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Etelä-Pohjanmaalla paremmat sukupolvenvaihdosnäkymät kuin muualla Suomessa 

Yrittäjän ikääntymisestä johtuva omistajanvaihdos on edessä eri puolilla Suomea lähes 50 000 
yrityksessä seuraavan vuosikymmenen aikana. Jatkuvuusnäkymät ovat kuitenkin parantuneet, sillä 
lähes 80 prosenttia yrittäjistä uskoo saavansa liiketoiminnan siirtymään uusiin käsiin. Tämä käy ilmi 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kolmannen kerran toteuttamasta valtakunnallisesta 
omistajanvaihdosbarometrista. Tutkimusaineisto kerättiin Suomen Yrittäjien, Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK:n sekä kauppakamareiden jäseniltä eri puolilta Suomea kesällä 2018. Kaikkiaan 
vastauksia tuli 1742. Erityisen hienoa oli, että maakunnittain vertailtaessa Etelä-Pohjanmaalta oli 
eniten vastaajia: 165 yli 55-vuotiasta vastaajaa ja 177 tätä nuorempaa. 

Valtakunnallisesti tarkastellen yli 55-vuotiaista yrittäjistä 46 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksen 
ulkopuoliselle (53 % vuonna 2015). 24 prosenttia tähtää sukupolvenvaihdokseen (23 % 2015). 22 
prosenttia uskoo yritystoiminnan päättyvän kokonaan (27 % 2015). Liiketoiminnan lopettamisuhan 
alla on 21 500 yritystä. Tämä vaihtoehto koskee voimakkaammin yhden hengen yrityksiä.7 
prosenttia arvioi jatkajan löytyvän nykyisten omistajien joukosta (7 % 2015).  

Etelä-Pohjanmaan osalta tulokset osoittavat, että 30 %:lle on jatkaja löytymässä omasta perheestä, 
39 % pyrkii myymään yrityksen perheen ulkopuolisille, 7 %:lle löytyy yrityksestä tällä hetkellä muita 
omistajia, jotka pystyvät jatkamaan yritystä ja 24 % aikoo lopettaa yrityksen kokonaan. Etelä-
Pohjanmaalla yritykset ovat siis keskimääräistä useammin siirtymässä sukupolvenvaihdoksena 
eteenpäin. Vastaavasti lopettajien osuus on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin muualla maassa. 

Yritystoiminnan luopumispiikki Etelä-Pohjanmaalla on odotettavissa vuosina 2021-2024, jolloin 42 
% yli 55-vuotiaista yrittäjistä aikoo luopua yrittäjänä toimimisesta. Myös lähimmän kolmen vuoden 
aikana 2018-2020 on merkittävä määrä, 39 %, yrittäjiä joko myymässä yritystään, siirtämässä sitä 
sukupolvenvaihdoksena eteenpäin tai lopettamassa kokonaan. Etelä-Pohjanmaan pitkäjänteinen 
työ omistajanvaihdosten edistämiseksi ykköstuotteinaan matalan kynnyksen omistajanvaihdosten 
neuvontapiste ja hyvä yhteistyö julkisten ja yksityisten asiantuntijoiden kesken on kuitenkin luonut 
sellaisen pohjan, että edelleen kovana käyvään omistajanvaihdosbuumiin maakunta voi suhtautua 
luottavaisin mielin.  
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