kaupan jälkeen kiinnostusta 
avainhenkilöitä, henkilöstöä ja sidosryhmiä kohtaan, jotta liiketoiminnan 
rutiinit jatkuivat omistajanvaihdoksesta huolimatta. Toimeen oli tartuttava 
heti: kontaktoitava tärkeimmät sidosryhmät, kuten asiakkaat ja toimittajat, 
sillä aika oli rajallinen resurssi myös yrittäjälle itselleen, koska tehtävää ja 
oppimista oli paljon.  Ostajayrittäjän oikeanlainen liiketoimintaa edistävä 
toiminta kannusti muuta organisaatiota.  

 
Integrointitiimi ja päivittäisen toiminnan jatkuvuus 
 
Yrityskaupan jälkeen johdon huomio kiinnittyy helposti 
siirtymäkauden mukanaan tuomaan tekemiseen. On 
elintärkeää pitää kiinni päivittäisestä liiketoiminnasta. 

 
Päivittäisen toiminnan jatkuvuus oli ehdoton edellytys liiketoiminnan 
jatkuvuudelle kaikkien tapauksien osalta. Ostajayrittäjän ja ostavan 
yrityksen on välittömästi jalkauduttava toimintaan mukaan. Jos 
henkilökunnasta näyttää, että heistä ei olla kiinnostuneita eivätkä he tiedä 
mitä kaupan jälkeen tapahtuu, motivaatio laskee ja seuraa epävarmuutta. 
  

 
Kommunikointi integraatiossa 
 
Hyvä ja riittävä viestintä on tarpeellista. Henkilökunnan 
epävarmuuden vähentäminen ja työvoiman 
vakauttaminen. Yrityskaupan jälkeisen viestinnän 
tarkoitus on kertoa yrityskaupan tarkoituksesta ja 
merkityksestä sidosryhmille.  
  

 
Ostajayrittäjän oli suotavaa kommunikoida kaikkien kanssa, kuunneltava ja 
keskusteltava henkilöstön kanssa kasvokkain, jotta hän kykenee 
muodostamaan oikean käsityksen henkilöstön näkemyksistä ja tätä kautta 
liiketoiminnan tilasta. Hyvä kuitenkin elää hetkessä ja viestiä valmiista 
suunnitelmista. Tarvittaessa piti olla myyjäänkin yhteydessä.  

Yrityskulttuurierojen johtaminen 
 
Pohjimmiltaan kulttuurieroilla on merkitystä 
yrityskaupan onnistumiseen, mutta ei ole selvää, mikä 
olisi paras tapa johtaa kulttuurieroja. Jotkut tutkimukset 
osoittavat, että kulttuurierot voivat olla kilpailuedun 
lähde, kun taas toiset väittävät, että liian suuri ero voi 
vakavasti heikentää keskinäistä ymmärtämistä ja 
integraatiota.  
  

 
Myyjän aikainen yrityskulttuuri muuttui mikro- ja pienyrityksissä uuden 
yrittäjän myötä innostavammaksi sekä sallivammaksi. Yrityksen vanhat 
kangistuneet toimintatavat päivitettiin nykypäivään. Vastaavasti kasvun 
myötä tullut kapasiteetin kasvu vaati lisäresursseja sekä joustoa 
henkilöstöltä. Tämä mahdollisti yrityksen uudistumisen. Suuryritys kohtasi 
eri maiden väliset kulttuurierot.  
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Kriittiset menestystekijät kaupan jälkeen Onnistumisen mahdollistajat  
Henkilöstöjohtaminen 
 
Puutteelliset henkilöstöresurssit voivat estää 
yrityskaupan mukanaan tuomien synergioiden 
hyödyntämisen. Oikeanlainen henkilöstöresurssien 
johtaminen lisää ylimmän johdon ja työntekijöiden 
motivaatiota ja sitoutumista, joka edelleen voi tuottaa 
erinomaista tietoa ja resurssien siirtoa sekä luo 
integraatiokyvykkyyttä. 
  

 
Henkilöstöjohtaminen koki murroksen omistajanvaihdoksen myötä. Uuden 
ja vanhan yrittäjän välinen ikäero oli huomattava, ostajayrittäjä edusti 
uutta sukupolvea ja uutta henkilöstön johtamiskulttuuria. Ostajayrittäjät 
tukivat työntekijän itseohjautuvuutta, vastuunottoa ja olivat valmiita 
vastuunantoon edeltäjäänsä enemmän. Työnkierto mahdollisti 
monipuolisemmat toimenkuvat sekä resurssien uudelleenallokoinnin.  
Molemminpuolinen luottamus sekä sitoutuminen lisääntyivät. 
Toimintatapamuutos edellytti aktiivisuutta, itsenäistä työotetta 
työntekijöiltäkin. Liiketoiminta ei ollut enää "yhden miehen varassa". 

 
 



 

   

 

 

 
 


