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APUNASI

Ota yhteyttä kun haluat
myydä yrityksesi, tietää sen arvon tai 
ostaa yrityksen.

Aloita ajoissa - Ota yhteyttä!
Sari Koskela
Yritysvälittäjä
Puh. 050 4113 557
sari.koskela@yrityskaupat.netTutkimusaineisto kerättiin Suomen Yrittäjien, Elinkei-

noelämän keskusliitto EK:n sekä kauppakamareiden 
jäseniltä eri puolilta Suomea kesällä 2018. Kaikkiaan 
vastauksia tuli 1742. Erityisen hienoa oli, että maa-

kunnittain vertailtaessa Etelä-Pohjanmaalta oli eniten vastaa-
jia, 342. 

Jatkuvuusnäkymät ovat parantuneet suhteessa kolmen 
vuoden takaiseen vastaavaan tutkimukseen. Valtakunnalli-
sesti tarkastellen yli 55-vuotiaista yrittäjistä 46 prosenttia ar-
vioi myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle. 24 prosenttia tähtää 
sukupolvenvaihdokseen. 22 prosenttia uskoo yritystoiminnan 
päättyvän kokonaan. Tämä vaihtoehto koskee voimakkaammin 
yhden hengen yrityksiä. 

Etelä-Pohjanmaalla yritykset ovat keskimääräistä useammin 
siirtymässä sukupolvenvaihdoksena eteenpäin. Täällä 30 %:lle 
on jatkaja löytymässä omasta perheestä, 39 % pyrkii myymään 
yrityksen perheen ulko-
puolisille, 7 %:lle löytyy 
yrityksestä tällä hetkellä 
muita omistajia, jotka pys-
tyvät jatkamaan yritystä ja 
24 % aikoo lopettaa yrityk-
sen kokonaan. 

Niissä yrityksissä 
Etelä-Pohjanmaalla, joissa 
jatkaja on jo tiedossa, 80 
%:ssa jatkajana on lapsi, 
18 %:ssa toinen yrittäjä 
ja 2 %:ssa joku muu su-
kulainen. Viesti siitä, että 
yritystä kannattaa tarjota 
lähellä oleville ja moni-
kanavaisesti, on mennyt 
hyvin perille, sillä niistä 
yrityksistä, jotka olivat jo 
etsineet ostajaa, mutta eivät olleet vielä löytäneet sitä, 62 % oli 
tarjonnut yritystään suoraan jollekin toiselle yrittäjälle, 29 % 
oli etsinyt ostajaa oman tilitoimiston kautta ja 19 % sähköisten 
markkinakanavien kautta. 10 % oli hyödyntänyt omistajanvaih-
dosneuvontapisteen palvelua. 

Yritystoiminnan luopumispiikki Etelä-Pohjanmaalla on odo-
tettavissa vuosina 2021-2024, jolloin 42 % yli 55-vuotiaista 
yrittäjistä aikoo luopua yrittäjänä toimimisesta. Sitä ennen jo 
39 % yrittäjistä on joko myymässä yritystään, siirtämässä sitä 
sukupolvenvaihdoksena eteenpäin tai lopettamassa kokonaan. 

kaikkiaaN tutkimus osoitti, että omistajanvaihdoskult-
tuuri on kehittynyt Suomessa. Entistä useammin yrittäjäksi 
ryhdytään ostamalla yritys ja yritystä kasvatetaan ostamalla 
uusia yrityksiä. Vaikka tulokset ovat kehittyneet positiiviseen 
suuntaan, ei se tarkoita, että omistajanvaihdosten edistämis-
työ voitaisiin lopettaa tähän. Päinvastoin. Omistajanvaihdos-
ten haasteet suurin piirtein entisiä. Ostajan löytyminen, oikean 
hinnan löytyminen, rahoitus ja verotukseen liittyvät seikat as-
karruttavat edelleen eniten omistajanvaihdosikää lähestyvän 
yrittäjän mieltä, ja näihin osa-alueisiin on syytä erityisesti pa-
nostaa. 

Jatkuvuus-
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seinäjoen ammattikorkeakoulu 
sai jälleen toteuttaa 
valtakunnallisen 
omistajanvaihdosbarometrin.
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Kolumni

n Vuonna 2018 internetiä käytti 16–89-vuotiaista suo-
malaisista 89 prosenttia ja 76 prosenttia monta kertaa 
päivässä. Yleisimmin internetiä käytetään matkapuhe-
limella, 75 prosenttia väestöstä. Neljännes oli ostanut 
jotain internetistä matkapuhelimella. Kahdeksan pro-
senttia suomalaisista oli vuokrannut majoitusta yksi-
tyishenkilöltä netin välisivustojen kautta. Vain kolme 
prosenttia oli menettänyt puhelimestaan tietoja hait-
taohjelman seurauksena.

89 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käyt-
tää internetiä. Käyttäjien osuus kasvoi vuonna 2018 
vain vanhimmissa ikäryhmissä. Tiedot käyvät ilmi Tilas-
tokeskuksen väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 
-tutkimuksesta.

Suomalaiset käyttävät internetiä yleisimmin matka-
puhelimellaan. 75 prosenttia 16–89-vuotiasta oli ollut 
internetissä kännykällä viimeisen kolmen kuukauden 
aikana. Toiseksi yleisimmin nettiä käytetään kannetta-
valla tietokoneella (65 %). Tablettitietokoneella inter-
netiä oli käyttänyt 41 prosenttia.

Suomalaiset käyttävät internetiä asioiden hoitami-
seen, viestintään, medioiden seuraamiseen ja tiedon-
hakuun. Asioinnista yleisintä on verkkopankin käyttö. 
Vuonna 2018 verkkopankkia oli viimeisen kolmen 
kuukauden käyttänyt 83 prosenttia 16–89-vuotiaista. 
Netin kautta oli viimeisten kolmen kuukauden aikana 
ostanut tavaroita tai palveluita 47 prosenttia väestöstä.

matkapuhelimella 
ostetaan netistä




