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HYVÄ UUTINEN

Omistajanvaihdos- 
kulttuuri kehittynyt 
positiiviseen suuntaan
TEKSTI ELINA VARAMÄKI 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttama 
kolmas valtakunnallinen omistajanvaihdosba-
rometri osoittaa, että omistajanvaihdoskult-
tuuri on kehittynyt positiiviseen suuntaan. 
Yritysten jatkuvuusnäkymät ovat parantuneet 
kolmen vuoden takaisiin tuloksiin verrattuna, 
kaikenikäisten yrittäjien kiinnostus ja asenteet 
yrityskauppoihin ovat kasvaneet ja myös entistä 
useammalla yrittäjällä itsellään on jo kokemusta 
yrityskaupoista, joko ostoista tai myymisestä. Ja 
kokemukset niistä ovat hämmästyttävän positii-
visia, sillä noin neljä viidestä yrittäjästä oli tyy-
tyväinen toteuttamaansa yrityskauppaan.  
 
Tutkimusaineisto kerättiin Suomen Yrittäjien, 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n sekä kauppa-
kamareiden jäseniltä eri puolilta Suomea kesällä 
2018. Kaikkiaan vastauksia tuli 1742. Erityisen 
hienoa oli, että maakunnittaisessa vertailussa 
Etelä-Pohjanmaalta oli eniten vastaajia, 342.  

Omistajanvaihdosbarometrin tulosten perus-
teella Suomessa lähes 50 000 yrityksessä on 
edessä yrittäjän ikääntymisestä johtuva omis-
tajanvaihdos kymmenen vuoden kuluessa. Yli 
55-vuotiaiden yrittäjien jatkuvuusnäkymät ovat 
kuitenkin selvästi parantuneet viimeisen kol-
men vuoden aikana. Etelä-Pohjanmaan osalta 
tulokset osoittavat, että 30 %:lle on jatkaja löy-
tymässä omasta perheestä, 39 % pyrkii myy-
mään yrityksen perheen ulkopuolisille, 7 %:lle 

löytyy yrityksestä tällä hetkellä muita omistajia, 
jotka pystyvät jatkamaan yritystä ja 24 % aikoo 
lopettaa yrityksen kokonaan. Etelä-Pohjan-
maalla yritykset ovat keskimääräistä useammin 
siirtymässä sukupolvenvaihdoksena eteenpäin 
verrattuna muuhun Suomeen. Vastaavasti lo-
pettajien osuus on kaksi prosenttiyksikköä 
enemmän kuin muualla maassa. Positiivista on 
kuitenkin se, että yritysten lopettamisaikomuk-
set kohdistuvat entistä enemmän yhden hengen 
yrityksiin. 

 
Kaiken kaikkiaan tulokset osoittavat, että pitkä-
jänteinen työ pienten yritysten omistajanvaih-
dosten edistämiseksi Suomessa ja Etelä-Pohjan-
maalla on kantanut hedelmää ja että tätä työtä 
on syytä jatkaa. Toki hyvä taloussuhdanne nä-
kyy sekin tuloksissa, samoin kuin yrittäjyyskult-
tuurin muutos. Nuoremmille yrittäjille yritysten 
ostaminen ja myyminen ja ylipäänsä yrittäjäksi 
ryhtyminen ja yrityksen kasvattaminen osta-
malla on luonteva tapa toimia.  
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”Yrityksissä, joissa jatkaja  
on tiedossa, on kovimmat  
kasvutavoitteet.”
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