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Tämän selvityksen tarkoituksena oli saada tietoa maatilojen omistajanvaihdok-
sista. Selvityksessä vertaillaan maatilayritysten omistajanvaihdoksia kahden 
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Pohjanmaan maakunta. 

EU-komissio on edellyttänyt varhaiseläkkeen lopettamista maataloudessa. Siksi 
luopumistukijärjestelmä loppuu vuoden 2018 lopussa. Arviolta puolet sukupol-
venvaihdoksista toteutetaan tällä hetkellä luopumistuen turvin. Mikäli maatilojen 
sukupolvenvaihdosten tukeminen lopetetaan, on vaarana, että tilojen sukupol-
venvaihdokset siirtyvät myöhäisemmäksi ja niiden toteuttaminen vaarantuu 
kokonaan.

Jatkajien ikä on viimeisten 10 vuoden aikana toteutuneissa omistajanvaihdoksissa 
korkeampi kuin aikaisemmin. Tulossa olevat muutokset saattavat vaikuttaa tähän 
niin, että jatkajan vastuunottoikä nousee edelleen. Kyselyyn vastanneista kaksi kol-
masosaa arvioi tilan omistajanvaihdoksen tapahtuvan seuraavien viiden vuoden 
aikana, joten erilaisilla omistajanvaihdoksia tukevilla toimenpiteillä alkaa olla kiire.

Maatilayrittäjät ovat tähän asti olleet eläkkeelle siirtyessään palkansaajia vanhem-
pia, vaikkakin hieman nuorempia kuin yrittäjät keskimäärin. Fyysisesti raskas työ 
aiheuttaa useimmille myös terveydellisiä haittoja. Pitkittyessään omistajanvaihdok-
set aiheuttavat tilojen kehittämisen hiipumisen. Lisäksi ongelmaksi on nousemas-
sa se, ettei jatkajia enää löydy omasta perheestä. Maatilojen jatkajaehdokkailla on 
muitakin uravaihtoehtoja tarjolla ja toisaalta maatalouden heikko kannattavuus 
ja epävarmat tulevaisuuden näkymät eivät jatkajaehdokkaita kiinnosta. Olisi siis 
mietittävä myös muita vaihtoehtoja toiminnan jatkamiselle.
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ABSTRACT

Kirsti Sorama & Sanna Joensuu-Salo. 2017. Succession and business transfers 
on farms. Publications of Seinäjoki University of Applied Sciences B. Reports 
131, 117 p.

The aim of this study is to get information of successions and business trans-
fers on farms. The aim is to compare successions and business transfers in two 
groups: 1) farms where the succession has been carried out over the past 10 years 
and 2) farms where the succession is to be carried out over the next 10 years. 

The EU Commission has necessitate the termination of early retirement in agri-
culture. Therefore, the early retirement aid will end at the end of 2018. Appro-
ximately half of the successions are currently being implemented with the help 
of the early retirement aid. If support for successions in farms are terminated, 
there is a risk that the succession and business transfers in the farms will be 
delayed and their implementation will be jeopardized.

The age of successors over the past 10 years is higher than in the past. The 
coming changes may effect of the age of successor to take responsibility may 
increase further. Two thirds of respondents estimated that a succession would 
take place over the next five years, so the regulations of the support of the suc-
cessions on farms is in a hurry.

Farmers have hitherto been retired in elder age than wage-earners, even though 
they are slightly younger than entrepreneurs on average. Physically heavy work 
also causes health problems for most of them. As long as the succession delay, 
they do not make development of the farms any longer. In addition, a problem 
is emerging from the fact that the successors no longer exist in own family. Far-
mers’ successor candidates have other career choices available, and on the other 
hand, poor profitability of agriculture and uncertain prospects for the future do 
not inspire them. It should therefore find new ways to continue to operate on 
farms without successor.

Keywords: Business transfers, successions, farm
Contact information: Kirsti Sorama, Seinäjoki University of Applied Sciences, 
School of Business and Culture, P.O. Box 412, FI-60101, Seinäjoki, Finland, kirsti.
sorama@seamk.fi



KESKEISET KÄSITTEET

Omistajanvaihdos Yrityksen omistajanvaihdos voi liittyä omistajuuden 
vaihtumiseen yrityksen laillisessa omistamisessa ja vas-
tuussa tai tiettyyn liiketoimintaan liittyvän taloudellisen 
määräysvallan ja vastuun omistajuuden vaihtumiseen. 
Tässä selvityksessä omistajanvaihdosta käytetään 
yläkäsitteenä perheen ulkopuolisille yrityskaupoille ja 
perheen sisällä tapahtuville sukupolvenvaihdoksille.

Yrityskauppa Tässä selvityksessä yrityskaupalla tarkoitetaan yrityk-
sen tai liiketoiminnan määräysvallan vaihtumista pois 
lukien sukupolvenvaihdokset.

Sukupolvenvaihdos Tässä selvityksessä sukupolvenvaihdoksilla tarkoite-
taan tapahtumaa, jossa yrityksen omistaja luovuttaa 
sekä omistuksellisen määräysvallan että johtajuuden 
maatilayrityksessä yhdelle tai useammalle lapselleen 
tai näiden yhdelle tai useammalle rintaperilliselle. 
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1 JOHDANTO

Pienillä yrityksillä on keskeinen merkitys koko yhteiskunnassa ja niiden merkitys 
korostuu maaseudulla, jossa keskisuuret ja suuret yritykset ovat harvinaisia ja 
yksittäisiä poikkeuksia. Maaseudun elinkeinoelämä perustuu pieniin yrityksiin ja 
niiden elinvoimaisuuteen. 

Tenhunen ja Salonen (2016) esittävät raportissaan, että alkutuotannosta ja teol-
lisuudesta toimeentulonsa saaneiden määrä on laskenut ja palvelujen osuus 
on noussut. Rakennemuutoksen myötä myös MYEL-vakuutettujen lukumäärä 
on laskenut viimeisten 45 vuoden kuluessa runsaasta 420 000 vakuutetusta 68 
350 vakuutettuun (vuonna 2015). Vakuutettujen lukumäärän laskun myötä myös 
maatilojen lukumäärä on laskenut, mutta vastaavasti tilojen keskimääräinen 
koko on kasvanut. Vuonna 2015 MYEL-vakuutetuilla oli keskimäärin 47 hehtaaria 
viljeltävää peltoa ja 61 hehtaaria metsää. Pelto- ja metsäpinta-alan perusteella 
muodostuva MYEL-vakuutuksen perusteena oleva laskennallinen pinta-ala oli 
vuonna 2015 keskimäärin 52 hehtaaria, mikä on noin kaksinkertainen 20 vuoden 
takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Koko väestön tasolla näkyvä ikääntyminen heijastuu myös maatalousyrittäjiin. 
Vuonna 2015 maatalousyrittäjien keski-ikä oli 48,5 vuotta. Se on runsaat kaksi 
vuotta enemmän kuin 1970-luvulla. Maanviljelijöiden ikääntymisen taustalla on 
muuan muassa se, että maatalousyrittäjänä aloittavien lukumäärä on laskenut 
ja aloittajien keski-ikä noussut. (Tenhunen & Salonen 2016.) 

Aivan samoin kuin muissakin yrityksissä, myös maatiloilla odotetaan lähivuosina 
tapahtuvan omistajanvaihdoksia enemmän kuin menneinä vuosina. Maatilojen 
erityispiirteenä kuitenkin edelleen on, että niiden omistajanvaihdokset ovat edel-
leen pääosin sukupolvenvaihdoksia ja yleisesti jatkaja on luopujan lapsi. Vuori ja 
Yrjölä (2017) toteavat raportissaan Sukupolvenvaihdokset maatiloilla, että osa 
tiloista lopettaa tuotannon, koska jatkajaa ei ole. Tehtyjen sukupolvenvaihdos-
ten määrän väheneminen johtuu kilpailevien työmahdollisuuksien lisäksi muun 
muassa tarvittavan pääoman määrän kasvusta sekä maatalouden heikoista 
tuotto-odotuksista. Sukupolvenvaihdosten vähentynyt määrä on suuri ongelma 
maataloudessa.

Enenevässä määrin kuitenkin maatiloillakin jatkaja voi tulla perheen ulkopuolelta. 
Toisin sanoen maatilojen omistajanvaihdokset monipuolistuvat ja kenties myös 
monimutkaistuvat. Tässä selvityksessä pyritään tuottamaan tietoa siitä, minkä-
laisia maatilojen omistajanvaihdokset ovat olleet menneinä vuosina ja toisaalta 
minkälaisia ne tulevat olemaan tulevina vuosina.



14

1.1 Selvityksen taustaa

Tässä selvityksessä keskitytään erityisesti maatilojen omistajanvaihdoksiin. 
Maaseudulla toimivien pk-yritysten omistajanvaihdoksista on olemassa jo paljon 
tutkimusta ja siitä syystä tämä selvitys tehtiin vain maatilayritysten omistajan-
vaihdoksista. Tässä raportissa analysoidaan sekä vertaillaan maatilayritysten ja 
muiden maaseudulla toimivien pienten yritysten omistajanvaihdoksia.  Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussakin on toteutettu lukuisia tutkimuksia pk-yritysten omis-
tajanvaihdoksista eri näkökulmista jo pian 20 vuoden ajan. Tässä selvityksessä 
pyritään tuomaan uutta tietoa maatilojen omistajanvaihdosten nykytilasta sekä 
tulevaisuudesta, koska monet asiat ovat juuri nyt muutoksessa ja murroksessa. 

Alkutuotanto on edelleen suhteellisen tärkeä toimiala maakunnassa. Kuitenkin 
myös maatiloilla tapahtuu suuria muutoksia. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan 
aktiivisten maatilojen lukumäärä on laskenut 13,6 % niin koko maassa kuin Etelä-
Pohjanmaallakin vuosien 2012 ja 2016 välisenä aikana. Vuonna 2012 aktiivisia 
maatiloja oli Etelä-Pohjanmaalla kaikkiaan 6393 (koko maa 56623) ja vuonna 
2015 yhteensä 5521 (koko maa 48907). Tilakoot ovat koko maassa kasvaneet 
(viljelty pelto ha/yritys) 13,1 % ja Etelä-Pohjanmaalla 12,8 %. Tilakoko on siis koko 
maassa kasvanut hieman enemmän. Toisaalta Etelä-Pohjanmaalla on metsämaa 
lisääntynyt hieman koko maata enemmän (E-P 4,3 %, koko maa 3,9 %). 

Kun maatilojen lukumäärää tarkastellaan kunnittain Etelä-Pohjanmaalla, voidaan 
havaita, että kaikkein suurinta aktiivisten maatilojen väheneminen on ollut Alajär-
vellä (19,9 %) ja pienintä Karijoella (10,1 %). Merkittävää vähenemistä aktiivisten 
maatilojen lukumäärissä on tapahtunut myös Kuortaneella (17,9 %), Lappajärvellä 
(18,0 %) ja Ähtärissä (16,5 %). Toisaalta tilastoista käy ilmi, että Etelä-Pohjanmaan 
aktiiviset maatilat ovat maataloustuotteiden myyntituloilla (euroa/yritys) mitattu-
na jonkin verran isompia kuin keskimäärin koko maassa. Lisäksi myyntitulo on 
kasvanut prosenttiyksikön enemmän (E-P 7,5 %) 2012–2015 välisenä aikana kuin 
koko maassa (6,5 %). Eniten maataloustuotteiden myyntitulot ovat kasvaneet 
Jalasjärvellä (13,6 %), Lappajärvellä (12,9 %), Lapualla (12,4 %) ja Karijoella (10,9 
%). Evijärvellä puolestaan on suurin maataloustuotteiden myyntitulon pudotus 
(-6,2 %). Muissa kunnissa on ollut myyntitulojen kasvua, vaikkakin kasvu on jäänyt 
hyvin pieneksi. Esimerkiksi Isojoella (kasvua 1,5 %), Kauhajoella (1,4 %), Kauhavalla 
(2,9 %) ja Teuvalla (0,9 %). 

Tulos maataloudesta on ollut myös laskussa ajanjaksolla 2012–2015, vaikka 
Etelä-Pohjanmaalla tulos maataloudesta/yritys on isompi kuin koko maassa. Etelä-
Pohjanmaalla on siis tulojen keskiarvo tilaa kohden hieman korkeampi kuin koko 
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maassa keskimäärin. Lisäksi tulot ovat kasvaneet ajanjaksolla 2012–2015 koko 
maassa 3,3 % ja Etelä-Pohjanmaalla 4,4 %. Maataloustuotteiden myyntitulo/tila 
oli vuonna 2015 koko maassa 53 918 € ja Etelä-Pohjanmaalla 58 154 €. Erilaisia 
tukia Etelä-Pohjanmaan tilat saivat 30 963 €/yritys vuonna 2015, kun koko maassa 
samana vuonna maatilayritykset saivat tukia keskimäärin 30 851 €/tila. Toisin sa-
noen koko maassa tukien osuus oli kokonaistulosta 36,2% ja Etelä-Pohjanmaalla 
34,7% vuonna 2015. Etelä-Pohjanmaalla on myös tulos laskenut jonkin verran 
vähemmän samoin kuin voitto/yritys. 

Vuori ja Yrjölä (2017) toteavat, että tilakoon kasvattaminen on edellytys jatkavien 
tilojen toiminnalle. Tästä syystä rakennemuutos on välttämätöntä. Osa tiloista 
lopettaa tuotannon, koska jatkajaa ei ole. Tehtyjen sukupolvenvaihdosten määrän 
väheneminen johtuu kilpailevien työmahdollisuuksien lisäksi muun muassa tarvit-
tavan pääoman määrän kasvusta sekä maatalouden heikoista tuotto-odotuksista. 
Sukupolvenvaihdosten vähentynyt määrä on suuri ongelma maataloudessa. 
Sukupolvenvaihdosten määrää pyritään lisäämään tukemalla aloittavia viljelijöitä. 
Maatalousalalle halutaan nuoria, kekseliäitä ja investoivia viljelijöitä, jotka pystyvät 
sopeutumaan muuttuvan maatalouden haasteisiin. 

Maa- ja metsätiloilla on vahva perinne liiketoiminnan pitkäjänteisessä johtamisesta 
ja kehittämisestä. Maatiloilla on totuttu merkittäviin strategisiin uudistuksiin. Kui-
tenkin myös maatilojen niin kuin koko suomalaisen yrittäjyyden keskeinen haaste 
on yrittäjien ikääntyminen. Ostajan löytyminen on jo pitkään ollut yksi suurimmista 
haasteista omistajanvaihdoksissa (Varamäki ym. 2015). Tämä sama haaste alkaa 
nousta myös maatilojen omistajanvaihdosten haasteeksi, vaikka tilanne siellä on 
vielä parempi kuin pk-yrityksissä keskimäärin. Perinteisesti maatilat ovat siirtyneet 
isältä pojalle, joskus myös tyttärelle, mutta nyt tuo ketju ei välttämättä ole enää 
katkeamaton sukupolvien välillä.

Yritysten omistajanvaihdokset ovat olleet Etelä-Pohjanmaalla tutkimusten ja 
kehittämistoimien kohteena yli 15 vuoden ajan. Vuosien mittaan Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu on toteuttanut lukuisia omistajanvaihdosten ekosystee-
miin liittyviä tutkimuksia, joissa useimmiten on hyödynnetty maakunnan omista 
yrityksistä koottuja aineistoja. Lisäksi on tehty myös valtakunnallisia ja kansain-
välisiä tutkimuksia. Kuitenkin maatilojen omistajanvaihdoksia ei ole viime aikoina 
nostettu tutkimukselliseksi pääkohderyhmäksi, vaikka maatilayrityksissä on juuri 
nyt tapahtumassa suuria muutoksia nimenomaan omistajanvaihdoksiin liittyen.
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1.2  Selvityksen tarkoitus, tavoitteet ja viitekehys

Tämän selvityksen tarkoituksena oli saada tietoa maatilojen omistajanvaihdok-
sista. Tätä tietoa tarvitaan mietittäessä, minkälaista tukea maatiloilla tarvitaan 
tulevissa omistajanvaihdostilanteissa. Lisäksi tuotetun tiedon perusteella voidaan 
miettiä uusia työkaluja maatilayritysten omistajanvaihdoksiin samalla tavoin kuin 
on muiden pk-yritysten palveluprosessiin kehitetty. Selvityksessä vertaillaan 
maatilayritysten omistajanvaihdoksia kahden kohderyhmän kautta: 1) maatilayri-
tykset, joilla omistajanvaihdos on toteutettu viimeisen 10 vuoden aikana ja 2) 
maatilayritykset, joilla omistajanvaihdos aiotaan toteuttaa seuraavan 10 vuoden 
aikana. Ensimmäisen kohderyhmän kautta pyritään selvittämään, miten maatilan 
omistajanvaihdos on toteutettu ja mitä erityispiirteitä prosessin toteuttamiseen 
liittyi. Vastaavasti niiltä, joilla omistajanvaihdos on edessä, selvitettiin, miten tu-
lossa olevaan omistajanvaihdokseen on valmistauduttu ja minkälaisia haasteita 
ja ongelmia tulevassa vaihdoksessa arvioidaan olevan. Selvityksen kohdealueena 
on Etelä-Pohjanmaan maakunta. 

Selvityksen päätavoitteena oli a) selvittää maatilayritysten omistajanvaihdosten 
toteuttaneiden jatkajien kokemuksia ja näkemyksiä omistajanvaihdoksesta, ja b) 
saada luopujien näkemyksiä tulossa olevasta omistajanvaihdoksesta. 

Tavoitetta a lähestyttiin kuuden teeman kautta: 
1. syyt omistajanvaihdokseen
2. kuinka pitkään vaihdokseen valmistauduttiin ja mitä asioita valmistautu-

miseen kuului
3. luopujan ja jatkajan roolit omistajanvaihdoksen jälkeen
4. omistajanvaihdoksen haasteet ja arvio onnistumisesta
5. omistajanvaihdospalvelujen tärkeys ja hinta
6. maatilayrityksen kehittäminen ja kasvu.

Tavoitetta b lähestyttiin myös kuuden teeman kautta:
1. syyt omistajanvaihdokseen
2. omistajanvaihdoksen suunniteltu ajankohta
3. maatilayrityksen jatkaja
4. tulevan omistajanvaihdokseen valmistautuminen
5. koetut haasteet/ongelmat tulevassa omistajanvaihdoksessa
6. tilan tämän hetken toiminnassa tärkeänä pidetyt asiat.

Näitä tekijöitä tarkastellaan suhteessa yrittäjän ja maatilayrityksen ominaisuuksiin, 
jotta saataisiin kuvaa siitä, minkälaisia työkaluja ja neuvontaprosesseja tarvitaan 
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erilaisissa yrityksissä tai mitä neuvontaa ja tukea erilaiset luopujat ja ostajat tar-
vitsevat prosessin eri vaiheissa. Tällaisia ominaisuuksia olivat esimerkiksi yrittäjän 
ikä, koulutus, vastaajan ikä silloin, kun on itse ottanut vastuun tilasta sekä tilan 
koko ja tuotantosuunta. 

Koska pk-yritysten omistajanvaihdoksista on jo suhteellisen paljon tietoa, otettiin 
tämän selvityksen kohteeksi maatilojen omistajanvaihdokset. Selvityksen pohjana 
käytettiin aikaisempaa tietoa pk-yritysten omistajanvaihdoksista huomioiden 
kuitenkin maatilayritysten erityisyys.

Omistajanvaihdosprosessi voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: ennen omista-
janvaihdosta, omistajanvaihdoksen toteuttaminen ja omistajanvaihdoksen jälkeen 
(esim. Meijaard 2005, 22–23; Van Teeffelen 2010, 16–23; Varamäki ym. 2012a, 
39–40). Ostajat ja myyjät ovat omistajanvaihdosten keskiössä ja sukupolvenvaih-
doksissa vastaavasti voidaan puhua luopujista ja jatkajista, kun halutaan korostaa 
sukupolvenvaihdosten erityisyyttä omistajanvaihdostilanteissa.  Yrityskaupan to-
teuttamisessa yleisesti erotetaan kolme osatekijää: myyjä/luopuja, kaupankohde 
ja ostaja/jatkaja. Lisäksi omistajanvaihdosprosessiin osallistuu useimmiten esi-
merkiksi rahoittajia ja muita asiantuntijoita. Myös elinkeinopolitiikka, lainsäädäntö 
sekä yleinen taloudellinen tilanne vaikuttavat omistajanvaihdosten onnistumiseen.

Tämä selvitys on osa Pienten maaseutuyritysten omistajanvaihdoksilla kasvua ja 
hyvinvointia -hanketta, jonka tavoitteena on tuottaa yleishyödyllistä tietoa maa-
seudun pienten yritysten kasvusta ja kehittymisestä omistajanvaihdoksen kautta. 
Tämän selvityksen tuloksia hyödynnetään maatilayritysten omistajanvaihdokseen 
liittyvien toiminta- ja prosessimallien sekä työkalujen kehittämisessä neuvonnan 
tueksi.

Selvityksen kohderyhmänä ovat jatkajat niillä tiloilla, joilla omistajanvaihdos on 
toteutettu viimeisen kymmenen vuoden aikana sekä luopujat niillä tiloilla, joilla 
omistajanvaihdos on vasta tulossa. Näin saadaan vertailutietoa siitä, millä tavalla 
omistajanvaihdokset ovat toteutuneet ja millä tavalla niiden arvellaan toteutuvan 
tulevina vuosina. Seuraavassa kuviossa on esitetty tämän selvityksen viitekehys, 
joka on rakennettu aikaisemmissa omistajanvaihdoshankkeissa.



18

Kuvio 1. Selvityksen viitekehys.

1.3 Aineisto ja tiedonkeruu

Aineisto kerättiin web-kyselylomakkeella. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 
uutiskirjeessä, joka lähti kaikille Pro Agria Etelä-Pohjanmaan asiakasyrityksille. 
Ensimmäisen uutiskirjeen jälkeen oli 28 maatilayrittäjää vastannut kyselyyn. 
Tämän jälkeen laitettiin vielä toinen uutiskirje, jossa ei ollut muita asioita kuin 
tämän kyselyn saate. Saatteessa pyydettiin vastaamaan kyselyyn ja annettiin linkki 
kysymyksiin. Tämän jälkeen saatiin 151 maatilayrittäjän vastaukset. Näistä oli 
kolme sellaista, jotka eivät kuuluneet kohderyhmään. Kaikkiaan kyselyn aineisto 
koostuu 105 sellaisesta maatilayrityksestä, jossa omistajanvaihdos on tulossa 
seuraavan 10 vuoden aikana ja 43 sellaisesta yrityksestä, joissa omistajanvaihdos 
oli toteutettu viimeisen 10 vuoden aikana. Luvussa 3 esitetyt tulokset ja analyysit 
tehtiin tästä aineistosta. 
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1.4 Kyselylomake

Tässä selvityksessä laadittiin kaksi erilaista kyselylomaketta kahdelle eri kohde-
ryhmälle. Ensimmäisen lomakkeen kohderyhmä olivat ne maatilayrittäjät, joiden 
tiloilla oli tehty omistajanvaihdos viimeisen 10 vuoden aikana. Toinen lomake 
suunnattiin niille maatiloille, joissa suunniteltiin omistajanvaihdoksen tapahtuvan 
seuraavien 10 vuoden aikana. 

Koska kysely tehtiin verkkokyselynä, ohjasi erotteleva kysymys (onko omistajan-
vaihdos tehty vai tulossa) vastaajan oikeisiin jatkokysymyksiin. Näin vastaaja sai 
vain ne kysymykset, jotka oli tarkoitettu kohderyhmälle, johon vastaaja kuului. 
Kyselylomakkeet kokonaisuudessaan saatteineen on esitetty liitteissä 1 ja 2.

1.5 Raportin rakenne 

Raportti koostuu neljästä pääluvusta. Johdantoluvussa on esitetty selvityksen 
taustaa, tarkoitus, tavoitteet sekä selvityksen viitekehys. Luvussa kaksi esitetään 
omistajanvaihdoksen kirjallisuuskatsaus, joka koostuu sekä yleisestä omistajan-
vaihdoksiin, että maatilayritysten omistajanvaihdoksiin liittyvistä tutkimuksista. 
Luvussa kolme on esitetty tarkemmin aineiston analysointimenetelmät sekä 
selvityksen tulokset. Luvussa neljä esitetään selvityksen yhteenveto ja johtopää-
tökset sekä esitetään toimenpide-ehdotuksia tulosten perusteella.
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2 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA 
OMISTAJANVAIHDOKSISTA

Omistajanvaihdoksia ilmiönä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista, kuten 
1) omistajanvaihdosprosessin näkökulmasta, 2) omistajanvaihdosten edistämisen 
näkökulmasta, 3) omistajanvaihdosten toimintaympäristön näkökulmasta ja/tai 
4) omistajanvaihdospalvelujen näkökulmasta. (Van Teeffelen 2012, 5.)

Jokainen näistä näkökulmista sisältää joukon erilaisia alateemoja, joiden kautta 
omistajanvaihdosta lähestytään. Pääosin omistajanvaihdostutkimuksen huomi-
on kohteena ovat olleet ikääntyvät yrittäjät ja heidän yrityksensä. Viime aikoina 
tutkimuskohteeksi on nostettu myös ostajan/jatkajan näkökulma (ks. Varamäki 
ym. 2013). Tässä selvityksessä huomion kohteena on pääosin maatilojen omis-
tajanvaihdosprosessi, mutta sen tarkoitus on tuottaa tietoa niin omistajanvaih-
dospalvelujen kehittämiseen kuin niiden edistämiseenkin.

2.1 Yritysten omistajanvaihdostutkimukset 

Pienten yritysten omistajanvaihdokset ovat yleistymässä. Mikroyritysten omista-
janvaihdokset edustavat noin 90 prosenttia kaikista yritysten omistajanvaihdok-
sista. (Varamäki ym. 2013, 9.) Tutkimusten mukaan omistajanvaihdokset tukevat 
liiketoiminnan kehittymistä (esim. Uhlaner & West 2008, ks. myös Varamäki ym. 
2013) ja omistajanvaihdokset tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden muuntaa ja 
uudistaa yritystä (Haspeslagh & Jemison 1991). 

Omistajanvaihdosten toteuttamiselle on kirjallisuudessa esitetty useita syitä: 
liiketoiminnan monipuolistaminen uusille markkinoille, uuden markkina-alueen 
valtaaminen, markkinaosuuden kasvattaminen, omistajanvaihdoksen kohteena ol-
leen liiketoiminnan tehoton johtaminen ja ostajayrityksen kasvun nopeuttaminen 
(Kreitl & Oberndorfer 2004, ks. myös Varamäki ym. 2013). Omistajanvaihdoksilla 
on ainutlaatuinen potentiaali muuttaa yritystä ja edistää strategista uudistumista 
(Teerikangas 2012, ks. myös Varamäki ym. 2012). On myös olemassa tutkimuksia, 
joiden mukaan omistajanvaihdokset epäonnistuvat (esim. Van Teeffelen 2010, 
Meijaadr 2005). Lisäksi aikaisemmassa tutkimuksessa omistajanvaihdoksilla on 
havaittu olevan sekä positiivisia (esim. Guest ym. 2010) että negatiivisia (esim. 
Tuch & O’Sullivan 2007) vaikutuksia ostajayrityksen kannattavuuteen.

Omistajanvaihdoksen toteuttaminen voidaan kuvata monivaiheisena prosessi-
na, jossa jokaisessa vaiheessa on omat kriittiset menetystekijät. Aikaisemmissa 
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selvityksissä ja tutkimuksissa on osoitettu, että neljä viidesosaa ostajista ja jat-
kajista piti omaa vaihdostaan kuitenkin onnistuneena tai erittäin onnistuneena. 
Onnistuneessa omistajanvaihdoksessa pitäisi luopujan ja jatkajan välillä onnistua 
omistuksen, liikkeenjohdollisen vastuun ja osaamisen siirrossa. Omistuksen siir-
ron osalta luopujan ja jatkajan täytyy löytää ratkaisut muun muassa myytävästä 
kohteesta, rahoituksesta ja ajankohdasta. Tosiasiassa ne ovat hyvin pitkälle tek-
nisiä kysymyksiä, joiden ratkaisemiseksi hyödynnetään asiantuntijoita. (Varamäki 
ym. 2007, 64.) 

Onnistuneessa omistajanvaihdossa on omistuksen siirron lisäksi kyse myös 
osaamisen ja johtajuuden siirrosta luopujalta jatkajalle. Nämä prosessit ovat 
osaltaan luomassa onnistumisen kokemusta omistajanvaihdoksen toteutuksessa. 
Nämä voidaan kuvata prosessimallilla osaamisen ja johtajuuden siirtämisestä 
sukupolvenvaihdoksissa (joita maatilayritysten omistajanvaihdokset pääasiassa 
ovat). Lisäksi prosessimalli kuvaa luopujan ja jatkajan roolien muutosta omis-
tajanvaihdosprosessin edetessä (Kuvio 2). Ensimmäisessä vaiheessa luopuja 
toimii yrittäjänä ja jatkajalla ei kenties tässä vaiheessa ole varsinaista roolia tai 
hän saattaa toimia apulaisena yrityksessä. Kuitenkin hän yrittäjävanhemman 
rinnalla kasvaa yrittäjyyteen. Seuraavaa vaihetta voidaan kuvata aktiivisen pereh-
dyttämisen vaiheeksi, jolloin luopuja johtaa yritystä yksin, mutta alkaa delegoida 
vastuuta jatkajalle. Jatkajan rooli puolestaan on ensin työntekijänä toimiminen ja 
delegoinnin alkaessa siirtyä yhteisjohtajuuteen. Kolmannessa itsenäisen liiketoi-
minnan kehittämisen vaiheessa luopuja toimii mentorina ja jatkaja on varsinainen 
päätöksentekijä ja kehittäjä. Seuraavassa kuviossa on kuvattu omistamisen ja 
johtajuuden siirtymisen prosessimalli.
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Kuvio 2. Osaamisen ja johtajuuden siirtymisen prosessimalli (mukailtu Hautala 2006; 
Varamäki 2004; Varamäki 2007).

Maatilayritykset poikkeavat muista yrityksistä siinä, että maatilalla kasvetaan ihan 
lapsesta asti osana toimintaa. Usein jopa niin, että jatkaja on jo lapsuudesta asti 
tiennyt olevansa tilan toiminnan jatkaja. Tällainen mahdollistaa niin sanotun 
hiljaisen tiedon siirtämisen. Luopujalla on paljon kokemuspohjaista tietoa, jota 
on vaikea pukea sanoiksi. Tällaisen hiljaisen tiedon omaksuminen vaatii usein 
tiivistä ”rinnalla kulkemista”, jolloin havainnoinnin, toiminnan ja tekemisen kautta 
tietoa ja osaamista siirtyy jatkajalle. Toisaalta on olemassa myös näkyvää tietoa, 
jota voidaan hankkia vaikkapa koulutuksella. 

2.2 Maatilayritysten omistajanvaihdokset

Omistajanvaihdokset mahdollistavat maataloustuotannon jatkumisen ja maatalo-
ussektorin kilpailukyvyn säilymisen. Mikäli jatkajaa ei ole tiedossa, maatilayrittäjällä 
ei ole kannustimia kehittää toimintaansa ja yritystoiminta taantuu. Vastaavasti 
tiloilla, joilla jatkaja on jo olemassa, investointeja tehdään jatkajaa ajatellen ja näin 
yrittäjän vireystaso säilyy. (Sottomayor ym. 2011.) 

Väre ja Heshmati (2004) toteavat suuren tilakoon ja pitkän viljelyuran aikais-
tavan maatilayrittäjän eläkkeelle siirtymistä. Nuorena aloittanut maatilayrittäjä 
uskaltaa investoida ikääntynyttä yrittäjää enemmän ja yleisesti nuoret yrittäjät 
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omistavat keskimääräistä suurempia tiloja. Näin ollen viljelyura saattaa olla 
pitkä ja menestyksekäs jo 50-vuoden iässä, ja yrittäjä on valmis tekemään tilaa 
jatkajalle. Sukupolvenvaihdosten määrä on avainasemassa myös maatalouden 
kilpailukykyä arvioitaessa. 

Yleisesti Euroopassa maatalous on edelleenkin melko periytyvää, tilat siirtyvät 
uusille omistajille perintökaaren kautta ja usein talon vanhin poika ottaa tilan 
haltuunsa vanhempien ikääntyessä. Yhä enenevästi pitää kiinnittää kuitenkin huo-
miota myös siihen, että tila siirtyy jatkajalle jotain muuta kautta (Pyykkönen 1998). 
Syrjäseudulla asuvat pientilalliset eivät läheskään aina halua siirtää raskasta työtä 
ja vastuuta kuihtuvasta tilasta lapsilleen (Sottomayor ym. 2011). Omistajanvaih-
dokseen liittyvät käytänteet (tilan lahjoittamista lukuun ottamatta) ovat kuitenkin 
melko samankaltaisia, vaikkei tila siirtyisi uudelle omistajalle perinnöllisesti. 

Maatilayritysten omistajanvaihdosta kuvaa samat elementit kuin muidenkin 
yritysten omistajanvaihdoksia. Esimerkiksi omistajanvaihdosprosessin kesto 
on aikaisempien tutkimusten perusteella molemmissa ryhmissä suurin piirtein 
sama (Varamäki ym. 2012c; Törmikoski 2014, 38–39). Tallin ym. (Tall, Sorama & 
Varamäki 2017, 77–78) case-tutkimuksessa maatilojen ja maaseudun pienten ja 
keskisuurten tilojen omistajanvaihdoksista kävi ilmi, että omistajanvaihdosneu-
vottelut kestivät maatiloilla muutamasta kuukaudesta reiluun kahteen vuoteen, 
kun taas pk-yrityksissä neuvottelut kestivät parista kuukaudesta useaan vuoteen. 
Omistajanvaihdosneuvotteluissa oli yleisimmin mukana pankki. Maatilayritysten 
sukupolvenvaihdoksiin liittyen tarvitaan kauppakirjojen lisäksi tapauskohtaisesti 
lukuisa määrä erilaisia asiakirjoja, kuten esimerkiksi velkojen ja niiden vakuuksiin 
liittyvät asiakirjat, luopujien ja jatkajien väliset velkakirjat, yhtymän perustamiseen 
liittyvät dokumentit ja testamentit. Näiden laatimisessa ulkopuolisilla asiantun-
tijoilla on keskeinen rooli. Heidän osuuttaan ovat myös erilaisten laskelmien 
laatiminen. 

Maatilayritysten omistajanvaihdokset voidaan jakaa kahteen keskeiseen proses-
siin: omistajuuden siirtoon ja johtamisen siirtymiseen. Maatilayritysten omistajan-
vaihdoksissa neuvottelujen aikaisista johtamisen haasteista yleisin on toiminnan 
kannattavuudesta huolehtiminen ja toiminnan kehittäminen. Johtamisessa 
omistajanvaihdoksen jälkeen voidaan ottaa monia erilaisia käytäntöjä. Esimerkiksi 
luopujan ja jatkajan yhdessä johtaminen tai sitten olosuhteista johtuen niin, että 
vaikka jatkaja saa enemmistöomistajuuden, niin luopuja jatkaa edelleen johtajana. 
Tässäkin kuitenkin niin, että luopujan sivuun siirtymisestä on sovittu etukäteen. 
Yhdessä johtaminen saattaa olla riskialtista juuri tilan kehittämisen näkökulmasta. 
Varsinkin silloin, jos luopujalla ja jatkajalla on erilaiset tavoitteet tilan suhteen.
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Maatiloilla omistajanvaihdoksen kolmas prosessi eli osaamisen siirtyminen 
tapahtuu useimmiten luontaisesti ja joskus jopa useamman vuosikymmenen 
ajan jatkajan työskennellessä tilalla jo lapsuudesta lähtien. Usein jatkajalle on 
jo lapsuudesta asti selvää, että hän jatkaa tilanpitoa vanhempiensa jälkeen. 
Sukupolvenvaihdostapauksissa, joita maatilojen omistajanvaihdokset pääsään-
töisesti ovat, voivat luopuja ja jatkaja työskennellä pitkään samanaikaisesti sekä 
ennen että myös omistajuuden siirron jälkeen. Ulkopuoliselle myytäessä tämä 
yhtäaikaisen työskentelyn vaihe saattaa jäädä hyvinkin lyhyeksi, eikä luopujan 
osaamista ole tarkoituskaan siirtää jatkajalle. Yhtäaikaisen työskentelyn pituus 
on usein suorassa yhteydessä sekä omistajanvaihdoksen jälkeen, että sitä ennen 
tapahtuvaan tilan kehittämiseen. 

Jatkajilla on usein alan koulutus, jolla he ovat valmentautuneet tulevaan rooliinsa 
tilan jatkajina. Kuitenkin yrittäjyyteen kasvaminen on maatiloilla suoraviivaisem-
paa kuin muissa yrityksissä (Varamäki 2007) ja jatkajille on kertynyt kokemusta 
tilanpidosta ja jossain määrin myös päätöksenteosta ennen varsinaista omista-
juuden vaihtumista. Maatilayritysten omistajanvaihdoksia käsittelevässä case-
tutkimuksessa (Tall ym. 2017) havaittiin, että onnistuneiksi koetuissa tapauksissa 
oli jatkaja osallistunut myös päätöksentekoon jo useita vuosia ennen varsinaista 
omistajuuden siirtoa. Jatkaja sai päättää muun muassa tehtävistä investoinneista, 
koska omistajanvaihdoksen jälkeen lainat siirtyisivät hänen vastattavakseen. 

Katilan (2000) mukaan maatilayritysten omistajanvaihdoksiin vaikuttavat tekijät 
voidaan jakaa taloudellisiin ja ei-taloudellisiin tekijöihin. Näin sekä luopujilla että 
jatkajilla voi olla omat arvonsa, jotka jakautuvat kumpaankin edellä mainittuihin 
tekijöihin. Kirjoittajan mukaan yksi maatilayritysten omistajanvaihdoksen eri-
tyispiirre on yrittäjäperheissä ilmenevä kiintymys maahan ja maatilaan. Tämä 
saa aikaan sen, että maatilan hyväksi ollaan valmiita tekemään uhrauksia, kuten 
esimerkiksi työskentelemään lähes ilmaiseksi tilalla. Kuitenkin työn vapaus, itse-
näisyys, ja riippumattomuus sekä luonnon ja eläinten läheisyys ovat suurempi 
motiivi kuin taloudellinen ansio. 

Toinen maatilayritysten omistajanvaihdoksiin liittyvä erityisyys on jatkuvuuden 
keskeinen rooli (esim. Väre 2007, 94). Usein tilan jatkumisen pohdinta aloitetaan jo 
oman yrittäjyyden alkumetreillä. Jatkuvuus ei kuitenkaan liity niinkään yrittäjyyteen 
ja liiketoimintaan – tärkeintä on, että tilalla asutaan ja sitä pidetään kunnossa (Las-
sila 2005, 148). Tähän liittyy myös perinteiden jatkamisen motiivi, joka saa aikaan 
sen, että jatkaja ottaa tilan vastatakseen kokien sen velvollisuudekseen. Tällöin 
saatetaan vaihtaa esimerkiksi tilan tuotantosuuntaa, koska jatkajalla saattaa olla jo 
työ ja ura muualla ja tilanpito täytyy sovittaa tilan ulkopuoliseen työhön sopivaksi.
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Vaikka luopujilla ja jatkajilla olisikin samankaltaiset tavoitteet jatkuvuuden ja me-
nestymisen suhteen, saattaa kauppahinnassa tulla suuriakin eroja. Jatkaja haluaa 
maksaa sen verran, että hänellä säilyy mahdollisuus jatkaa maatilaa. Kuitenkin 
tutkimusten mukaan vastikään omistajanvaihdoksen tehneet tilat ovat kaikkein 
velkaisimpia, mikä ei ole paras lähtökohta tilanpidon aloittamiselle (esim. Pyykkö-
nen 1998). Luopujalla puolestaan on mielessä oman toimeentulonsa turvaaminen 
omistajanvaihdoksen jälkeen. Luopuja kantaa myös huolta sisarusten tasapuoli-
sesta kohtelusta. Periaatteessa perillisten asema sukupolvenvaihdostilanteessa 
voi olla tasavertainen tai jatkajaa suosiva. 

Merkittävää on, että sukupolvenvaihdosten määrä vaikuttaa suoraan maatalou-
den kilpailukykyyn ja rakenteeseen. Nuoret viljelijät investoivat paljon, perustavat 
keskimääräistä suurempia tiloja ja näkevät markkinoilla uusia mahdollisuuksia. 
Kuitenkin perinteisen ”isältä vanhimmalle pojalle” -mallin lisäksi olisi syytä miettiä 
myös muita omistajanvaihdoskäytäntöjä. Tilan vuokraaminen tai jopa myyminen 
täysin vieraalle on monessa EU-maassa täysin poissuljettu, vaikka pihapiirin tyh-
jilleen jättäminen tai metsittäminen on tuskin yhtään parempi vaihtoehto. Lisäksi 
koulutustason noustessa yhä useampi mahdollinen perijä suuntaa maataloutta 
tuottavammalle alalle, jolloin tilan toiminnan jatkuminen vaarantuu entisestään. 
Maatalousalalle voisi kuitenkin olla muita tulijoita, jos tuottava maatila saataisiin 
markkinoitua tehokkaasti. (Piipponen 2017.) 
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3 MAATILOJEN OMISTAJANVAIHDOSTEN 
TOTEUTUMINEN

3.1 Tulosten analysointi

Aineisto käsiteltiin tilastollisesti IBM SPSS Statistics 24 -ohjelmalla. Tuloksia käsitel-
tiin kyselylomakkeen teemojen mukaisesti suorina jakaumina sekä keskiarvoina. 
Lisäksi eri tekijöiden välisten yhteyksien selvittämiseksi käytettiin ristiintaulukointia 
ja x²-riippumattomuustestiä sekä keskiarvojen yhteydessä varianssianalyysia tai 
t-testiä tilastollisen merkitsevyyden selvittämiseksi. 

Erojen suuruuden kuvaamiseen käytettiin tilastollista merkitsevyyttä [p]. Mitä 
pienempi on p-arvo, sitä pienempi on sattuman vaikutus erojen selittäjänä ja 
sitä selvempi on ryhmien välinen ero. P-arvoon vaikuttaa myös vastanneiden 
lukumäärä ja keskiarvotesteissä keskihajonta. Tilastollisesti merkitsevissä eroissa 
p on korkeintaan 0,05. Tuloksia on peilattu keskeisten taustatekijöiden suhteen, 
ja mikäli tilastollisesti merkitseviä eroja on löytynyt, ne on raportoitu.
 
Aineiston analysoinnissa käytettiin faktorianalyysiä ja regressioanalyysiä. Faktori-
analyysin soveltuvuutta aineistoon testattiin KMO-testillä. Faktorianalyysin avulla 
etsittiin kysymysryhmistä samaa asiaa mittaavia muuttujia, jotka korreloivat hyvin 
toistensa kanssa. Uusia keskiarvomuuttujia pystyttiin muodostamaan useiden 
osioiden väittämistä. Tilastollisia jatkoanalyyseja varten aineistosta muodostettiin 
faktorianalyysin perusteella keskiarvomuuttujia molemmille ryhmille, sekä niille 
maatilayrityksille, joilla omistajanvaihdos on jo tehty, että niille, joilla se on tulossa 
seuraavien 10 vuoden aikana. 

Seuraavassa on kuvattu faktorianalyysin tulokset ja keskiarvomuuttujat aineistos-
ta, jossa omistajanvaihdos on tehty viimeisen 10 vuoden aikana. Tässä vastaaja-
ryhmässä faktorianalyysi tehtiin erikseen seuraavista kokonaisuuksista: motiivit 
omistajanvaihdokseen, omistajanvaihdoksen haasteet, omistajanvaihdokseen 
liittyvien palveluiden tärkeys ja toiminnan kehittäminen omistajanvaihdoksen 
jälkeen. 

Seuraavassa on kuvattu tarkemmin löydetyt faktorit ja niiden perusteella muo-
dostetut keskiarvomuuttujat:

1. Motiivit omistajanvaihdokseen
 Motiivit omistajanvaihdokseen latautuivat kolmelle faktorille, jotka 

yhdessä selittivät muuttujien vaihtelusta 75 %. Osa kuitenkin jakautui 
kahdelle faktorille siten, että järkeviä faktoreita ei saanut muodostettua 
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ja KMO oli alhainen (0.53). Yksi selkeä oma faktori kuitenkin erottui 
joukosta: Motiivina toiminnan kehittäminen. Tähän faktoriin latautuivat 
muuttujat ”toiminnan uudistaminen” ja ”tehokkuuden parantaminen”. 
Näistä muodostettiin keskiarvomuuttuja, joka nimettiin ”OV:N MOTIIVINA 
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN”. Reliabiliteetti oli hyvä (Cronbachin alpha 
0.87).

2.  Omistajanvaihdoksen haasteet
 Aineisto soveltui faktorianalyysin toteuttamiseen (KMO 0.73). Omista-

janvaihdoksen haasteet latautuivat kahdelle faktorille, jotka yhdessä 
selittivät 60 % muuttujien vaihtelusta. Toiselle faktorille latautuivat 
muuttujat ”rahoitus” ja ”toteuttamisvaihtoehtojen suunnittelu ja valinta”. 
Toiselle faktorille latautuivat muut muuttujat. Näistä muodostettiin kaksi 
keskiarvomuuttujaa: 1) OV HAASTEELLISUUS: VEROTUS JA TOTEUTTA-
MISVAIHTOEHTOJEN SUUNNITTELU (Cronbachin alpha 0.80 ja 2) OV 
HAASTEELLISUUS MUUT (Cronbachin alpha 0,83).

3.  Palveluiden tärkeys
 Faktorianalyysi soveltui aineistolle (KMO 0.69). Faktorianalyysissä ve-

rottajan palveluiden kohdalla oli kuitenkin liian alhainen kommunali-
teetti, joten se jätettiin pois tarkastelusta. Lopputuloksena syntyi kaksi 
faktoria, jotka selittivät yhdessä 69 % muuttujien vaihtelusta. Toiselle 
faktorille latautuivat ProAgrian palvelut positiivisesti ja pankin palvelut 
negatiivisesti, toiselle faktorille muut asiantuntijapalvelut. Koska Pro-
Agrian ja pankin palvelut latautuivat eri tavoin faktorille, niistä ei tehty 
yhteistä keskiarvomuuttujaa. Jatkoanalyysiä varten muodostettiin yksi 
keskiarvomuuttuja ”MUUT ASIANTUNTIJAPALVELUT”, jonka reliabiliteetti 
oli hyvä (Cronbachin alpha 0.82). Tässä ovat siis mukana kaikki muut 
paitsi verottajan palvelut, ProAgrian palvelut ja pankin palvelut.

4.  Toiminnan muutosaste
 Faktorianalyysi soveltui hyvin aineistolle (KMO 0.75). Toiminnan muu-

tokset omistajanvaihdoksen jälkeen latautuivat kahdelle faktorille, jotka 
yhdessä selittivät 66 % muuttujien vaihtelusta. Näistä toiselle faktorille 
latautui muuttuja ”uusien työntekijöiden palkkaaminen tai lisääminen” 
ja toiselle faktorille muut. Tämän perusteella muodostettiin yksi keski-
arvomuuttuja ”TOIMINNAN MUUTOSASTE”, jossa ovat mukana kaikki 
muut väittämät paitsi uusien työntekijöiden palkkaaminen. Reliabiliteetti 
oli hyvä (Cronbachin alpha 0,80).

Seuraavassa on kuvattu faktorianalyysin tulokset ja keskiarvomuuttujien muodos-
taminen aineistosta, jossa omistajanvaihdos on tulossa seuraavien 10 vuoden 
aikana.
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Tässä vastaajaryhmässä faktorianalyysi tehtiin erikseen seuraavista kokonaisuuk-
sista: toiminnan kehittäminen ennen omistajanvaihdosta, omistajanvaihdoksen 
syyt ja omistajanvaihdoksen haasteet. Analyysi kuitenkin osoitti, että omistajan-
vaihdoksen syiden suhteen faktorianalyysi ei soveltunut aineistoon (KMO 0.54 
eli liian alhainen), joten keskiarvomuuttujat voitiin tehdä vain toiminnan kehittä-
misestä ennen omistajanvaihdosta ja omistajanvaihdoksen haasteista.

Seuraavassa on kuvattu tarkemmin löydetyt faktorit ja niiden perusteella muo-
dostetut keskiarvomuuttujat:

1.  Toiminnan kehittäminen ennen omistajanvaihdosta
 Faktorianalyysin suorittaminen soveltui aineistolle hyvin (KMO 0.76). 

Kaikki muuttujat latautuvat samalle faktorille, joka selittää 63 % muuttu-
jien vaihtelusta. Keskiarvomuuttuja TOIMINNAN KEHITTÄMINEN ENNEN 
OMISTAJANVAIHDOSTA muodostettiin näistä neljästä muuttujasta: toi-
minnan kasvattaminen, toiminnan uudistaminen, tuotantotehokkuuden 
parantaminen ja kannattavuuden parantaminen. Cronbachin alpha oli 
hyvä: 0.80.

2.  Omistajanvaihdoksen haasteet
 Faktorianalyysin toteuttaminen soveltui aineistolle (KMO 0.70). Haasteet 

latautuivat kolmelle eri faktorille, jotka yhdessä selittävät 63 % muuttuji-
en vaihtelusta. Ensimmäiselle faktorille latautuvat muuttujat perintö- ja 
lahjaverotus, muu verotus, arvonmääritys ja kauppakirjojen laatiminen. 
Näistä neljästä muodostettiin keskiarvomuuttuja ”VEROTUKSEN, AR-
VONMÄÄRITYKSEN JA PAPERISODAN HAASTEET”. Cronbachin alpha oli 
hyvä: 0.82.

 Toiselle faktorille latautuivat muuttujat omistajanvaihdoksen suunnit-
telu niin, että molempien osapuolten taloudellinen asema turvataan, 
rahoitus, yrityksestä luopumisen henkinen vaikeus, osaamisen siirtämi-
nen ja oma tietämys asiasta. Näistä muodostettiin keskiarvomuuttuja 
”TALOUDELLISET, HENKISET JA OSAAMISEN HAASTEET”. Cronbachin 
alpha oli hyväksyttävä: 0.77

 Kolmannelle faktorille latautuivat kaksi muuttujaa: jatkan löytäminen ja 
jatkajasta päättäminen. Näistä muodostettiin kesiarvomuuttuja ”JATKA-
JAN LÖYTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN”. Cronbachin alpha oli hyvä: 0.86.

 Näiden lisäksi muuttuja ”omien lasten tasapuolinen kohtelu” latautui 
kahdelle faktorille, joten se jätettiin keskiarvomuuttujien muodostami-
sen vaiheessa pois.

Muiden muuttujien luokittelut: 
Omistajanvaihdoksen ajankohta jaettiin kahteen luokkaan: 1) ne tilat, joilla omis-
tajanvaihdos on ajankohtainen seuraavan viiden vuoden aikana (46 vastaajaa) ja 
2) ne tilat, joilla se on ajankohtainen 6-10 vuoden aikana (31 vastaajaa).
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Tuotantosuunta jaettiin kahteen luokkaan: viljan- tai kasvinviljely (40 vastaajaa) 
ja karja-, sika- tai siipikarjatalous (34 vastaajaa). Neljä oli vastannut muu ja heidät 
jätettiin tästä luokittelusta pois.

Seuraavassa esitetään selvityksen tulokset. Ensin esitetään aineistosta perusja-
kaumat ja sen jälkeen tarkastellaan ko. tekijää suhteessa muodostettuihin keskiar-
vomuuttujiin. Jatkoanalyysissa tarkastellaan ensin kaikkien vastaajien taustatietoja 
ja sen jälkeen aineisto käsitellään erikseen niiden maatilojen vastausten osalta, 
joissa omistajanvaihdos on toteutettu viimeisen 10 vuoden aikana ja erikseen 
niiden maatilojen vastausten osalta, joissa omistajanvaihdos on tulossa seuraa-
vien 10 vuoden aikana. Aineistoa analysoitaessa tehdään myös vertailuja muihin 
toimialoihin, yrityksiin ja yrittäjiin sekä verrataan tuloksia omistajanvaihdosten 
toteutumiseen näissä muiden toimialojen yrityksissä.

3.2. Kaikkien vastaajien taustatiedot

Kaikista vastaajista selvä enemmistö eli 85 prosenttia oli miehiä. Kun tätä verrataan 
muihin toimialoihin ja niiden yrittäjiin, todetaan, että Suomen yrittäjäkunnasta 68 
% on miehiä ja 32 % naisia eli tämän selvityksen vastaajajoukossa korostuu mies-
ten osuus. Osuus kuitenkin vastaa jossain määrin esimerkiksi MYEL-vakuutettujen 
sukupuolijakaumaa. Tenhunen ja Salonen (2016) mainitsevat raportissaan, että 
MYEL-vakuutettujen demografinen rakenne on muuttumassa siten, että MYEL-
vakuutetut ovat nykyisin entistä useammin miehiä. MYEL-vakuutuksen ensim-
mäisinä vuosikymmeninä miesten ja naisten osuus oli noin puolet. Vuonna 2015 
miesten osuus oli kuitenkin jo lähes 70 prosenttia.

Kun tarkastellaan erikseen niitä vastaajia, joilla omistajanvaihdos on tehty viimei-
sen 10 vuoden aikana ja niitä, joilla omistajanvaihdos on tulossa seuraavan 10 
vuoden aikana, huomataan, että tulevissa omistajanvaihdoksissa on enemmän 
naisvastaajia kuin miehiä.

Taulukko 1. Sukupuolijakauma sen mukaan, onko omistajanvaihdos tehty vai tulossa.

Vastaajan  
sukupuoli

Onko maatilalla tehty omistajan-/sukupolvenvaihdos 
viimeisen 10 vuoden aikana?

On tehty (n=43) Ei ole tehty (n=105)

% %

Nainen 9 17

Mies 91 83

Yhteensä 100 100
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Sen sijaan, että tulkittaisiin tämän osoittavan naisten omistamien tilojen omista-
janvaihdosten määrän kasvavan, on kuitenkin todenmukaisempaa tulkita tämä 
niin, että naiset ovat vanhemmassa ikäluokassa miehiä aktiivisempia sähköisten 
viestintävälineiden käytössä. Kysely tehtiin netissä ja vastauspyyntö sekä saate 
kyselyyn lähetettiin sähköpostiin, joten tämä olettamus voisi hyvinkin kuvata 
tilannetta.

3.2.1 Kaikkien vastaajien ikä

Vastaajista eniten kuului ikäluokkaan 50–59-vuotias ja ikäryhmään 60-vuotias tai 
yli kuului vastaajista toiseksi eniten. Näihin kahteen luokkaan kuului kaikkiaan 
62 prosenttia vastaajista. Vain viisi prosenttia vastaajista oli alle 30-vuotiaita.  
Vastaajista nuorin oli 25-vuotias ja vanhin 78-vuotias. 

5

15

18

33

29

Alle 30 v.

30 - 39 v.

40 - 49 v.

50 - 59 v.

60 v. tai yli

Vastaajien ikä (% vastaajista, n=147) %

Kuvio 3. Kaikkien vastaajien ikäjakauma.

Kaikkien vastaajien keski-ikä oli 51 vuotta. Mediaani-ikä kaikilla vastaajilla oli kui-
tenkin 54 vuotta. Kyselyyn vastasi siis iän puolesta suhteellisen heterogeeninen 
joukko – nuorimman ja vanhimman vastaajan ikäero on 53 vuotta. 

Tässä suhteellisen iäkkäät vastaajat selittyvät sillä, että vastaajista enemmistö oli 
yrittäjänä sellaisella maatilalla, jossa omistajanvaihdos oli vasta tulossa seuraavien 
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10 vuoden aikana. Jakauma niiden maatilojen, joilla omistajanvaihdos oli tehty 
viimeisen 10 vuoden ja niiden maatilojen, joilla omistajanvaihdos oli tulossa seu-
raavien 10 vuoden aikana, oli 43 ja 108 vastaajaa. Toisin sanoen niitä maatiloja, 
joilla vaihdos oli vasta tulossa, oli aineistossa yli kaksi kertaa enemmän kuin niitä, 
joilla omistajanvaihdos oli toteutettu viimeisen 10 vuoden aikana.

Taulukko 2. Vastaajan ikä sen mukaan, onko omistajanvaihdos tehty vai tulossa.

Vastaajan  
ikä

Onko maatilalla tehty omistajan-/sukupolvenvaihdos 
viimeisen 10 vuoden aikana?

On tehty (n=43) Ei ole tehty (n=105)

% %

Alle 30 v. 17 0

30 -39 v. 31 9

40 - 49 v. 26 14

50 - 59 v. 17 40

60 v. tai yli 10 37

Yhteensä 100 100

Kuten taulukosta voidaan todeta, vastaajat ovat selvästi nuorempia niillä tiloilla, 
jossa omistajanvaihdos on jo tehty. Lähes puolet (48 %) vastaajista tässä ryhmässä 
ovat alle 40-vuotiaita, kun taas selvä enemmistö (77 %) vastaajista siinä ryhmässä, 
jossa omistajanvaihdos on vasta tulossa, on 50-vuotias tai sitä vanhempi. Keski-
ikä ensimmäisessä ryhmässä on 42 vuotta ja jälkimmäisessä ryhmässä 55 vuotta 
mediaanien ollessa 41 ja 57. Tämän perusteella voidaan todeta, että maatalous-
yrittäjien omistajanvaihdos on suhteellisen ikäsidonnainen asia. 

3.2.2 Kaikkien vastaajien koulutustausta

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin heidän koulutustaustaansa. Yli puolella 
vastaajista oli ammatillinen koulutus (53 %). Toiseksi eniten eli noin kolmannes 
oli yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Kansakoulun/kes-
kikoulun/peruskoulun käyneitä oli 7 % vastaajista (Kuvio 4). Hieman yli puolella 
vastaajista oli siis ammatillinen koulutus ja kolmanneksella yliopisto-, korkeakoulu- 
tai ammattikorkeakoulututkinto. 
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1

5

7

53

34

Muu

Lukio

Kansakoulu/keskikoulu/peruskoulu

Ammatillinen koulutus

Yliopisto, korkeakoulu tai 
ammattikorkeakoulu

Mikä seuraavista vaihtoehdoista vastaa 
parhaiten koulutustaustaanne? 

(% vastaajista, n=149) %

Kuvio 4. Kaikkien vastaajien koulutustausta.

Aikaisemmissa omistajanvaihdostutkimuksissa (esim. Varamäki ym. 2013) lähes 
puolella vastaajista (49 %) oli korkeakoulututkinto, kun taas ammatillisen tutkinnon 
suorittaneita oli 42 prosenttia. Ilman ammatillista tutkintoa oli ko. tutkimukses-
sa 9 prosenttia vastaajista, kun taas tässä selvityksessä tällaisia vastaajia oli 12 
prosenttia. Maatilayrittäjät ovat siis hieman vähemmän koulutettuja kuin omis-
tajanvaihdoskyselyihin vastanneet yrittäjät keskimäärin. Tenhunen ja Salonen 
(2016) toteavat, että tällä hetkellä maatalousyrittäjät ovat yleisimmin keskiasteen 
tutkinnon suorittaneita. Keskiastetta korkeampi tutkinto on noin joka neljännellä 
maatalousyrittäjällä. Tässä selvityksessä on siis hieman enemmän korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneita kuin maatalousyrittäjissä keskimäärin.

Jatkotarkasteluja varten vastaajat jaettiin koulutustaustan mukaan kahteen 
luokkaan seuraavasti: 1) Muu kuin korkeakoulututkinto (peruskoulu, lukio, 
ammatillinen koulutus, muu) ja 2) korkeakoulututkinto. Luokkaan muu kuin 
korkeakoulututkinto sijoittui 72 prosenttia ja luokkaan korkeakoulututkinto 27 
prosenttia kaikista vastaajista.

Taulukossa 3 esitetään vastaajien koulutustausta sen mukaan, onko maatilalla 
jo tehty omistajanvaihdos vai onko se vasta tulossa. Tähän kysymykseen vastasi 
kaikkiaan 42 vastaajaa ryhmästä omistajanvaihdos toteutettu viimeisen 10 vuoden 
aikana. Näistä vastaajista 2 prosentilla oli lukiotausta, vastaajista 56 prosentilla 
oli ammatillinen koulutus ja 42 prosenttia oli suorittanut korkeakoulututkinnon.  
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Kaikkiaan siis 42 prosentilla tähän ryhmään kuuluvista yrittäjistä on korkea-asteen 
koulutus ja yli puolella (56 %) on ammatillinen tutkinto. 

Vastaajista, joilla omistajanvaihdos on tulossa seuraavan kymmenen vuoden 
sisällä, suurin osa oli suorittanut ammatillisen koulutuksen (52 prosenttia). Kor-
keakoulututkinnon oli suorittanut 31 prosenttia, lukion 7 prosenttia ja kansakoulu/
peruskoulun 9 prosenttia. Yksi prosenttia vastaajista vastasi vaihtoehdon ”muu”. 

Taulukko 3. Vastaajien koulutustausta sen mukaan, onko omistajanvaihdos tehty 
vai ei.

Vastaajan  
koulutustausta

Onko maatilalla tehty omistajan-/sukupolvenvaihdos 
viimeisen 10 vuoden aikana?

On tehty (n=43) Ei ole tehty (n=105)

% %

Kansakoulu/keskikoulu/
peruskoulu 0 9

Lukio 2 7

Ammatillinen koulutus 56 52

Yliopisto, korkeakoulu tai 
ammattikorkeakoulu 42 31

Muu 0 1

Yhteensä 100 100

Vaikuttaa siis siltä, että niissä maatilayrityksissä, joissa omistajanvaihdos on jo 
tehty ja myös yrittäjät ovat nuorempia, ovat yrittäjät myös korkeammin koulutet-
tuja. Lähes puolella tähän ryhmään kuuluvista yrittäjistä on korkeakoulututkinto. 

Tämä vastaa myös muualla todettua maatilayrittäjien koulutusastetta. Tenhusen 
ja Salosen (2016) mukaan koulutusasteen nousun taustalla on nuorempien ikä-
luokkien korkeampi koulutustaso: aloittaneista yrittäjistä yli puolella on heidänkin 
tutkimuksensa mukaan keskiasteen ja kolmannekselle korkea-asteen koulutus. 
Tässä selvityksessä korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat joko yliedustettuna 
tai eteläpohjalaiset nuoremman polven maatalousyrittäjät ovat koulutetumpia 
kuin maatalousyrittäjät muualla Suomessa. 

Kun vastaajien koulutustaustaa tarkastellaan keskiarvomuuttujittain, voidaan 
todeta, että vastaajan koulutuksella ei ollut kuitenkaan keskiarvomuuttujissa 
tilastollisia eroja. Esimerkiksi omistajanvaihdoksen haasteisiin tai omistajanvaih-
dokseen valmistautumisen suhteen ei vastaajan koulutustaustalla ollut vaikutusta. 
Yksittäisten muuttujien kohdalla sen sijaan löytyi joitain eroja. Näitä käsitellään 
myöhemmin, kun esitetään analyysin tuloksia ryhmittäin.
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3.2.3 Vastaajan ikä silloin, kun otti vastuun tilasta

Kaikilta vastaajalta kysyttiin myös minkä ikäinen hän oli ollut ottaessaan vastuun 
tilasta. Kysymykseen vastasi kaikkiaan 147 vastaajaa. Kuviosta 5 nähdään, että 
suurin osa vastaajista on ollut 21–30-vuotias (60 % vastaajista). Huomioitavaa on, 
että 12 prosenttia vastaajista (17 vastaajaa) on ollut enintään 20-vuotias. Kaksi 
vastaajaa oli ollut jopa 17-vuotiaita siirtyessään vastuuseen tilasta. Yksi vastaaja 
puolestaan oli ollut 50-vuotias ottaessaan vastuun tilasta. Kuitenkin siis yleisin 
ikä siirtyä vastuuseen on ollut 20 ja 30 ikävuoden välillä.

12

29

31

14

8

6

enintään 20-vuotias

21-25-vuotias

26-30-vuotias

31-35-vuotias

36-40-vuotias

yli 40-vuotias

Minkä ikäinen olitte, kun itse otitte 
vastuun tilasta? (% vastaajista, n=147) %

Kuvio 5. Minkä ikäisenä vastaaja oli ottanut vastuun tilasta.

Taulukossa neljä on tarkasteltu vastaajien ikää ottaessaan vastuun tilasta niiden 
vastaajien osalta, joiden maatilalla on jo tehty omistajanvaihdos ja vastaavasti ei 
ole vielä tehty. Niillä tiloilla, joilla omistajanvaihdos on jo tehty, on 84 prosenttia 
vastaajista ollut alle 40-vuotiaita ottaessaan vastuun tilasta. Maatiloilla, joilla 
omistajanvaihdos on vasta tulossa, lähes kaikki eli 97 % vastaajista oli ollut alle 
40-vuotiaita silloin, kun olivat ottaneet vastuun tilasta. Tiloilla, joilla omistajanvaih-
dos on jo tehty, vastaajat puolestaan ovat olleet vastuunottohetkellä keskimäärin 
32 vuotiaita. Vastaavasti tiloilla, joilla omistajanvaihdos on vasta tulossa, tilasta 
on otettu aikanaan vastuu keskimäärin 27 vuotiaana.
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Taulukko 4. Vastuunottoikä sen mukaan, onko omistajanvaihdos jo tehty vai onko 
se tulossa.

Minkä ikäisenä ottii 
vastuun tilasta?

Onko maatilalla tehty omistajan-/sukupolvenvaihdos 
viimeisen 10 vuoden aikana?

On tehty (n=43) Ei ole tehty (n=105)

% %

alle 20 v. 5 9

20 - 29 v. 40 61

30 - 39 v. 40 28

40 v. tai yli 16 3

Yhteensä 100 100

Myöhemmin tarkastellaan vastuunottoiän merkitystä suhteessa eri keskiarvo-
muuttujiin. 

Luvussa 3.3 esitellään tulokset niiltä vastaajilta, joiden tiloilla oli tehty omistajan-
vaihdos viimeisen 10 vuoden aikana (n=43, 28 % vastaajista) ja luvussa 3.4 on 
tulokset niiden tilojen osalta (72 %, n=105), joissa omistajanvaihdos on tulossa 
seuraavien 10 vuoden aikana. Tämä antaa kenties viitteitä siitä, että eteläpohja-
laisilla maatiloilla on tulossa omistajanvaihdoksia suhteellisen paljon seuraavien 
10 vuoden aikana.

Vuonna 2013 julkaistun tilaston mukaan (Tilastokeskus SVT, Maa-, metsä- ja kala-
talous 2015) maatalousyrittäjien keski-ikä on noussut 2000-luvun alusta neljällä 
vuodella. Kaikkien viljelijöiden keski-ikä vuonna 2000 oli 47 vuotta, kun se vuonna 
2013 oli jo 51 vuotta. Alle 35-vuotiaiden viljelijöiden osuus koko viljelijäväestöstä 
on laskenut 12 prosentista vuonna 2000 vuoden 2013 kahdeksaan (8) prosenttiin. 
Tämäkin antaa viitteitä siitä, että viljelijät ovat ikääntymässä ja yhä useampi tulee 
eläkeikään seuraavien 10 vuoden aikana. 

Myös aikaisemmissa omistajanvaihdostutkimuksissa (esim. Varamäki ym. 2013) 
on todettu, että 55–74 -vuotiaiden yrittäjien osuus on vuosien aikana kasvanut. 
Vuonna 2000 tähän ikäryhmään kuului 20 prosenttia yrittäjistä ja vuonna 2010 
näiden osuus oli jo 32,6 prosenttia. Vaikuttaa siltä, että maatilayrittäjien ikäänty-
minen kulkee samaa tahtia muiden yrittäjien ikääntymisen kanssa. 
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3.3 Tulokset niistä tapauksista, joissa omistajan-
vaihdos on tehty viimeisen 10 vuoden aikana

Jo toteutuneista omistajanvaihdostapauksista yksityisiä elinkeinonharjoittajia 
oli kaikkiaan 35 vastaajaa (83 %) ja yhtymiä edustavia oli vastaajista 7 (17 %). 
Tilan toimintaa jatkoi täysipäiväisesti 48,8 prosenttia vastaajista ja sivutoimisina 
jatkoi kaikkiaan 51,2 prosenttia vastaajista. Sivutoimisilla maatilayrittäjillä on siis 
merkittävä osuus niillä tiloilla, joilla omistajanvaihdos on toteutettu viimeisten 10 
vuoden aikana. Tämä osuus on kyllä selvästi korkeampi kuin mitä aikaisemmissa 
tutkimuksissa on ollut sivutoimisiksi maatalousyrittäjiksi luokiteltuja. Esimerkiksi 
Perkiö-Mäkelän ym. (2016) julkaisemassa tutkimuksessa maatalouden työter-
veydestä kertoi neljännes vastaajista tekevänsä maatalousyrittäjyyden ohella 
muita töitä. Tenhusen ja Salosen (2016) tutkimuksessa puolestaan osoitettiin, 
että maatalousyrittäjien tilan ulkopuoliset työtulot ovat yleisiä. Heidän mukaansa 
35 prosentilla maatalousyrittäjistä oli vuonna 2015 maatalouden ulkopuolisia 
palkkatuloja. Tässä selvityksessä sivutoimisiksi ilmoittautuneita on siis merkittä-
västi enemmän.

3.3.1 Vastaajien ja vastaajayrityksen taustatiedot

Vastaajan ikä
Vastaajat jaettiin iän perusteella tässä kahteen luokkaan seuraavasti: 1) alle 
40-vuotiaat ja 2) 40 vuotta tai yli. Alle 40-vuotiaita oli aineistossa 48 prosenttia 
ja vähintään 40 vuotiaita 52 prosenttia. Oletusarvoisesti näissä vastaajissa oli 
suhteellisen paljon nuoria yrittäjiä, koska omistajanvaihdos oli tapahtunut vii-
meisten 10 vuoden aikana. Vertailun vuoksi mainittakoon, että niillä tiloilla, joissa 
omistajanvaihdos on tulossa seuraavien 10 vuoden aikana, ikäluokkajako tapahtui 
60 vuoden kohdalla. Toisin sanoen yksi sukupolvi on maatiloilla vetovastuussa 
noin 30–40 vuotta. 

Vuonna 2011 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden maatalousyrittäjien kokonaistyöuran 
pituuden mediaani oli 38,8 vuotta eli maatalousyrittäjien työurat ovat keskimää-
rin vuoden pidempiä kuin työntekijöillä ja toimihenkilöillä, mutta lähes vuoden 
lyhyempiä kuin muiden yrittäjien (Tenhunen & Salonen 2016, 22). 

Tarkasteltaessa valmistautumista omistajanvaihdokseen vastaajan iän suhteen 
havaitaan, että alle 40-vuotiaat vastaajat valitsivat selkeästi useammin (89 %) 
vaihtoehdon ”pyrittiin varmistamaan, että jatkaja saa hyödynnettyä mahdolliset 
tuet ja avustukset” verrattuna vähintään 40-vuotiaisiin vastaajiin (43 %). Sen 
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sijaan 40-vuotiaat tai vanhemmat omistajanvaihdoksen tehneet vastaajat valmis-
tautuivat hieman useammin veroseuraamusten minimointiin (86 %), vaikka alle 
40-vuotiaista vastaajistakin 68 prosenttia pyrki valmistautumaan tähän. Muiden 
vaihtoehtojen kohdalla vastaajan iällä omistajanvaihdokseen valmistautumisella 
ei ole kovin suuria eroavaisuuksia (p=0,037). 

Nuorempien kohdalla jatkajan tukiin ja avustuksiin on siis kiinnitetty enemmän 
huomiota omistajanvaihdoksen yhteydessä. Tämä kertoo siitä, että menneissä 
muutamassa viime vuodessa on tapahtunut jotain sellaista, jolla on ollut vaikutusta 
juuri tämän suhteen. Muiden muuttujien kohdalla iällä ei tilastollisia eroja ollut.
Seuraavaksi vastaajan ikää tarkastellaan suhteessa muodostettuihin keskiarvo-
muuttujiin. 

Motiivit omistajanvaihdokseen: Ikäluokkien välillä oli tilastollisesti melkein merkit-
sevä ero (p<0,05*) kohdassa luopujan ikä. Luopujan ikä oli hieman tärkeämpi syy 
omistajanvaihdokselle vanhempien vastaajien (ikä vähintään 40 vuotta) kohdalla. 
Alle 40-vuotiaiden keskiarvo muuttujan kohdalla oli 3,5 ja vähintään 40-vuotiai-
den arvioiden keskiarvo luopujan iän tärkeydestä omistajanvaihdoksen syynä 
oli 4,3 (asteikolla 1-5). Tätä voidaan pitää varsin luonnollisena – mitä vanhempi 
jatkaja, sitä vanhempi myös luopuja ja sitä varmimmin luopujan ikä vaikuttaa 
omistajanvaihdoksen toteuttamiseen. Muissa keskiarvomuuttujan muuttujissa 
tilastollisia eroja ei ollut.

Omistajanvaihdoksen haasteet: Vanhempi ikäluokka (vähintään 40 vuotta) koki 
arvonmäärityksen hieman haasteellisemmaksi omistajanvaihdoksessa (keskiar-
vo 3,3) kuin nuorempi ikäluokka (alle 40-vuotiaat) (keskiarvo 2,8; asteikolla 1-5) 
(p<0,10). Tässä kenties vaikuttaa taustalla se, että vanhempi jatkaja on jo työs-
kennellyt tilalla ja kenties arvoa määriteltäessä on vaikeuksia päästä yhteiseen 
sopimukseen aikaisemman työskentelyn arvosta ja vaikutuksesta tilaan. Toisin 
sanoen näkemykset hänen osuudestaan tilan toimintaan aiheuttavat haasteita 
ja näkemyseroja luopujan ja jatkajan välille.

Muissa esitetyissä omistajanvaihdoksen toteuttamisen haasteissa ei iän suhteen 
tarkasteltuna ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.

Palvelujen tärkeys: Tilastollisia eroja ei iän suhteen tarkasteltuna ollut, mutta 
asiantuntijapalvelut näyttäisivät olevan hieman tärkeämpiä nuoremmille (alle 
40-vuotiaille) maatilayrittäjille. Alle 40-vuotiaiden keskiarvo muuttujan kohdalla 
oli 4,5 ja vähintään 40-vuotiaiden kohdalla 4,0. Kenties nuoremmille yrittäjille 
asiantuntijapalvelujen käyttäminen on luontaisempaa. 
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Ikäluokkien välillä oli lisäksi pieni, tilastollisesti suuntaa antava ero (p<0,10) 
kohdassa pankin palvelut. Pankin palvelut koettiin tärkeämmäksi nuoremmassa 
ikäluokassa (alle 40-vuotiaat), jossa keskiarvo muuttujan kohdalla oli 4,5. Vas-
taava keskiarvo vanhemmassa ikäluokassa (vähintään 40 vuotta) oli 3,8. Muiden 
palveluiden kohdalla tilastollisia eroja ei ollut. 

Tilastollisia eroja ei löytynyt toiminnassa tehtyjen muutosten suhteen tai sen 
suhteen, kuinka onnistuneeksi omistajanvaihdos koettiin tai kuinka kauan luopuja 
työskenteli tilalla omistajanvaihdoksen jälkeen.

Vastaajan koulutus
43:sta vastaajasta yhdellä oli lukiotausta, 24:llä ammatillinen koulutus ja 18 vastaa-
jaa oli suorittanut korkeakoulututkinnon. Vastaajat jaettiin koulutuksen mukaan 
kahteen luokkaan: 1) lukio- tai ammatillinen koulutus ja 2) korkeakoulututkinto. 
Seuraavaksi tarkastellaan yksittäisiä muuttujia. 

Omistajanvaihdoksen haasteissa ja omistajanvaihdokseen valmistautumisessa 
ei ollut tilastollisia eroja koulutuksen suhteen, ei myöskään sen suhteen, mihin 
asioihin omistajanvaihdoksessa valmistauduttiin. Sen sijaan omistajanvaihdok-
seen liittyvien palveluiden tärkeydessä oli eroja pankin palvelujen kohdalla. Ero 
koulutusluokkien välillä oli tilastollisesti melkein merkitsevä (p<0,05*). Lukio- tai 
ammatillisen koulutuksen omaavat kokivat pankin palvelut tärkeämmiksi (keski-
arvo 4,5) kuin korkeakoulututkinnon omaavat (keskiarvo 3,6). Muiden palveluiden 
osalta tilastollisia eroja ei löytynyt eri koulutusluokkien välillä. Myöskään motii-
veissa omistajanvaihdokseen ei ollut tilastollisia eroja eri koulutusluokkien välillä. 

Toiminnan kehittämisessä omistajanvaihdoksen jälkeen (Toiminnan muutosaste) 
oli laadun hallinnan kehittämisen kohdalla eri koulutusluokkien välillä tilastolli-
sesti melkein merkitsevä ero (p<0,05*). Korkeakoulututkinnon suorittaneet olivat 
kehittäneet laadun hallintaa hieman enemmän (keskiarvo 3,2) kuin lukio- tai 
ammatillisen koulutuksen suorittaneet. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
keskiarvo oli korkeampi myös ulkopuolisten työntekijöiden palkkaamisen koh-
dalla verrattuna lukion tai ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin, vaikka ero 
ei ole tilastollisesti merkitsevä. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskiarvo 
muuttujan kohdalla oli 1,8 ja lukio- tai ammatillisen koulutuksen suorittaneiden 
kohdalla keskiarvo oli 1,3.

Muiden muuttujien kohdalla ei tilastollisia eroja ollut. Koulutusluokat eivät eron-
neet esimerkiksi sen mukaan, kuinka onnistuneeksi omistajanvaihdos koettiin tai 
kuinka kauan luopuja työskenteli tilalla omistajanvaihdoksen jälkeen.
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Vastaajayrityksen koko
Ne tilat, joilla omistajanvaihdos oli toteutettu viimeisen 10 vuoden aikana olivat 
kooltaan (liikevaihdolla mitattuna) suhteellisen pieniä omistajanvaihdoshetkellä. 
Yli puolella (52 %) näistä tiloista oli liikevaihto alle 100 t€/vuosi ja 39 prosentilla 
liikevaihto oli luokkaa 100–300 t€/vuosi. Yli 300 t€ vuosiliikevaihto oli vain 9 pro-
sentilla omistajanvaihdoksen läpikäyneistä tiloista.

9

39

52

yli 300 t€

100-300 t€

alle 100t€

Mikä oli tilan koko silloin, kun itse tulitte 
yrittäjäksi? (% vastaajista, n=33)

Kuvio 6. Tilan koko liikevaihdolla mitattuna omistajanvaihdoshetkellä.

Voidaan todeta, että kyselyyn vastanneet edustivat kuitenkin hieman keskimää-
räistä suurempia tiloja verrattuna Tilastokeskuksen tilastoihin, joiden mukaan 
aktiivisten maatilojen tulot/yritys keskiarvo oli vuonna 2015 koko maassa 88 261 
€ ja Etelä-Pohjanmaalla 91 565 €. Jos verrataan maatilojen liikevaihtoa muihin 
yrityksiin, voidaan todeta niiden olevan selkeästi pienempiä. Varamäki ym. (2013) 
tutkivat yritysten omistajanvaihdoksia ostajan ja jatkajan näkökulmasta. Ko. tutki-
muksessa omistajanvaihdoksen läpikäyneillä yrityksillä oli liikevaihto keskimäärin 
1,7 M€ ja vain kolmasosalla (n=338) liikevaihto oli alle 250 000 €. 

Taustamuuttujatarkastelua varten tilat jaettiin seuraavaksi koon perusteella 
kahteen luokkaan: 1) liikevaihto korkeintaan 144 t€ (puolet vastanneista) ja 2) 
liikevaihto yli 144 t€. 

Yritysten koon suhteen ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja eri motiiveissa 
omistajanvaihdokseen, omistajanvaihdoksen haasteissa, omistajanvaihdospal-
veluiden tärkeydessä eikä toiminnan muutosasteessa. Tilan koko (liikevaihdolla 
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mitattuna) ei vaikuttanut omistajanvaihdoksen onnistumiseen, eikä myöskään 
omistajanvaihdoksessa koettuihin haasteisiin. 

Maatilayrityksen koko vaikutti kuitenkin siihen, kuinka pitkään omistajanvaihdok-
seen valmistauduttiin. Valmistautumisaika jaettiin kolmeen luokkaan: alle vuosi, 
1–2 vuotta ja yli kaksi vuotta. Tarkastelun tuloksena oli, että mitä suurempi yritys, 
sen pidempään omistajanvaihdokseen valmistauduttiin. 

Niissä tapauksissa, joissa valmistautumisaika oli alle vuosi, oli liikevaihdon keski-
arvo 83 000 €. Niissä tapauksissa, joissa valmistautumiseen oli käytetty aikaa 1–2 
vuotta, oli liikevaihdon keskiarvo 178 000 €. Kun taas niissä tapauksissa, joissa 
valmistautumiseen oli käytetty yli 2 vuotta, liikevaihdon keskiarvo oli 504 000 €. 
Keskiarvotestien mukaan erot alle vuosi ja yli kaksi vuotta ryhmien välillä olivat 
tilastollisesti melkein merkitseviä, p<0.05*.  Ero ryhmien 1–2 vuotta ja yli 2 vuotta 
välillä oli suuntaa antava (p<0.1). Sen sijaan alle vuosi ja 1–2 vuotta eroa ryhmien 
välillä ei ollut. 

Koolla oli merkitystä myös siinä, mitä asioita huomioitiin, kun omistajanvaihdok-
seen valmistauduttiin. Isommissa maatilayrityksissä huomioitiin muita useammin 
tilan kehittämiseen liittyvät resurssit. Ero tilastollisesti oli melkein merkitsevä 
p<0,05*.

Kun tarkastellaan tilan koon vaikutusta omistajanvaihdospalveluiden tärkeyteen, 
huomattiin, että tilan koko (liikevaihdolla mitattuna) korreloi ProAgrian palveluiden 
tärkeyden kanssa negatiivisesti. Toisin sanoen, mitä suurempi tila, sitä vähemmän 
tärkeäksi ProAgrian palvelut koettiin tilan omistajanvaihdoksen yhteydessä. Tä-
män perusteella voidaan todeta, että erityisesti pienille tiloille ProAgrian palvelut 
omistajanvaihdokseen liittyen ovat tärkeitä. 

Maatilan koko korreloi negatiivisesti myös sen kanssa, kuinka tärkeä omistajan-
vaihdoksen motiivi on ollut perinteiden jatkaminen, r=-0,367 (p<0.05*). Erityisesti 
pienemmillä tiloilla perinteiden jatkaminen on tärkeimpiä motiiveja, kun taas 
isoilla tiloilla tärkeimpiin motiiveihin nousee jatkajan ikä.  Tämä liittyy kenties si-
vutoimisten vastaajien suureen määrään tässä selvityksessä. Usein pienillä tiloilla 
tiedetään, että tila ei sellaisenaan kykene elättämään, mutta toisaalta halutaan 
ottaa tila vastaan perinteiden vuoksi ja ryhtyä sivutoimiseksi maatalousyrittäjäksi, 
vaikka pääosin elanto tulisikin muualta.

Tilan tuotantosuunta
Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin tilan pääasiallisinta tuotantosuuntaa omistajan-
vaihdoshetkellä. Suurin osa tiloista oli keskittynyt viljanviljelyyn (40 %) ja toiseksi 
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eniten oli lypsykarjatiloja (30 %). Muuta kasvinviljelyä harjoitti 14 prosenttia vas-
tanneiden tiloista. Alle 10 prosenttia tiloista oli sikatalous- (9 %), siipikarjatalous- (2 
%) ja muu nautakarjatiloja (5 %). 

2

5

9

14

30

40

Siipikarjatalous

Muu nautakarja

Sikatalous

Muu kasvinviljely

Lypsykarja

Viljanviljely

Mikä oli tilan pääasiallinen tuotantosuunta 
omistajanvaihdoshetkellä? 

(% vastaajista, n=43)

Kuvio 7. Tilan pääasiallinen tuotantosuunta omistajanvaihdoshetkellä.

Viljanviljelyn osalta vastaajien osuus vastaa tuotantosuunnan tilastojen mukaista 
osuutta (38,3 %), mutta lypsykarjatilojen osuus on tilastoja suurempi – kaikista 
Etelä-Pohjanmaan maatiloista lypsykarjatiloja on vain 13,6 prosenttia, joten ne 
ovat tässä aineistossa yliedustettuina. Kasvinviljelytilat ovat puolestaan aliedustet-
tuina – tilastojen mukaan niitä on 30,2 prosenttia tiloista (2016). Myös sikatalous 
on aliedustettuna kyselyyn vastanneissa. 

Vastaajilta kysyttiin myös, onko omistajanvaihdoksen jälkeen tuotantosuuntaa 
vaihdettu. Enemmistö eli 83,7 prosenttia vastaajista vastasi, että tuotantosuuntaa 
ei ole muutettu, Kuitenkin seitsemän vastaajaa (16,3 %) vastasi, että tuotanto-
suuntaa on vaihdettu omistajanvaihdoksen jälkeen. Näistä yksi oli vaihtanut 
lypsykarjaan, kaksi muuhun kasvinviljelyyn, kaksi viljanviljelyyn ja yksi oli siirtynyt 
metsään liittyvälle toimialalle.

Taustamuuttujatarkastelua varten tilat jaettiin kahteen luokkaan: 1) viljan- tai 
kasvinviljely ja 2) karja-, sika-, tai siipikarjatalous. 

Karja-, sika- tai siipikarjataloustilat ovat kooltaan suurempia kuin viljan- tai kas-
vinviljelyyn keskittyvät tilat. Ero on tilastollisesti merkitsevä (p<0,01**). Viljan- tai 
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kasvinviljelytilojen liikevaihdon keskiarvo on 91 471 euroa, kun taas karja-, sika- tai 
siipikarjatalouteen keskittyvien tilojen koko liikevaihdolla mitattuna on 404 647 
euroa. Jo lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että eläintilat ovat kooltaan isompi, 
toisin sanoen niiden liikevaihdon tulee ollakin suurempi, jotta se kattaisi vaikkapa 
tuotantotiloihin tehdyt investoinnit. 

Karja-, sika- tai siipikarjataloustiloista jatkaja on ottanut vastuun nuorempana 
verrattuna vilja- tai kasvinviljelytiloihin. Ero on tilastollisesti melkein merkitsevä 
(p<0,05*). Karja-, sika- tai siipikarjataloustilojen kohdalla vastaajan vastuunottoiän 
keskiarvo on 29,5 vuotta, kun vastaava keskiarvo vilja- tai kasvinviljelyyn keskitty-
villä tiloilla on 34,4 vuotta. Tämä puolestaan saattaa liittyä siihen, että eläintiloilla 
työskentely on fyysisesti ja osin myös henkisesti raskaampaa ja tästä syystä voi 
olla niin, että luopujan on luovuttava tilasta aikaisemmin terveydellisistä syistä.

Omistajanvaihdoksen motiiveissa löytyy tilastollisia eroja toiminnan uudistaminen, 
tehokkuuden parantaminen ja perinteiden jatkaminen (velvollisuus). Karja-, sika- ja 
siipikarjataloustilojen kohdalla toiminnan uudistaminen (ka 3,3) ja tehokkuuden 
parantaminen (ka 3,4) ovat tärkeämpiä motiiveja verrattuna viljan- tai kasvinvil-
jelytiloihin. Siellä vastaavat keskiarvot olivat 2,6 (toiminnan uudistaminen) ja 2,6 
(tehokkuuden parantaminen). Muuttuvat markkinatilanteet kenties heijastuvat 
suoremmin ja voimakkaammin juuri eläintiloihin, jolloin syntyy tarve sopeuttaa 
toimintaa markkinamuutoksiin toiminnan uudistamisella. Lisäksi tehokkuuden 
parantaminen liittyy kenties siihen, että tuottajahinnat ovat pysyneet jo pitkään 
lähes samalla tasolla, mutta kustannukset ovat nousseet. Tähän vastatakseen 
on erityisesti keskityttävä tehostamaan tuotantoa tilan elinvoimaisuuden säilyt-
tämiseksi.

Perinteiden jatkamisen osalta taas tilanne on päinvastainen. Siinä viljan- tai 
kasvinviljelytiloilla on korkeampi keskiarvo (ka 3,8) verrattuna karja-, sika- tai sii-
pikarjataloustiloihin (ka 3,1). Erot ovat tilastollisesti melkein merkitseviä näiden 
motiivien kohdalla (p<0,05*). Kuten aikaisemmin todettiin, saattaa perinteiden 
jatkaminen liittyä myös sivutoimisiin maatilayrittäjiin. Voidaan myös todeta, että 
sivutoimisuus on yleisempää juuri viljanviljelytiloilla, joten päättelyketju vaikuttaa 
loogiselta.

Omistajanvaihdoksen jälkeisen toiminnan kehittämisen (Toiminnan muutosaste) 
osalta tilastollisesti löytyy melkein merkitsevä ero (p<0,05*) keskiarvoissa ulkopuo-
listen työntekijöiden palkkaamisen kohdalla. Karja-, sika- tai siipikarjataloustilojen 
osalta keskiarvo on korkeampi (ka 1,9) kuin viljan- tai kasvinviljelytiloilla (ka 1,2). 
Tähän luonnollisena selityksenä on jo edellä mainittu viljan- ja kasvinviljelytilojen 
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pienempi koko (liikevaihdolla mitattuna) ja siihen liittyvä mahdollinen sivutoimi-
suus. Eläintilat ovat jo lähtökohtaisesti isompia, mutta ne ovat myös kasvaneet 
enemmän, joten tiloilla on tarvetta ulkopuolisille työntekijöille. Lisäksi ehkä se 
tilanne, joka todettiin jo vastaajien sukupuolen kohdalla – nykyisin MYEL-vakuu-
tetut ovat enimmäkseen miehiä ja tässä on tapahtunut suuri muutos viimeisten 
vuosien aikana. Tämä kenties kertoo osaltaan siitä, että maatilayrittäjien vaimot 
työskentelevät tilan ulkopuolella, jolloin heidän työpanoksensa korvaamiseen 
palkataan tilan ulkopuolinen henkilö. 

Muiden muuttujien (haasteet, motiivit, onnistuminen, palveluiden tärkeys) osalta 
ei ei ole löydettävissä tilastollisesti merkitseviä eroja tuotantosuuntien välillä.

Eri tuotantosuuntien välillä oli eroa kuitenkin sen suhteen, kuinka vahva motiivi 
omistajanvaihdokseen on toiminnan kehittäminen ollut. Karja-, sika- tai siipikar-
jataloudessa toiminnan kehittämisen motiivi on ollut tärkeämpi kuin viljan- tai 
kasvinviljelyyn keskittyvillä tiloilla. 

3.3.2 Syyt omistajanvaihdokseen

Vastaajilta kysyttiin syitä jo toteutuneeseen omistajanvaihdokseen erityisesti 
jatkajan näkökulmasta. Luopujan ikä oli tärkein syy, mutta melko tärkeäksi nousi 
myös perinteiden jatkaminen (velvollisuus) (Kuvio 8). Kuten Katila (2000) omas-
sa tutkimuksessaan totesi, maatilayritysten omistajanvaihdoksen erityispiirre 
on yrittäjäperheissä ilmenevä kiintymys maahan ja tilaan. Toinen maatilojen 
omistajanvaihdoksiin liittyvä erityisyys on jatkuvuuden keskeinen rooli (Väre 
2007). Jatkuvuus ei kuitenkaan liity niinkään yrittäjyyteen tai liiketoimintaan, vaan 
tärkeintä on tilan pysyminen asuttuna ja sen pitäminen kunnossa (Lassila 2005). 
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Kuinka tärkeitä seuraavat syyt 
olivat omistajanvaihdoksen 
jatkajan näkökulmasta?

1 2 3 4 5 Keskiarvot asteikolla 
1-5 

1=ei lainkaan tärkeä 
5=erittäin tärkeä% % % % %

Luopujan ikä 7 2 19 35 37 3,9

Perinteiden jatkaminen (velvolli-
suus) 7 12 29 36 17 3,4

Jatkajan ikä 12 23 35 16 14 3,0

Tehokkuuden parantaminen 14 16 37 23 9 3,0

Toiminnan uudistaminen 12 21 40 23 5 2,9

Perheeseen liittyvät tapahtumat/
henkilökohtaiset syyt 26 16 28 14 16 2,8

Jokin muu syy 58 8 19 4 12 2,0

Omistajanvaihdos tehty; n≈43, jokin muu syy n=26

Kuvio 8. Syyt omistajanvaihdokseen jatkajan näkökulmasta. 

Muut syyt ovat suhteessa aika tasavahvat, eikä niiden välillä ole suuriakaan eroja. 
Huomioitava kuitenkin on, että myös jatkajan ikä vaikuttaa olevan tärkeä motiivi 
vaihdokseen. Aikaisemmin tehdyissä haastatteluissa tuli myös esiin, että sekä 
luopujat että jatkajat pitivät jatkajan noin 30 vuoden ikää sopivana vastuunotta-
miselle tilasta. Toisin sanoen omistajanvaihdosta ei haluta pitkittää paljoa yli siitä, 
kun jatkaja täyttää 30 vuotta. 

Kohtaan muu syy, vastaajat olivat antaneet seuraavia vastauksia: jatkajan halu 
toimia maatalousyrittäjänä, kuolinpesän jako, oma halu jatkaa kotitilaa, tarjoutui 
mahdollisuus jatkaa kyseistä tilaa. Näissä kaikissa näkyy selvästi jatkajan halu 
toimia maatalousyrittäjänä ja jatkaa tilan toimintaa. 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, tämä saattaa olla seurausta siitä, että jatkaja 
on jo työskennellyt tilalla suhteellisen pitkään ja kenties näkemykset hänen 
osuudestaan tilan toimintaan aiheuttavat haasteita ja näkemyseroja luopujan 
ja jatkajan välille.
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3.3.3 Omistajanvaihdokseen valmistautuminen

Selvityksessä haluttiin tietään myös, kuinka pitkään tilalla oli omistajanvaihdokseen 
valmistauduttu. Yleisin valmistautumisaika oli 1–2 vuotta. Kaikkiaan 42 prosenttia 
vastaajista ilmoittaa valmistautuneensa omistajanvaihdokseen tämän verran. 
Kuitenkin 33 prosenttia vastaajista ilmoittaa valmistautuneensa omistajanvaih-
dokseen yli kaksi vuotta. 

26

42

33

alle vuosi

1-2 vuotta

yli kaksi vuotta

Kuinka pitkään omistajanvaihdokseen 
valmistauduttiin (% vastaajista, n=43)

Kuvio 9. Omistajanvaihdokseen käytetty valmistautumisaika.

Valmistautumisaika on siis ollut varsin kohtuullinen. Voidaan kuitenkin todeta 
aikaisemmin tehtyjen haastattelujen perusteella, että varsinaista vaihdosprosessia 
oli käyty läpi noin 1–2 vuotta, mutta valmistautumisen arveltiin alkaneen jollain 
tavalla jo muutama vuosi aikaisemmin ennen varsinaista vaihdosajankohtaa. 
Joissakin asioissa valmistautumista tehtiin lähes koko ajan edellisen omistajan-
vaihdoksen jälkeen. 

Vastaajilta tiedusteltiin myös, mitä asioita omistajanvaihdokseen valmistautu-
miseen kuului. Vastaajille annettiin valmiit vaihtoehdot (kuvio 10). Seuraavassa 
kuviossa on vastausten jakauma.
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76

63

54

39

39

Valmistauduttiin veroseuraamusten 
minimointiin

Pyrittiin varmistamaan, että jatkaja saa 
hyödynnettyä mahdolliset tuet ja avustukset

Mietittiin sisarusten tasapuolista kohtelua

Vahvistettiin tilan kehittämiseen liittyviä 
resursseja

Pyrittiin varmistamaan luopujien elanto 
omistajanvaihdoksen jälkeen

Mitä seuraavista asioista kuului 
omistajanvaihdokseen valmistautumiseen?

(% vastaajista, n=41)

Kuvio 10. Omistajanvaihdokseen valmistautumiseen kuuluneet asiat.

Kuten kuviosta huomataan, valmistautumisessa on erityisesti keskitytty taloudel-
lisiin seikkoihin. Sekä veroseuraamusten minimointi, että tukien ja avustusten 
hyödyntäminen ovat olleet keskeisiä asioita omistajanvaihdokseen valmistaudut-
taessa. Myös sisarusten tasapuolisella kohtelulla on merkittävä osa omistajanvaih-
doksen suunnittelussa maatiloilla. Yllättäen luopujien elannon varmistamiseen tai 
tilan kehittämisresursseihin ei kiinnitetty läheskään yhtä paljon huomiota. Ehkä 
luopujien elanto oli varmistettu jo aikaisemmin, ennen varsinaiseen omistajanvaih-
dosprosessiin valmistautumista. Mutta tilan kehittämisresurssien varmistamisen 
voisi olettaa olevan merkittävämmässä roolissa vaihdostilanteessa. Toisaalta 
tähänkin on voitu valmistautua jo aikaisemmin ennen kuin varsinaisesti on alettu 
valmistella omistajanvaihdosta. Tällainen kävi ilmi aikaisemmin suoritetuista haas-
tatteluista, joita tehtiin maatilojen omistajanvaihdoksen hiljattain toteuttaneilla 
tiloilla. Joissakin tapauksissa oli yrityksen resursseja pyritty optimoimaan sekä 
vaihdoksen että tilan toiminnan jatkamisen näkökulmasta. 

Kuten aikaisemmin on jo todettu, jatkajan iällä oli tilastollisesti merkitsevä ero 
valmistautumiseen niin, että nuorempien jatkajien kohdalla jatkajan tukiin ja 
avustuksiin on kiinnitetty enemmän huomiota omistajanvaihdoksen yhteydessä.
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3.3.4 Jatkajan ja luopuja roolit omistajanvaihdoksen jälkeen

Omistajanvaihdoksiin liittyy aina tärkeä kysymys jatkajan ja luopujan rooleista sekä 
siitä, kuinka kauan luopuja on toiminnassa mukana vaihdostilanteen jälkeen. Tältä 
osin aineisto polarisoitui. 40 prosenttia oli tässä selvityksessä sellaisia omistajan-
vaihdoksia, joissa luopuja ja jatkaja työskentelivät yhtä aikaa tilan liiketoiminnan 
johtamisessa vain muutamia kuukausia. Toisaalta myös niitä tiloja, joissa jatkaja 
ja luopuja työskentelivät yhtä aikaa 3–4 vuotta tai joissa jatkaja on edelleen mu-
kana, oli 40 prosenttia. Noin viidennes tiloista oli sellaisia, joissa jatkaja ja luopuja 
työskentelivät tilalla yhtä aikaa 1–2 vuotta.

17
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40

21
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Muutamia kuukausia 1-2 vuotta 3-4 vuotta tai jatkaja on 
edelleen  mukana

Kuinka kauan jatkaja ja luopuja 
työskentelivät yhtä aikaa 

omistajanvaihdoksen jälkeen 
liiketoiminnan johtamisessa? (n=41)

lkm %

Kuvio 11. Jatkajan ja luopujan yhtäaikainen työskentely tilan liiketoiminnan johta-
misessa. 

Tämä on suhteellisen samankaltainen jakauma kuin aikaisempien tutkimusten tuot-
tama tieto pk-yritysten omistajanvaihdoksista. Esimerkiksi Varamäen ym. (2013) teke-
mässä valtakunnallisessa tutkimuksessa 19 prosenttia jatkajista ilmoitti, että ostaja ja 
myyjä olivat yhtä aikaa mukana liiketoiminnan johtamisessa muutamia kuukausia ja 
36 prosenttia puolestaan ilmoitti, että ostaja ja myyjä olivat samanaikaisesti mukana 
vuoden tai enemmän. Kyseisessä tutkimuksessa oli 26 prosenttia sellaisia tapauksia, 
jossa yhtäaikaista toimimista ei ollut lainkaan ja 19 prosentissa tapauksista yhtäaikaista 
toimintaa oli ollut muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Toki ko. tutkimuksessa 
oli sukupolvenvaihdostapauksia vain 13 prosenttia vastaajista, kun vastaava luku 
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tässä selvityksessä on 88,4 prosenttia. Jos ostaja/jatkaja kuuluu perheeseen, saattaa 
yhtäaikaisen johtamisen ajanjakso muodostua ihan luonnostaan pidemmäksi kuin 
jos omistajanvaihdos olisi tehty perheen ulkopuolisen kanssa.

Taustamuuttujatarkastelua varten vastaajat jaettiin kahteen luokkaan: ne, joissa 
luopuja oli työskennellyt omistajanvaihdoksen jälkeen korkeintaan kaksi vuotta 
tilalla ja ne, joissa luopuja oli työskennellyt omistajanvaihdoksen jälkeen vähintään 
kolme vuotta tai työskenteli edelleen. 

Ryhmien välillä on eroa siinä, kuinka tärkeäksi koettiin omistajanvaihdosasiantun-
tijan/konsultin palvelut. Ne, joissa luopuja oli merkittävästi mukana omistajanvaih-
doksen jälkeen, pitivät ov-asiantuntijan/konsultin palveluja selvästi tärkeämpinä 
(ka 4,9) verrattuna niihin, joissa luopuja työskenteli tilalla ov:n jälkeen korkeintaan 
kaksi vuotta (ka 3,7).Ero on tilastollisesti melkein merkitsevä (p<0,05*). Sama nä-
kyy myös asiantuntijapalveluiden tärkeysarvioissa, jossa korkeintaan kaksi vuotta 
-ryhmän keskiarvo on 3,9 ja vähintään kolme vuotta tai on mukana edelleen -ryh-
män keskiarvo on 4,7. Myös muissa asiantuntijapalveluissa (ei mukana ProAgria, 
verottaja eikä pankki), keskiarvot ovat korkeammat mikäli luopuja työskentelee 
tilalla omistajanvaihdoksen jälkeen. Toisin sanoen mitä kauemmin luopuja jatkaa 
tilalla, sitä tärkeämmäksi palvelut koetaan. Erityisesti tämä koskee ulkopuolista 
omistajanvaihdosasiantuntijaa/konsulttia, mutta myös muissa kohdin eroja löytyy. 

Edellä olevat tulokset ovat hieman yllättäviä ja saavat aikaan pohdintaa, miksi 
asiantuntijan/konsultin palveluja tarvitaan silloin enemmän, kun jatkaja osallistuu 
tilan toimintaan pitkään vielä vaihdoksen jälkeenkin. Ehkä sellaisissa tapauksissa 
vaihdokseen liittyy paljon erityisiä seikkoja tai omistajanvaihdos on seurausta 
jostain sellaisesta tilanteesta, ettei omistajanvaihdokseen ole osattu varautua. 
Tällöin otetaan helpommin ulkopuolisia ratkomaan ongelmia, joita syntyy esi-
merkiksi vaihdoksen yllätyksellisyydestä.

Samoin jos tarkastellaan erikseen ProAgrian, verottajan ja pankin palveluita, tulos 
on samansuuntainen. Vaikka tilastollista eroa ei ole, silti korkeammat keskiarvot 
palveluiden tärkeydessä ovat kohdissa ProAgrian palvelut (4,5 vs. 3,9), verottajan 
palvelut (3,9 vs. 3,2) ja pankin palvelut (4,5 vs. 3,9) niillä, joilla luopuja on jatkanut 
vähintään kolme vuotta tai on edelleen mukana toiminnassa. Tässä viitataan edellä 
esitettyyn arveluun siitä, että omistajanvaihdokseen liittyy jotain yllätyksellistä.

On myös mielenkiintoista, että vaikka tilastollista eroa ei pienen vastaajajoukon 
vuoksi olekaan, silti toiminnan muutosaste (keskiarvomuuttuja) on korkeampi niillä 
tiloilla, joissa luopuja on työskennellyt korkeintaan kaksi vuotta (ka 3,2) verrattuna 
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niihin tiloihin, jossa luopujalla on merkittävä rooli myös omistajanvaihdoksen 
jälkeen (ka 2,7). Toisin sanoen niillä tiloilla, jossa luopuja jää pois toiminnasta 
viimeistään kahden vuoden jälkeen, on tapahtunut enemmän muutosta johtami-
sessa (3,2 vs. 2,8), yhteistyökumppaneissa (3,4 vs. 2,8), laadunhallinnassa (3,0 vs. 
2,5), investoinneissa (3,3 vs. 2,9) ja ulkopuolisten työntekijöiden palkkaamisessa 
(1,7 vs. 1,4). Tällainen tilanne on todettu myös aikaisemmissa muiden yritysten 
sukupolvenvaihdoksissa (esim. Varamäki ym 2007). Jos luopuja on liikaa mukana 
toiminnassa, hän voi jarruttaa uudistamista monestakin syystä. Luopuja ei ole 
ehkä huomannut toimintaympäristön muutosta. 

Muissa kohdin (omistajanvaihdoksen haasteet, omistajanvaihdoksen onnistu-
minen, tuotantosuunta, maatilan koko) ei ollut eroja luopujan toimintaan osal-
listumisajan pituudella.

3.3.5 Omistajanvaihdoksen haasteet

Vastaajilta kysyttiin myös, mitkä asiat koettiin haasteellisiksi omistajanvaihdoksen 
toteuttamisessa. Vastaajille annettiin valmiit vaihtoehdot. Seuraavassa kuviossa 
on jakauma vastauksista. 

Missä määrin seuraavat asiat 
olivat haasteellisia omistajan-
vaihdoksen toteuttamisessa?

1 2 3 4 5 Keskiarvot asteikolla 
1-5 

1=ei lainkaan 
5=erittäin haasteellista% % % % %

Verotukseen liittyvät asiat 5 16 30 30 19 3,4

Arvonmääritys 9 16 42 23 9 3,1

Toteuttamisvaihtoehtojen  
suunnittelu ja valinta 9 19 37 28 7 3,1

Muiden asiakirjojen laatiminen 12 28 35 26 0 2,7

Rahoitus 23 19 33 16 9 2,7

Osaamisen siirtäminen luopujalta 
jatkajalle 17 26 40 12 5 2,6

Toiminnan haltuunotto 16 28 40 12 5 2,6

Kauppakirjan laatiminen 19 36 21 21 2 2,5

Omistajanvaihdoksen jälkeisistä 
rooleista sopiminen 27 34 24 10 5 2,3

Omistajanvaihdos tehty; n≈43

Kuvio 12. Omistajanvaihdoksessa haasteellisiksi koetut asiat.
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Kuten kuviosta huomataan, mikään annetuista vaihtoehdoista ei noussut erityisen 
merkittäväksi haasteeksi. Haasteellisimmaksi asiaksi on koettu verotus ja siihen liit-
tyvät asiat. Myös arvonmääritys ja toteuttamisvaihtoehtojen suunnittelu ja valinta 
saivat hieman keskitasoa korkeamman keskiarvon. Aikaisemmissa tutkimuksissa 
(esim. Varamäki ym. 2013) ostajat kokivat arvonmäärityksen kaikkein ongelmalli-
simmaksi. Ko. tutkimuksessa keskiarvoksi asteikolla 1–5 arvonmääritys sai arvon 
3. Vastaavasti rahoitus sai arvon 2,6 ja verotus 2,1 sekä toteuttamisvaihtoehtojen 
suunnittelu ja valinta arvon 2,2. Voidaan siis vetää ensin sellainen johtopäätös, että 
muissa yrityksissä omistajanvaihdokseen liittyvät ongelmat koetaan keskimäärin 
vieläkin vähäisimmiksi kuin maatilayrityksissä. Tämä voi johtua siitä, että maatila 
nähdään tietynlaisena instituutiona, joka on jollain tavalla kulloinkin sitä omista-
van sukupolven yläpuolella. Toiseksi tähän voi vaikuttaa myös se, että maatilojen 
omistajanvaihdoksissa on usein kyse suhteellisen isoista omaisuusmassoista. 
Silloin joudutaan pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja niin rahoituksen, verotuksen 
kuin erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen suhteen, jotta tilan omistajanvaihdos 
toteutetaan niin, että jatkajalle jää sen jälkeenkin mahdollisuus saada toiminta 
kannattavaksi.

Huomioitavaa on, että omistajanvaihdoksen jälkeisistä rooleista sopimisen 
koetaan olevan vähiten haasteellista, vaikka usein vaihdoksen onnistumista 
arvioitaessa nimenomaan tämä nousee merkittäväksi tekijäksi. Johtuuko tämän 
saama alhainen arvo siitä, että ko. asiaan ei ole kiinnitetty lainkaan huomiota ja 
siitä syystä sitä ei koeta haasteeksi vai onko rooleista sopiminen todellisuudessa 
suhteellisen helppo asia maatilojen omistajanvaihdoksissa. Esimerkiksi haas-
tattelututkimuksessa tämä oli kuitenkin joissakin tapauksissa noussut todella 
isoksi haasteeksi. Toisaalta, kuten seuraavasta huomataan, ovat tähän kyselyyn 
vastanneet suhteellisen tyytyväisiä vaihdoksen onnistumiseen.

3.3.6 Arvio omistajanvaihdoksen onnistumisesta

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka onnistuneena he pitivät omaa 
omistajanvaihdostaan. Vastaajia pyydettiin arvioimaan onnistumista asteikolla 
1=erittäin epäonnistunut ja 5=erittäin onnistunut. Merkittävää on huomata, että 
67 prosenttia vastaajista piti omaa omistajanvaihdostaan joko onnistuneena tai 
erittäin onnistuneena (arvot 4 ja 5) ja ainoastaan 9 prosenttia piti sitä joko erit-
täin epäonnistuneena tai epäonnistuneena (arvot 1 ja 2). Pk-yritysten jatkajien 
tutkimuksessa (Varamäki ym. 2013) oli melko samansuuntaiset tulokset, vaikka 
siinä aineistossa onnistuminen koettiin vielä voimakkaammin. Ko. tutkimuksessa 
82 prosenttia vastaajista piti omistajanvaihdosta joko onnistuneena tai erittäin 
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onnistuneena ja 9 prosenttia koki vaihdoksen epäonnistuneena tai erittäin 
epäonnistuneena. Ainoastaan 3 prosenttia ei kokenut vaihdoksen onnistumista 
kumpaankaan suuntaan, mikä poikkeaa tämän kyselyn vastauksista, jossa 23 % 
antoi arvon 3. Esimerkiksi jatkajan iällä (alle 40-vuotias/vähintään 40-vuotias) ei 
ollut vaikutusta siihen, miten onnistuneena omistajanvaihdosta pidettiin. 
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Kuvio 13. Vastaajien arvio oman omistajanvaihdoksensa onnistumisesta.

Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan tilan kauppahintaa. Yli puolet (51,2 %) piti 
kauppahintaa kohtuullisena, eli valitsivat vaihtoehdon 3, ei edullinen eikä kallis. 
Edullisena tai erittäin edullisena kauppahintaa piti 37,2 prosenttia vastaajista 
(arvot 1 ja 2), kun taas viisi vastaajaa (11,7 %) piti kauppahintaa joko kalliina tai 
erittäin kalliina (arvot 4 ja 5). Kun tätä verrataan muiden pk-yritysten omistajan-
vaihdoksiin, voidaan todeta, että myös niissä 51 prosenttia vastaajista ei pitänyt 
kauppahintaa edullisena eikä kalliina (arvo 3). Hintaa sen sijaan piti halpana tai 
erittäin halpana 23 prosenttia vastaajista ja kalliina tai aivan liian kalliina hintaa 
piti 25 prosenttia vastaajista. Tämän perusteella voidaan todeta, että hinta vai-
kuttaisi vastaavan odotuksia useammin maatilojen omistajanvaihdoksissa kuin 
muiden yritysten omistajanvaihdoksissa, vaikkakin molemmissa ryhmissä puolet 
ostajista pitävät kauppahintaa sopivana. Tähän saattaa vaikuttaa se, että lähes 
kaikki tähän kyselyyn vastanneet olivat sukupolvenvaihdoksia, jolloin molemmat 
osapuolet pyrkivät sopimaan sellaisen kauppahinnan, joka on kummallekin sopiva. 
Lisäksi jatkaja tietää, mitä hän on ostamassa. Ulkopuoliselle myytäessä saattaa 
kauppahinta jälkikäteen tuottaa pettymyksen, jos kaupankohde ei vastaakaan 
sitä, mistä oletti maksavansa. 
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Jatkoanalyysia varten tehtiin kaksi luokkaa: arvoista 1-3 muodostettiin luokka 
epäonnistunut/keskiverto ja arvoista 4-5 onnistunut. Tämän perusteella voidaan 
todeta, että ensinnäkään omistajanvaihdoksen onnistuminen ei ollut yhteydessä 
siihen, kuinka pitkään omistajanvaihdokseen valmistauduttiin.

Omistajanvaihdoksen onnistuminen ei ollut myöskään yhteydessä siihen, mitä 
asioita otettiin huomioon omistajanvaihdokseen valmistautumisessa. Varsinaisis-
sa keskiarvomuuttujissa ei ollut eroja onnistumisen suhteen, eikä onnistumisen 
suhteen eroja ollut myöskään omistajanvaihdoksen motiiveissa. 

Omistajanvaihdoksen haasteissa puolestaan ei ollut muuten eroja, paitsi suuntaa 
antava ero kohdassa toiminnan haltuunotto (p=0,01): onnistuneilla keskiarvo 2,41 
ja epäonnistuneilla/keskiverroilla 3,00. Eli niillä maatiloilla, joissa omistajanvaih-
dos koettiin epäonnistuneeksi tai keskivertaisesti onnistuneeksi, oli enemmän 
haasteita toiminnan haltuunotossa. Tämä voi olla merkki siitä, että jo omista-
janvaihdoksen yhteydessä on ollut jotain sellaista, joka on sitten näkynyt myös 
varsinaisessa toiminnan haltuunotossa. Kaikista asioista ei kenties ole päästy 
sopimukseen ja ne ovat sitten myöhemmin haittaamassa toimintaa. Tähän voi 
liittyä myös esimerkiksi vaihdoksen jälkeisistä rooleista sopimisen puuttuminen tai 
että niistä ei ole päästy neuvotteluissa yksimielisyyteen. Tällöin jatkaja ei kenties 
koe saaneensa tilan johtajuutta, vaikka omistajuus on siirtynyt.

Käytettyjen palvelujen tärkeydessä ei ollut eroja onnistumisen kokemuksen suh-
teen muuten, paitsi suuntaa antava ero kohdassa tilintarkastajan palvelut (p<0,1): 
onnistuneilla tämän palvelun tärkeyden keskiarvo on 3,8 ja epäonnistuneilla/
keskiverroilla keskiarvo on 4,9. Toisin sanoen niillä, joilla omistajanvaihdos koettiin 
epäonnistuneeksi tai keskiverroksi, tilintarkastajan palvelut olivat tärkeämpiä. 
Tästä voitaneen kenties päätellä, että epäonnistumisen kokemus liittyy jollain 
tavoin esimerkiksi edellä esitettyyn hinnan määrittelyyn. Jos osapuolilla on eriävät 
mielipiteet tilan arvosta ja sen tuottavuudesta, on tilintarkastaja varsin luonteva 
asiantuntija ratkomaan näitä haasteita.

Toiminnassa tapahtuneiden muutosten kohdalla yhdessä kohdassa oli tilastolli-
sesti melkein merkitsevä ero (p<0,05*). Onko yhteistyökumppaneissa tapahtunut 
muutosta omistajanvaihdoksen jälkeen vai ei arvioiden keskiarvo oli korkeampi 
(ka 3,6) epäonnistuneilla/keskiverroin onnistuneilla ja matalampi onnistuneilla 
(ka 2,9). Toisin sanoen epäonnistuneiksi tai keskinkertaisesti onnistuneeksi 
arvioiduissa omistajanvaihdoksissa oli enemmän myös erilaisiin yhteistyökump-
panuuksiin liittyviä muutoksia. Näissä tapauksissa on saattanut käydä niin, että 
yhteistyökumppanuudet ovat olleet luopujan henkilökohtaisia suhteita ja jos vaih-
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doksessa on tullut ongelmia, ovat henkilökohtaisiksi ystävyyksiksi muodostuneet 
suhteet ikään kuin valinneet puolensa, jolloin jatkajalle on ollut paras vaihtoehto 
etsiä uudet kumppanuudet. Tällainen henkilöityminen on usein haasteena myös 
muiden pk-yritysten omistajanvaihdoksissa ja niissä ostajan on hyvä tiedostaa 
asia etukäteen.

Merkittävää on, että se kuinka onnistuneeksi tai epäonnistuneeksi omistajanvaih-
dos koettiin, ei ollut yhteydessä siihen, kuinka kauan luopuja työskenteli tilalla 
omistajanvaihdoksen jälkeen. Onnistumisen suhteen ei ollut myöskään eroja eri 
tuotantosuuntien välillä.

3.3.7 Omistajanvaihdoksen rahoitus

Kysymykseen omistajanvaihdoksen rahoittajasta nousi ensisijaiseksi rahoittajaksi 
pankki. Useissa vastauksissa toistuu myös ostajan olemassa oleva varallisuus ku-
ten esimerkiksi vahva osakesalkku, omat säästöt ja sijoitustoiminta, hakkaamatto-
mat metsäsarat jne. Myös myyjä tai muu sukulainen on osallistunut rahoitukseen 
osassa tapauksista. Muut rahoittajatahot saivat lähinnä yksittäisiä mainintoja. 

3.3.8 Omistajanvaihdospalvelujen tärkeys ja niiden hinta

Kyselyllä haluttiin myös selvittää, kuinka tärkeinä eri toimijoiden omistajanvaihdok-
seen liittyvät palvelut koettiin vastaajien keskuudessa. Vastaajille annettiin valmiit 
vaihtoehdot. Seuraavassa on vastaajien vastausten keskiarvot. Keskiarvoissa ei 
ole mukana en osaa sanoa-vastauksia.



54

Kuinka tärkeiksi koitte 
seuraavat palvelut omistajan-
vaihdos-tilanteessa?

1 2 3 4 5
EOS/ei 
koke-
musta

Keskiarvot  
asteikolla 1-5 

1=ei lainkaan tärkeä 
5=erittäin tärkeä% % % % % %

Pankin palvelut omistajanvaih-
doksen yhteydessä 2 14 9 30 35 9 3,9

ProAgrian palvelut omistajan-
vaihdoksen yhteydessä 5 2 23 28 30 12 3,9

Jonkun muun omistajanvaih-
dosasiantuntijan/konsultin 
palvelut omistajanvaihdoksen 
yhteydessä

9 14 5 26 16 30 3,4

Tilitoimiston palvelut omistajan-
vaihdoksen yhteydessä 7 12 19 19 9 35 3,2

Verottajan palvelut omistajan-
vaihdoksen yhteydessä 7 17 29 31 7 10 3,2

Tilintarkastajan palvelut omista-
janvaihdoksen yhteydessä 14 12 14 12 0 49 2,5

Juristin palvelut omistajanvaih-
doksen yhteydessä 19 9 12 2 2 56 2,1

Muu 8 0 0 4 0 88 2,0

Omistajanvaihdos tehty; n≈43, muu n=26

Kuvio 14.  Omistajanvaihdokseen liittyvien palvelujen koettu tärkeys omistajanvaih-
dostilanteessa.

Kuten kuviosta huomataan, kaikkein tärkeimmiksi palveluiksi nousivat pankin ja 
ProAgrian tarjoamat palvelut. Myös jonkun muun asiantuntijan/konsultin palvelut 
koettiin keskimääräistä tärkeämmiksi. Verottajan ja tilitoimiston palvelutkin koet-
tiin hieman keskimääräistä tärkeämmiksi. Sen sijaan juristin palveluja ei koettu 
kovinkaan tärkeiksi. Lisäksi kohtaan muu, oli vastattu esimerkiksi kunnan maa-
seutuasiamies. ProAgrian palvelujen tärkeys korostuu kenties tässä aineistossa, 
koska aineiston keruussa hyödynnettiin ProAgrian asiakasverkostoja. Muiden 
pk-yritysten omistajanvaihdostutkimuksissa useimmiten tilitoimistot nousevat 
tärkeimmiksi asiantuntijoiksi yritysten omistajanvaihdoksissa – tilitoimistot ovat 
se luontainen taho, jonka puoleen yrittäjät yleensä ensimmäisenä kääntyvät 
myös omistajanvaihdosasioissa. Aikaisemmin jo todettiin, että nuoremmille maa-
talousyrittäjille (alle 40-vuotiaille) asiantuntijapalvelut olivat hieman tärkeämpiä. 
Samoin nämä vastaajat pitivät pankin palveluja jonkin verran tärkeämpinä, johon 
selityksenä nousee mieleen se, että mitä nuorempi, sitä todennäköisemmin ei 
ole vielä ehtinyt kerryttää omaa varallisuuttaan. 
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Lisäksi vastaajia pyydettiin luettelemaan sellaisia tahoja, joiden palveluja olisi tar-
vinnut omistajanvaihdoksen yhteydessä, mutta joita ei ollut saatavilla. Vastaajat 
mainitsivat muun muassa seuraavia: joihinkin EU-tukiin liittyvissä omistajanvaih-
dosasioissa varsinkin silloin, kun tuotantosuunta muuttuu, kunnon veroneuvon-
taa, kuolinpesän jako, tilasta maksettavan hinnan määritys. 

Vastaajilta pyydettiin myös arviota siitä, kuinka paljon omistajanvaihdokseen 
liittyvien asiantuntijoiden palvelujen kokonaiskustannukset olivat. Puolella 
vastaajista olivat kokonaiskustannukset olleet alle 2 000 euroa ja 35 prosenttia 
arvioi asiantuntijoiden kokonaiskustannukseksi 2 000–5 000 euroa. Voidaan siis 
todeta, että omistajanvaihdokseen liittyvien asiantuntijoiden kustannukset ovat 
suhteellisen alhaiset, jos otetaan huomioon, kuinka isoja omaisuusmassoja ja 
euromääriä asiaan muuten liittyy.

50 %
35 %

15 %

Omistajanvaihdokseen liittyvien 
asiantuntijapalveluiden kustannukset 

kokonaisuudessaan (n=26)

alle 2000 € 2000-5000 € yli 5000 €

Kuvio 15. Omistajanvaihdokseen liittyvien asiantuntijapalveluiden kokonaiskustan-
nukset.

3.3.9 Yrityksen kehittyminen ja kasvu

Omistajanvaihdoksiin liittyy aina kysymys liiketoiminnan ja yrityksen kehittämisestä 
omistajanvaihdoksen jälkeen. Useissa aikaisemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, 
että jatkaja (uusi omistaja) kehittää toimintaa merkittävästi vaihdoksen jälkeen. 
Usein kehittämistä tapahtuu myös laajalla rintamalla. Kehittämisen seurauksena 
liiketoiminta myös kasvaa. Seuraavassa kuviossa on maatilojen kehittymiseen 
omistajanvaihdoksen jälkeen liittyvät vastaukset. 
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Millä tavalla yrityksen toimin-
taa on kehitetty ja mitkä asiat 
ovat muuttuneet tilan toimin-
nassa omistajanvaihdoksen 
jälkeen?

1 2 3 4 5 Keskiarvot  
asteikolla 1-5 

1=ei lainkaan tärkeä 
5=erittäin tärkeä% % % % %

Investoinnit toiminnan  
kehittämiseen 14 19 21 29 17 3,1

Yhteistyökumppanit 16 12 30 28 14 3,1

Johtaminen 14 7 53 16 9 3,0

Toiminnan tavoitteet 16 16 33 26 9 3,0

Laadunhallinta 21 19 29 21 10 2,8

Ulkopuolisten työntekijöiden 
palkkaaminen tai lisääminen 66 20 10 5 0 1,5

Omistajanvaihdos tehty; n≈42

Kuvio 16. Maatilayrityksen toiminnan kehittäminen/muutokset tilan toiminnassa 
omistajanvaihdoksen jälkeen.

Kuten kuviosta huomataan kehittämistoimet ovat olleet yllättävän vähäisiä. Aino-
astaan yhteistyökumppaneihin liittyviä toimia ja toiminnan kehittämiseen käytetyt 
investoinnit arvioidaan keskimääräisiksi (keskiarvo asteikolla 1-5 on näissä hieman 
yli 3). Muut annetut kehittämis-/muutosvaihtoehdot ovat saaneet alle kolmen 
keskiarvon eli niitä on kehitetty keskimääräistä vähemmän. 

Voidaan todeta, että esimerkiksi investointeja toiminnan kehittämiseen on kehit-
tänyt paljon vain vajaa viidennes vastaajista, kun ei lainkaan muutosta tai vähän 
muutosta on ollut investointien suhteen kolmanneksella vastaajista. Johtamisen 
suhteen yli puolella (53 % vastaajista) ei ole tapahtunut muutosta suuntaan eikä 
toiseen. Myös toiminnan tavoitteissa ei ole tapahtunut muutosta mihinkään 
suuntaan kolmanneksella tiloista omistajanvaihdoksen jälkeen.

Huomioitavaa tässä on, että jatkajan iällä (alle 40-vuotiaat ja vähintään 40-vuotiaat) 
ei ollut vaikutusta tilan toiminnan kehittämiseen omistajanvaihdoksen jälkeen. 
Tämä on jossain määrin ristiriidassa sen aikaisemman tuloksen kanssa, että 
nuoret maatilayrittäjät ovat innokkaampia kehittämään maatilayritystään kuin 
vanhemmat yrittäjät (vrt. Väre & Hesmati 2004). 

Toiminnan muutosastetta (eli kuinka paljon tilan toiminta on muuttunut/kehittynyt 
omistajanvaihdoksen jälkeen) selitettiin kahdella muuttujalla: 1) omistajanvaih-
doksen motiivina kehittäminen ja 2) kuinka kauan luopuja on työskennellyt tilalla 
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omistajanvaihdoksen jälkeen. Ensimmäinen muuttuja on keskiarvomuuttuja ja 
toisesta tehtiin dummy-muuttuja (0=korkeintaan 2 vuotta ja 1=3 vuotta tai työs-
kentelee edelleen). Mallin testaamiseen käytettiin regressioanalyysiä.

Regressionanalyysin mukaan malli selittää 22 % toiminnan muutosasteen vaih-
telusta. Merkittävin selittäjä on omistajanvaihdoksen motiivina kehittäminen 
(p=0,002**), β=0,46. Myös luopujan työskentelyllä on tilastollinen merkitys (β=-
0,29, p=0,044*). Luopujan työskentely selittää toiminnan muutosastetta nega-
tiivisesti: toisin sanoen, jos luopuja oli työskennellyt tilalla omistajanvaihdoksen 
jälkeen 3 vuotta (tai edelleen), sitä vähemmän muutoksia oli tehty. 

3.4 Tulokset niistä tapauksista, joissa 
omistajanvaihdos on tulossa seuraavien 10 vuoden 
aikana

3.4.1 Vastaajien ja vastaajayrityksen taustatiedot

Vastaajan ikä
Niitä vastaajia, joilla omistajanvaihdos oli tulossa seuraavan kymmenen vuoden 
aikana, oli yhteensä 105. Kahdelta vastaajalta puuttui vastaus iästä. Vastaajista 
30–39 -vuotiaita oli yhdeksän henkilöä (8,6 %), 40–49 -vuotiaita oli 15 henkilöä 
(14,3 %), 50–59 -vuotiaita 42 henkilöä (40 %) ja vähintään 60-vuotiaita 39 henkilöä 
(37,1 %). Vastaajien iän keskiarvo on tässä ryhmässä 55 vuotta ja mediaani on 
57 vuotta. Mediaani-ikä on siis 16 vuotta korkeampi kuin niiden yrittäjien, jotka 
ovat jo tehneet omistajanvaihdoksen. 

0

9

14

40

37

Alle 30 v.

30 - 39 v.

40 - 49 v.

50 - 59 v.

60 v. tai yli

Vastaajan	Ikä	(%	vastaajista,	n=105)	

Kuvio 17. Vastaajan ikä.
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Jatkotarkastelua varten tehtiin kaksi ikäluokkaa: 1) alle 60-vuotiaat ja 2) 60 vuotta 
tai yli. Keskiarvomuuttujien kohdalla ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja vas-
taajan iällä. Sen sijaan yksittäisiä muuttujia tarkasteltaessa löytyi jotain eroja eri 
ikäryhmien välillä.

Tilastollisesti melkein merkitsevä ero (p<0,05*) ikäluokkien välillä löytyi kohdasta 
nykyisen yrittäjän terveydelliset syyt. Syy oli hieman merkittävämpi alle 60-vuotiai-
den ryhmässä (keskiarvo 3,2) kuin vähintään 60-vuotiaiden ryhmässä (keskiarvo 
2,5). Vaikuttaa luonnolliselta, että nuoremmilla luopujilla terveydelliset syyt ovat 
kenties se syy, miksi alle 60-vuotias suunnittelee omistajanvaihdosta. Muiden 
syiden osalta tilastollisia eroja ei löytynyt.

Ikäluokkien välillä ei ollut eroja suhteessa omistajanvaihdoksen haasteisiin. 
Toiminnan kehittämisen suhteen eroja kuitenkin löytyi. Tuotantotehokkuuden 
parantamisen kohdalta ikäluokkien väliltä löytyi tilastollisesti melkein merkitsevä 
ero (p<0,05*). Alle 60-vuotiaat pitivät tuotantotehokkuuden parantamista tär-
keämpänä (keskiarvo 3,8) verrattuna vähintään 60 vuotta täyttäneisiin (keskiarvo 
3,1). Tämä tulos on ristiriidassa sen kanssa, että mitä lähempänä vaihdoksen ajan-
kohta on (jota voidaan indikoida esimerkiksi vastaajan iällä), sitä enemmän tulisi 
panostaa toiminnan kehittämiseen. Toisaalta tämä on jossain määrin linjassa sen 
kanssa, että myös muut yrittäjät alkavat panostaa vähemmän toiminnan kehittä-
miseen mitä vanhempia ovat, varsinkin silloin, ellei yrittäjällä ole jatkajaa tiedossa. 
(Varamäki ym. 2013) Muissa muuttujissa ei tilastollisesti merkitseviä eroja ollut.

Omistajanvaihdokseen valmistautumisen osalta ei myöskään ollut varsinaisia 
tilastollisia eroja ikäluokkien välillä. Suuntaa antava ero (p<0,10) oli muuttujassa 
”Olemme varmistamassa luopujien elantoa omistajanvaihdoksen jälkeen”. Alle 
60-vuotiaista tähän vastasi ”kyllä” 28 prosenttia ja vähintään 60-vuotiaista 46 
prosenttia. Toisin sanoen vanhemmat vastaajat vastasivat tähän useammin 
kyllä kuin nuoremmat vastaajat. Tämä voidaan tulkita niin, että mitä lähempänä 
omistajanvaihdoksen ajankohta on, sitä enemmän ja konkreettisemmin myös 
luopujien tulevaisuutta pohditaan.

Kuinka pitkään vastaaja on ollut vastuussa tilasta ja minkä ikäisenä otti vastuun
Niillä tiloilla, jossa omistajanvaihdos on vasta tulossa, ovat vastaajat olleet vas-
tuussa tilasta keskimäärin 29 vuotta. Mediaani on myös 29 vuotta ja minimi 11 
vuotta sekä maksimi 56 vuotta. Näillä tiloilla omistajanvaihdos on siis tulossa 
seuraavien 10 vuoden aikana. Tämän perusteella voidaan tehdä johtopäätös, 
että maatilayrittäjä on tilasta vetovastuussa vähän alle 40 vuotta. 
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Taulukko 5. Vastaajan ikä silloin, kun on itse ottanut vastuun tilasta.

 

Minkä ikäisenä vastaaja otti vastuun tilasta?

Omistajan-/sukupolvenvaihdos viimei-
sen 10 vuoden aikana Kaikki vastaajat

On tehty Ei ole tehty

Keskiarvo (v) 32 27 28

Keskihajonta (v) 8 6 7

Minimi (v) 18 17 17

Mediaani (v) 30 26 27

Maksimi (v) 50 48 50

N 43 104 147

Keskimäärin tässä ryhmässä on otettu vastuu tilasta 27-vuotiaana. Tämä todetaan 
olevan viisi vuotta nuorempana kuin niillä vastaajilla, jotka olivat jo toteuttaneet 
omistajanvaihdoksen. Tässä ryhmässä oli lisäksi yhdeksän vastaajaa, jotka olivat 
ottaneet vastuun tilasta alle 20-vuotiaana. Vastuunottoiän mediaanikin on tässä 
ryhmässä neljä vuotta alhaisempi kuin jatkajien toisessa ryhmässä. Kuten Väre ja 
Hesmati (2004) toteavat, nuorena aloittaneella viljelyura voi olla pitkä ja menes-
tyksekäs jo 50 vuoden iässä ja yrittäjä on valmis tekemään tilaa jatkajalle. Ehkä 
juuri nämä vastaajat ovat niitä, jotka ovat luopumassa tilastaan alle 60-vuotiaina. 
Heillä myös saattaa olla edellä mainittuja terveydellisiä syitä vaihdokseen pitkän 
viljelijäuran myötä. Joka tapauksessa tuloksia näissä kahdessa kohderyhmässä ver-
tailtaessa vaikuttaa siltä, että maatilayrittäjäksi ryhdytään aina vain myöhemmin. 

Vastaajan koulutustausta
Vastaajista, joilla omistajanvaihdos oli tulossa seuraavan kymmenen vuoden sisäl-
lä, suurin osa (52 %) oli suorittanut ammatillisen tutkinnon. Korkeakoulututkinnon 
oli suorittanut 31 prosenttia, lukion 7 prosenttia sekä kansakoulu/peruskoulun 9 
prosenttia. Yhdellä prosentilla oli valittu vaihtoehto ”muu”. Jatkoanalyysia varten 
vastaajat jaettiin tässä kahteen luokkaan seuraavasti: 1) Muu kuin korkeakoulu-
tutkinto (peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus, muu) ja 2) korkeakoulututkin-
to. Luokkaan muu kuin korkeakoulututkinto sijoittui 68 prosenttia ja luokkaan 
korkeakoulututkinto 31 prosenttia vastaajista. Tähän ei oteta mukaan kohtaan 
muu koulutus vastanneita.
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Kuvio 18. Vastaajan koulutus.

Vastaajan ikä heijastuu koulutukseen siten, että vanhempien maatilayrittäjien kou-
lutus on alhaisempi kuin nuorempien omistajanvaihdoksen jo tehneiden yrittäjien. 

Keskiarvomuuttujien suhteen koulutukseen liittyen ei löytynyt tilastollisia eroja. 
Esimerkiksi omistajanvaihdokseen valmistautumisessa ei ollut eri koulutusluokki-
en välillä eroja. Sen sijaan yksittäisten muuttujien välillä löytyi jonkin verran eroja 
joissakin kohdin, joista seuraavassa tarkemmin.  

Omistajanvaihdoksen haasteet. Tämän suhteen ei varsinaisia tilastollisesti merkit-
seviä eroja koulutusluokkien väliltä löytynyt, mutta suuntaa antava ero (p<0,10) 
löytyi kohdasta arvonmääritys. Korkeakoulutettujen arvonmääritykselle antamien 
arvioiden keskiarvo oli 2,7 ja muilla 3.3. Toisin sanoen muut kuin korkeakoulutut-
kinnon suorittaneet kokivat arvonmäärityksen hieman suuremmaksi haasteeksi 
verrattuna korkeakoulututkinnon suorittaneisiin. Tässä taustalla saattaa olla se, 
että esimerkiksi alan korkeakoulututkinto sisältää myös tähän liittyviä opintoja, 
ja sen suorittaneilla on paremmat valmiudet määritellä erilaisten tunnuslukujen 
perusteella tilan arvoa.

Toiminnan kehittäminen. Tuotantotehokkuuden parantamisen kokivat hieman 
tärkeämmäksi vastaajat, joilla ei ollut korkeakoulututkintoa (keskiarvo 3,7) kuin 
korkeakoulututkinnon suorittaneet (keskiarvo 3,1) (p<0,10). 
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Tilan tuotantosuunta
Vastaajien tilojen pääasiallinen tuotantosuunta oli viljanviljely. Viljanviljelytiloja 
oli kaikkiaan 44 prosenttia vastaajista. Toiseksi eniten oli lypsykarjatiloja, 23 pro-
senttia. Viljanviljelytilat ovat tässä ryhmässä yliedustettuna, samoin lypsykarjatilat. 
Selkeästi aliedustettuna on kasvinviljelytilat. 

Taulukko 6. Mikä on tilan pääasiallinen tuotantosuunta tällä hetkellä.

Mikä on tilan pääasiallinen tuotantosuunta tällä hetkellä? lkm %

Viljanviljely 34 44

Muu kasvinviljely 6 7

Lypsykarja 18 23

Muu nautakarja 3 4

Lammas- ja vuohitila 1 1

Sikatalous 6 8

Siipikarjatalous 6 8

Muu 4 5

Total 78 100,0

Tuotantosuuntaa oli vaihtanut edellisen omistajanvaihdoksen jälkeen lähes puo-
let (44,2 %) vastaajista tähän kysymykseen vastanneista. Tämä vaikuttaa melko 
isolta määrältä. Kaikista vastanneista (sekä ne, joilla omistajanvaihdos on tehty 
että ne, joilla se on tulossa) 83,7 prosenttia ei ollut muuttanut tuotantosuuntaa. 
Jatkokysymykseen siitä, mihin tuotantosuuntaan oli vaihdettu, oli vastannut vain 
19 vastaajista. Eniten vaihdoksia oli tehty viljanviljelyyn – kaikkiaan kahdeksan 
tapausta. Kolme oli vaihtanut lypsykarjaan ja neljä oli vaihtanut tuotantosuun-
naksi muu nautakarja. Siipikarjaan oli vaihtanut kolme ja lammastilaksi yksi. 
Lisäkysymyksenä olisi voinut olla muutoksen ajankohta, koska ainakin joissakin 
tapauksissa voi olla niin, että tuotantosuuntaa on vaihdettu hiljakkoin, kun on 
valmistauduttu tulevaan omistajanvaihdokseen. Se, että eniten näissä on vil-
janviljelyyn keskittyneitä maatiloja, saattaa antaa viitteitä juuri tähän suuntaan. 
Tällä hetkellä ei kovin moni seuraavan sukupolven edustaja kenties halua ottaa 
vastuulleen eläintilaa, joten kenties tuotantosuuntaa on jo vaihdettu, jotta tilalle 
saataisiin jatkaja omasta perheestä.
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3.4.2 Ajankohta, jolloin omistajanvaihdoksen suunnitellaan 
tapahtuvan

Lähes puolet vastaajista arvioi omistajanvaihdoksen tapahtuvan vuosien 
2019–2021 aikana. Kaikkiaan 33 vastaajaa (43 %) arvioi tulevan omistajanvaih-
doksen osuvan tälle ajanjaksolle. Seuraavaksi eniten tulisi omistajanvaihdoksia 
tapahtumaan vuosien 2022–2024 aikana (21 tilaa, 27 %). Huomioitavaa kuitenkin 
on, että 13 tilalla omistajanvaihdos tulisi tapahtumaan jo tämän tai ensi vuoden 
aikana.  Huomioitavaa on, että vuosien 2019–2024 aikana on odotettavissa 
omistajanvaihdos 70 prosentilla niistä tiloista, joilta on vastattu tähän kyselyyn 
tulossa olevista omistajanvaihdoksista. Maatilojen omistajanvaihdosasia on siis 
tärkeä tulevina vuosina ja omistajanvaihdosasiantuntijoiden on varmaan tärkeää 
huomioida tämä palvelutarjonnassaan. 
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Kuvio 19. Tulevan omistajanvaihdoksen ajankohta.

Omistajanvaihdoksen ajankohta jaettiin kahteen luokkaan: ne, joilla omistajanvaih-
dos on ajankohtainen seuraavan viiden vuoden aikana (46 vastaajaa) ja ne, joilla 
se on ajankohtainen 6-10 vuoden aikana (31 vastaajaa). Omistajanvaihdoksen 
haasteissa oli tilastollisesti suuntaa antava ero keskiarvoissa seuraavissa asioissa: 
verotus, arvonmääritys, kauppakirjat (p<0,10). Niillä, joilla omistajanvaihdos on 
lähempänä (lähimmän viiden vuoden aikana) on korkeampi keskiarvo (3,4) kuin 
niillä, joilla omistajanvaihdoksen ajankohta on 6-10 vuoden päästä (keskiarvo 
2,9). Muissa esitetyissä haasteissa ei löytynyt eroa.
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Yksittäisissä muuttujissa kahden tekijän suhteen on suuntaa antavia eroja. Ne, 
joilla omistajanvaihdoksen ajankohta on lähempänä, kokevat arvonmäärityksen 
haastavammaksi (ka 3,4) kuin ne vastaajista, joilla vastaaja on luopumassa pää-
vastuusta tilalla vuosina 2025-2027 (keskiarvo 2,8). Toiminnan kasvattaminen oli 
myös tärkeämpää niille, joilla omistajanvaihdos on lähempänä (ka 3,2) kuin niille, 
joilla se on ajankohtainen vasta aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua.

Tilastollisesti merkitseviä eroja vastaajan päävastuusta luopumisen ajankohdan 
suhteen ei ollut eri tuotantosuuntien välillä, eikä myöskään erikokoisten tilojen 
välillä. Myöskään siinä ei ollut tilastollisia eroja, oliko jatkaja tiedossa vai ei. Sen 
sijaan omistajanvaihdokseen valmistautumisessa oli tilastollisia eroja. Vain 19 
prosentissa niistä vastaajista, joilla vastaaja luopuu päävastuusta vuonna 2025-
2027, vastasi myöntävästi luopujien elannon varmistamiseen omistajanvaihdok-
sen jälkeen. Samoin vain 19 prosenttia tästä ryhmästä vastasi myöntävästi, että 
varmistetaan jatkajan tukien ja avustusten hyödyntäminen. Niistä vastaajista, 
joilla omistajanvaihdos oli puolestaan ajankohtainen seuraavan viiden vuoden 
aikana, vastasi 46 prosenttia tähän myöntävästi. Muissa kohdin ei ollut tilastol-
lisesti merkitseviä eroja. 

Kaikki edellä mainitut ovat suoraan yhteydessä omistajanvaihdoksen konkreet-
tisen suunnittelun ja valmistautumisen kanssa. Niillä tiloilla, joilla omistajanvaih-
doksen suunnitellaan tapahtuvan seuraavien viiden vuoden aikana, tuleekin 
valmistautua siihen erilaisten asioiden huomioimisella. Esimerkiksi verotukseen 
liittyviä tekijöitä on huomioitava kirjanpidossa jo muutama vuosi ennen vaihdosta. 
Samoin arvonmääritykseen liittyviä asioita on mietittävä ja toimenpiteitä tehtävä 
muutaman vuoden aikajänteellä etukäteen, jotta kummankin osapuolen tavoit-
teet toteutuisivat optimaalisesti. Esimerkiksi luopujien elannon varmistaminen ja 
jatkajan tukien ja avustusten hyödyntäminen ovat tärkeitä asioita siinä vaiheessa, 
kun vaihdosta valmistellaan konkreettisesti. Ne myös saatetaan kokea sitä haas-
teellisemmiksi mitä lähempänä vaihdosajankohta on. 

3.4.3 Tilan jatkaja

Valtaosa (67 %) vastaajista ilmoittaa, että jatkaja on tiedossa. Kolmannes vastaajis-
ta (33 %) on sellaisia, joilla jatkajaa ei ole tiedossa. Vastaajilta kysyttiin myös, kuka 
jatkaja tulee olemaan, jos jatkaja on tiedossa. Vastaajat yhtä lukuun ottamatta 
ilmoittivat lapsen/lapset jatkajiksi. Yksi vastaaja ilmoitti muun sukulaisen jatkavan.
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Kuvio 20. Onko yrityksen jatkaja jo tiedossa ja jos on, niin kuka jatkaja on?

Kysyttäessä syytä siihen, ettei jatkajaa ole vielä tiedossa, avoimen kysymyksen vas-
taukset voidaan luokitella pääsääntöisesti neljään luokkaan: 1) omassa perheessä 
ei ole jatkajia, 2) lapsia on, mutta eivät ole kiinnostuneita, 3) tilanpito koetaan 
kannattamattomaksi ja huonoksi uravaihtoehdoksi ja 4) ei ole vielä mietitty tai 
jatkajat vielä liian nuoria. 

Ensimmäiseen luokkaan kuului kolme tapausta. Näissä tapauksissa omassa 
perheessä ei ole jatkajaa. Toiseen luokkaan (lapsia ei kiinnosta) kuului kuusi ta-
pausta. Avoimissa vastauksissa oli sellaisia kommentteja kuin ”ala ei kiinnosta”, 
”ei kiinnostusta maatalouteen”, ”jatkajakandidaateilla muita uravaihtoehtoja”, 
ja ”lapset opiskelevat muuta alaa”. Luokkaan kolme, huono kannattavuus tai 
huonoksi koettu uravaihtoehto, luokiteltiin viisi tapausta. Tässä kommentit olivat 
mm. seuraavia: ”huono kannattavuus”, ”sika-alan huonot näkymät” ja ”tilalla ei ole 
tulevaisuutta”. Kaikkein eniten tapauksia kuului luokkaan neljä, kaikkiaan kahdek-
san tapausta. Vastauksissa asia ilmaistaan mm. seuraavasti: ”ei ole kyselty”, ”joku 
lapsista”, ”lapset ovat alle 18-vuotiaita”, ”mahdollinen jatkaja on, mutta asiasta ei ole 
puhuttu lähemmin”, ”tyttärenpoika, käy lukiota”. Näistä viimemainituista voidaan 
päätellä, että kenties vaihdoksen ajankohdasta johtuen ei ole vielä ollut tarvetta 
sen kummemmin asiaa miettiä tai päättää. Tähän viimeiseen luokkaan sijoittu-
neissa on siis niitä tapauksia, joissa vaihdosajankohta osuu vuosille 2025–2027. 
Tähän ryhmään kuului kaikkiaan 10 tapausta. 
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Keskiarvomuuttujissa oli monessa kohtaa eroja sen mukaan, oliko jatkaja tiedossa 
vai ei. Toiminnan kehittäminen ennen omistajanvaihdosta, ero oli tilastollisesti 
erittäin merkitsevä (p<0,001***). Jos jatkaja oli tiedossa, oli muuttujan keskiarvo 
3,7 ja ellei jatkaja ollut tiedossa oli muuttujan keskiarvo 2,8. Tämä tulos kuvaa 
hyvin sitä, miten muissakin pk-yrityksissä se, että jatkaja/ostaja on tiedossa saa 
yrittäjän kehittämään yritystään vaihdosajankohtaan asti. Kun taas niillä yrittäjillä, 
joilla jatkajaa/ostajaa ei ole tiedossa, saattaa into kehittämiseen kadota viimeisinä 
vuosina. Kuten Sottomayor ym. (2011) totesivat, jatkajan puuttuessa maatilayrit-
täjällä ei ole kannustimia kehittää toimintaa ja yritystoiminta taantuu, mutta kun 
jatkaja on tiedossa, tehdään investointeja jatkajaa ajatellen ja luopuvan yrittäjän 
vireystaso säilyy. 

Myös omistajanvaihdoksen haasteissa kohdassa verotus, arvonmääritys ja 
kauppakirjat, ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä (p<0,05*). Mikäli jatkaja oli 
tiedossa, oli muuttujan keskiarvo 3,4 ja ellei jatkaja ollut tiedossa, oli keskiarvo 
2,9. Tämä on aivan luonnollista, että kun jatkaja on ja hänen kanssaan suunni-
tellaan tulevaa vaihdosta, nousevat tällaiset vaihdokseen liittyvät konkreettiset 
asiat esille, Niistä voi tulla haasteita siitä syystä, että asioista on keskustelemassa 
kaksi osapuolta omine näkemyksineen.

Omistajanvaihdoksen haasteissa jatkajan löytäminen ja jatkajasta päättäminen, 
oli ero tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,001***). Jos jatkaja oli tiedossa, 
keskiarvo oli 1,6 ja jos jatkaja ei ollut tiedossa oli keskiarvo 3,4. Luonnollisesti 
haasteet ovat suuremmat, ellei jatkajaa ole tiedossa.

Tilastollisesti merkitsevä ero oli liikevaihdolla mitatussa yrityksen koossa 
(p<0,01**). Isommilla maatiloilla jatkaja oli todennäköisemmin tiedossa. Niillä 
tiloilla, joilla jatkaja oli tiedossa, tilan liikevaihdon keskiarvo oli 442 328 euroa, kun 
taas tiloilla, joilla jatkajaa ei ollut tiedossa, liikevaihdon keskiarvo oli 159 500 euroa. 

Vuori ja Yrjölä (2017) toteavat raportissaan, että tilakoon kasvaminen on edel-
lytys jatkavien tilojen toiminnalle. Tämä voidaan ymmärtää myös niin, että mitä 
pienempi tila, sitä todennäköisempää on, ettei sillä ole mahdollisuutta menestyä 
ja jatkajaa ei siitä syystä ole. 

Omistajanvaihdosta seuraavien 10 vuoden aikana suunnittelevilta kysyttiin eri 
syiden tärkeyttä. Tärkeysarvioiden keskiarvo vaihtoehdossa perhesyyt/muut 
henkilökohtaiset syyt oli 1,8 tiloilla, joissa jatkaja oli tiedossa ja vastaavasti, jos 
jatkaja ei ole tiedossa, tämän syy sai keskiarvon 2,7 (p<0,05). On selvää, että jos 
esimerkiksi luopujan henkilökohtaiset syyt tai perhesyyt ovat omistajanvaihdoksen 
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suunnittelun käynnistäjinä, koetaan se todennäköisesti haasteellisemmaksi silloin, 
jos jatkajaa ei ole tai ei ainakaan ole vielä tiedossa, kuka jatkaja olisi.

Niissä tapauksissa, joissa omistajanvaihdoksen syynä on muuttunut toimin-
taympäristö, oli ero tilastollisesti merkitsevä (p<0,01**). Jos jatkaja on tiedossa, 
oli keskiarvo 2,1 kun taas silloin, kun jatkaja ei ollut tiedossa, keskiarvo on 3,2. 

Omistajanvaihdoksen haasteissa yksittäisissä muuttujissa on tilastollisia eroja 
jatkajan löytymisen suhteen, ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,001***). 
Mikäli jatkaja on tiedossa, on keskiarvo 1,6, jos taas jatkajaa ei ole tiedossa, niin 
keskiarvo on 3,8. Jatkajasta päättämisen suhteen ero on myös tilastollisesti erit-
täin merkitsevä (p<0,001***). Jos jatkaja on tiedossa, on keskiarvo 1,7, kun taas 
silloin, kun jatkaja ei ole tiedossa, on keskiarvo 3,3. Perintö- ja lahjaverotuksen 
kohdassa ero on suuntaa antava (p<0,10). Jos jatkaja on tiedossa, on keskiarvo 
3,8, jos taas jatkaja ei tiedossa, on keskiarvo 3,2. Kauppakirjojen laatiminen ja muu 
paperisota kohdan suhteen, ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,001***). 
Jos jatkaja on tiedossa, on keskiarvo 2,8, ja jos jatkaja ei ole tiedossa, on keskiarvo 
1,9. Kaikki nämä tulokset liittyvät omistajanvaihdoksen konkreettisuuteen niissä 
tapauksissa, joissa jatkaja on tiedossa. Silloin kaikki vaihdokseen liittyvät asiat 
saavat suuremman merkityksen kuin jos jatkajaa ei ole tiedossa, koska asioihin 
pitää löytää ratkaisut yhdessä molempia osapuolia huomioiden.

Toiminnan kehittämisessä ennen omistajanvaihdosta, kaikissa muuttujissa 
löytyi tilastollisia eroja. Toiminnan kasvattamisen suhteen ero on tilastollisesti 
erittäin merkitsevä (p<0,001***). Jos jatkaja on tiedossa, on keskiarvo 3,4, kun 
taas niissä tapauksissa, joissa jatkaja ei ole tiedossa, on keskiarvo 2,0. Toiminnan 
uudistaminen kohdassa, ero on tilastollisesti merkitsevä (p<0,01**). Jos jatkaja 
on tiedossa, on keskiarvo 3,4, jos taas jatkaja ei ole tiedossa, on keskiarvo 2,7. 
Tuotantotehokkuuden parantaminen kohdassa, ero on myös tilastollisesti mer-
kitsevä (p<0,01**). Jos jatkaja on tiedossa, on keskiarvo 3,8, jos taas jatkaja ei 
ole tiedossa, on keskiarvo 2,9. Kannattavuuden parantaminen kohdassa, ero on 
tilastollisesti melkein merkitsevä (p<0,05*). Jos jatkaja on tiedossa, on keskiarvo 
4,3, kun taas niissä tapauksissa, joissa jatkaja ei ole tiedossa, on keskiarvo 3,7. 
Kakki nämä viittaavat siihen jo aiemmin todettuun, että kun jatkaja on tiedossa, 
säilyy yrittäjän vireystila korkeana ja yrityksen toiminnan kehittämiseen ja kasvat-
tamiseen panostetaan aivan eri tavalla kuin silloin, jos jatkajaa ei ole.

Omistajanvaihdokseen valmistautumisessa löytyi myös tilastollisia eroja sen 
mukaan, oliko jatkaja tiedossa vai ei. Valmistautuminen veroseuraamusten 
minimointiin kohdassa ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,001***). 33 
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prosenttia niistä, joilla on jatkaja tiedossa, olivat valmistautuneet, kun taas niistä, 
joilla jatkajaa ei ollut tiedossa ei kukaan ollut vielä valmistautunut tähän. Tämä 
saattaa johtua osaksi myös siitä, että vaihdoksen ajankohta ei ole vielä lähivuo-
sina käsillä, vaikkakin tilinpäätöksissä tulisi jo useita vuosia aikaisemmin alkaa 
valmistella vaihdosajankohdan verojen optimointia.

Myös kohdassa luopujien elannon varmistaminen omistajanvaihdoksen jälkeen 
ero on tilastollisesti merkitsevä (p<0,01**). Kaikkiaan 46 prosenttia niistä, joilla 
jatkaja on tiedossa, olivat myös valmistautuneet luopujien elannon varmista-
miseen tulevaisuudessa. Kun taas vain 15 prosenttia niistä, joilla jatkaja ei ollut 
tiedossa, olivat valmistautuneet tähän. 

Kohdassa jatkajan tukien ja avustusten varmistaminen, ero on myös tilastollisesti 
merkitsevä (p<0,01**). 46 prosenttia niistä, joilla jatkaja on tiedossa, olivat val-
mistautuneet tähän, mutta vain 12 prosenttia niistä, joilla jatkaja ei ollut tiedossa, 
olivat valmistautuneet.

Tilan kehittämiseen liittyvien resurssien varmistaminen kohdassa ero oli tilastol-
lisesti merkitsevä (p<0,01**). 40 prosenttia niistä, joilla jatkaja on tiedossa, olivat 
valmistautuneet, kun vain 8 prosenttia niistä, joilla jatkajaa ei ole tiedossa, olivat 
valmistautuneet. 

Väittämän ”emme ole toteuttaneet mitään omistajanvaihdokseen liittyviä asioita” 
suhteen ero on tilastollisesti merkitsevä (p<0,01**). 37 prosenttia niistä, joilla 
jatkaja on tiedossa, vastasi myöntävästi ja 69 prosenttia niistä, joilla jatkaja ei ole 
tiedossa, vastasi myöntävästi.

Kuten näistä tuloksista voidaan huomata, on maatilayrityksen, kuten muidenkin 
pk-yritysten, kannalta suuri merkitys sillä, onko tilalle jatkaja tiedossa vai ei. Vai-
kuttaisi siltä, että vaikka vaihdoksen ajankohta ei olisikaan aivan lähivuosina, on 
niissäkin tapauksissa jatkajan olemassa ololla merkitystä siihen, miten tilaa kehi-
tetään ja kasvatetaan tai miten tulevaan varaudutaan. Olisi siis tärkeää kiinnittää 
julkisestikin huomiota siihen, että vaikka tiloille ei tulevaisuudessa löytyisikään 
omasta perheestä jatkajaa, voitaisiin yhtä lailla tärkeänä pitää ulkopuolista jatka-
jaa. Tätä ajattelua tukee tietyllä tapaa maatalouden omistajanvaihdoksiin liittyvä 
erityisyys eli jatkuvuus. Jatkuvuuden ei ajatella liittyvän niinkään yrittäjyyteen tai 
liiketoimintaan, vaan tärkeintä olisi, että tila pysyy asuttuna ja se pidetään kun-
nossa (Lassila 2005). 
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3.4.4 Syyt omistajanvaihdokselle tulevien 10 vuoden aikana

Vastaajilta kysyttiin, mikä on syynä siihen, että tilalla suunnitellaan omistajanvaih-
dosta seuraavien 10 vuoden aikana. Vastaajat arvioivat jokaisen esitetyn syyn 
tärkeyttä asteikolla 1-5. Asteikolla 1–5 korkeimman arvon sai vaihtoehto Nykyisen 
yrittäjän eläkkeelle siirtyminen (4,2). Seuraavaksi tärkeimmäksi syyksi vastaajat 
arvioivat vaihtoehdon Nykyisen yrittäjän terveydelliset syyt (2,8). 
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Kuvio 21. Syyt tulevaan omistajanvaihdokseen.

Kaikkiaan 79 prosenttia vastaajista arvioi nykyisen yrittäjän eläkkeelle siirtymisen 
merkittäväksi (8 %) tai erittäin merkittäväksi (71 %) syyksi tulossa olevalle omista-
janvaihdokselle.  Tämä tulos on odotettu vastaajien ikäjakauman perusteellakin. 
Vastaajista 77 prosenttia oli vähintään 50-vuotias ja vähintään 60-vuotiaita vas-
taajista oli 37 prosenttia. Lisäksi tässä ryhmässä oli maatilayrittäjäksi suhteellisen 
nuorena ryhtyneitä - he olivat olleet selvästi nuorempia kuin ryhmässä, joissa 
omistajanvaihdos oli jo tehty. Moni on siis ehtinyt olla jo useita vuosikymmeniä 
yrittäjinä. Kolmanneksella vastaajista eivät nykyisen yrittäjän terveydelliset syyt 
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olleet lainkaan merkittäviä, mutta yli kolmannekselle (35 %) vastaajista se oli 
vähintäänkin merkittävä syy. Tämäkin selittyy kenties vastaajien ikärakenteella. 
Alle 50-vuotiaita oli vastaajista 23 prosenttia ja alle 60-vuotiaita 40 prosenttia. Jos 
arvioitu omistajanvaihdoksen toteuttamisaika on seuraavien 10 vuoden aikana, 
on vastaajista kuitenkin aika moni vielä alle varsinaisen eläkeiän. 

Vastaajat saivat antaa myös avoimia kommentteja kohtaan muut syyt. Vastaajat 
antoivat mm. seuraavia kommentteja: ”aika ajaa ohi”, ”ajankohta sopiva jatkajalle”, 
”innokas jatkaja tieros”, ”mahdollinen jatkaja on intoa täynnä”, ”nuorelle pitää an-
taa mahdollisuus yrittää nuorena”, ”nuorta verta mukaan”, ”toivon nuoremmasta 
polvesta apua tilan kehittämiseen ja uutta intoa” ja ”vaiheittainen luopuminen”. 
Kuten huomataan, vastauksissa korostuu halu päästää jatkaja vastuuseen silloin, 
kun siihen löytyy intoa. Tämä onkin tärkeä asia. Aikaisemmissa tutkimuksissa 
pk-yrityksissä on käynyt ilmi, että mitä pidemmälle luopuja pitkittää omistajan-
vaihdosta, sitä vähemmän jatkajalla on enää intoa jatkajaksi. Myös intoa täynnä 
oleva jatkaja alkaa kehittää yritystä ponnekkaammin, mitä aikaisemmin hän pääsee 
vastuuseen yrityksestä. 

3.4.5 Tulevaan omistajanvaihdokseen valmistautuminen

Kyselyssä kysyttiin, myös miten omistajanvaihdokseen on alettu valmistautua. 
Vastaajille annettiin seuraavat valmistautumiseen liittyvät vaihtoehdot: 1) Olem-
me valmistautuneet kirjanpidossa veroseuraamusten minimointiin, 2) Olemme 
varmistamassa luopujien elantoa omistajanvaihdoksen jälkeen, 3) Olemme 
varmistamassa, että jatkaja saa hyödynnettyä mahdolliset tuet ja avustukset, 4) 
Olemme vahvistaneet tilan kehittämiseen liittyviä resursseja, 5) Olemme mietti-
neet jatkajan sisarusten tulevaisuutta ja heille tulevia lakiosuuksia, ja viimeisenä 
vaihtoehto 6) Emme ole vielä toteuttaneet mitään omistajanvaihdokseen liittyviä 
asioita. Seuraavassa kuviossa on esitetty vastaajien antamien vastausten jakauma.
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Kuvio 22. Omistajanvaihdokseen valmistautuminen.

47 prosenttia vastaajista vastasi, ettei tulevaan omistajanvaihdokseen oltu alettu 
vielä valmistautua millään tavalla. Noin 40 prosenttia oli arvioinut vaihdoksen 
ajankohdan olevan vuosien 2022–2025 välillä, joten nämä kenties linkittyvät 
keskenään. Toisaalta aikaisemmassa haastattelututkimuksessa (Tall, Sorama & 
Varamäki 2017) kävi ilmi, että onnistuneissa omistajanvaihdostapauksissa oli 
valmistautumista tehty useiden vuosien ajan ja haastateltavat olivat sitä mieltä, 
että itse asiassa tulevaan omistajanvaihdokseen pitäisi valmistautua koko ajan. 
Esimerkiksi tilan kehittämiseen liittyviä resursseja pyrittiin varmistamaan suku-
polvi sukupolvelta. Samoin haastatteluista kävi ilmi, että myös luopujien elantoa 
omistajanvaihdoksen jälkeen varmisteltiin jo monia vuosia ennen varsinaista 
vaihdoshetkeä. Nämä kaksi vaihtoehtoa toki olivatkin kaikkein tärkeimmät asiat, 
joilla oli alettu valmistautua. Toisin sanoen ainakin suuri osa niistä tapauksista, 
joissa omistajanvaihdos oli tulossa lähivuosina, ajanjaksolla 2017–2021, oli alettu 
jo näihin asioihin paneutua. Näitä tapauksia oli kuitenkin aineistossa 59,8 pro-
senttia tapauksista, joten kaikki eivät olleet vielä alkaneet valmistautua näilläkään 
toimenpiteillä.



70 71

3.4.6 Omistajanvaihdoksen koetut haasteet/ongelmat

Vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan, missä määrin he kokivat omalla kohdallaan 
haasteiksi/ongelmiksi annetut vaihtoehdot. Kysymyksen vastausvaihtoehdot 
on muodostettu aiemmin tehtyjen omistajanvaihdostutkimusten tulosten pe-
rusteella. Vastaaja sai siis arvottaa annetun vaihtoehdon ongelmallisuuden tai 
haasteellisuuden asteikolla 1–5.
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Kuvio 23. Omistajanvaihdoksessa koetut haasteet/ongelmat.
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Kaikkein korkeimman keskiarvon (3,88) sai vaihtoehto Omistajanvaihdoksen 
suunnittelu niin, että molempien osapuolten taloudellinen asema turvataan. Seu-
raavaksi korkeimman keskiarvon sai Perintö- ja lahjaverotus, joka sai keskiarvon 
3,55. Myös muu verotus nostettiin melko merkittäväksi haasteeksi/ongelmaksi 
(ka 3,42). Rahoitus koettiin lähes yhtä suureksi haasteeksi (ka 3,41). Keskimää-
räisiksi haasteiksi arvioitiin mm. arvonmääritys, oma tietämys asiasta ja myös 
omien lasten tasapuolinen kohtelu. Kommenttikenttään kohdassa muu, annettiin 
mm. seuraavia vastauksia: tilan pieni koko ja yhtymävaihtoehto, kun kaksi poikaa 
valmiita jatkamaan sivutoimisena.

Kuten kuviosta huomataan, omistajanvaihdoksen suunnittelu niin, että molempien 
osapuolten (luopuja/jatkaja) taloudellinen asema turvataan, koetaan vastaajien 
keskuudessa merkittäväksi haasteeksi (keskiarvo 3,9). Kaikkiaan 67 prosenttia 
vastaajista pitää sitä merkittävänä tai erittäin merkittävänä haasteena/ongelmana. 
55 prosenttia vastaajista pitää perintö- tai lahjaverotusta merkittävänä tai erittäin 
merkittävänä haasteena/ongelmana (keskiarvo 3,6). Huomionarvoista kuitenkin 
on, että 40 prosenttia vastaajista pitää merkittävänä tai erittäin merkittävänä 
haasteena/ongelmana lasten tasapuolista kohtelua. 

Merkittävä huomio on myös, että alle kolmannes (29 %) vastaajista pitää osaami-
sen siirtämistä jatkajalle/ostajalle vähintäänkin tärkeänä asiana ja 39 prosenttia ei 
pidä sitä tärkeänä. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että maatiloilla jatkaja on 
yleensä ollut mukana tilan toiminnassa jo lapsuudesta lähtien, jolloin osaaminen 
on siirtynyt vuosien kuluessa. Myös ns. hiljainen tieto on siirtynyt jatkajalle ajan 
myötä rinnakkain työtä tehdessä, eikä asiaan varmaan edes ajatella mitenkään 
erityisenä asiana. 

Yrityksestä luopumisen vaikeutta ei koeta kovinkaan merkittäväksi, vaikka aikai-
semmissa tutkimuksissa on todettu, että omistajanvaihdosten jälkeen luopuja 
kokee henkistä luopumisen ja elämän hallinnan menettämisen tunteita. Tähän 
on koettu kiinnitetyn liian vähän huomiota omistajanvaihdoksiin valmistautumi-
sen yhteydessä. Tämän selvityksen aineistossa ei maatalousyrittäjillä vaikuttaisi 
ainakaan suuressa määrin koetun tätä haasteena, vaikkakin yli 10 prosenttia 
vastaajista on pitänyt sitä merkittävänä. Tämä saattaa liittyä siihen, miten luopu-
vien elinolot on järjestetty ja minkälainen elämänpiiri heillä on aikaisemmin ollut. 
Jos tilanpito on ollut ainoa merkittävä asia elämässä, saattaa sen menettäminen 
tuntua paljon vaikeammalta kuin jos elämään olisi kuulunut aikaisemmin myös 
erilaista harrastustoimintaa tai muuta kodin ulkopuolista toimintaa. Kuitenkin 
tämä on asia, johon on pk-yrittäjien omistajanvaihdoksissa pyritty kiinnittämään 
erityistä huomiota viime vuosina. Yleisestikin omistajanvaihdoksiin liittyen on 
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viime aikoina pyritty tuomaan näkemystä vaihdokseen liittyvästä pehmeästä 
puolesta. Omistajanvaihdoksissa kyse ei kuitenkaan ole pelkästään rahasta tai 
tavarasta ja niiden arvosta ja verotuksesta, vaan ihmisten elämänmuutoksesta ja 
siihen liittyvistä tavoitteista, odotuksista, epävarmuudesta ja joskus jopa peloista.

3.4.7 Tilan tämän hetken toiminnassa tärkeänä pidetyt asiat

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan annettuja vaihtoehtoja, kuinka tär-
keänä kutakin vaihtoehtoa vastaaja piti tilan tämän hetken toimintaan liittyen. 
Vaihtoehdoiksi annettiin seuraavat: toiminnan kasvattaminen, toiminnan uudis-
taminen, tuotantotehokkuuden parantaminen, kannattavuuden parantaminen 
ja jokin muu. 

Kuten kuviosta huomataan, niin kaikkein tärkeimpänä vastaajat pitivät tilan kan-
nattavuuden parantamista ja toiseksi tärkeimpänä pidettiin tuotantotehokkuuden 
parantamista. Peräti 47 prosenttia vastaajista piti kannattavuuden parantamista 
erittäin tärkeänä ja 29 prosenttia piti sitä vähintäänkin tärkeänä.
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Kuvio 24. Tilan toimintaan liittyvät tärkeät asiat tällä hetkellä.
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Tuotantotehokkuuden parantamista piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä 56 prosent-
tia vastaajista ja toiminnan uudistamistakin kaikkiaan 39 prosenttia vastaajista piti 
vähintäänkin tärkeänä. Mielenkiintoista kuitenkin on, että vain 26 prosenttia vas-
taajista piti myös toiminnan kasvattamista tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Keväällä 
2017 julkaistun Pk-yritysbarometrin mukaan koko maassa on mahdollisuuksien 
mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä 36 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla puo-
lestaan voimakkaasti kasvuhakuisia olisi 8 prosenttia yrityksistä ja kasvuhakuisia 
34 prosenttia, joten kasvuhakuisia yrityksiä olisi barometrin mukaan 42 prosenttia 
yrityksistä. Näiden lukujen valossa maatilayrittäjien kasvuhalukkuus ei kuitenkaan 
näytä olevan samassa linjassa muiden yrittäjien kanssa.
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa esitetään yhteenveto selvityksen tavoitteista ja tuloksista. Lisäksi 
luvussa käydään läpi tutkimuksen johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia.

4.1 Yhteenveto selvityksen tuloksista

Selvityksen päätavoitteena oli a) selvittää maatilayritysten omistajanvaihdoksen 
toteuttaneiden jatkajien kokemuksia ja näkemyksiä omistajanvaihdoksesta, ja 
b) saada tietoa luopujien näkemyksistä tulossa olevasta omistajanvaihdoksesta. 

Tavoitetta a lähestyttiin kuuden teeman kautta: 
1. syyt omistajanvaihdokseen
2. kuinka pitkään vaihdokseen valmistauduttiin ja mitä asioita valmistautu-

miseen kuului
3. luopujan ja jatkajan roolit omistajanvaihdoksen jälkeen
4. omistajanvaihdoksen haasteet ja arvio onnistumisesta
5. omistajanvaihdospalvelujen tärkeys ja hinta
6. maatilayrityksen kehittäminen ja kasvu.

Tavoitetta b lähestyttiin myös kuuden teeman kautta:
1. syyt omistajanvaihdokseen
2. omistajanvaihdoksen suunniteltu ajankohta
3. maatilayrityksen jatkaja
4. tulevan omistajanvaihdokseen valmistautuminen
5. koetut haasteet/ongelmat tulevassa omistajanvaihdoksessa
6. tilan tämän hetken toiminnassa tärkeänä pidetyt asiat.

Ensimmäisenä kuitenkin käydään lyhyesti läpi vastaajien ja heidän tilojensa 
taustoja. 

4.1.1 Vastaajien ja tilojen taustat

Kyselyyn vastasi 43 sellaista vastaajaa, joiden tilalla oli tehty omistajanvaihdos 
viimeisen kymmenen vuoden aikana ja 105 sellaista vastaajaa, joiden tilalla 
omistajanvaihdos oli vasta tulossa. Kaikista vastaajista eniten kuului ikäluokkaan 
50–59- vuotias ja 60-vuotias tai yli ikäluokkaan kuului toiseksi eniten vastaajia. 
Tämä ikärakenne liittynee siihen, että vastaajista kolme neljästä oli niitä, joilla 
omistajanvaihdos on vasta tulossa.  
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Koulutustaustaltaan kaikissa vastaajissa oli yli puolet ammatillisen koulutuksen 
suorittaneita ja kolmanneksella oli korkeakoulututkinto (yliopisto, korkeakoulu, 
ammattikorkeakoulu). 72 prosentilla vastaajista oli jokin muu kuin korkeakoulu-
tutkinto. Kuitenkin niillä maatiloilla, joilla omistajanvaihdos oli jo tehty ja yrittäjät 
olivat nuorempia, olivat yrittäjät myös korkeammin koulutettuja. Lähes puolella 
heistä oli korkeakoulututkinto. 

Vastaajista oli suurin osa (60 %) ollut 21–30-vuotias ottaessaan vastuun tilasta. 
Kun verrattiin niitä, joilla omistajanvaihdos on jo tehty ja niitä joilla se on vasta 
tulossa, havaittiin, että vastuunottoikä on noussut. Keskiarvot ovat 32 vuotta ja 
27 vuotta, joten aikaisemmin on vastuu tilasta otettu viisi vuotta nuorempana. 

Seuraavissa kahdessa alaluvussa esitetään tämän selvityksen tulokset päätavoit-
teittain ja teemoittain.

4.1.2 Maatilayritysten omistajanvaihdoksen toteuttaneiden 
jatkajien kokemuksia ja näkemyksiä omistajanvaihdoksesta

Tähän ryhmään kuului kaikkiaan 43 vastaajaa. Tilakoot olivat tässä ryhmässä 
suhteellisen pieniä, yli puolet oli sellaisia tiloja, joilla liikevaihto jäi alle 100 t€. Tilan 
koolla ei ollut vaikutusta esimerkiksi omistajanvaihdoksen syihin, haasteisiin, pal-
veluiden tärkeyteen eikä toiminnan muutosasteeseen. Sen sijaan tilakoko vaikutti 
siihen, kuinka pitkään omistajanvaihdokseen valmistauduttiin. Toisin sanoen, mitä 
suurempi maatilayritys, sitä pidempään vaihdokseen valmistauduttiin. 

Tuotantosuunta näillä tiloilla oli painottunut viljanviljelyyn (39,5 %) ja lypsykarja-
tiloihin (30,2 %). Kasvinviljelyä harjoitti 14 prosenttia. Muilla tuotantosuunnilla oli 
alle 10 prosentin osuus kullakin. Tuotantosuuntaa oli omistajanvaihdoksen jälkeen 
vaihdettu seitsemällä tilalla. Eläintilat olivat selvästi isompia kuin viljan- ja kasvin-
viljelytilat. Jatkaja oli ottanut eläintiloilla vastuun nuorempana kuin viljelytiloilla. 

Seuraavassa jatkajien kokemuksia ja näkemyksiä omasta omistajanvaihdokses-
taan lähestytään kuuden teeman kautta. Seuraavassa yhteenveto tuloksista 
teemoittain.

1) Syyt omistajanvaihdokseen jatkajan näkökulmasta
Luopujan ikä oli ollut kaikkein yleisin syy tehtyyn omistajanvaihdokseen, mutta 
yllättäen merkittäväksi syyksi nousi myös perinteiden jatkaminen (velvollisuus). 
Erityisesti viime mainittuun seikkaan liittyy maatilayrittäjille ominainen kiintymys 
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tilaan ja tilan jatkuvuus, joka liittyy erityisesti tilan pysymiseen asuttuna ja sen 
pitämiseen kunnossa. 

Mielenkiintoista on, että mitä suurempi tila, sitä vähemmän perinteiden jatkami-
nen oli omistajanvaihdoksen syynä. Tämä johtunee siitä, että perinteiden jatka-
minen liittyy usein sivutoimiseen maatilayrittäjyyteen ja näin ollen suhteellisen 
pieniin tiloihin. 

Tilan koko vaikutti omistajanvaihdoksen syistä toiminnan uudistamiseen ja te-
hokkuuden parantamiseen. Myös eläintiloilla nämä syyt olivat keskimääräistä 
tärkeämpiä syitä kuin viljelytiloilla. 

2) Kuinka pitkään vaihdokseen valmistauduttiin ja mitä asioita valmistau-
tumiseen kuului
Yleisin valmistautumisaika oli 1–2 vuotta, mikä vastaa yleisesti omistajanvaihdok-
siin valmistautumisen aikaa. Yli kolmannes kuitenkin ilmoitti valmistautumiseen 
kuluneen yli kaksi vuotta. Maatiloille ominaista on, että omistajanvaihdoksiin 
saatetaan valmistautua koko ajan, mikä puolestaan viittaa maatiloille ominaiseen 
jatkuvuuden vaalimiseen. 

Valmistautumisessa yleisesti keskityttiin pääosin taloudellisiin seikkoihin, kuten 
veroseuraamusten minimoimiseen sekä tukien ja avustusten maksimaaliseen hyö-
dyntämiseen. Lisäksi mitä nuorempi jatkaja oli, sitä enemmän tukien ja avustusten 
hyödyntämiseen kiinnitettiin huomiota. Myös sisarusten tasapuoliseen kohteluun 
kiinnitettiin huomiota omistajanvaihdosta suunniteltaessa. Sen sijaan luopujien 
elannon varmistamiseen tai tilan kehittämisresursseihin ei kiinnitetty läheskään 
yhtä paljoa huomiota. Luopujien elantoa on kenties varmisteltu jo aikaisemmin, 
eikä se tule enää tässä vaiheessa erityisesti esiin. Yllättävä tulos kuitenkin on.

Jatkajan iällä tai koulutustaustalla ei ollut vaikutusta valmistautumiseen eikä 
siihen, mitä asioita valmistautumisessa huomioitiin. Tilan koko vaikutti valmis-
tautumiseen kuitenkin siten, että isommilla tiloilla huomioitiin muita useammin 
tilan kehittämiseen liittyvät resurssit. 

3) Luopujan ja jatkajan roolit omistajanvaihdoksen jälkeen
Yleisimmin luopuja oli tilan toiminnassa mukana joko vain muutaman kuukau-
den tai sitten 3–4 vuotta tai edelleen.  Koska kyse oli sukupolvenvaihdoksista, 
on luonnollista, että luopujan osallistuminen saattaa jatkua pitkäänkin jo siitäkin 
syystä, että hänen työpanostaan tarvitaan tilalla. Kuitenkin tuloksissa todettiin 
tällaisen pitkällisen mukana olon vaikuttavan negatiivisesti maatilan kehittämiseen 
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siten, että jos luopuja oli korkeintaan kaksi vuotta mukana toiminnassa, tapahtuu 
enemmän muutoksia kaikilla osa-alueilla. Luopuja voi siis olla jarruna kehittämi-
selle. Toisaalta suhteellisen lyhyt yhtäaikaisen työskentelyn vaihe, joka sekin oli 
tässä aineistossa varsin yleistä, antaa sijaa pohdinnoille. Oliko tämä kummankin 
osapuolen hyväksymä ja haluama lopputulos vai oliko se kenties seurausta pro-
sessin aikana ilmenneistä erimielisyyksistä luopujan ja jatkajan välillä.

Kun yhtäaikaisen työskentelyn aika luokitellaan kahteen luokkaan: korkeintaan 
kaksi vuotta ja vähintään kolme vuotta tai edelleen, tuloksena oli, että mitä kau-
emmin luopuja jatkaa tilalla sitä tärkeämmäksi ulkopuoliset asiantuntijapalvelut 
koetaan. Erityisesti tämä koskee ulkopuolista omistajanvaihdoskonsulttia, mutta 
myös muita palvelujen tarjoajia. Kenties tämä liittyy sellaisiin omistajanvaihdos-
tilanteisiin, joissa on jotain yllättävää. 

4) Omistajanvaihdoksen haasteet ja arvio onnistumisesta
Annetuista vaihtoehdoista ei juuri mikään noussut erityiseksi haasteeksi. Vähän 
keskitasoa enemmän koettiin haasteeksi verotus, arvonmääritys ja toteuttamis-
vaihtoehtojen suunnittelu ja valinta. Huomionarvoista tässä yhteydessä on, että 
omistajanvaihdoksen jälkeisistä rooleista sopimisen koetaan olevan vähiten 
haasteellista, vaikka vaihdoksen onnistumista arvioitaessa nimenomaan tämä 
nousee merkittäväksi syyksi siihen, ettei vaihdosta koettu onnistuneeksi. 

Kuitenkin yli 40-vuotiaat kokivat arvonmäärityksen haasteellisempana kuin 
alle 40-vuotiaat maatilayrittäjät. Myös asiantuntijapalvelut vaikuttaisivat olleen 
nuoremmille hieman tärkeämpiä kuin yli 40-vuotiaille maatilayrittäjille. Samoin 
pankin palvelut olivat tärkeämpiä alle 40-vuotialle kuin vanhemmille yrittäjille. 
Koulutuksella ei sen sijaan ollut vaikutusta koettuihin haasteisiin.

Kuitenkin omistajanvaihdoksen onnistumista arvioitaessa selvästi yli puolet piti 
vaihdostaan joko onnistuneena tai erittäin onnistuneena ja alle 10 prosenttia 
koki vaihdoksen olleen epäonnistunut tai erittäin epäonnistunut. Yllättävän iso 
osa (yli viidennes vastaajista) ei ottanut kantaa suuntaan eikä toiseen. 

Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan kauppahintaa. Yli puolet piti kauppahintaa 
kohtuullisena eli ei kalliina eikä halpanakaan. Edullisena tai erittäin edullisena 
kauppahintaa piti yli kolmannes ja vain vähän yli 10 prosenttia vastaajista piti 
kauppahintaa joko kalliina tai erittäin kalliina. Tämän perusteella voidaan pää-
tellä, että kauppahinta vastaa odotuksia maatilayritysten omistajanvaihdoksissa 
useammin kuin pk-yritysten omistajanvaihdoksissa keskimäärin. 
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5) Omistajanvaihdospalvelujen tärkeys ja hinta
Kaikkein tärkeimmiksi palveluiksi nousivat pankin ja ProAgrian tarjoamat palve-
lut. Myös muiden konsulttien/asiantuntijoiden (erikseen määrittelemättömien) 
palvelut koettiin jossain määrin tärkeiksi. Myös verottajaa ja tilitoimistoa pidettiin 
jossain määrin tärkeänä. ProAgrian merkitys korostuu ehkä juuri tässä aineistossa 
jo lähtökohtaisesti, koska kysely lähti ProAgrian kautta uutiskirjeessä. Alle 40-vuo-
tiaille asiantuntijapalvelut olivat jonkin verran tärkeämpiä kuin heitä vanhemmille 
maatilayrittäjille. Lisäksi pankin palvelut olivat näille alle 40-vuotiaille tärkeämpiä 
kuin vanhemmille. Ehkä nuorille jatkajille ei ollut ehtinyt kertyä omaa varallisuutta, 
joten pankki nousi pääosaan rahoitusta haettaessa. Myös lukio- tai ammatillisen 
koulutuksen saaneet kokivat pankin palvelut tärkeämmiksi kuin korkeakoulutut-
kinnon suorittaneet. Tilan koolla oli myös jonkin verran merkitystä käytettyjen 
omistajanvaihdospalvelujen tärkeyteen. Mitä pienempi tila, sitä tärkeämpiä 
ProAgrian palvelut olivat. 

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, kuinka paljon omistajanvaihdokseen liitty-
vät omistajanvaihdoksen asiantuntijoiden kokonaiskustannukset olivat. Puolella 
vastaajista kustannukset olivat alle 2000 € ja hieman yli kolmanneksella ne olivat 
kahdesta viiteentuhanteen euroon. Asiantuntijoiden kustannukset voidaan to-
deta olevan suhteellisen alhaiset siihen nähden kuinka isoja omaisuusmassoja 
ja euromääriä omistajanvaihdoksessa kuitenkin käsitellään.

6) Maatilayrityksen kehittäminen ja kasvu
Kehittämistoimien todettiin olleen kokonaisuudessaan vähäisiä. Ainoastaan 
yhteistyökumppaneihin liittyviä toimia ja toiminnan kehittämiseen käytetyt in-
vestoinnit arvioidaan keskimääräisiksi eli ne saivat asteikolla 1–5 arvokseen 3,1. 
Esimerkiksi investointeja toiminnan kehittämiseen on ollut paljon vain vajaalla 
viidenneksellä vastaajista, kun ei lainkaan muutosta ja vähän muutosta on inves-
tointien suhteen ollut kolmanneksella vastaajista. Myöskään johtamisen suhteen 
yli puolella vastaajista ei ollut tapahtunut muutosta. 

Taustatekijöistä jatkajan koulutustaustalla on vaikutusta esimerkiksi laadunhal-
linnan kehittämiseen. Korkeakoulututkinnon suorittaneet panostavat laadunhal-
linnan kehittämiseen jonkin verran enemmän kuin muut. 

Merkittävää on, että esimerkiksi jatkajan iällä ei ollut vaikutusta toiminnan kehit-
tämiseen vaihdoksen jälkeen. Keskiarvomuuttujalla ”toiminnan muutosaste” sen 
sijaan havaittiin, että luopujan työskentelyllä oli merkitystä. Mitä kauemmin luopuja 
työskenteli tilalle (3 vuotta tai on edelleen), sitä vähemmän muutoksia oli tehty.



80

Tilan tuotantosuunta vaikutti puolestaan esimerkiksi ulkopuolisten työntekijöiden 
palkkaamiseen. Eläintiloilla, jotka olivat myös selvästi suurempia kuin viljelytilat, 
oli tässä korkeampi keskiarvo. 

Useissa aikaisemmissa pk-yrityksien omistajanvaihdoksia käsittelevissä tutki-
muksissa on käynyt ilmi, että ostaja kehittää toimintaa merkittävästi vaihdoksen 
jälkeen. Usein kehittämistä tapahtuu myös laajalla rintamalla ja kehittämisestä 
on seurauksena liiketoiminnan kasvu. Mutta myös pk-yrityksissä, varsinkin suku-
polvenvaihdostapauksissa, saattaa myyjän/luopujan jääminen pitkään mukaan 
yrityksen toimintaan, vaikuttaa negatiivisesti toiminnan muuttamiseen ja sen 
kehittämiseen.

Taulukko 7. Yhteenveto toteutetuista omistajanvaihdoksista.

Teema Kokemukset ja arviot
Syyt omistajan-
vaihdokseen 
jatkajan näkö-
kulmasta

Luopujan ikä yleisin syy kaikissa tapauksissa. 
 
Perinteiden jatkaminen oli pienemmillä tiloilla merkittävä syy. 
 
Toiminnan uudistaminen ja tehokkuuden parantaminen puoles-
taan isoilla tiloilla sekä eläintiloilla merkittäviä syitä.

Omistajanvaih-
dokseen valmis-
tautuminen

Yleisin valmistautumisaika 1–2 vuotta, kolmanneksella pidempään. 
 
Maatiloille ominaista, että valmistautumista tapahtuu koko ajan, 
jatkuvuuden turvaaminen. 
 
Valmistautumisessa keskityttiin yleisesti taloudellisiin asioihin. 
 
Mitä nuorempi jatkaja, sitä enemmän kiinnitetään huomiota 
tukien ja avustusten hyödyntämiseen, mutta luopujien elannon 
varmistamiseen ei kiinnitetty yhtä paljon huomiota. 
 
Sisarusten tasapuolinen kohtelu huomioidaan myös valmistautu-
misessa. 
 
Isommilla tiloilla huomioitiin muita useammin tilan kehittymiseen 
liittyvät resurssit.

Luopujan ja 
jatkajan roolit 
vaihdoksen 
jälkeen

Luopuja oli mukana joko vain muutaman kuukauden tai sitten 3–4 
vuotta tai on edelleen mukana. 
 
Jos luopuja oli mukana korkeintaan kaksi vuotta, tapahtui vaihdok-
sen jälkeen enemmän muutoksia ja kehittämistä kuin silloin, jos 
luopuja on pitempään mukana. 
 
Luopujan ja jatkajan pitkä yhtäaikainen työskentely vaikutti 
ulkopuolisten asiantuntijoiden, erityisesti omistajanvaihdosasian-
tuntijoiden, suurempaan käyttöön.
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Omistajanvaih-
doksen haasteet 
ja arvio onnistu-
misesta

Vastaajat eivät kokeneet mitään erityisiä haasteita toteutuneessa 
omistajanvaihdoksessaan. 
 
Hieman haasteellisiksi koettiin verotus, arvonmääritys ja toteutta-
misvaihtoehtojen suunnittelu ja valinta. 
 
Yli 40-vuotiaat jatkajat kokivat arvonmäärityksen muita haasta-
vammaksi. 
 
Asiantuntijapalvelut olivat puolestaan tärkeämpiä alle 40-vuotiaille 
jatkajille. 
 
Yli puolet piti omistajanvaihdostaan onnistuneena tai erittäin 
onnistuneena – viidennes ei ottanut kantaa suuntaan eikä toiseen.

Omistajanvaih-
dospalvelujen 
tärkeys ja hinta

Tärkeimmät pankki ja ProAgria (erityisesti pienemmille) 
 
Alle 40-vuotiaille palvelut tärkeämpiä kuin vanhemmille, erityi-
sesti pankin palvelut samoin muille kuin korkeakoulututkinnon 
suorittaneille. 
 
Puolella vastaajista asiantuntijapalveluiden kustannukset olivat 
alle 2000 euroa. Noin kolmanneksella kustannukset olivat 
2000–5000 euroa.

Maatilayrityksen 
kehitys ja kasvu 
omistajanvaih-
doksen jälkeen

Kehittämistoimenpiteet kokonaisuudessaan varsin vähäisiä. 
 
Taustamuuttujista ainoastaan luopujan työskentelyllä vaihdoksen 
jälkeen oli negatiivinen vaikutus muutosasteeseen.

4.1.3 Luopujien näkemyksistä tulossa olevasta 
omistajanvaihdoksesta

Tähän ryhmään kuului kaikkiaan 105 vastaajaa. Vastaajista valtaosa (77 %) oli 
50-vuotiaita tai sitä vanhempia. 60-vuotiaita tai yli oli 37 prosenttia. Vastaajista 52 
prosentilla oli ammatillinen koulutus ja lähes kolmannes oli suorittanut korkea-
koulututkinnon. Vastaajan ikä heijastuu koulutukseen siten, että mitä vanhempi 
vastaaja, sitä vähemmän oli korkeakoulututkinnon suorittaneita. Vastaajat olivat 
olleet tilasta vastuussa keskimäärin 29 vuotta. Keskimäärin tilasta on otettu vas-
tuun 27-vuotiaana eli noin neljä vuotta nuorempana kuin jo vaihdoksen tehneet 
jatkajat. Taulukossa 9 on esitetty luopujien profiili.

Pääasiallinen tuotantosuunta tiloilla oli viljanviljely (43,6 %). Toiseksi eniten oli 
lypsykarjatiloja (23,1 %). Muita tuotantosuuntia oli tässä ryhmässä kutakin alle 
kymmenen prosenttia. Tuotantosuuntaa oli edellisen omistajanvaihdoksen 
jälkeen vaihtanut lähes puolet tiloista. Jos olisi tiedossa tuotantosuunnan vaih-
dosajankohta, olisi kenties voitu nähdä, oliko tuotantosuuntaa vaihdettu jatkajaa 
silmällä pitäen. 
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Taulukko 8. Luopujien profiili.

 kaksi kolmasosaa yli 50-vuotiaita
 yli puolella ammatillinen koulutus
 ollut vastuussa tilasta keskimäärin 29 vuotta 
 ottanut vastuu tilasta keskimäärin 27-vuotiaana

Seuraavassa luopujien näkemyksiä ja arvioita tulossa olevasta omistajanvaihdok-
sesta, joita lähestyttiin kuuden teeman kautta. Seuraavassa yhteenveto tuloksista 
teemoittain.

1) Syyt omistajanvaihdokseen
Nykyisen yrittäjän eläköityminen oli selkeästi merkittävin syy tulevaan omista-
janvaihdokseen. Neljä viidestä yrittäjästä ilmoitti tämän merkittäväksi tai erittäin 
merkittäväksi syyksi. Kolmanneksella vastaajista oli nykyisen yrittäjän terveydelliset 
syyt myös merkittävä tai erittäin merkittävä syy omistajanvaihdokseen. Nämä 
yrittäjät olivat ottaneet vastuun tilasta suhteellisen nuorina, joten moni on ehtinyt 
tehdä jo pitkän uran fyysisesti raskaassa työssä. 

Monissa avoimissa vastauksissa käy toisaalta ilmi, että jatkajalle halutaan antaa 
mahdollisuus silloin, kun intoa ja halua riittää. Lisäksi haluttiin tehdä tilaa uudelle 
osaamiselle tilan toiminnan kehittämisessä. 

2) Omistajanvaihdoksen suunniteltu ajankohta
Lähes puolet vastaajista arvioi omistajanvaihdoksen tapahtuvan vuosien 2019–
2021 välisenä aikana. Seuraavaksi eniten tulisi omistajanvaihdoksia tapahtumaan 
ajanjaksolla 2022–2024. Tämän ja tulevan vuoden aikana arvioidaan tapahtuvan 
lähes viidennes omistajanvaihdoksista. Lähes kaksi kolmesta omistajanvaihdok-
sesta tulisi siis tapahtumaan vuosien 2019 ja 2024 välillä.  

Kun vastaajat jaettiin kahteen luokkaan arvioidun ajankohdan mukaan (seuraavan 
viiden vuoden aikana ja 6–10 vuoden aikana), oli joitain huomioita sen suhteen, 
miten suhtauduttiin omistajanvaihdoksen haasteisiin. Esimerkiksi verotuksen, 
arvonmäärityksen ja kauppakirjojen osalta koettiin olevan enemmän haasteita 
niillä, joilla vaihdoksen ajankohta on lähempänä. Yksittäisissä muuttujissa todettiin 
myös jonkin verran olevan eroja kahden ryhmän välillä. Toiminnan kasvattaminen 
on tärkeämpää niille, joilla omistajanvaihdoksen ajankohta on lähempänä. 
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Myös omistajanvaihdokseen valmistautumisessa oli joitain eroja eri ryhmien 
suhteen. Niillä tiloilla, joilla omistajanvaihdoksen on suunniteltu tapahtuvan 
seuraavien viiden vuoden aikana, huomioidaan esimerkiksi luopujien elannon var-
mistaminen ja jatkajan tukien ja avustusten hyödyntäminen aivan eri tavalla kuin 
niissä tapauksissa, joissa omistajanvaihdos tulee tapahtumaan vasta myöhemmin. 

Eri tuotantosuuntien välillä ei ollut ajankohdan suhteen eroja, eikä myöskään 
eri kokoisilla tiloilla. Ajankohdalla ei ollut myöskään eroa siinä oliko tilan jatkaja 
tiedossa vai ei. Sen sijaan omistajanvaihdokseen valmistautumisessa oli eroja 
ajankohdan suhteen. Niillä, joilla omistajanvaihdos on ajankohtainen aikaisin-
taan kuuden vuoden kuluttua, oli luopujien elannon varmistamiseen varautunut 
vasta viidennes vastaajista. Samoin jatkajan tukien ja avustusten hyödyntämisen 
suhteen valmisteluja oli tehty vain noin joka viidennellä tilalla niistä, joissa omis-
tajanvaihdos tulisi tapahtumaan aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua. Toisin 
sanoen, mitä lähempänä vaihdoksen ajankohta on, sitä konkreettisempia ovat 
myös vaihdokseen liittyvät suunnitelmat. 

3) Maatilayrityksen jatkaja
Kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti, että jatkaja on tiedossa. Lähes kaikissa 
tapauksissa (yhtä lukuun ottamatta) jatkaja on oma lapsi tai lapset. Ellei jatkaja 
ollut tiedossa, mainittiin syyksi mm. se, ettei perheessä ole jatkajaa tai lapset 
eivät ole kiinnostuneita. Myös maatilojen huono kannattavuus mainittiin syynä ja 
maatilayrittäjyyttä pidettiin huonona uravaihtoehtona. Joillakin tiloilla lapset olivat 
vielä liian nuoria, eikä niillä tiloilla ollut vielä mietitty jatkajakysymystä. 

Ei ole yllätys, että kysymys jatkajasta osoittautui monien asioiden suhteen kaik-
kein merkittävimmäksi erottelevaksi tekijäksi. Esimerkiksi toiminnan kehittämisen 
suhteen tällä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero. Kun jatkaja on tiedossa, 
kehitetään yritystä omistajanvaihdokseen toteuttamiseen saakka, kuten muissakin 
tutkimuksissa on osoitettu (esim. Sottomayor ym. 2011). 

Myös verotus, arvonmääritys ja kauppakirjat koettiin haasteellisemmaksi niissä 
tapauksissa, joissa jatkaja oli tiedossa. Luonnollisesti luopujan ja jatkajan väliset 
keskustelut nostavat esiin näitä kysymyksiä ja ne koetaan haasteiksi, kun niihin 
pitää löytyä molempia osapuolia tyydyttävä tulos.

Merkittävää on, että mitä isompi tila on kyseessä, sitä useammin jatkaja on 
tiedossa. Kun tilan liikevaihdon keskiarvo on noin 460 000 euroa vuodessa, niin 
jatkaja on yleensä jo tiedossa. Jos tilan liikevaihdon keskiarvo puolestaan jää alle 
160 000 euron, niin jatkajaa ei ollut tiedossa. 
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Kaikkein tärkeimpiä löytöjä oli toiminnan kehittämisen ja kasvattamisen suhteen. 
Jos jatkaja oli tiedossa, ovat tilan toiminnan kasvattaminen, toiminnan uudista-
minen, tuotantotehokkuuden parantaminen ja kannattavuuden parantaminen 
merkittävämpiä kuin niillä tiloilla, joilla ei ollut jatkajaa tiedossa. 

Myös sellainen asia kuin valmistautuminen veroseuraamusten minimointiin riip-
pui siitä, oliko jatkaja tiedossa vai ei. Samoin luopujien elannon varmistamiseen 
omistajanvaihdoksen jälkeen vaikutti se, oliko jatkaja tiedossa. Niin ikään jatkajan 
tukien ja avustusten varmistamiseen varauduttiin selvästi enemmän niillä tiloilla, 
joilla jatkaja oli tiedossa. Lisäksi tilan kehittämiseen liittyvien resurssien varmista-
miseen varauduttiin enemmän niillä tiloilla, joilla jatkaja oli olemassa. 

Jatkajan olemassaolo on siis merkittävä asia maatilayrityksen elinkaarella. Kuten 
aikaisemmin todettiin, olisi tärkeää huomioida, että vaikka tiloille ei tulevaisuu-
dessa löytyisikään omasta perheestä jatkajaa, voitaisiin yhtä lailla tärkeänä pitää 
ulkopuolisen jatkajan löytymistä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että 
esimerkiksi Euroopassa maataloutta pidetään lähes yksinomaan periytyvänä ja 
tilat siirtyvät vain perintökaaren kautta jatkajille. Pyykkönen (1998) on todennut, 
että yhä enemmän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että tila siirtyy jatkajalle 
myös muuta kautta. Samaan viittaa myös Piipponen (2017) todetessaan, että 
koulutustason noustessa yhä useampi mahdollinen perijä lähtee maataloutta 
tuottavammalle alalle, mutta maatalousalalle voisi olla mahdollisesti muita tu-
lijoita. Tämä vaatisi markkinointia niiltä tiloilta, joilla jatkajakysymys uhkaa koko 
tilan jatkuvuutta. Toisaalta myös tilan myyminen jo toimivalle maatilayrittäjälle 
olisi varteenotettava vaihtoehto. Jatkuvuus tulisi ymmärtää siten, että tärkeintä 
on tilan pysyminen asuttuna (Lassila 2005).

4) Tulevaan omistajanvaihdokseen valmistautuminen
Yllättäen lähes puolet vastaajista ilmoitti, etteivät olleet alkaneet valmistautua 
vielä millään tavalla tulevaan omistajanvaihdokseen. Toisaalta noin 40 prosenttia 
vastaajista oli arvioinut vaihdoksen tapahtuvan vuosien 2022–2025 välillä, joten 
ehkä nämä ovat yhteydessä keskenään. Kuitenkin aikaisemmassa haastatte-
lututkimuksessa (Tall, Sorama & Varamäki 2017) kävi ilmi, että onnistuneissa 
maatilojen omistajanvaihdoksissa oli valmistautumista tehty useiden vuosien ajan 
ennen vaihdosta ja joissain tapauksissa jopa koko luopujan maatilayrittäjyyden 
ajan. Esimerkiksi tilan kehittämiseen liittyviä resursseja on pyritty varmistamaan 
sukupolvi sukupolvelta. Samoin luopujien elantoa oli pyritty varmistelemaan jo 
pitkään. Nämä vaihtoehdot nousivat toki tässäkin kyselyssä asioiksi, joihin use-
ampi vastaaja oli alkanut valmistautua. Kuitenkaan eivät kaikki sellaisetkaan, joilla 
vaihdos on tulossa jo lähivuosina.
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Mitä vanhempi vastaaja, sitä enemmän valmistautumisessa pyrittiin varmistamaan 
luopujien elantoa vaihdoksen jälkeen. Tässä kenties omistajanvaihdoksen ajan-
kohdan läheisyys tekee luopujien tulevaisuuden varmistamisesta konkreettisen.

5) Koetut haasteet/ongelmat tulevassa omistajanvaihdoksessa
Kaikkein yleisimmin haasteeksi koettiin omistajanvaihdoksen suunnittelu niin, että 
molempien osapuolien taloudellinen asema turvataan. Yli puolet vastaajista kokee 
perintö- ja lahjaverotuksen haasteena tai ongelmana. Lähes puolet vastaajista 
pitää myös lasten tasapuolista kohtelua merkittävänä tai erittäin merkittävänä 
haasteena/ongelmana. 

Toisaalta esimerkiksi osaamisen siirtämistä jatkajalle piti vajaa kolmannes 
haasteena, mutta lähes 40 prosenttia vastaajista ei pidä sitä lainkaan tärkeänä. 
Useimmiten jatkaja on kasvanut ja työskennellyt maatilalla koko ikänsä. Tällöin 
osaamista siirtyy luonnostaan rinnakkain ja yhdessä työskennellen. 

Yrityksestä luopumista ei myöskään pidetä merkittävänä haasteena/ongelmana. 
Omistajanvaihdostutkimuksissa on tullut esiin, että luopujalle voi olla lopulta 
vaikeaa päästää irti. Kuitenkin yksi kymmenestä vastaajasta koki tämän haastee-
na. Tämä saattaa liittyä esimerkiksi siihen, minkälaisia aktiviteetteja luopujalla 
on aikaisemmin ollut ja myös siihen, miten luopujien elinolot on vaihdoksessa 
järjestetty. Tämä on asia, johon on pk-yritysten omistajanvaihdosten yhteydessä 
pyritty kiinnittämään huomiota, koska kyse ei kuitenkaan ole pelkästään rahasta 
tai tavarasta ja niiden arvosta ja verotuksesta, vaan kyse on ihmisten elämän-
muutoksesta ja siihen liittyvistä tavoitteista, epävarmuudesta ja jopa peloista. 
Joskus myös jopa identiteetistä.

Tuotantotehokkuuden parantaminen oli tärkeämpi syy omistajanvaihdokselle 
alle 60-vuotiaille kuin sitä vanhemmille. Tätä voidaan pitää yllättävänä ja jossain 
määrin ristiriitaisena tuloksena sen kanssa, että yleensä mitä lähempänä eläkeikä 
on, sitä enemmän kehittämiseen pitäisi panostaa. Tämä toki riippuu esimerkiksi 
siitä, onko jatkaja tiedossa vai ei. Tuotantotehokkuuden parantaminen oli myös 
hieman tärkeämpi muille kuin korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Koulutus vaikutti puolestaan siten, että muut kuin korkeakoulutetut kokivat ar-
vonmäärityksen hieman isompana haasteena verrattuna korkeakoulututkinnon 
suorittaneisiin. Ehkä korkeakoulututkinto antaa arvonmääritykseen paremmat 
valmiudet. 
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6) Tilan tämän hetken toiminnassa tärkeänä pidetyt asiat
Kaikkein tärkeimpänä vastaajat pitivät tilan kannattavuuden parantamista ja toi-
seksi tärkeimpänä pidettiin tuotantotehokkuuden parantamista. Liki puolet piti 
kannattavuuden parantamista erittäin tärkeänä ja lähes kolmannes vastaajista 
piti sitä tärkeänä. Myös toiminnan uudistamista piti tärkeänä tai erittäin tärkeä-
nä kaikkiaan 39 prosenttia vastaajista. Toiminnan kasvattaminenkin on tärkeää, 
mutta vain viidennekselle vastaajista, mikä jää selvästi muiden pk-yritysten kas-
vuhakuisuudesta jälkeen. 

Seuraavassa taulukossa on tiivistetty yhteenveto teemoittain kyselyn tuloksista.

Taulukko 9. Yhteenveto tulossa olevista omistajanvaihdoksista.

Teema Vastaajien kokemukset ja arviot

Syyt tulossa 
olevaan omistajan-
vaihdokseen

Nykyisen yrittäjän eläköityminen merkittävin syy – kolmannek-
sella myös terveydelliset syyt ovat tärkeitä. 
 
Jatkajalle halutaan myös antaa mahdollisuus silloin, kun intoa ja 
halua riittää ja toisaalta halutaan tehdä tilaa uudelle osaamiselle 
toiminnan kehittämisessä.

Omistajanvaihdok-
sen suunniteltu 
ajankohta

Lähes puolet arvioi ajankohdaksi 2019–2021. 
 
Toiminnan kasvattaminen on tärkeää niillä tiloilla, joilla ajankoh-
ta on lähitulevaisuudessa. 
 
Jos vaihdos on tulossa seuraavien viiden vuoden aikana, 
huomioitiin luopujien elannon varmistaminen sekä jatkajien 
tukien ja avustusten hyödyntäminen enemmän kuin niillä tiloilla, 
joilla ajankohta on myöhemmin.

Maatilan jatkaja Kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti, että jatkaja on tiedossa ja 
yhtä lukuun ottamatta jatkaja oli luopujan lapsi tai lapset. 
 
Mitä isompi tila, sitä todennäköisemmin jatkaja on tiedossa. 
 
Jos luopujalla oli lapsia, mutta he eivät olleet kiinnostuneet 
jatkamaan, oli syinä muiden uravaihtoehtojen houkuttelevuus ja 
maatalouden heikot tuotto-odotukset. 
 
Jos jatkaja on tiedossa, vaikuttaa se positiivisesti toiminnan 
kehittämiseen ennen vaihdosta – toiminnan kasvattaminen, 
toiminnan uudistaminen, tuotantotehokkuuden parantaminen 
ja kannattavuuden parantaminen ovat merkittävämpiä kuin 
niillä tiloilla, joilla jatkajaa ei ollut tiedossa. 
 
Jatkajan olemassa olo vaikutti positiivisesti myös sellaisiin 
valmistautumisessa huomioon otettaviin asioihin kuin veroseu-
raamusten minimointiin, luopujien elannon varmistamiseen, 
jatkajan tukien ja avustusten varmistamiseen sekä tilan kehittä-
miseen liittyvien resurssien varmistamiseen.
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Tulevaan omista-
janvaihdokseen 
valmistautuminen

Lähes puolet vastaajista eivät olleet valmistautuneet vielä 
millään tavalla. 
 
Mitä vanhempi vastaaja, sitä enemmän valmistautumisessa 
pyrittiin varmistamaan luopujien vaihdoksen jälkeistä elantoa. 

Koetut haasteet/
ongelmat tulevassa 
omistajanvaihdok-
sessa

Yleisin haaste koettiin olevan omistajanvaihdoksen suunnittelu 
niin, että molempien osapuolien taloudellinen asema turvataan. 
 
Yli puolet koki perintö- ja lahjaverotuksen ongelmana. 
 
Lasten tasapuolisen kohtelun koki haasteeksi lähes puolet 
vastaajista.

Tilan tämän hetken 
toiminnassa 
tärkeänä pidetyt 
asiat

Kaikkein tärkein on kannattavuuden parantaminen ja toiseksi 
tärkein on tuotantotehokkuuden parantaminen. 
 
Myös toiminnan uudistaminen oli tärkeää lähes puolelle 
vastaajista.

Lisäksi seuraavassa taulukossa esitetään lyhyt yhteenveto maatilayritysten ja 
muiden pk-yritysten omistajanvaihdosten vertailusta. Kuten huomataan maati-
layritysten omistajanvaihdokset poikkeavat vain vähän muiden pk-yritysten omis-
tajanvaihdoksista. Esimerkiksi perinteiden jatkaminen on erityisesti maatilojen 
sukupolvenvaihdoksiin liittyvä ilmiö. 
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Taulukko 10. Vertailu maatilayritysten ja muiden pk-yritysten omistajanvaihdoksista.

Teema Maatilayritys Pk-yritys

Syyt omistajanvaih-
dokseen

Luopujan ikä.

Perinteiden jatkaminen.

Yrityksen uudistaminen.

Ostajan/jatkajan ja 
myyjän/luopujan 
yhtäaikainen 
työskentely

Lähes puolet muutamia 
kuukausia ja toiset lähes 
puolet yli kolme vuotta.

Vuoden tai enemmän.

Viidennes ei lainkaan.

Omistajanvaih-
dosprosessin 
onnistuminen

Yli puolet piti omistajanvaih-
dosta vähintään onnistunee-
na.

Yli puolet piti kauppahintaa 
kohtuullisena.

Omistajanvaihdoksen 
haasteet koettiin vähäisinä, 
vähän keskitasoa haasteelli-
semmaksi koettiin verotus, 
arvonmääritys ja toteuttamis-
vaihtoehtojen suunnittelu ja 
valinta.

Yli viidesosa pitää omistajan-
vaihdosta onnistuneena.

Ostajien mielestä kauppahinta 
on pääosin ollut kohdallaan.

Arvonmääritys ja myyjän 
liian korkea kauppahinta 
ainoat suuremmat ongelmat 
omistajanvaihdosprosessin 
aikana, muut ongelmat 
vähäisiä.

Omistajanvaihdos-
palvelujen tärkeys 
ja kustannukset

Kolme tärkeintä:

Pankin palvelut.

ProAgrian palvelut.

Muun omistajanvaihdoskon-
sultin palvelut.

Kustannukset: 85 % enintään 
5 000 €

Kolme tärkeintä:

Finnveran palvelut.

Pankin palvelut.

Tilitoimiston palvelut.

Kustannukset keskimäärin 
8 188 €.

Toiminnan kehittä-
minen vaihdoksen 
jälkeen

Kehittämistoimet varsin 
vähäisiä.

Yhteistyökumppaneihin 
liittyvät toimet ja toiminnan 
kehittämiseen käytetyt 
investoinnit merkittävimmät 
kehittämiskohteet

Keskimäärin ostajien tekemät 
muutokset maltillisia.

Eniten ostajat panostaneet 
toimintatavan ja strategian 
muuttamiseen/kehittämiseen 
sekä yrityksen tavoitteiden 
uudelleen asettamiseen.
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4.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Maatilojen sukupolvenvaihdosten tarkastelu on juuri nyt ajankohtaista, sillä 
EU-komissio edellyttää varhaiseläkkeiden lopettamista maataloudessa. Siksi 
luopumistukijärjestelmä loppuu vuoden 2018 lopussa. Arviolta puolet sukupol-
venvaihdoksista toteutetaan tällä hetkellä luopumistuen turvin. Mikäli maatilojen 
sukupolvenvaihdosten tukeminen lopetetaan, on vaarana, että tilojen sukupol-
venvaihdokset siirtyvät myöhäisemmäksi ja niiden toteuttaminen vaarantuu 
kokonaan. Nykyisen järjestelmän päättyessä joudutaan ottamaan kantaa siihen, 
miten tuleva muutos vaikuttaa jatkossa nuorten viljelijöiden investointimahdol-
lisuuksiin sekä luopujan ikään. (Hietala ym. 2017.) 

Tulossa olevat muutokset muuttavat oleellisesti maatilayritysten omistajanvaih-
dosten kenttää. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että 
jatkajan ikä on viimeisten 10 vuoden aikana toteutuneissa omistajanvaihdoksissa 
korkeampi kuin aikaisemmin. Se yrittäjäsukupolvi, joka nyt on luopumassa, on 
ottanut tilan haltuunsa keskimäärin viisi vuotta nuorempana. Tulossa olevat 
muutokset saattavat vaikuttaa tähän niin, että jatkajan vastuunottoikä nousee 
edelleen. Kyselyyn vastanneista kaksi kolmasosaa arvioi tilan omistajanvaihdoksen 
tapahtuvan seuraavien viiden vuoden aikana, joten erilaisilla omistajanvaihdok-
sia tukevilla toimenpiteillä alkaa olla kiire. Tuloksista näkyy huoli tästä. Tulossa 
olevissa omistajanvaihdoksissa suurimmaksi haasteeksi/ongelmaksi koettiin 
omistajanvaihdoksen suunnittelu niin, että molempien osapuolten taloudellinen 
asema turvataan. 

Toisaalta myös luopujan ikä, joka oli tärkein syy omistajanvaihdoksen suunnitte-
luun, nousee myös. Maatilayrittäjät ovat tähän asti olleet eläkkeelle siirtyessään 
esimerkiksi palkansaajia vanhempia, vaikkakin hieman nuorempia kuin yrittäjät 
keskimäärin. Toisaalta fyysisestikin suhteellisen raskas työ aiheuttaa useimmille 
myös terveydellisiä haittoja. Tästä saattaa seurata, että pitkittyessään maatilojen 
omistajanvaihdokset saavat aikaan sen, ettei tilojen kehittämistä enää tapahdu, 
vaan ne vähitellen kuihtuvat pois markkinapaineiden alla. 

Lisäksi ongelmaksi on nousemassa se, ettei jatkajia enää löydy, ainakaan omasta 
perheestä. Maatilojen jatkajaehdokkailla on muitakin uravaihtoehtoja tarjolla ja 
toisaalta maatalouden heikko kannattavuus ja epävarmat tulevaisuuden näkymät 
eivät kaikkien maatilayrittäjäperheiden lapsia kiinnosta. Olisi siis mietittävä keinoja 
niiden maatilojen, joille jatkajaa ei omasta perheestä löydy, muita vaihtoehtoja 
toiminnan jatkamiselle. Tilojen määrä on vähentynyt viimeisten 40 vuoden aikana 
dramaattisesti. Toisaalta tilojen koko on kasvanut. Omistajanvaihdoksia ajatel-
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len saatetaan kohta olla tilanteessa, jossa tilakoot ovat niin isot, ettei niitä enää 
järkevästi voida siirtää jatkajille. Tämän vuoksi olisi myös mietittävä uudenlaisia 
omistamisen ja osallistumisen muotoja maatilayrityksissä. Myös maatilayritysten 
myynti perheen ulkopuolisille ostajille olisi otettava huomioon tulevissa säädök-
sissä. Tulisi lähteä ajatuksesta, että tärkeintä on tilan jatkuminen, ei niinkään se, 
kuka sen kulloinkin omistaa.

Tilan koolla ja tuotantosuunnalla on kuitenkin vaikutusta siihen, onko jatkaja 
tiedossa vai ei. Suuremmilla (liikevaihdolla mitattuna) ja eläintiloilla on toden-
näköisimmin jatkaja tiedossa. Pienemmillä (lv. alle 160 t€) tiloilla ja erityisesti 
viljelytiloilla on vaikeampaa löytää jatkajaa ainakaan omasta perheestä. Usein 
tällaisen tilan jatkaja jatkaakin tilaa sivutoimisena perinteiden velvoittamana. 
Monella tilalla on tuotantosuuntaa vaihdettu edellisen omistajanvaihdoksen 
jälkeen. Uusi tuotantosuunta on kenties valittu sen vuoksi, että se mahdollistaisi 
tällaisen sivutoimisuuden.

Se, että jatkaja on tiedossa, vaikuttaa moniin asioihin tilalla jo ennen omistajan-
vaihdosta. Jos jatkaja on tiedossa, ovat tilan toiminnan kasvattaminen, toiminnan 
uudistaminen, tuotantotehokkuuden parantaminen ja kannattavuuden paran-
taminen merkittävämpiä kuin niillä tiloilla, joilla ei ollut jatkajaa tiedossa kyselyn 
ajankohtana.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että omistajanvaihdoksen jälkeinen kehittämi-
nen on kuitenkin jäänyt melko vähäiseksi. Toisaalta kuitenkin niillä tiloilla, joilla 
vaihdos on vasta tulossa, on pyritty kasvattamaan toimintaa. Ennen vaihdosta 
on järkevää kehittää toimintaa ja vaihdoksen jälkeen tulisi keskittyä toiminnan 
kasvattamiseen tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vauhdittamana. Pk-yrityksiin 
liittyvissä tutkimuksissa onnistuneissa omistajanvaihdoksissa näin tapahtuukin. Li-
säksi tässä, kuten monessa muussakin omistajanvaihdostutkimuksessa, luopujan 
rooli vaihdoksen jälkeen liittyy myös yrityksen kehittämiseen vaihdoksen jälkeen. 

Omistajanvaihdoksissa on kyse osaamisen, omistajuuden ja johtamisen siirrosta. 
Maatiloilla ei osaamisen siirtoa ole toistaiseksi koettu millään tavalla haasteeksi. 
Näin usein sukupolvenvaihdoksissa, joita maatilojen omistajanvaihdokset tois-
taiseksi pääsääntöisesti ovatkin. Mikäli maatilojen omistajanvaihdoksia tulevai-
suudessa tapahtuu myös ulkopuolisten ostajien kanssa, tukee kenties tämäkin 
vaihdosprosessin osa huomioida. Omistajuuden siirto tapahtuu usein melko 
yksiselitteisesti, mutta johtamisen siirto saattaakin muodostua vaihdoksen suu-
rimmaksi haasteeksi. Tällä on vaikutusta niin yrityksen kehittämiseen vaihdoksen 
jälkeen kuin myös siihen, kuinka onnistuneena omistajanvaihdos koetaan. Niillä 
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tiloilla, joilla luopuja osallistui tilan toimintaan korkeintaan kaksi vuotta vaihdoksen 
jälkeen, todettiin tapahtuvan enemmän muutoksia kuin niillä tiloilla, joissa luopuja 
oli mukana toiminnassa pidempään kuin kolme vuotta.

Yleisesti omistajanvaihdos vaatii aikaa. Kuitenkin lähes puolet ei ollut vielä val-
mistautunut millään tavalla tulossa olevaan omistajanvaihdokseen. Tiloilla, joilla 
vaihdos oli jo tehty, omistajanvaihdokseen valmistauduttiin keskimäärin 1–2 vuot-
ta. Tämä vastaa muiden pk-yritysten omistajanvaihdokseen valmistautumiseen 
käytettyä aikaa. Maatiloilla tosin saatetaan tietyllä tavalla valmistautua seuraavaan 
omistajanvaihdokseen heti edellisen toteuduttua. Pääpaino valmistautumisessa 
vaikuttaa olevan pääosin taloudellisissa asioissa. Kuitenkin saattaisi olla tarpeen 
pohtia esimerkiksi tarkemmin luopujan roolia ja erityisesti luopujan henkiseen 
puoleen liittyvä seikkoja, vaikka se tässä tutkimuksessa koettiin vähiten haasteel-
liseksi. Luopumisen tuska näkyy kuitenkin esimerkiksi siinä, että luopuja pyrkii 
edelleen ottamaan johtajuutta tilasta vielä pitkään omistajuuden siirron jälkeen.  
Ainakin näistä asioista pitäisi vaihdokseen valmistauduttaessa puhua ja luoda 
selkeät pelisäännöt tulevaan. 

Omistajanvaihdos koettiin pääsääntöisesti onnistuneeksi. Samoin kauppahinta 
koettiin pääosin kohtuullisena, ei siis kalliina eikä halpana. Nämä vastaavat muiden 
yritysten omistajanvaihdosten tutkimustuloksia, joskin onnistuminen vaikuttaisi 
olevan maatiloilla parempi. Maatilojen omistajanvaihdoksissa käytetään erilaisia 
asiantuntijapalveluja ja näiden palveluiden kokonaiskustannukset vaikuttavat 
varsin kohtuullisilta omistajanvaihdoksen yhteydessä käsiteltäviin omaisuus-
massoihin verrattuna.

Kaiken kaikkiaan maaseutuyritysten omistajanvaihdokset tulevat jo lähitulevai-
suudessa vastaamaan yhä enemmän muiden yritysten omistajan-/sukupolven-
vaihdoksia. Maatilayritykset kokevat saman haasteen kuin muutkin pk-yritykset 
– ostajaa/jatkajaa ei löydykään. Tällaisessa tilanteessa pk-yritykset realisoivat 
yrityksen omaisuuden ja lopettavat liiketoiminnan. Samalla tavoin tullee käymään 
maatiloille, ja on jo käynytkin. Isot tilat ostavat tai vuokraavat peltoa, jota omistaja 
ei enää itse viljele. Maatiloilla on usein kuitenkin isot tuotantotilat, joita on kenties 
vaikea realisoida. Luopujan onkin siinä vaiheessa mietittävä, mitä tällä kiinteällä 
omaisuudella tehdään. 

Omistajanvaihdosta edeltävänä toimenpiteenä on tullut mukaan maatilan yhti-
öittäminen osakeyhtiöksi. Eri omaisuuseriä voidaan siirtää eri yhtiöihin ja ratio-
nalisoida näin omistajanvaihdosta. Voidaan valita, mitä halutaan säilyttää itsellä 
ja mitä voidaan myydä ulkopuolisille. Jatkajankin kannalta tällainen yhtiöittäminen 
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saattaa olla järkevää, koska silloin voidaan päättää, missä järjestyksessä omista-
juutta siirtyy. Tämä kenties helpottaisi myös jatkajan vakuuksien riittävyyttä, joka 
tällä hetkellä saattaa olla iso ongelma. Varsinkin jos, jatkaja on nuori, saattavat 
vakuudet olla iso haaste. Ehkä tähän tulisi kehittää jonkinlainen valtiontakausjär-
jestelmä, kenties vaikka osittainen takaus tai turvaava vakuus pankille. Sellainen 
nostaisi toki rahan hintaa, mutta se olisi kuitenkin suhteellisen toissijainen seikka. 
Tietenkin tämä edellyttäisi, että tilan talous on terveellä pohjalla. 

Pk-yritysten omistajanvaihdoksissakin on havaittu, että yrityksen myyminen osissa 
saattaa olla helpompaa kuin koko yrityksen myynti kerralla. Ongelmana maatilojen 
osakeyhtiömuotoisessa toiminnassa kuitenkin on, että osakeyhtiön tilinpäätös 
ei sellaisenaan kelpaakaan verottajalle, vaan osakeyhtiön tilinpäätös muutetaan 
MVL:n mukaiseen tilinpäätökseen. Ehkä säädöstä pitäisi muuttaa niin, että osa-
keyhtiön suoriteperusteinen tilinpäätös kelpaisi sellaisenaan. Osakeyhtiöitä on 
tällä hetkellä vasta muutaman prosentti Suomen maatiloista, mutta niitä tulee 
joka vuosi pari prosenttia lisää.

Maatilojen kasvuvauhti, joka tarkoittaa aina vain isompia ja isompia tiloja ja yri-
tyksiä, asettaa omistajuuden ja johtamisen sekä osaamisen vaateet aivan uudelle 
tasolle. Tämä tullee näkymään ehkä myös niin, että omistaja/yrittäjä siirtyy yhä 
enemmän johtajan rooliin ja jättää operatiiviset tehtävät palkatuille osaajille. Joh-
tajan tulee keskittyä strategiseen johtamiseen. Lähtökohtana tulisi maatiloillakin 
pitää omistajastrategiaa ja johtaa siitä yrityksen strategia. Kun strategia on valmii-
na mietittynä, se helpottaa esimerkiksi rahoitusneuvotteluja. Joka tapauksessa 
maatilayrittäjienkin on tulevaisuudessa hallittava kaikki liiketoimintaosaamisen 
osa-alueet, myös henkilöstöjohtamisen.
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Taulukko 11. Toimenpide-ehdotuksia.

 Mietittävä keinoja, millä molempien osapuolten taloudellinen asema turvataan  
omistajanvaihdoksen jälkeen, jotta vaihdoksia tulevaisuudessakin tapahtuisi.

 Mietittävä keinoja, joilla vauhditetaan omistajanvaihdoksia niin, etteivät ne 
pitkittyisi, jolloin tilojen kehittäminen taantuu.

 Luotava uusia järjestelmiä, jotta yhä isommat tilat voidaan edelleen siirtää suku-
polvelta toiselle tai ikääntyvältä luopujalta uudelle omistajalle (omistajille).

 Huomioitava maatilayrityksen myynti perheen ulkopuoliselle jatkajalle.

 Ylläpidetään tietoisuutta siitä, että maatilayritykselle etsitään jatkaja jo hyvissä 
ajoin ennen vaihdosta, jotta tilan kehittäminen jatkuu omistajanvaihdokseen asti ja 
sen jälkeenkin.

 Ylläpidetään tietoisuutta siitä, että omistajanvaihdos vaatii aikaa ja mitä aikaisem-
min valmistautuminen aloitetaan, sitä paremmin vaihdoksessa onnistutaan.

 Otetaan keskusteluun myös luopujan rooli ja luopumisen aiheuttamat henkiset 
haasteet

 Huomioidaan, että sovitaan selkeät pelisäännöt ja aikataulut luopujan roolista 
omistajanvaihdoksen jälkeen.

 Huomioitava ja ylläpidettävä tietoisuutta eri yhtiömuotoihin liittyvistä eduista ja 
haitoista maatilojen omistajanvaihdostilanteissa.

 Kehitettävä valtiontakausjärjestelmää helpottamaan nuorten jatkajien vakuuksien 
riittävyyttä (pankille turvaava vakuus perustuen tilan elinkelpoisuuteen ja talouden 
positiiviseen kehitykseen).

 Hyväksytään osakeyhtiön suoriteperusteinen tilinpäätös verotuksessa ja myös 
eläkeyhtiön laskelmissa.

 Tuettava jatkajien osaamista ja erityisesti strategista johtajuutta, koska yhä 
isommat tilat nostavat nämä vaateet aivan uudelle tasolle.
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LIITTEET

LIITE 1 Kyselylomake 

Kyselylomake maatilayritysten jatkajille/omistajanvaihdosta suunnit-
televille (nettiversio)
Huom. Kysymykset ovat tässä numerojärjestyksessä. Kun kysely toteutetaan net-
tikyselynä, numeroita ei laiteta näkyviin, joten vastaajan kannalta epäloogisuuta ei 
numeroinnissa tule. Vastauspolku rakentuu niin, että jos esimerkiksi kysymykseen 
6 vastaa vaihtoehdon 2 (ei), mutta tarkentavaan kysymykseen vastaa vaihtoehdon 
1, on seuraava näkyviin tuleva kysymys automaattisesti kysymys 26 (hyppää yli 
kysymykset 7-25).

TAUSTATIEDOT
1. Sukupuolenne

1. nainen
2. mies

2. Syntymävuotenne        

3. Mikä seuraavista vaihtoehdoista vastaa parhaiten koulutustaustaan-
ne?
( )  Kansakoulu/keskikoulu/peruskoulu  
( )  Lukio  
( )  Ammatillinen koulutus  
( )  Yliopisto, korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu  
( )  Muu, mikä? ______________________________________________ 

4. Toiminnan koko v. 2016 tilinpäätöksessä
Työntekijämäärä (yrittäjä mukaan lukien)      
Liikevaihto         

5. Minkä ikäinen olitte, kun itse otitte vastuun tilasta? _____________ vuotias

OMISTAJANVAIHDOS
6. Oletteko tehneet maatilallanne omistajan/sukupolvenvaihdoksen 
viimeisen 10 vuoden aikana
() kyllä
() ei
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Jos vastasitte ei, niin arvioisitteko
() omistajanvaihdoksen tapahtuvan seuraavan 10 vuoden aikana
() omistajanvaihdoksen olevan ajankohtainen myöhemmin
jos vastasitte omistajanvaihdoksen tapahtuvan myöhemmin, niin kiitämme tä-
hänastisesta   vaivannäöstänne, eikä teidän tarvitse jatkaa vastaamista

Jos on tehty omistajanvaihdos, tulevat seuraavat kysymykset (7-25) jatkajille
Jos suunnitellaan tapahtuvan seuraavan 10 vuoden aikana, siirrytään kysymykseen 
26 (suunnitelmat omistajanvaihdoksesta 26-36)

7. Miten omistajanvaihdos toteutui?
1. Sukupolvenvaihdos perheenjäsenten kesken
2. Omistajanvaihdos perheen ulkopuolisen kanssa
3. Muu, mikä?____________________________

8. Kuinka pitkään omistajanvaihdokseen valmistauduttiin?
1. alle vuosi
2. 1-2 vuotta
3. yli kaksi vuotta

9. Mitä seuraavista asioista kuului omistajanvaihdokseen valmistautu-
miseen (voi valita useampia)?
1) valmistauduttiin veroseuraamusten minimointiin
2) pyrittiin varmistamaan luopujien elanto omistajanvaihdoksen jälkeen
3) pyrittiin varmistamaan, että jatkaja saa hyödynnettyä mahdolliset tuet ja 
avustukset
4) vahvistettiin tilan kehittämiseen liittyviä resursseja
5) mietittiin sisarusten tasapuolista kohtelua

10. Oliko jatkamanne/ostamanne tilan toiminnan muoto 
1) yksityinen elinkeinonharjoittaja
2) yhtymä
3) osakeyhtiö
4) henkilöyhtiö (ay/ky)
5) kuolinpesä
6) muu, mikä?_______________________________________________

11.Jatkoitteko tilan toimintaa
( ) täysipäiväisesti
( ) sivutoimisesti
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12. Mikä oli tilan koko silloin, kun itse tulitte yrittäjäksi?
Työntekijämäärä (yrittäjä mukaan lukien)     
Liikevaihto        

13. Mikä oli tilan pääasiallinen tuotantosuunta omistajanvaihdoshetkellä 
(valitkaa vain yksi)
a)  Viljanviljely 
b)  Muu kasvinviljely
c)  Lypsykarja 
d)  Muu nautakarja 
e)  Lammas- ja vuohitila
f)  Sikatalous
g)  Siipikarjatalous
h)  Muu, mikä?       

14. Onko tuotantosuuntaa vaihdettu omistajanvaihdoksen jälkeen
( ) ei
( ) kyllä, mikä on uusi tuotantosuunta (valitse edellisestä luettelosta a-h) 
       

15. Kuinka tärkeitä seuraavat syyt olivat omistajanvaihdokseen jatkajan 
näkökulmasta (1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä)
Luopujan ikä 1    2  3    4    5
Jatkajan ikä 1 2 3 4 5
Perheeseen liittyvät tapahtumat/henkilökohtaiset syyt  
  1 2 3 4 5
Toiminnan uudistaminen 
  1 2 3 4 5
Tehokkuuden parantaminen 
  1 2 3 4 5
Perinteiden jatkaminen (velvollisuus) 
  1 2 3 4 5
Jokin muu syy 1 2 3 4 5
mikä? ___________________________________________

16. Kuinka kauan jatkaja ja luopuja työskentelivät yhtä aikaa omista-
janvaihdoksen jälkeen liiketoiminnan johtamisessa?
( ) Muutamia kuukausia
( ) 1-2 vuotta
( ) 3-4 vuotta 
( ) Jatkaja on mukana edelleen          
 Missä roolissa?_________________________________
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17. Missä määrin seuraavat asiat olivat haasteellisia omistajanvaihdok-
sen toteuttamisessa?
Ota kantaa jokaiseen kohtaan asteikolla 1-5 (1 ei lainkaan haasteellista, 5= erittäin 
haasteellista)

Rahoitus 1 2 3 4 5
Verotukseen liittyvät asiat 
  1 2 3 4 5
Arvonmääritys 1 2 3 4 5
Toteuttamisvaihtoehtojen suunnittelu ja valinta 
  1 2 3 4 5
Kauppakirjan laatiminen 
  1 2 3 4 5
Muiden asiakirjojen laatiminen  
  1 2 3 4 5
Osaamisen siirtäminen luopujalta jatkajalle 
  1 2 3 4 5
Toiminnan haltuunotto 
  1 2 3 4 5
Omistajanvaihdoksen jälkeisistä rooleista sopiminen 
  1 2 3 4 5

18. Kuinka onnistuneena pidätte omaa omistajanvaihdostanne? (1=erit-
täin epäonnistunut… 5= erittäin onnistunut)
  1 2 3 4 5

19. Pidättekö jatkamanne tilan kauppahintaa 
1=erittäin edullisena, 2=edullisena, 3=ei edullinen eikä kallis, 4=kallis, 5= erittäin 
kallis
  1 2 3 4 5
 
20. Kuinka tärkeiksi koitte seuraavat palvelut omistajanvaihdostilan-
teessa?
Vastatkaa jokaiseen kohtaan, jos ette käyttänyt kyseistä palvelua, valitkaa en osaa 
sanoa/ei kokemusta.
(1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä. Ellette käyttänyt kyseisen toimijan palvelua, 
valitkaa En osaa sanoa/Ei ole kokemusta.)

ProAgrian palvelut omistajanvaihdoksen yhteydessä 
  1 2 3 4 5
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Jonkun muun omistajanvaihdosasiantuntijan/konsultin palvelut omistajan-
vaihdoksen yhteydessä 
  1 2 3 4 5
Verottajan palvelut omistajanvaihdoksen yhteydessä 
  1 2 3 4 5
Tilitoimiston palvelut omistajanvaihdoksen yhteydessä 
  1 2 3 4 5
Tilintarkastajan palvelut omistajanvaihdoksen yhteydessä 
  1 2 3 4 5
Juristin palvelut omistajanvaihdoksen yhteydessä 
  1 2 3 4 5 
Pankin palvelut omistajanvaihdoksen yhteydessä 
  1 2 3 4 5
Muu, mikä ________________________________________ 
  1 2 3 4 5
 
21. Mitä tai millaista asiantuntijapalvelua olisitte omistajanvaihdospro-
sessin yhteydessä tarvinneet tai kaivanneet, mutta sitä ei ollut saatavilla? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
22. Paljonko omistajanvaihdokseen liittyvät asiantuntijapalvelut koko-
naisuudessaan maksoivat? 
Noin (euroa)         

23. Mitkä olivat kolme tärkeintä omistajanvaihdoksenne rahoittajata-
hoa (ostaja, myyjä, pankki, jne.)? (1=rahoitti eniten, 2=rahoitti toiseksi 
eniten, 3=rahoitti kolmanneksi eniten)
1.          
2.          
3.          
 
24. Millä tavalla yrityksen toimintaa on kehitetty ja mitkä asiat ovat 
muuttuneet tilan toiminnassa omistajanvaihdoksen jälkeen? (1= ei 
muutosta omistajanvaihdoksen jälkeen, 5=erittäin paljon muutosta 
omistajanvaihdoksen jälkeen)
Toiminnan tavoitteet 1 2 3 4 5
Johtaminen  1 2 3 4 5
Yhteistyökumppanit 1 2 3 4 5
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Laadunhallinta  1 2 3 4 5
Investoinnit toiminnan kehittämiseen 
   1 2 3 4 5
Ulkopuolisten työntekijöiden palkkaaminen tai lisääminen   
   1 2 3 4 5

25. Mitä muuta haluaisitte vielä tuoda esiin omasta omistajanvaih-
doksesta tai omistajanvaihdoksista yleensä? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Seuraavat kysymykset niille, jotka arvioivat omistajanvaihdoksen tapahtuvan 
seuraavan 10 vuoden aikana (26-31) 

26) Minkä ajattelette olevan ajankohdan, jolloin luovutte päävastuusta 
yrityksessänne?
1) 2017-2018
2) 2019-2021
3) 2022-2024
4) 2025-2027

27. a) Onko jatkaja jo tiedossa? 
1) ei                 (siirtyy 27. b)
2) kyllä   (siirtyy 27. c)

27. b) Mistä syystä jatkaja ei ole tiedossa? __________________________________
_____________________________________________________________________________________

27. c) Kuka jatkaja tulee olemaan
Lapsi/lapset jatkavat
Muu sukulainen jatkaa
Työntekijä(t) jatkaa
Toinen yrittäjä/yritys jatkaa
Joku muu, kuka?        
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28. Mikä on syynä siihen, että suunnittelette omistajanvaihdosta seu-
raavien 10 vuoden aikana? Arvioikaa alla lueteltujen syiden tärkeyttä 
asteikolla 1-5, jossa 1= ei lainkaan merkittävä syy ja 5= erittäin merkit-
tävä syy.
1. Nykyisen yrittäjän eläkkeelle siirtyminen   1     2     3     4     5
2. Nykyisen yrittäjän terveydelliset syyt   1     2     3     4     5
3. Perhesyyt /muut henkilökohtaiset syyt   1     2     3     4     5
4. Muuttunut toimintaympäristö    1     2     3     4     5
5. Muu syy, mikä? ___________________ 

29. Miten olette alkaneet valmistautua omistajanvaihdokseen? Oletteko 
jo toteuttaneet jotain seuraavista asioista (voi valita useamman)?
1) olemme valmistelleet kirjanpidossa veroseuraamusten minimointiin
2) olemme varmistamassa luopujien elantoa omistajanvaihdoksen jälkeen
3) olemme varmistamassa, että jatkaja saa hyödynnettyä mahdolliset tuet ja 
avustukset
4) olemme vahvistaneet tilan kehittämiseen liittyviä resursseja
5) olemme miettineet jatkajan sisarusten tulevaisuutta ja heille tulevia lakiosuuksia
6) emme ole vielä toteuttaneet mitään omistajanvaihdokseen liittyviä asioita

30. Miettiessänne omistajanvaihdosta omalla kohdallanne, missä määrin 
koette seuraavat tekijät haasteiksi? (1=ei lainkaan ongelma, 5=erittäin 
merkittävä ongelma)
1)  Omistajanvaihdoksen suunnittelu niin, että 
molempien osapuolten taloudellinen asema turvataan 1    2    3    4    5
2)  Jatkajan tai ostajan löytyminen    1    2    3    4    5
3)  Jatkajasta päättäminen    1    2    3    4    5 
3)  Rahoitus      1    2    3    4    5
4)  Perintö- ja lahjaverotus    1    2    3    4    5
5)  Muu verotus       1    2    3    4    5
6) Arvonmääritys      1    2    3    4    5
7)  Kauppakirjojen laatiminen ja muu ns. paperisota 1    2    3    4    5
8)  Yrityksestä luopumisen henkinen vaikeus  1    2    3    4    5
9)  Osaamisen siirtäminen jatkajalle/ostajalle  1    2    3    4    5
10)  Omien lasten tasapuolinen kohtelu   1    2    3    4    5
11)  Oma tietämys asiasta    1    2    3    4    5
12)  Muu, mikä? __________________________________  1    2    3    4    5
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31) Kuinka tärkeitä seuraavat asiat mielestänne ovat tällä hetkellä tilan 
toimintaan liittyen? 
(1=ei lainkaan tärkeää, 5=erittäin tärkeää)
1)  Toiminnan kasvattaminen    1    2    3    4    5
2)  Toiminnan uudistaminen    1    2    3    4    5
3) Tuotantotehokkuuden parantaminen   1    2    3    4    5
4) Kannattavuuden parantaminen    1    2    3    4    5
5)  Joku muu, mikä? _________________________  1    2    3    4    5
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LIITE 2 Kyselylomakkeen saate

Hyvä maatalousyrittäjä!
Teemme selvitystä maatilojen omistajanvaihdoksista. Maatilayritysten sukupolven-
vaihdoksiin merkittävästi vaikuttanut luopumistukilaki on jäänyt historiaan ja nyt 
tarvitaan tutkittua tietoa maatilojen omistajanvaihdoksiin liittyvän kehittämistyön 
pohjaksi. Jokainen vastaus on meille tärkeä, jotta saisimme maatilojen tilantees-
ta kattavan ja tarkan kuvan. Tuloksia hyödynnetään erityisesti informoimaan 
päätöksentekijöitä ja asiantuntijoita maatalousyrittäjyyden sekä maaseudun 
kehittämiseen liittyvissä asioissa. Selvitys toteutetaan yhteistyössä ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan kanssa.
 
Vastaaminen
Pyydämme Teitä vastaamaan 24.3.2017 mennessä. Vastaaminen on helppoa 
ja tarvitset siihen aikaa muutamasta minuutista noin kymmeneen minuuttiin.  

Oheisesta linkistä pääset vastaamaan kyselyyn:
https://response.questback.com/seinjoenammattikorkeakouluoy/ehn37hebmr

Mikäli kysely ei aukea linkistä, voitte kopioida osoitteen ja kirjoittaa sen nettiselai-
men osoiteriville.

Vastauksenne ovat luottamuksellisia
Vastaukset tullaan käsittelemään täysin luottamuksellisesti. Vastaukset analysoi-
daan tilastollisesti kokonaisuutena eikä yksittäisen vastaajan vastauksia tulla jul-
kaisemaan missään vaiheessa. Selvityksen keskeiset tulokset julkaistaan SeAMKin 
julkaisusarjassa sekä tiivistettyinä erilaisissa lehtiartikkeleissa. 

Selvitys
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tutkittu omistajanvaihdoksia vuodesta 
1999 lähtien eri näkökulmista. Nyt erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat maa-
tilojen omistajanvaihdokset, joihin myös sukupolvenvaihdokset kuuluvat. Etelä-
Pohjanmaalla on viimeisen 10 vuoden aikana toteutettu merkittävä määrä omis-
tajan-/sukupolvenvaihdoksia ja vielä useammalla maatilalla sellainen tultaneen 
toteuttamaan seuraavien 10 vuoden aikana. Selvitys toteutetaan osana Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien yhteistyössä toteuttamaa 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittamaa Pienten maaseu-
tuyritysten omistajanvaihdoksilla kasvua ja hyvinvointia –hanketta.
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Lisätiedot
Selvityksestä ja sen toteuttamisesta antaa tarvittaessa lisätietoja hankkeen pro-
jektipäällikkö KTT Kirsti Sorama (kirsti.sorama@seamk.fi, 040-8302205).

Kiitämme Teitä jo etukäteen osallistumisestanne!

Tutkimusterveisin

Elina Varamäki    Hannu Haapala
Vararehtori    Toimitusjohtaja
Seinäjoen ammattikorkeakoulu  ProAgria, Etelä-Pohjanmaa
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LIITE 3. KYSELYN TULOSTEN TILASTOLLISET 
ANALYYSIT

YRITYKSEN KOON VAIKUTUS (LIIKEVAIHDON MUKAAN) ERI TEKIJÖIHIN
• Tarkasteltiin liikevaihdon korrelaatioita ja lisäksi tehtiin kaksi kokoluokkaa 

(toinen, jossa jaettiin havainnot 50 % perusteella ja toinen 75 % perusteella) 
• Kokoluokkien välillä ei eroja löydettävissä keskiarvomuuttujien suhteen
• Yrityksen koko vaikuttaa siihen, kuinka pitkään omistajanvaihdokseen val-

mistauduttiin. Mitä suurempi yritys, sen pidempään omistajanvaihdokseen 
valmistauduttiin. 

• Alle vuosi: keskiarvo 83 000, 1-2 vuotta: keskiarvo 178 000 ja yli 2 vuotta: 
keskiarvo 504 000

• Varianssianalyysin mukaan erot ryhmien välillä tilastollisesti melkein mer-
kitseviä, p= 0.05*

T-testit vielä eri ryhmien välillä:

Group Statistics

Kuinka pitkään omistajanvaihdok-
seen valmistauduttiin?

N Mean Std. 
Deviati-
on

Std. 
Error 
Mean

Toiminnan 
koko v. 
2016 
tilinpää-
töksessä: 
Liikevaihto 
(1000 eur)

alle vuosi 9 83,00 92,164 30,721

yli kaksi vuotta 10 501,50 504,965 159,684
 
- Ero ryhmien välillä tilastollisesti melkein merkitsevä (p=0,05*)

Group Statistics

Kuinka pitkään omistajanvaihdok-
seen valmistauduttiin?

N Mean Std. 
Deviati-
on

Std. 
Error 
Mean

Toiminnan 
koko v. 
2016 
tilinpää-
töksessä: 
Liikevaihto 
(1000 eur)

1-2 vuotta 15 178,13 245,165 63,301

yli kaksi vuotta 10 501,50 504,965 159,684
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- Ero ryhmien välillä suuntaa antava (p=0.1)

Group Statistics

Kuinka pitkään omistajanvaih-
dokseen valmistauduttiin?

N Mean Std. 
Deviati-
on

Std. 
Error 
Mean

Toiminnan 
koko v. 2016 
tilinpää-
töksessä: 
Liikevaihto 
(1000 eur)

alle vuosi 9 83,00 92,164 30,721

1-2 vuotta 15 178,13 245,165 63,301

-p= ei merkitystä

ANOVA

Toiminnan koko v. 2016 tilinpäätöksessä: Liikevaihto (1000 eur)  

Sum of Squares df Mean 
Square

F Sig.

Between 
Groups

960867,649 2 480433,825 4,648 ,017

Within 
Groups

3204336,233 31 103365,685

Total 4165203,882 33

Kuinka pitkään omistajanvaihdokseen valmistauduttiin? * kokoluokka2  
Crosstabulation

kokoluokka2

lv korkein-
taan 144 000 
euroa (puolet 
vastanneista)

lv yli 
144 000 
euroa

Total

Kuinka 
pitkään 
omistajan-
vaihdokseen 
valmistau-
duttiin?

alle vuosi Count 7 2 9

% within Kuinka 
pitkään omista-
janvaihdokseen 
valmistaudut-
tiin?

77,8% 22,2% 100,0%

% within 
kokoluokka2

35,0% 14,3% 26,5%

1-2 vuotta Count 10 5 15



108

% within Kuinka 
pitkään omista-
janvaihdokseen 
valmistaudut-
tiin?

66,7% 33,3% 100,0%

% within 
kokoluokka2

50,0% 35,7% 44,1%

yli kaksi vuotta Count 3 7 10

% within Kuinka 
pitkään omista-
janvaihdokseen 
valmistaudut-
tiin?

30,0% 70,0% 100,0%

% within 
kokoluokka2

15,0% 50,0% 29,4%

Total Count 20 14 34

% within Kuinka 
pitkään omista-
janvaihdokseen 
valmistaudut-
tiin?

58,8% 41,2% 100,0%

% within 
kokoluokka2

100,0% 100,0% 100,0%

Crosstab

kokoluokka2

lv korkein-
taan 144 000 
euroa (puolet 
vastanneista)

lv yli 
144 
000 
euroa

Total

Vahvistettiin 
tilan kehittä-
miseen liittyviä 
resursseja

false Count 13 4 17

% within Vahvistettiin tilan 
kehittämiseen liittyviä 
resursseja

76,5% 23,5% 100,0%

% within kokoluokka2 68,4% 30,8% 53,1%

true Count 6 9 15

% within Vahvistettiin tilan 
kehittämiseen liittyviä 
resursseja

40,0% 60,0% 100,0%

% within kokoluokka2 31,6% 69,2% 46,9%

Total Count 19 13 32

% within Vahvistettiin tilan 
kehittämiseen liittyviä 
resursseja

59,4% 40,6% 100,0%

% within kokoluokka2 100,0% 100,0% 100,0%
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Group Statistics

kokoluokka2 N Mean Std. 
Devi-
ation

Std. 
Error 
Mean

Luopujan ikä lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 3,65 1,387 ,310

lv yli 144 000 euroa 14 4,00 ,961 ,257

Jatkajan ikä lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 2,65 1,182 ,264

lv yli 144 000 euroa 14 3,36 1,151 ,308

Perheeseen liittyvät 
tapahtumat/henkilö-
kohtaiset syyt

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 2,75 1,372 ,307

lv yli 144 000 euroa 14 2,86 1,562 ,417

Toiminnan uudista-
minen

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 3,00 1,026 ,229

lv yli 144 000 euroa 14 3,00 1,177 ,314

Tehokkuuden 
parantaminen

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 3,05 1,099 ,246

lv yli 144 000 euroa 14 3,00 1,177 ,314

Perinteiden jatkami-
nen (velvollisuus)

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 3,65 1,226 ,274

lv yli 144 000 euroa 13 2,92 1,038 ,288

Jokin muu syy lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

11 2,18 1,834 ,553

lv yli 144 000 euroa 10 2,20 1,135 ,359

Rahoitus lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 2,30 1,218 ,272

lv yli 144 000 euroa 14 2,79 1,369 ,366

Verotukseen liittyvät 
asiat

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 3,35 1,182 ,264

lv yli 144 000 euroa 14 3,14 1,027 ,275

Arvonmääritys lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 2,90 1,252 ,280

lv yli 144 000 euroa 14 3,07 ,829 ,221

Toteuttamisvaihtoeh-
tojen suunnittelu ja 
valinta

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 3,20 1,281 ,287

lv yli 144 000 euroa 14 3,00 ,961 ,257

Kauppakirjan 
laatiminen

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

19 2,26 1,147 ,263

lv yli 144 000 euroa 14 2,57 1,016 ,272

Muiden asiakirjojen 
laatiminen

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 2,70 1,129 ,252
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lv yli 144 000 euroa 14 2,50 ,760 ,203

Osaamisen siirtä-
minen luopujalta 
jatkajalle

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 2,55 1,276 ,285

lv yli 144 000 euroa 13 2,69 1,032 ,286

Toiminnan haltuun-
otto

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 2,60 1,231 ,275

lv yli 144 000 euroa 14 2,50 ,855 ,228

Omistajanvaihdoksen 
jälkeisistä rooleista 
sopiminen

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

19 2,26 1,284 ,295

lv yli 144 000 euroa 13 2,54 1,127 ,312

ProAgrian palvelut 
omistajanvaihdoksen 
yhteydessä

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 4,40 1,273 ,285

lv yli 144 000 euroa 14 3,57 1,089 ,291

Jonkun muun 
omistajanvaih-
dosasiantuntijan/
konsultin palvelut 
omistajanvaihdoksen 
yhteydessä

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 3,95 1,877 ,420

lv yli 144 000 euroa 14 4,36 1,646 ,440

Verottajan palvelut 
omistajanvaihdoksen 
yhteydessä

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 3,55 1,432 ,320

lv yli 144 000 euroa 14 3,14 1,167 ,312

Tilitoimiston palvelut 
omistajanvaihdoksen 
yhteydessä

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 3,95 1,701 ,380

lv yli 144 000 euroa 14 4,14 1,791 ,479

Tilintarkastajan 
palvelut omista-
janvaihdoksen 
yhteydessä

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 3,70 2,105 ,471

lv yli 144 000 euroa 14 4,57 1,651 ,441

Juristin palvelut 
omistajanvaihdoksen 
yhteydessä

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 3,75 2,221 ,497

lv yli 144 000 euroa 14 4,43 2,138 ,571

Pankin palvelut 
omistajanvaihdoksen 
yhteydessä

lv korkeintaan 144 000 euroa 
(puolet vastanneista)

20 4,15 1,424 ,319

lv yli 144 000 euroa 14 4,36 ,929 ,248
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ERILAISET TUOTANTOSUUNNAT
Jaettiin kahteen: viljan- tai kasvinviljely ja karja-, sika- tai siipikarjatalous.

Group Statistics

tuotantosuun-
ta_uusi

N Mean Std. 
Deviati-
on

Std. 
Error 
Mean

TOIMINNAN MUUTOSASTE 
OV:N JÄLKEEN ALPHA 
0.80, EI MUKANA UUDET 
TYÖNTEKIJÄT

viljan- tai kasvin-
viljely

23 2,7855 ,81723 ,17040

karja-, sika- tai 
siipikarjatalous

20 3,2400 ,98323 ,21986

OV:N MOTIIVINA TOIMIN-
NAN KEHITTÄMINEN ALPHA 
0.87

viljan- tai kasvin-
viljely

23 2,5870 ,97295 ,20288

karja-, sika- tai 
siipikarjatalous

20 3,3250 1,00361 ,22441

OV HAASTEELLISUUS: 
VEROTUS JA TOTEUT-
TAMISVAIHTOEHTOJEN 
SUUNNITTELU ALPHA 0.80

viljan- tai kasvin-
viljely

23 3,3043 1,08438 ,22611

karja-, sika- tai 
siipikarjatalous

20 3,1500 ,90467 ,20229

OV HAASTEELLISUUS MUUT 
ALPHA 0.83

viljan- tai kasvin-
viljely

23 2,6489 ,82860 ,17277

karja-, sika- tai 
siipikarjatalous

20 2,6595 ,69922 ,15635

ASIANTUNTIJAPALVE-
LUIDEN TÄRKEYS (EI 
PROAGRIA,VEROTTAJA, 
PANKKI) ALPHA 0.82

viljan- tai kasvin-
viljely

23 4,2500 1,60963 ,33563

karja-, sika- tai 
siipikarjatalous

20 4,1375 1,52926 ,34195

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty.
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Independent Samples Test

Levene’s Test 
for Equality of 

Variances
t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. 
(2-tai-
led)

Mean 
Diffe-
rence

Std. 
Error 
Diffe-
rence

95% 
Confi-
dence 
Interval 
of the 
Diffe-
rence
Lower Upper

TOIMINNAN 
MUUTOS-
ASTE OV:N 
JÄLKEEN 
ALPHA 0.80, 
EI MUKANA 
UUDET 
TYÖNTE-
KIJÄT

Equal 
varian-
ces 
assu-
med

,697 ,408 -1,655 41 ,105 -,45449 ,27455 -1,00896 ,09997

Equal 
varian-
ces not 
assu-
med

-1,634 37,116 ,111 -,45449 ,27816 -1,01804 ,10906

OV:N 
MOTIIVINA 
TOIMINNAN 
KEHITTÄMI-
NEN ALPHA 
0.87

Equal 
varian-
ces 
assu-
med

,079 ,780 -2,445 41 ,019 -,73804 ,30185 -1,34765 -,12844

Equal 
varian-
ces not 
assu-
med

-2,440 39,792 ,019 -,73804 ,30252 -1,34956 -,12652

OV 
HAASTEEL-
LISUUS: 
VEROTUS JA 
TOTEUTTA-
MISVAIH-
TOEHTOJEN 
SUUNNIT-
TELU ALPHA 
0.80

Equal 
varian-
ces 
assu-
med

,310 ,581 ,502 41 ,618 ,15435 ,30730 -,46626 ,77496

Equal 
varian-
ces not 
assu-
med

,509 40,942 ,614 ,15435 ,30339 -,45839 ,76709

OV HAAS-
TEELLISUUS 
MUUT 
ALPHA 0.83

Equal 
varian-
ces 
assu-
med

,547 ,464 -,045 41 ,964 -,01066 ,23583 -,48694 ,46561

Equal 
varian-
ces not 
assu-
med

-,046 40,971 ,964 -,01066 ,23302 -,48126 ,45993
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ASIANTUN-
TIJAPAL-
VELUIDEN 
TÄRKEYS (EI 
PROAGRIA, 
VEROTTAJA, 
PANKKI) 
ALPHA 0.82

Equal 
varian-
ces 
assu-
med

,037 ,849 ,234 41 ,816 ,11250 ,48090 -,85870 1,08370

Equal 
varian-
ces not 
assu-
med

,235 40,655 ,816 ,11250 ,47915 -,85540 1,08040

TOIMINNAN MUUTOSASTE
Toiminnan muutosastetta (eli kuinka paljon tilan toiminta on muuttunut/kehittynyt 
omistajanvaihdoksen jälkeen) selitettiin kahdella muuttujalla: 1) ov:n motiivina 
kehittäminen ja 2) kuinka kauan luopuja on työskennellyt tilalla omistajanvaih-
doksen jälkeen. Ensimmäinen muuttuja on keskiarvomuuttuja ja toisesta tehtiin 
dummy-muuttuja (0=korkeintaan 2 vuotta ja 1=3 vuotta tai työskentelee edelleen).

Regressionanalyysin mukaan malli selittää 22 % toiminnan muutosasteen vaihte-
lusta. Merkittävin selittäjä on ov:n motiivina kehittäminen (p=0,002), β=0,46. Myös 
luopujan työskentelyllä on tilastollinen merkitys (β=-0,29, p=0,044). Luopujan 
työskentely selittää toiminnan muutosastetta negatiivisesti: toisin sanoen, jos 
luopuja oli työskennellyt tilalla omistajanvaihdoksen jälkeen 3 vuotta (tai edelleen), 
sitä vähemmän muutoksia oli tehty. Taulukossa X on esitetty regressioanalyysin 
tulokset.
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Taulukko x.  Lineaarinen regressioanalyysi toiminnan muutosasteesta omistajan-
vaihdoksen jälkeen.

Toiminnan muutosaste

Ov:n motiivina kehittäminen β 0.46**

Luopujan työskentely tilalla ov:n jälkeen β 0.29*

Mallin arvot

Adjusted R2 0.22

F-statistics 6.981**

 
* p< .05. ** p< .01. *** p<.001 

Model Summary

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

1 ,509a ,259 ,222 ,80847

a. Predictors: (Constant), Kuinka kauan luopuja oli mukana tilan johtamisessa ov:n 
jälkeen, OV:N MOTIIVINA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN ALPHA 0.87

ANOVAa

Model Sum of 
Squares

df Mean 
Square

F Sig.

1 Regres-
sion

9,126 2 4,563 6,981 ,003b

Residual 26,145 40 ,654

Total 35,271 42

a. Dependent Variable: TOIMINNAN MUUTOSASTE OV:N JÄLKEEN ALPHA 0.80, EI 
MUKANA UUDET TYÖNTEKIJÄT

b. Predictors: (Constant), Kuinka kauan luopuja oli mukana tilan johtamisessa ov:n 
jälkeen, OV:N MOTIIVINA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN ALPHA 0.87
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Coefficientsa

Model Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 2,556 ,484 5,278 ,000

OV:N MOTIIVINA 
TOIMINNAN KEHITTÄ-
MINEN ALPHA 0.87

,402 ,120 ,458 3,339 ,002

Kuinka kauan luopuja 
oli mukana tilan 
johtamisessa ov:n 
jälkeen

-,528 ,254 -,285 -2,078 ,044

a. Dependent 
Variable: TOIMINNAN 
MUUTOSASTE OV:N 
JÄLKEEN ALPHA 0.80, 
EI MUKANA UUDET 
TYÖNTEKIJÄT

OMISTAJANVAIHDOKSEN ONNISTUMINEN

Kuinka onnistuneena pidätte omaa omistajanvaihdostanne?  
(1=erittäin epäonnistunut ... 5=erittäin onnistunut)

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid 1 1 ,7 2,3 2,3

2 3 2,0 7,0 9,3

3 10 6,6 23,3 32,6

4 22 14,6 51,2 83,7

5 7 4,6 16,3 100,0

Total 43 28,5 100,0

Missing System 108 71,5

Total 151 100,0
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- Tehdään kaksi luokkaa: 1-3 epäonnistunut/keskiverto ja 4-5 onnistunut

Group Statistics

Omistajanvaihdok-
sen onnistuminen

N Mean Std. 
Devi-
ation

Std. 
Error 
Mean

ProAgrian palvelut omistajan-
vaihdoksen yhteydessä

epäonnistunut tai 
keskiverto

14 4,29 1,383 ,370

onnistunut 29 4,03 1,180 ,219

Jonkun muun omistajanvaih-
dosasiantuntijan/konsultin 
palvelut omistajanvaihdoksen 
yhteydessä

epäonnistunut tai 
keskiverto

14 4,07 1,774 ,474

onnistunut 29 4,21 1,677 ,311

Verottajan palvelut omistajan-
vaihdoksen yhteydessä

epäonnistunut tai 
keskiverto

14 3,00 1,177 ,314

onnistunut 28 3,64 1,367 ,258

Tilitoimiston palvelut omista-
janvaihdoksen yhteydessä

epäonnistunut tai 
keskiverto

14 4,50 1,871 ,500

onnistunut 29 4,00 1,581 ,294

Tilintarkastajan palvelut 
omistajanvaihdoksen 
yhteydessä

epäonnistunut tai 
keskiverto

14 4,93 1,817 ,486

onnistunut 29 3,83 1,965 ,365

Juristin palvelut omistajan-
vaihdoksen yhteydessä

epäonnistunut tai 
keskiverto

14 4,43 2,243 ,600

onnistunut 29 4,21 2,077 ,386

Pankin palvelut omistajanvaih-
doksen yhteydessä

epäonnistunut tai 
keskiverto

14 3,86 1,099 ,294

onnistunut 29 4,21 1,346 ,250

Muu epäonnistunut tai 
keskiverto

10 5,50 1,581 ,500

onnistunut 16 5,56 1,315 ,329
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OMISTAJANVAIHDOKSEN AJANKOHTA
Kaksi luokkaa: omistajanvaihdos odotettavissa lähimmän viiden vuoden sisällä 
ja omistajanvaihdos odotettavissa 6-10 vuoden sisällä.

Correlations

 TOI-
MINNAN 
KEHITTÄ-
MINEN 
ENNEN OV 
(LUO-
PUJAN 
NÄKÖ-
KULMA) 
ALPHA 
0.80

OMISTA-
JANVAIH-
DOKSEN 
HAASTEET 
(LUO-
PUJA): 
VEROTUS, 
ARVON-
MÄÄRITYS 
JA 
KAUPPA-
KIRJAT 
ALPHA 
0.82

OMISTA-
JANVAIH-
DOKSEN 
HAASTEET 
(LUO-
PUJA): 
TALOU-
DELLISET, 
HENKISET 
JA OSAA-
MISEN 
HAASTEET 
ALPHA 
0.77

OMISTA-
JANVAIH-
DOKSEN 
HAASTEET 
(LUO-
PUJA): 
JATKAJAN 
LÖYTÄ-
MINEN JA 
PÄÄTTÄ-
MINEN 
ALPHA 
0.86

 TOIMINNAN KEHIT-
TÄMINEN ENNEN 
OV (LUOPUJAN 
NÄKÖKULMA) ALPHA 
0.80

Pearson 
Correlation

1 ,164 ,097 -,404**

Sig. 
(2-tailed)

,157 ,397 ,000

N 79 76 78 77

OMISTAJANVAIH-
DOKSEN HAASTEET 
(LUOPUJA): VEROTUS, 
ARVONMÄÄRITYS JA 
KAUPPAKIRJAT ALPHA 
0.82

Pearson 
Correlation

,164 1 ,510** -,124

Sig. 
(2-tailed)

,157 ,000 ,293

N 76 76 76 74

OMISTAJAN-
VAIHDOKSEN 
HAASTEET (LUOPUJA): 
TALOUDELLISET, HEN-
KISET JA OSAAMISEN 
HAASTEET ALPHA 
0.77

Pearson 
Correlation

,097 ,510** 1 ,200

Sig. 
(2-tailed)

,397 ,000 ,083

N 78 76 78 76

OMISTAJANVAIH-
DOKSEN HAASTEET 
(LUOPUJA): JATKAJAN 
LÖYTÄMINEN JA 
PÄÄTTÄMINEN ALPHA 
0.86

Pearson 
Correlation

-,404** -,124 ,200 1

Sig. 
(2-tailed)

,000 ,293 ,083

N 77 74 76 77

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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