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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sukupolvenvaihdoksen taustal-
la vaikuttavia asioita, etenkin niitä, joiden perusteella jatkaja tekee päätöksen 
ottaa vanhempiensa yritys vetääkseen. Lisäksi työn avulla pyrittiin selvittämään 
itse sukupolvenvaihdosprosessissa hankalaksi koettuja asioita. Saatuja tietoja 
voidaan mahdollisesti hyödyntää neuvonnassa ja koulutuksessa. Työn tilaajana 
toimi Perheyrittäjyyden edistämiskeskus. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin haastatte-
luin. Haastateltavat yritykset valittiin Etelä-Pirkanmaalta, ja ne kartoitettiin pos-
tinumeroalueiden ja Vasken yritysrekisterin avulla. Puhelimitse otettiin yhteyttä 
kahteenkymmeneen yritykseen, joista lopulta seitsemästä saatiin haastattelu, 
yhteensä kymmeneltä ihmiseltä. Työn teoriaosuudessa käsitellään sukupolven-
vaihdosta, maaseutua ja perheyrittäjyyttä. 

Haastatteluista kävi ilmi, että jatkajat usein olivat kasvaneet yrittäjyyteen ja per-
heyritykseen, ja jatkamispäätös oli usein itsestäänselvyys. Yrittäjyyden huono-
na puolena nähtiin työn paljous. Maaseudulla itsessään ei tuntunut olevan 
olennaista vaikutusta jatkamispäätökseen, vaikka olikin monelle tärkeä asuin-
ympäristönä. Perhe nähtiin ennen kaikkea tukena, eivätkä vanhemmat olleet 
painostaneet vastaajia jatkamaan yritystä. Sukupolvenvaihdoksen suurimpina 
haasteina nähtiin prosessin pituus ja byrokratia. 

Jatkajilla oli yllättävän vähän yrittäjyysopintoja, mikä lienee asia, johon kannat-
taa panostaa neuvonnassa ja koulutuksessa. Asiantuntijoille on kysyntää, ja 
siltä odotetaan yksilöllistä suhtautumista. Sukupolvenvaihdos on monitahoinen 
ja herkkäluontoinen asia, joka vaatii asiantuntija-avulta taustoihin perehtymistä 
ja pitkäjänteisyyttä. 
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The objective of this thesis was to explore factors influencing change of genera-
tion, concentrating on descendants’ reasons to continue with his/her parents’ 
enterprise. In addition, one goal was to find out matters which are experienced 
to be difficult in the change of generation process. The information from this 
survey can possibly be utilized in guidance and training. The principal of this 
survey was Perheyrittäjyyden edistämiskeskus ry. 

The study was conducted as a qualitative survey and the material was collected 
through interviews. The interviewed enterprises were chosen from Southern 
Tampere region (Etelä-Pirkanmaa) and they were plotted using postal code 
areas and the enterprise register of Vaske. Twenty enterprises were contacted 
by phone and interviews were received from seven of them, ten people in total. 
The theoretical part of this study concerns change of generation, rural areas 
and family businesses. 

The results show that descendants were often grown into entrepreneurship and 
the family business and that the decision to continue was often self-evident. 
The down side of entrepreneurship in descendants’ opinion was the large 
amount of work. Countryside in itself was not very significant what comes to 
making the decision, but it was important to many as a living environment. 
Family was seen as a support before anything and parents had not been pres-
suring for the decision to continue the family business. The length and bureau-
cracy were seen as the most significant challenges in the change of generation 
process. 

The descendants had surprisingly few studies in entrepreneurship, which is a 
matter that might be worth focusing on in guidance and training. There is a de-
mand for experts and individual treatment is expected of them. Change of gen-
eration is a complex and delicate matter which demands that expert-help fami-
liarizes itself with backgrounds and represents long term targets. 
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1 JOHDANTO 

 

Sukupolvenvaihdos on aiemmin ollut hyvin yleinen tapa nuoremman polven ryh-

tyä yrittäjäksi ja samalla saada itselleen ammatti ja elanto. Erityisen yleistä se 

on ollut maatiloilla, joita ei välttämättä ole edes pidetty oikeina yrityksinä. Nykyi-

sin maatalousyrittäjän pitää osata hyvin paljon yrittäjyyteen liittyviä asioita, ja 

toisaalta nykyiset maatilat poikkeavat perinteisistä tiloista sivutoimintoineen ja 

aivan uusine liikeideoineen. 

Sukupolvenvaihdos vanhemmalta lapselle ei ole enää niin yleinen tapa siirtää 

yritystoimintaa eteenpäin. Päinvastoin, useimmilla pienyrityksillä on hankaluuk-

sia löytää yritykselleen jatkajaa perheen sisältä mutta myös ulkopuolelta. Toi-

saalta asiaan vaikuttanee yksilöä korostava maailmanaika ja nuorten mahdolli-

suudet opiskella itse valitsemaansa alaa. Toisaalta taas yrittäjyyden lisäänty-

neet vaatimukset kuten liiketoiminnalliset näkökulmat ja lakien myötä tulleet li-

sätyöt voivat nostaa kynnystä alkaa yrittäjäksi vanhempien jalanjäljille. 

Yrittäminen maaseudulla on oma haasteensa. Maaseutu voi toimintaympäristö-

nä olla monesta syystä kaupunkia hankalampi esimerkiksi kulkuyhteyksien tai 

asiakaskunnan kannalta. Tässä työssä maaseutuyrityksellä tarkoitetaan kaikkia 

maaseudulla eli toisin sanoen haja-asutusalueella sijaitsevia yrityksiä alaan kat-

somatta.  

Olen useampaan otteeseen miettinyt, mikä saa nuoren ihmisen ottamaan jat-

kaakseen vanhempiensa yritystoiminnan monista vaikeistakin haasteista ja jopa 

uhkakuvista huolimatta. Etsiessäni sopivaa aihetta opinnäytetyölleni otin asian 

puheeksi Perheyrittäjyyden edistämiskeskuksen silloisen asiamiehen kanssa, ja 

hän innostui aiheesta heti sen ajankohtaisuuden vuoksi. Tietoa sukupolven-

vaihdoksen taustalla vaikuttavista asioista tarvitaan, jotta sitä voitaisiin markki-

noida paremmin ja tukea sekä luopujia että jatkajia. 

Hiljattain on tehty opinnäytetyö, joka käsittelee aihetta luopujien näkökulmasta. 

Itse halusin puolestani selvittää jatkajien motiiveita ja ajatuksia jatkamisesta. 

Työn tavoitteena on saada tietoa sukupolvenvaihdoksen taustalla vaikuttavista 

tekijöistä jatkajan näkökulmasta sekä mahdollisista ongelmakohdista. 
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2 PERHEYRITTÄJYYS 

 

2.1 Perheyrittäjyyden määritelmä 

Perheyritysten liitto tekee vuosittain jäsenyrityksilleen valtakunnallisen baromet-

rikyselyn. Perheyritysbarometri 2006:n esipuheessa kuvaillaan perheyrittämistä 

seuraavasti: 

”Perheyritykset siirtävät omistajuuden osaamista sukupolvelta toiselle. Perheyri-

tyksissä perheen tai suvun jäsenet omistavat ja uudistavat liiketoimintaa. Vas-

tuullinen omistajuus suunnitelmina, päätöksentekona ja työnä heijastuu suku-

polvenvaihdokseen valmistautumisena sekä kannattavana liiketoimintana”. 

(Kansikas, Elo-Pärssinen, Jäntti, Lehto, Orpana & Puukko 2006, 5.) 

Jo näistä lauseista voi huomata, että käsite ”perheyritys” lopulta pitää sisällään 

todella monta eri asiaa ja näkökulmaa, vaikka se onkin sanana helposti ymmär-

rettävä ja kuvaava. Mitä enemmän asiaa tutkii ja miettii, sen vaikeampi on tyh-

jentävästi ja lyhyesti selittää perheyritys-käsite. 

Perheyrityksen määritteleminen on hankalaa, ja se voidaan tehdä monesta nä-

kökulmasta; tutkimuksissa on käytetty mm. rakenteellista, subjektiivista, toimin-

nallista, sitoutumiseen perustuvaa sekä sukupolvenvaihdos läpikäyty- mittaria. 

Rakenteellisesti määriteltynä perheyritys on se, jossa yrityksen omistuksesta 

vähintään 50 % on yrittäjän tai perheen hallussa. Subjektiivisen määritelmän 

mukaan perheyritys on kyseessä silloin, kun yrityksen omistaja mieltää oman 

yrityksensä perheyritykseksi. Toiminnallisuuden perusteella tehtävässä määri-

telmässä tarkastellaan, miten perheenjäsenet ovat mukana toiminnassa joko 

omistajina tai työssä omistajana, palkattuna tai vastikkeetta. Sitoutumiseen pe-

rustuvassa lähestymistavassa katsotaan, missä määrin perhe on sitoutunut yri-

tykseen (vähän - jonkin verran - paljon).  Sukupolvenvaihdos läpikäyty-mittari on 

hyvin selkeä ja yksiselitteinen; sen mukaan yritys on perheyritys vasta sen jäl-

keen, kun siinä on tehty sukupolvenvaihdos. Näiden yksittäisten mittareiden 

lisäksi käytetään myös niiden eriasteisia yhdistelmiä. (Heinonen & Toivonen 

2003, 28–30.) 
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Edellä oleviin mittareihin perustuvia määritelmiä voidaan kritisoida väittäen 

niiden olevan väljiä tai liian tiukkoja. Onkin esitetty, että jotta yritystä voidaan 

pitää perheyrityksenä, täytyy omistuksen olla perheellä (rakenteellinen mittari), 

omistajan pitää itse pitää yritystään perheyrityksenä (subjektiivinen mittari) sekä 

perheen täytyy olla mukana yritystoiminnassa (toiminnallinen/sitoutumiseen pe-

rustuva mittari). Näin ollen yritykset voidaan jakaa perheyrityksiin, yrityksiin, 

joissa on perheyrittäjyyden piirteitä sekä ei-perheyrityksiin. (Heinonen & Toivo-

nen 2003, 29, 38). 

Perheyritykselle on kuitenkin laadittu erilaisia yleispäteviä määritelmiä. Yhden 

mukaan perheyrityksessä tulisi yrityksen johtajuus/omistajuus olla yhden per-

heen tai suvun määräysvallan alla, perheen ja liiketoiminnan systeemit yhdistyä 

vuorovaikutteisesti sekä olla tehty tai aikeissa tehdä sukupolvenvaihdos, jossa 

yrittäjän jälkikasvu ottaa vastuun yrityksestä (Kuvio 1). (Koiranen 1998, 18.) 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Perheyrityksen keskeiset ominaispiirteet. (Koiranen 1998, 20.) 

 

Myös paljon monimutkaisempia määritelmiä löytyy, kuten tämä Kauppa- ja teol-

lisuusministeriön Perheyritystyöryhmän vuonna 2005 laatima määritelmä: 

”Yritys on perheyhtiö, jos  

- Äänivaltaenemmistö on yrityksen perustaneella/perustaneilla luonnollisil-

la henkilöllä/henkilöillä tai yrityksen osakekannan hankkineella luonnolli-
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sella henkilöllä/hankkineilla luonnollisilla henkilöillä tai heidän puolisoil-

laan, vanhemmillaan, lapsellaan tai lapsen rintaperillisillään.  

- Äänivaltaenemmistö voi olla välillistä tai välitöntä.  

- Vähintään yksi suvun tai perheen edustajista on mukana yrityksen toi-

minnassa, johdossa tai hallinnossa.  

- Listatut yhtiöt täyttävät perheyhtiömääritelmän, mikäli yrityksen perusta-

jalla tai yrityksen (osakekannan) ostaneella henkilöllä tai heidän perheel-

lään tai jälkeläisillään on 25 prosentin osuus yhtiön osakkeiden tuotta-

masta äänivallasta.” 

Määriteltäessä perheyritystä on myös oltava joku käsitys siitä, mikä on perhe. 

Se on käsitteenä nykyisin melko laaja ja määrittelyn kannalta myös hyvin haas-

tava. Nykyisin harva perhe on enää entisaikojen ydinperhe, jossa kaksi ihmistä 

ja heidän yhteiset lapsensa ovat muodostaneet selkeän oman ”yksikkönsä”. 

Hyvin kaikenkattava määritelmä puolestaan on, että perhe koostuu kahdesta tai 

useammasta ihmisestä, jotka itse kokevat muodostavansa perheen toistensa 

kanssa (Koiranen 2000, 14).  

Perheyrityksiä voidaankin tyypitellä kokoon perustuen, jolloin tarkastellaan liike-

vaihtoa ja toiminnassa mukana olevia perheen- tai suvun jäseniä. Tällöin tyypit-

tely on seuraavanlainen: 

Monta perhettä omistajina  

- suuri sukuyritys (liikevaihto yli 40 milj. euroa) 

Yksi perhe omistajaenemmistönä 

- suuri perheyritys (liikevaihto yli 40 milj. euroa) 

- keskisuuri perheyritys (liikevaihto 7-40 milj. euroa) 

- pieni perheyritys (liikevaihto alle 7 milj. euroa) 

Puolisot yrittäjinä 

- pieni pariskuntayritys (liikevaihto alle 7 milj. euroa).  
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Lisäksi tyypittelyyn sisältyy perheellinen yksinyrittäjä, joka on usein esimerkiksi 

ammatinharjoittaja, ja puoliso on muualla töissä. Silti perhe voi olla mukana yri-

tyksen toiminnassa kiinteästi, ja sen tähden se voidaan laskea perheyritykseksi. 

(Koiranen 2000, 47–48.) 

 

2.2 Perheyrittäjyys Suomessa 

Koska perheyrityksen määritteleminen on hankalaa, on myös vaikeaa löytää 

tilastotietoa perheyrityksistä, niiden määristä ym. Oman hankaluutensa tuo 

maatalousyrittäminen, sillä se ei sisälly Tilastokeskuksen Yritysrekisteriin. (Hei-

nonen & Toivonen 2003, 23.) Maatilat ja nyttemmin monet maaseutuelinkeinoi-

hin liittyvät yritykset ovat usein nimenomaan perhevetoisia, vähintään toiminnal-

lisessa mielessä. 

Jarna Heinonen ja Jouko Toivonen (2003, 38) arvioivat omien tutkimustensa 

perusteella, että vuonna 2001 86 % suomalaisista yrityksistä on perheyrityksiä, 

mutta toteavat yhteenvedossaan, että perheyritysten määrä vaihtelee sen mu-

kaan, minkälaisin kriteerejä niille asetetaan (Kuvio 2). 

Määritelmä % 

Rakenteellinen 86 

Subjektiivinen 65 

Toiminnallinen 30 

Subjektiivinen + toiminnallinen 29 

Sukupolvenvaihdos läpikäyty 18 

Sukupolvenvaihdos läpikäyty + subjektiivinen 17 

KUVIO 2. Perheyritysten määrä eri mittareiden mukaan (Heinonen & Toivonen 

2003, 28.) 

 

Myös Perheyritystyöryhmän raportin mukaan (2005, 9) yli 80 % suomalaisista 

yrityksistä on perheyrityksiä. Perheyritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, sillä 
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puolet yksityisen sektorin työvoimasta työskentelee perheyrityksissä. PK-

yritysten työntekijöistä peräti 75 % on töissä perheyrityksessä. Suomen brutto-

kansantuotteesta lähes puolet tulee perheyritysten yhteenlasketusta BKT-

osuudesta. Hyvin perheyritysten merkitystä havainnollistaa myös se, että 40 % 

kaikkien yritysten liikevaihdosta tulee perheyrityksistä. (Perheyritystyöryhmä 

2005, 9.) Kalevi Tourunen kertoo omassa raportissaan vuodelta 2007 (s.6), että 

keskisuurista yrityksistä 46 % ja suurista 30 % on perheyrityksiä, kun niitä tar-

kastellaan omistuksen perusteella. Perheyritysten merkitystä kuvastaa Koirasen 

toteamus että ”perheyritykset ovat Suomen elinkeinoelämän selkäranka ja 

moottori” (Koiranen 2000, 19). 

Perheyritysbarometrien 2006 ja 2007 mukaan kolme tärkeintä perheyrittäjyy-

teen kannustavia asioita vastaajien ovat itsenäisyys ja riippumattomuus, mah-

dollisuus vaurastumiseen sekä perinteen jatkaminen. Kolmeksi eniten hankaloit-

tavaksi asiaksi puolestaan koetaan verotus, taloudellinen riski ja sukupolven-

vaihdokseen liittyvät tekijät. (Kansikas, Puukko & Elo-Pärssinen. 2007, 15–

16.);(Kansikas ym. 2006, 16–17.) 

Barometreissä kysyttiin myös sukupolvenvaihdokseen liittyviä asioita ja vuonna 

2007 vastaajista 46 % piti sukupolvenvaihdosta yrityksen johdossa ajankohtai-

sena ja 38 % yrityksen omistuksessa seuraavan viiden vuoden kuluessa. Suku-

polvenvaihdoksessa hankalinta vastaajat arvelivat olevan verotus, rahoitus ja 

sopivan jatkajan löytyminen. Myös yrityksen arvon määritteleminen koettiin 

haasteelliseksi. Vaikka sopivan jatkajan löytymisestä oltiin huolissaan, 88 % 

arvioi kuitenkin jatkajan löytyvän perheen tai suvun parista. (Kansikas ym. 2007, 

22–26.) 

 

2.3 Perheyrittäjyyden erityispiirteitä 

Perheyritykset eroavat muista esimerkiksi siinä, että ne ovat vanhempia; Heino-

sen ja Toivosen (2003, 38) tutkimuksessa vuodelta 2001 eroa keski-ikiin tuli 10 

vuotta. Liiketoiminnallisesta näkökulmasta eroiksi muihin yrityksiin voidaan to-

deta perheyritysten pienempi kasvuhakuisuus ja vientisuuntautuneisuus. Lisäksi 

perheyritykset eivät verkostoidu yhtä aktiivisesti ja ne suhtautuvat toimintaym-

päristöönsä varauksellisemmin. (Toivonen 2003, 42.) 
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Selkein asia, joka erottaa perheyritykset muista yrityksistä on varmasti per-

heen ja yritystoiminnan yhdistyminen, mikä tuo monta asiaa mukanaan. Matti 

Koiranen puhuu perheyrityssysteemistä, jossa perhe ja yritys muodostavat in-

teraktion (Kuvio 3.) (1998, 17–18). Koiranen, joka on yrittäjyyden professori Jy-

väskylän yliopistossa, on kirjoittanut perheyrittäjyydestä useamman kirjan, jotka 

käsittelevät perheyrittäjyyttä monelta eri näkökulmalta. Niistä voisi yhteenvetona 

todeta, että perheen vaikutus yritykseen on todella moninaista, sekä hyvässä 

että pahassa. 

 

 

 

 

KUVIO 3. Perhesysteemin ja yrityssysteemin interaktio. (Koiranen 1998, 18.) 

 

Riippuu varmasti perheestä, sen jäsenten välisistä suhteista ja perheessä vallit-

sevasta ilmapiiristä hierarkioineen ja keskustelukulttuureineen, minkälaista tuo 

perheen ja yrityksen vuorovaikutus eli interaktio on luonteeltaan ja kuinka tiivistä 

se on. On kuitenkin hyvin todennäköistä, ettei perherooleja ja yritysrooleja voi 

täysin pitää erillään vaan jonkinasteista perhe/yritysinteraktiota on väistämättä 

kaikissa perheyrityksissä. 

Perheyrityksen hyviä puolia ovat mm. perheen arvojen ym. vaikutus yrityksen 

identiteetin ja yhtenäisyyden muotoutumiseen, orientoituminen pidemmällä ai-

kajänteellä, riippumattomuuden tunne, vähäisempi byrokratia, ehkä tavanomais-

ta suurempi tahto ja kyky selviytyä vaikeista jaksoista sekä lasten (jatkajien) 

sitoutuminen yritykseen ja työn oppiminen jo varhain. Huonoja puolia sen sijaan 

ovat organisaation sekavuus tai suoranainen puute (vaikuttaa erityisesti työnja-

koon ja johtamiseen), nepotismin vaara ja sen jälkiseuraamukset, perheriitojen 

ulottuminen yritystoimintaan, perheen ulkopuolisten asema yrityksessä (moti-

vaatio, sitoutuminen ym.) sekä perustajan usein hyvin omavaltainen päätöksen-

teko, josta moni ei pysty täysin luopumaan vielä sukupolvenvaihdoksen jäl-

keenkään. Kaikki edellä mainitut haitat johtuvat suurelta osin tunneperäisistä 

Perhe 
Perhe/ 
yritys-
interaktio 

Yritys 
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asioista. Niiden lisäksi ongelmia saattavat tuottaa taloudelliset seikat kuten 

kasvuvauhti- ja tapa, voitonjako sekä pääomarahoitus. Sukupolvenvaihdos on 

perheyrityksessä merkittävä tapahtuma sekä taloudellisesti että tunnetasolla. 

(Koiranen 1998, 9-10.)  

Perheen läsnäolo yrityksessä vaikuttaa suuresti johtamiseen ja yrityksen työn-

jakoon. Siinä missä perheyrityksessä parhaimmillaan ihmissuhteet ovat kun-

nossa ja yhteiset arvot heijastuvat jäsenten työhön ja yrityksen johtamiseen, 

saattaa perheyritys huonoimmassa tapauksessa kaatua tulehtuneisiin väleihin 

ja organisoimattomuuteen. Vuoden 2007 Perheyritysbarometrissä vain 15 %:lla 

vastaajista on yrityksessään perhe- tai sukuneuvosto. Kymmenellä prosentilla 

asia on vireillä ja peräti 76 % ilmoitti, että perhe/suku ei ole organisoitunut. 

(Kansikas ym. 2007, 28.)  

Koiranen kirjoittaa Perheyrityksen johtaminen – kirjansa (2003, 7) johdannossa: 

”Tasapainoisessa perheyrityssysteemin johtamisessa on onnistuttu löytämään 

balanssi ihmissuhdeasioiden, liiketoiminnallisen kannattavuuden ja kontrollin 

kysymyksissä.” 

Tämän puitteissa voitaisiin siis ajatella, että perheyritystä voidaan johtaa hyvin 

tai huonosti siinä missä muitakin yrityksiä, mutta syyt sen taustalla voivat olla 

myös perheestä johtuvat. Perhe ei siis tokikaan aina vaikuta negatiivisesti; voi-

han jossain perheyrityksessä olla henkilöasiat täysin kunnossa, mutta yrityksen 

vaikeudet johtuvat liiketoiminnallisista asioista. Monessa yrityksessä perhe voi 

tukea yrittämistä suurestikin. Ovathan perheyritykset yrityksiä siinä missä muut-

kin, mutta perhe tuo oman lisänsä niiden toimintakenttään (Koiranen 1998, 27). 

(Kuvio 4). Toivosen tutkimusten perusteella näytti enemmänkin siltä, että per-

heen mukanaolo tuo yritykseen paljon myönteistä, mutta negatiivisesti vaikutta-

via tekijöitä ei löytynyt (Toivonen 2003, 30). 
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KUVIO 4. Perheyrityksen toimintakenttä (Heinonen 2003, 214.) 

 

2.4 Perheyrittäjyyden edistämiskeskus 

Perheyrittäjyyden edistämiskeskus toimii Valkeakoskella, ja sen perustehtävänä 

on tukea perheyrityksiä tarjoamalla mm. neuvontaa sekä koulutus- ja tutkimus-

palveluja. Vuonna 2007 toimintansa aloittaneen keskuksen taustavoimina toimi-

vat samanniminen yhdistys, Perheyrittäjyyden edistämiskeskus ry, sekä Val-

keakosken seudun kehitys Oy (VASKE). Gens Oy on Perheyrittäjyyden edistä-

miskeskus ry:n perustama ja kokonaisuudessaan omistama yhtiö, joka vastaa 

koulutus ja tutkimuspalveluista yhdistyksen keskittyessä muuhun perheyrittäjyy-

teen liittyvään toimintaan. (Perheyrittäjyyden edistämiskeskus 2007.) 

Perheyrittäjyyden edistämiskeskus tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden 

kuten yrittäjäjärjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Se pyrkii edistämään perheyri-

tysten verkostoitumista ja tarjoaa perheyrityksille räätälöityä palvelua. Yritykset 

voivat kääntyä Perheyrittäjyyden edistämiskeskuksen puoleen esimerkiksi su-

kupolvenvaihdostilanteessa tai verotus- ja rahoitusasioissa. Gens Oy:llä on 

omia koulutuspalveluita, mutta se myös tekee yhteistyötä muiden organisaatioi-

den kuten Suomen yrittäjäopiston kanssa. (Perheyrittäjyyden edistämiskeskus 

2007.) 

Sekä yhdistys että sen omistama yritys ovat vielä alkutaipaleellaan. Toimialu-

eena on Etelä-Pirkanmaa ja toiminnasta vastaavaa henkilökuntaa vähän. Satu-

Marjo Alahautala toimii sekä Perheyrittäjyyden edistämiskeskuksen asiamiehe-

nä, että Gens Oy:n koulutus- ja markkinointipäällikkönä. Lisäksi asiantuntijoina 

YRITTÄJYYSILMASTO TALOUDEN SUHDANTEET 

TALOUDEN RAKENTEET 

VÄESTÖKEHITYS 

PERHEYRITYS 

PERHE JA SITOUTUMINEN 

YRITYKSEN KYVYT 

TUTKIMUS 

YRITTÄJYYSPOLITIIKKA 
- Ennakoitavuus 
- Kannustavuus 
- Välineiden kohdentuvuus 



 14

Gensissä ovat KTT Matti Koiranen ja TTM Eeva Niskavaara. Koirasen teoksia 

on tässä työssä käytetty lähdemateriaalina. Yrityksen tavoitteena on kasvaa 

valtakunnallisesti tunnetuksi koulutuspalvelujen tuottajaksi. (Perheyrittäjyyden 

edistämiskeskus 2007.);(Gens Oy 2008.) 
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3 MAASEUTUYRITTÄJYYS 

 

3.1 Maaseudun määritelmä 

Maaseutu on myös asia, jota on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Suomi on 

hyvin maaseutumainen maa useammalta eri kantilta tarkasteltuna, ja maaseu-

dun määritelmä usein vaihtelee sen mukaan, minkä asian yhteydessä sitä tar-

kastellaan. Suomen väestötiheys on Euroopan harvimpia, minkä perusteella 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) luokittelee 

sen kokonaan joko hallitsevasti tai merkittävästi maaseutualueeksi (Manner-

Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013, 4). Väestötiheyttä on käy-

tetty mittarina myös esimerkiksi Maaseudun pienyritysrekisterissä, jossa maa-

seutuna pidetään postinumeroaluetta, jonka väestön tiheys on alle 50 hlöä/km2 

(MTT 2008). 

Maaseutupolitiikassa käytetään ns. maaseudun kolmijakoa, joka tarkastelee 

maaseutualueiden ominaisuuksia hieman tarkemmin. Kaupunkien pois lukien 

kunnat jaetaan kaupunkien läheiseen maaseutuun, ydinmaaseutuun ja harvaan 

asuttuun maaseutuun. Kaupungin status ei automaattisesti laske kuntaa kau-

punkeihin, vaan kaupunkityyppiin kunnat on valittu keskeisten kaupunkiseutujen 

keskukset ja muut ominaisuuksiltaan näihin rinnastettavat kaupungit. Näin ollen 

pirkanmaalaisista kaupungeista Valkeakoski on kaupunkityypissä, mutta Nokia 

ei. (MMM 2006, 6, 19, 48–49.) Tällaista luokittelua käyttäen voidaan todeta, että 

Suomesta yli 90 % on maaseutua ja maaseudulla asuu yli 40 % väestöstä. 

(MMM 2007, 4.) 

Kaupunkien läheisen maaseudun asukkailla on hyvät mahdollisuudet käydä 

töissä lähikaupungissa ja se on etenkin lapsiperheiden suosimaa aluetta. Tällai-

set alueet ovat yleensä muuttovoittoisia ja niissä elinkeinoelämä voi hyvin, myös 

maatalous. Länsi- ja Etelä-Suomi on paljon tämän tyyppisiä maaseutualueita 

suurten kaupunkien kuten Tampereen ja Jyväskylän sekä tietysti Helsingin ym-

päristössä. Pirkanmaalla tämän maaseututyypin kuntia ovat esimerkiksi Lem-

päälä ja Vesilahti. (MMM 2006, 6, 49–50.) 
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Ydinmaaseutua leimaa vahvasti alkutuotanto, mutta myös teollisuuden 

alakeskittymät ja erikoistuneemman alkutuotannon keskittymät, kuten puutarha- 

ja siipikarjatuotanto, ovat tyypillisiä. Ydinmaaseutu sijaitsee keskisuurten, moni-

puolisten keskusten läheisyydessä ja siellä on enimmäkseen elinvoimaisia kyliä. 

Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi ovat suurimmaksi osaksi ydinmaaseutua. Pir-

kanmaan kunnista esim. Pälkäne ja Hämeenkyrö edustavat tätä maaseututyyp-

piä.(MMM 2006, 6, 50–51.) 

Harvaanasuttua maaseutua on suurin osa Suomesta; Lappi ja Itä-Suomi ovat 

lähes kokonaan tämän tyyppistä aluetta. Tyypillistä harvaanasutulle maaseudul-

le on muuttotappiollisuus ja sitä kautta palveluiden häviäminen ja työpaikkojen 

puute. Ikärakenne painottuu vanhempaan väestöön, mikä rasittaa kuntien talo-

utta entisestään. Olosuhteet maataloudelle ovat alkuaankin heikommat mm. 

lyhyen kasvukauden takia ja heikkenevät entisestään. Pohjois-Pirkanmaan 

kunnat kuten Virrat ja Kuru lasketaan harvaanasutuksi maaseuduksi. (MMM 

2006, 6, 52,54.) 

Tätä työtä varten tehdyssä tutkimuksessa on aluerajauksena ollut Etelä-

Pirkanmaa, joka muodostuu neljästä kunnasta: Valkeakoskesta, Akaasta, Urja-

lasta ja Kylmäkoskesta. Maaseudun kolmijaon mukaan Valkeakoski ja Akaa 

luokitellaan kaupunkityyppiin ja Urjala ja Kylmäkoski ydinmaaseutuun (MMM 

2006, 51). Tutkimusta tehdessä on kuitenkin käytetty jakoa taajama – haja-

asutusalue, jolloin Valkeakoskesta ja Akaasta on otettu mukaan haja-

asutusalueet. 

 

3.2 Maaseutu yrityksen toimintaympäristönä 

Maaseutuyrittäjyys mielletään usein samaksi asiaksi kuin maatalousyrittäjyys, 

mutta käsitteenä se on laajempi. Toisinaan maaseutuyrityksenä pidetään mo-

nialaista maatalousyritystä, eli yleensä maatilaa, jossa on sivuelinkeinona mat-

kailua, mökkivuokrausta, urakointia ym. Mielestäni käsite sisältää kuitenkin kai-

kenlaiset maaseudun yritykset käsityöläisistä teollisuuteen ja palveluyrityksistä 

mitä erikoistuneimpiin luonnonvara-alan yrityksiin. Maaseutuyritys voi olla kool-

taan mikä vaan, enimmäkseen ne kuitenkin ovat pienyrityksiä. Yksinkertaiste-
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tusti voi siis ajatella yrityksen olevan maaseutuyritys silloin kun se sijaitsee 

maaseudulla, kuten tässä työssä on tehty. 

Oleellisin ero maaseutuyrityksen ja muun yrityksen välillä on tietysti sijainti. Sen 

lisäksi useimmat maaseudun pienyritykset ovat usein sidoksissa alkutuotantoon 

(Harju & Pirilä 2004, 16). Tällaisia ovat esimerkkinä matkailu- ja virkistyspalvelut 

ja elintarvikkeiden jatkojalostus. Vaikka maaseutua ei välttämättä pidetä ihan-

teellisena yritysympäristönä, riippuu pitkälti yrityksen toimialasta, miten maaseu-

tu vaikuttaa yrityksen toimintamahdollisuuksiin. 

Esimerkiksi talotehtaan sijoittuminen maaseudulle on edullista raaka-aineiden, 

tuotantotilojen ja ehkä myös työvoiman kannalta. Yrityksessä painottuvat tällöin 

panostekijät (Harju & Pirilä 2004, 18). Kuljetusmatkat voivat olla pitkätkin, mutta 

se ei välttämättä ole kynnyskysymys. Sen sijaan palveluyritykset ja vähittäis-

kauppa esimerkiksi ovat riippuvaisia markkinoiden läheisyydestä eli niissä pai-

nottuvat kysyntätekijät (Harju & Pirilä 2004, 18). Maatilamatkailuyritykselle si-

jainnin voi ajatella olevan elintärkeä; maaseutuympäristö on tällaisessa yrityk-

sessä liikeidean perusta, mutta hyvät liikenneyhteydet ja kaupunkien läheisyys 

palveluineen ja nähtävyyksineen tuovat varmasti kilpailuetua, joten liian syrjäi-

nen sijainti voi olla haitallinen. 

Muita maaseudulla sijainnin etuja voivat olla toimitilojen edullisuus, työvoiman 

saatavuus, joissain tapauksissa myös kilpailun vähäisyys. Niinkin yksinkertai-

nen asia kuin reilut, ilmaiset parkkipaikat voivat olla jollekin palveluyritykselle 

valttia markkinoilla. Nykyaikaisen tiedonkulun ansiosta markkinointi on helpottu-

nut, joten saatavuus sen puolesta ei enää nykyisin ole samanlainen ongelma. 

Edellyttäen tietysti, että yritys käyttää näitä mahdollisuuksia hyväkseen. Sellai-

nen yritys, jolla ei ole toimivia kotisivuja, on auttamatta ajastaan jäljessä. Maa-

seudun imago tuntuu parantuneen lähivuosina, mikä parantanee jollain tasolla 

myös maaseutuyritysten asemaa. Maaseudun houkuttelevuus edullisena ja väl-

jänä asuinympäristönä voi vaikuttaa myös yrityksen sijaintiin (Harju & Pirilä 

2004, 20).  

Maaseudun haittapuolia pitkien matkojen ja pienten paikallisten markkinoiden 

ohella on palveluiden vähäisyys. Joissain tapauksissa myös työvoiman saata-

vuus voi olla ongelma ammattitaidon puolesta. (Harju & Pirilä 2004, 19.) Sijain-

tikunnan suhtautuminen yrityksiin ja maaseutualueiden kehittämiseen vaikutta-



 18

vat myös, joko positiivisesti tai negatiivisesti. Maaseudun yleinen ilmapiiri ja 

se seikka, että ihmiset tuntevat toisensa hyvin on yritystoiminnan kannalta kak-

sipiippuinen asia. Verkostojen luominen voi olla helpompaa ja hyvien suhteiden 

luonti kyläläisiin voi auttaa yritystoimintaa. Toisaalta suomalaisia kyläyhteisöjä 

usein riivaava kateus ja sisäänlämpiävyys voi hankaloittaa merkittävästi etenkin 

paikkakunnalle muuttavan yrityksen sopeutumista. 
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4 SUKUPOLVENVAIHDOS 

 

Yritysten omistajanvaihdos on hyvin ajankohtainen asia. Omistajanvaihdosta 

kutsutaan yleensä sukupolvenvaihdokseksi, mutta sen rinnalle on otettu käyt-

töön termi yrittäjäpolvenvaihdos, jota käytetään yleensä silloin, kun yritystä jat-

kaa ulkopuolinen, ei-sukua oleva jatkaja. Suomessa on noin 56 000 yritystä, 

joiden omistajuuden arvioidaan vaihtuvan vuoteen 2015 mennessä (Maaseudun 

tulevaisuus 2007). Suuret ikäluokat näkyvät tässäkin asiassa; vuonna 2003 

Heinonen ja Toivonen arvioivat oman tutkimuksensa perusteella, että 60 000 

perheyritysten johtajaa saavuttaa eläkeiän seuraavan kymmenen vuoden aika-

na (Heinonen & Toivonen 2003, 38). Lisäksi on todennäköistä, että sukupolven-

vaihdos tulee ajankohtaiseksi 40 % perheyrityksistä seuraavan kymmenen vuo-

den aikana (Perheyrittäjyyden edistämiskeskus 2007). 

Tässä työssä käsitellään nimenomaan sukupolvenvaihdosta, eli tilannetta, jossa 

yrityksen johtajuus ja omistajuus siirtyy yrittäjän sukulaiselle, joka yleensä on 

oma lapsi. Tyypillisiä syitä lähteä toteuttamaan sukupolvenvaihdosta ovat mm.  

- yrityksen hyvä tilanne, eli usko siihen, että yritys on elinvoimainen tule-

vaisuudessakin ja siitä voi saada elannon jatkossakin 

- halutaan kunnioittaa suvun perinteitä (esim. maatilat ovat usein olleet 

saman suvun hallussa jo sukupolvien ajan) 

- halutaan pitää yritys perheen tai suvun hallinnassa (koskee lähinnä suu-

ria yrityksiä, joissa pelätään ehkä osakeyhtiön ”persoonattomuutta”) (Koi-

ranen 2000, 10). 

Edellytyksenä sukupolvenvaihdokselle on, että yrittäjä väistyy esimerkiksi elä-

köitymisen tai kuoleman takia, ja että on olemassa jatkaja ottaa yrityksen vas-

tuulleen. Huonosti kannattavaa yritystä ei kannata jatkaa, eikä hyvin voivaa yri-

tystä puolestaan ole mielekästä lopettaa. Yrittäjä yleensä myös haluaa yrityksen 

myynnistä taloudellista turvaa eläkepäivilleen. Onkin tärkeää, että sukupolven-

vaihdosta aletaan puuhaamaan ajoissa, ettei käy niin, että liiketoiminta on jo 

”elähtänyt”, kun yrittäjä ei enää ole jaksanut panostaa yrityksen uusiutumiseen 
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ja elinvoimaisuuteen. Tällöin ei seuraavalla polvella ole enää mitään oikeasti 

arvokasta, mistä lähteä jatkamaan. (Immonen & Lindgren 2004, 14–15.) 

Sukupolvenvaihdoksessa on karkeasti jaettuna kaksi näkökulmaa. Juridinen 

näkökulma sisältää kaikki yrityksen omistuksen siirtymiseen liittyvät taloudelliset 

ja tekniset asiat, verotus, rahoitus, jne. Henkinen näkökulma puolestaan sisäl-

tää ihmissuhteisiin liittyvät asiat kuten luopujan ja jatkajan tuntemukset ja toi-

mintatavat. Jokainen yritys on omanlaisensa, ja onnistunut sukupolvenvaihdos 

on monivaiheinen prosessi, joka vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Niinpä asiat tu-

lee selvittää yrityskohtaisesti ja suunnitelmallisesti etsiä parhaat keinot sukupol-

venvaihdoksen toteuttamiseen. (Immonen & Lindgren 2004, 13.) 

Sukupolvenvaihdos voidaan tehdä karkeasti jaettuna kolmella eri tavalla: 

1) luopuja voi vetäytyä yrityksen johtotehtävistä, mutta pysyy toistaiseksi pää-

asiallisena omistajana 

2) omistus siirtyy jatkajille, mutta luopuja jatkaa vielä johtotehtävissä 

3) omistus ja johtajuus siirtyvät jatkajalle samanaikaisesti. (Koiranen 2000, 40.) 

Sillä, miten sukupolvenvaihdos toteutetaan, on merkitystä prosessiin paitsi juri-

disesti, myös henkisesti. 

 

4.1 Juridinen näkökulma 

Riippuen yrityksestä (esim. yhtiömuodosta) ja tilanteesta, sukupolvenvaihdok-

sen omistajuus voi siirtyä monella eri tavalla: lahjana, perintönä, lahjanluontei-

sena kauppana tai täysihintaisena kauppana. Kauppatapoja on myös erilaisia; 

substanssikaupassa myydään vain liiketoiminta ja -omaisuus (koneet, kalusto 

ym.) mutta ei itse yhtiötä, osakekaupassa myydään periaatteessa vain irtainta 

omaisuutta eli osakkeita, jne. Osakeyhtiöissä voidaan myös tehdä ”hienos-

tuneempia” järjestelyjä kuten lunastusjärjestelyitä, suunnattu uusmerkintä, fuu-

sio tai jakautuminen. (Koiranen 2000, 75–84.) 

Riippuen omistuksen siirtymistavasta myös veroseuraamukset vaihtelevat. Su-

kupolvenvaihdoksessa huomioonotettavia veromuotoja ovat tulo-, varallisuus-, 

perintö-, lahja-, varainsiirto- sekä arvonlisäverotus. Verosuunnittelu on haasta-
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vaa myös verolakien uudistusten vuoksi, minkä takia veroasioihin on syytä 

perehtyä huolellisesti. Sukupolvenvaihdoksia koskien on myös laadittu vero-

huojennussäädöksiä. Verotusta on prosessissa pohdittava useasta eri näkö-

kohdasta; luopujan, jatkajan ja yhtiön kannalta on löydettävä tasapainoinen rat-

kaisu. On myös huomioitava maksuvalmius, sillä verot tulevat yleensä maksuun 

melko lyhyellä aikavälillä, kun etenkin jatkajalla varat ovat yleensä kiinni yrityk-

sessä. (Koiranen 2000, 74, 94–95.) 

Yrityksen arvon määritteleminen on myös oma lukunsa, sillä vaikka kauppahinta 

on osapuolten välinen sopimuskysymys, verottaja arvioi kuitenkin, onko hinta 

käypä. Jos kauppahinta on enintään ¾ käyvästä hinnasta, katsotaan kyseessä 

olevan lahjanluonteinen kauppa, jolloin loput ¼ katostaan lahjaksi. Olipa omis-

tuksensiirto alihintainen kauppa tai perintö, kannattaa yritysomaisuuden arvos-

tus tehdä huolellisesti asioiden sujuvuuden varmistamiseksi. Verottajalta voi 

myös pyytää ennakkokannanoton koskien arvostusta. (Immonen & Lindgren 

2004, 280,144.) 

Rahoitus on yksi sukupolvenvaihdoksen suurimpia kysymyksiä, sillä usein luo-

pujan ja jatkajan intressit ovat erilaiset ja osittain myös vastakkaiset. Siinä mis-

sä luopuja joutuu pohtimaan mm. omaa toimeentuloaan yrityksestä luopumisen 

jälkeen ja verojen maksua omalta osaltaan varsinkin silloin, jos kauppahinta on 

vielä saamatta, jatkajan tilanne saattaa olla vielä tiukempi rahoituksen hankki-

misen, kauppahinnan suorittamisen, sisarusten ulosmaksun ja oman verotuk-

sena kanssa. Lisävivahteita järjestelyihin tuo luopujan mahdollinen osaomista-

juus ja siihen liittyvä osinkopolitiikka. (Koiranen 2000, 100–102.) 

Sukupolvenvaihdos on siis juridisessa mielessä monimutkainen prosessi. Rat-

kaisuja edellä mainittuihin ongelmiin ovat suunnitelmallisuus, riittävän pitkä ai-

kaväli ja asiantuntijoiden käyttö. Kun sukupolvenvaihdokseen käytetään aikaa, 

on asianmukainen suunnittelu mahdollista arvostuksen, rahoituksen, verotuksen 

ja muiden käytännön asioiden kannalta. Tällöin sukupolvenvaihdos onnistuu 

myös asteittain, mikä voi helpottaa urakkaa. Suunnittelun tavoitteet ovat yritys-

varallisuuden siirto oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti, yrityksen johdon siirty-

minen toiminnan vaarantumatta ja ihmissuhteiden säilyminen hyvänä. (Koiranen 

2000, 56, 90.)  
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Suunnitteluun kuuluu myös yrityksen kunnostus sukupolvenvaihdosta varten. 

Tähän kuuluu olennaisesti ns. taseen siivous, esimerkiksi osinkojen maksami-

nen ja yrityksen kesämökin poistaminen. (Koiranen 2000, 95.) Aina pitemmän 

aikavälin suunnitelmat eivät valitettavasti ole mahdollisia, näin on esimerkiksi 

äkillisissä sairas- ja kuolemantapauksissa. 

Asiantuntijatahoja alkaa olla useita ja melko hyvin saatavilla aina verotoimistos-

ta ja omasta kirjanpitäjästä sukupolvenvaihdoksiin/yrityskauppoihin erikoistunei-

siin asiantuntijoihin (esim. lakimiehiä). Apua voi lähteä hakemaan ensi alkuun 

vaikkapa TE-keskuksesta tai Suomen Yrittäjät ry:ltä, maaseutuyritykset käänty-

vät usein Pro Agrian puoleen. 

 

4.2 Henkinen näkökulma 

Juridis-taloudellisuuden lisäksi sukupolvenvaihdoksessa on henkinen (tai beha-

vioristinen) puoli, joka sisältää perinteitä, arvoja, sitoutuneisuutta, asenteita, 

ihmissuhteita jne. Koko prosessi lähtee oikeastaan liikkeelle siitä, että luopujan 

täytyy miettiä, mitä hän itse haluaa yritykselleen tapahtuvan (lopetus, sukupol-

venvaihdos vai ulkopuoliselle myynti), kuka olisi yritykselle paras jatkaja, minkä-

laisena hän näkee yrityksen tulevaisuuden (arvot, toimintatavat ym.), minkälais-

ta strategiaa prosessissa toteutetaan ja ylipäätään sopeutua ajatukseen luopu-

misesta. Jatkajan täytyy puolestaan pohtia, haluaako hän sitoutua yritykseen, 

jatkamisen motiiveita ja omia kykyjään. (Koiranen 2000, 60, 114). Tekeehän 

jatkaja tässä kohtaa yhden elämänsä suurimmista päätöksistä.  

Sukupolvenvaihdos on paitsi henkinen koettelemus, myös ihmissuhdetesti. Se 

sisältää lukuisia nyansseja, jotka hyvin pitkälti riippuvat luopujan ja jatkajan per-

soonista. Törmäyskurssilla voivat olla henkilökohtaiset arvot, toiveet ja näke-

mykset yrityksen tulevaisuudesta. Pelkästään prosessin aloittaminen voi venyä, 

koska yrittäjän eläköityminen ja siihen liittyvät ajatukset vanhuudesta ja kuole-

masta ovat usein tabu. Yrittäjälle on usein raskasta luopua määräysvallasta ja 

yrityksestä, joka on, kuten usein sanotaan, kuin oma lapsi. Jatkaja voi kokea 

hyvin ahdistavana tilanteen, jossa hän on täynnä ideoita ja energiaa yrityksen 

uudistamiseksi, mutta hän ei pääse toteuttamaan niitä, joko oman epävarmuu-

tensa tai luopujan paheksunnan vuoksi. Luopujan ja jatkajan lisäksi sukupol-
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venvaihdos koskettaa muutakin perhettä: luopujan puolisoa, jatkajan sisaruk-

sia, jopa miniöitä ja vävyjä (Koiranen 2000, 57, 62).  

Parhaimmillaan sukupolvenvaihdos on monivuotinen prosessi, jossa kommuni-

kaatio on hyvin tärkeässä roolissa. Perheen on puhumalla selvitettävä kunkin 

jäsenen toiveet ja aikeet yrityksen suhteen. Jo hyvin varhaisessa vaiheessa on 

sovittava, mikä on kuin jäsenen asema yritykseen nähden sukupolvenvaihdok-

sen jälkeen. Erityisen tärkeää tämä on silloin, jos sisaruksia on useita ja vain 

osa jatkaa yritystä. Myös muut sidosryhmät, kuten yhteistyökumppanit ja eten-

kin perheen ulkopuoliset työntekijät on otettava huomioon ja ehkä myös otetta-

va jossain määrin mukaan prosessin suunnitteluun. (Koiranen 2000, 62–63.) 

Pyrkimys oikeudenmukaiseen kohteluun on sovun säilymisen kannalta oleellis-

ta. 

Myös henkisen prosessin raskautta helpottaa riittävän pitkä aikaväli ja suunni-

telmallisuus. Avoin kommunikaatio on kaiken avain, ja yhteistyö luopujan ja jat-

kajan välillä. Sen lisäksi, että molemmat käyvät läpi asioita omalla kohdallaan, 

on ehkä hyvä ajatella sukupolvenvaihdosta myös yhteisenä projektina, jossa 

luopuja siirtää omia arvojaan ja osaamistaan jatkajalle mentorin tavoin ja jatka-

jaa valmennetaan ottamaan vastaan vastuu yrityksestä. Prosessi vaatii mo-

lemminpuoleista kunnioitusta; jatkaja ansaitsee kiitosta tekemästään työstä yri-

tyksen eteen ja saavutuksistaan sekä että heidän mielipiteitään arvostetaan. 

Jatkajan puolestaan pitää saada olla oma itsensä, eikä hänen näkemyksiään 

pidä aliarvioida. (Koiranen 2000, 111–113.) 

Sukupolvenvaihdoksen voitaneen ajatella onnistuneen silloin, kun luopuja on 

todella sekä taloudellisesti että henkisesti siirtänyt vastuun yrityksestä jatkajalle, 

kaikki perheenjäsenet ovat puheväleissä, mahdollinen henkilökunta on hyväk-

synyt uuden johdon ja kukaan ei ole vararikon partaalla. Useinhan luopuja on 

jossain määrin mukana yritystoiminnassa vielä prosessin päätyttyäkin, ja sehän 

on vain hyvä, jos tilanne miellyttää kaikkia osapuolia. Oleellisinta on tietysti yri-

tystoiminnan jatkuminen ja kehittyminen, muutenhan pitkä ja vaativa prosessi 

on mennyt hukkaan. 
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5 SUKUPOLVENVAIHDOSTA KOSKEVA TUTKIMUS 

 

5.1 Tutkimusongelma ja menetelmä 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mikä saa nuoremman sukupolven jat-

kamaan vanhempiensa yritystoimintaa; mitkä asiat jatkamispäätöksen taustalla 

vaikuttavat positiivisesti tai negatiivisesti eli haetaan vastauksia kysymyksiin: 

Miksi haluaa/miksi ei halua jatkaa? Lisäksi tutkimuksen avulla haluttiin saada 

tietoa jatkajien kokemuksista sukupolvenvaihdosprosessista: mitkä asiat siinä 

olivat hankalia ja minkälaista tietoa ja tukea kaivataan. 

Tutkimusmenetelmää pohdittaessa harkittiin ensin kirjekyselynä toteutettavaa 

kvantitatiivista tutkimusta. Ongelmaksi muodostuivat kuitenkin riittävän suuren 

kohderyhmän löytyminen ja sen lisäksi riittävän syvällisen tiedon irti saaminen. 

Niinpä päädyttiin laadulliseen tutkimusmenetelmään ja teemahaastatteluun. 

Haastattelut päätettiin toteuttaa osin puhelimitse ja osin paikan päällä yrityksen 

sijainnin ja haastateltavan toiveiden mukaan. Haastattelut nauhoitettiin, minkä 

jälkeen ne litteroitiin. Haastatteluaineiston analyysitavat olivat kvantifioiminen 

(erilaisten ilmiöiden ja asioiden esiintymisen laskeminen ja luokitteleminen), 

teemoittelu (aineistosta nostetaan esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja) 

sekä tyypittely (aineisto ryhmitellään tyypeiksi etsimällä samankaltaisuuksia). 

Haastattelukysymykset jakaantuivat kolmeen osaan; ensin kysyttiin hieman 

taustatietoja, joiden arveltiin olevan tarpeellisia tietää. Toinen osio sisälsi eniten 

kysymyksiä ja pyrki saamaan eri näkökulmilta vastauksia jatkamiseen johtanei-

siin syihin. Kolmas osio puolestaan koski käytännön asioita ja itse sukupolven-

vaihdosprosessia ja siinä haluttiin selvittää prosessiin liittyviä ongelmia. (Liite 1.) 
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5.2 Tutkimuksen kohderyhmä 

Tutkimuksen kohderyhmäksi tarkennettiin Etelä-Pirkanmaalla toimivat pienet 

maaseutuyritykset, joissa sukupolvenvaihdos on jollain tavalla ajankohtainen. 

Etelä-Pirkanmaa käsittää Valkeakosken, Akaan, Urjalan ja Kylmäkosken. Pieni 

maaseutuyritys määriteltiin siten, että sen toimipaikka on haja-asutusalueella ja 

siinä työskentelee alle 50 henkilöä. Sukupolvenvaihdoksen ajankohtaisuutta 

puolestaan määriteltiin niin, että se on joko kokonaan tai osittain toteutettu, tai 

prosessi on aluillaan ainakin niin, että jatkaja on selkeästi ilmaissut halunsa jat-

kaa yritystä ja prosessi on tulossa noin seuraavan viiden vuoden aikana. Koh-

deryhmän määrittelyyn haluttiin jättää väljyyttä, sillä pelko sopivien yritysten löy-

tymisestä oli suuri ja kuten myöhemmin kävi ilmi, myös aiheellinen. 

Koska sukupolvenvaihdosta läpikäyvistä yrityksistä ei ole olemassa mitään re-

kisteriä, piti niiden löytämiseen käyttää luovuutta. Ensin kaikkien edellä mainittu-

jen kuntien alueelta kartoitettiin postinumerot käyttäen Itellan postinumeroha-

kua. Niiden perusteella kunnasta rajattiin maaseutualueeksi laskettavat posti-

toimipaikat. Tämä toimi todella hyvin Valkeakosken kohdalla. Urjala ja Kylmä-

koski taas lukeutuvat kokonaan maaseutualueeksi, joten niiden osalta mukaan 

otettiin kaikki postinumeroalueet. Hankaluuksia tuotti Akaa, joka sisältää vain 

kaksi postinumeroaluetta, Viialan ja Toijalan, joten niitä ei voinut maaseutualu-

eiden rajaamiseen käyttää. Akaasta maaseutuyrityksiä koetettiin löytää rajaa-

malla hakua alle 50 hengen pienyrityksiin, joiden toimiala oli joko maa- ja met-

sätalous tai matkailu ja ravitsemus.  

Sen jälkeen Vasken (Valkeakosken Seudun Kehitys Oy) kotisivuilla olevaa kai-

kille avointa yrityshakua hyväksikäyttäen listattiin näillä postinumeroilla löytyvät 

yritykset. Näin saatiin kymmenien, ellei peräti satojen yritysten lista. Tämän jäl-

keen listasta alettiin poimia yrityksiä, joissa sukupolvenvaihdos saattaisi olla 

ajankohtainen. Jotkut yrityksistä löytyivät helposti, sillä oli yleisessä tiedossa, 

että sukupolvenvaihdos on tekeillä tai vastikään tehty. Myös Vasken yritysasia-

miehistä Risto J. Rantalasta ja Seppo Seppäsestä oli suuresti apua, kun he kä-

vivät listaa kanssani läpi, ja arvioivat oman tietämyksensä perusteella yrityksiä, 

ja valitsivat niitä, joihin kannattaisi ottaa yhteyttä. Koska he työnsä puolesta hoi-

tavat asioita yritysten kanssa ja moni tieto on luottamuksellista, he eivät voineet 
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kertoa yksityiskohtia monenkaan yrityksen sukupolvenvaihdoksesta vaan an-

taa lähinnä suuntaa antavia neuvoja. 

Tavoitteena oli saada yrityksiä tasaisesti eri kunnista, aloilta sekä prosessin eri 

vaiheilta. Näillä kriteereillä syntyi harkinnanvarainen näyte, johon kuului 20 yri-

tystä. Yrityksistä viisi oli Valkeakoskelta, kolme Akaasta, 11 Urjalasta ja yksi 

Kylmäkoskelta. Urjalalaisten yritysten suuri osuus selittynee osittain sillä, että 

Urjala on näistä neljästä kunnasta pinta-alallisesti suurin ja kokonaan lasketta-

vissa maaseutualueeksi. Alueellinen jakauma ei ollut siis kovin tasainen, mutta 

se ei tarkemman mietinnän jälkeen ollut oleellinen asia tutkimuksen kannalta. 

Yritysten jakaantuminen aloittain oli seuraavanlainen: 

- maa- ja metsätalous 7 

- teollisuus  3 

- rakentaminen   2 

- liikenne  1 

- kauppa  4 

- matkailu ja ravitsemus 3 

Yhdessätoista yrityksessä sukupolvenvaihdos oli tulossa tai siitä ei ollut tar-

kempaa tietoa. Meneillään prosessi oli neljässä yrityksessä ja tehty kolmessa. 

Kaksi listan yrityksistä oli sellaisia, joissa jatkaja oli kieltäytynyt. 

 

5.3 Tutkimuksen toteutus 

Yhteydenotot yrityksiin tapahtuivat puhelimitse. Mahdollisista ennakkotiedoista 

riippumatta keskustelu aloitettiin aina avoimella kysymyksellä siitä, onko suku-

polvenvaihdos yrityksessä ajankohtainen vai ei, koska useassa tapauksessa 

tieto ei ollut täysin varmaa ja toisaalta ei haluttu olla vähäisimmässäkään mää-

rin tungettelevia. 

Kahdestakymmenestä yrityksestä seitsemän oli sellaisia, joissa jatkaja suostui 

haastatteluun. Kahdessa haastateltavia oli kaksi, toisessa yrityksessä sisaruk-

set, jotka ovat yhdessä jatkaneet yritystä, toisessa jatkaja ja hänen puolisonsa. 
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Kummastakaan yrityksestä, joissa jatkaja oli kieltäytynyt, ei saatu nuoremman 

polven haastattelua, mutta toisesta yrittäjä itse suostui haastatteluun. (Liite 2.) 

Neljä yrittäjää ilmoitti, että asia ei ollut ajankohtainen, eikä jatkajaa ollut tiedos-

sa. Kolmessa yrityksessä asia taas olisi ollut ajankohtainen, mutta jatkajaa ei 

ollut. Kahdessa yrityksessä jatkaja kieltäytyi haastattelusta kiireisiin vedoten. 

Kahta yrittäjää ei useista yrityksistä huolimatta tavoitettu. 

Haastateltavia henkilöitä oli siis kymmenen ja haastatteluita tehtiin yhdeksän, 

sillä yhdessä haastattelussa oli kaksi henkilöä yhdessä, jatkaja ja hänen puo-

lisonsa. Yhtä lukuun ottamatta haastattelut tapahtuivat kasvotusten yrittäjän 

toimipaikassa tai kotona ja siis vain yksi puhelimitse. Haastattelut tehtiin mar-

ras- ja joulukuun aikana 2007. 

 

5.4 Tutkimuksen tulokset 

5.4.1 Taustatiedot 

Haastatteluun osallistuneet yritykset jakautuivat toimialueittain niin, että viisi 

yritystä oli maa- ja metsätalouden alaa, yksi matkailu- ja ravitsemuspalveluihin, 

yksi teollisuuteen ja yksi rakentamiseen. Maa- ja metsätaloutta harjoittavista 

yrityksistä löytyi perinteistä viljelyä, puutarhataloutta ja kotieläintuotantoa. Su-

kupolvenvaihdos oli meneillään kahdessa yrityksessä, valmis kolmessa ja tu-

lossa kahdessa. Kuten aiemmin mainittiin, yksi näistä kahdeksasta yrityksestä 

oli sellainen, jossa yrittäjän lapsista kukaan ei halunnut jatkaa yritystä. 

Haastateltuja jatkajia oli yhdeksän seitsemästä yrityksestä. Haastattelussa ikä-

kysymys oli haarukoitu, joten vastaajat valitsivat oikean kolmesta vaihtoehdos-

ta: 30 v. tai alle, 31- 40 v ja 41 tai yli. Vastaajista kolme oli alle kolmekymmen-

tävuotiaita ja kuusi kolmenkymmenenyhden ja neljänkymmenen ikävuoden vä-

liin eli kukaan vastaajista ei ollut yli 41-vuotias. Melko nuoria jatkajia siis kaikki. 

Taustatietoja selvitettäessä kysyttiin myös sisaruksista; oliko jatkajalla sisaruk-

sia, ja miksi juuri haastateltu on jatkaja. Vain yksi jatkaja ilmoitti, ettei hänellä 

ole sisaruksia. Yhdessä yrityksessä molemmat sisarukset jatkoivat yritystä. Yksi 

haastateltava kertoi, että myös hänen sisaruksensa on kiinnostunut ryhtymään 
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jatkajaksi ja toinen sanoi oman sisaruksensa olevan sivutoimisesti mukana 

yritystoiminnassa. Yhden jatkajan sisarukset puolestaan olivat niin nuoria, ettei 

asia ollut heille ajankohtainen. Kaksi haastatelluista arveli, että sisaruksilla on 

omat kiinnostuksenkohteensa muualla. 

”…sisko ei oikeen oo sellanen yrittäjähenkinen eikä ymmärrä yrittämistä…” 

 

5.4.2 Motiiveista 

Jatkajilta kysyttiin syitä siihen, miksi he ovat halunneet jatkaa yritystä. Seitse-

män kahdeksasta jatkajasta ilmoitti suurimmaksi syyksi yrittäjyyteen ja perheyri-

tykseen kasvamisen tai kerrottiin jatkamisen olleen itsestäänselvyys. Peräti 

kolme jatkajaa ei osannut kertoa muita syitä.  Neljä jatkajista sanoi syynä ole-

van edellä mainittujen lisäksi olemassa olevat puitteet, eli toisin sanoen sen, 

että koki helpoksi jatkaa valmista, toimivaa yritystä. Muita yksittäisiä syitä olivat 

yrittäjän vapaus ja itselle tekeminen sekä yrittämisen haasteellisuus. Yksi sanoi 

sen olleen helppo tapa työllistyä.  

”… ei oo tarvinnu haeskella mitään toista juttua…” 

Ehkä hieman yllättävästi vain kaksi jatkajaa ilmoitti tässä kohtaa syyksi maa-

seudun; toinen kertoi jatkamisen mahdollistaneen muuton takaisin kotiseudulle 

pääkaupunkiseudulta ja toinen piti tärkeänä maalle jäämistä. 

”Se täs varmaan onki että mä en oo koskaan halunnu mihkään kaupunkiin, et 

se kototalo ja kotopiha, ei sitä oo osannu aatella mitään muuta.” 

Jatkajista se, joka ei pitänyt asiaa itsestäänselvyytenä, kertoi motiiveikseen jon-

kinlaisen tunteen tai aatteen palon maataloutta kohtaan. Lisäksi hän totesi alan 

olevan haastavan ja työn monipuolista. Hieman eri näkökulmaa toi myös varsi-

naisen jatkajan puolisona yrittäjäksi alkanut haastateltu. Hänen suurin syynsä 

on tietysti ollut puolison päätös jatkaa omien vanhempiensa yritystä. Muita syitä 

on ollut suomalaisen raaka-aineen jalostaminen sekä yrittäjyys itsessään. 

”Niin, yrittäminen ittessään on hieno haaste. No nää on vähän tämmösiä että 

kommunismi on hieno aate, (heh.)” 
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Muutama mainitsi myös, ettei vieraalla työskentelykään välttämättä ole kovin 

juhlavaa. Jatkajista suurimmalla osalla oli kokemusta oman yrityksen ulkopuo-

lella työskentelystä. Kysyttäessä, koska jatkamispäätös on syntynyt, puolet vas-

taajista ilmoitti että yrityksen jatkaminen on ollut selvä asia jo lapsuudessa. Toi-

nen puoli oli harkinnut muunlaistakin uraa ja tehnyt jatkamispäätöksen ollees-

saan jo aikuisia, lukion tai muiden opintojen jälkeen.  

 

5.4.3 Negaatioista 

Motiivien jälkeen jatkajilta kysyttiin, mitkä ovat jatkamisen kielteisiä puolia. Tä-

hän tuli monenlaisia vastauksia, mutta kovin montaa negatiivista asiaa jatkajaa 

kohden ei kuitenkaan löytynyt. Yksi jatkaja jopa oli sitä mieltä, ettei jatkamisesta 

ole vielä löytynyt mitään negatiivista.  

”…se oli niinku ihan hyvä juttu, aika vaikee hakee mitään semmosta mikä olis 

ollu, eikä ainakaan vielä oo tullu. Sitä ei sitte tiedä kymmenen vuoden päästä.” 

Neljä jatkajaa mainitsi yhtenä syynä työn paljouden ja siitä aiheutuvan ajanpuut-

teen. Yksi heistä muotoili asian niin, että on joutunut luopumaan monesta asias-

ta, ja ihmissuhteet ovat saattaneet kärsiä työstä johtuvan ajanpuutteen vuoksi. 

Yhtä yleinen syy oli perheen ja vanhempien kanssa paljon vietetty aika. Siinä 

missä toinen olisi toivonut itsenäisempää elämää, toinen koki sukupolvien väli-

sen kuilun raskaaksi. 

”…mua on kauheesti lohduttanut kun moni muu on sanonu että kun asuu van-

hempien kanssa saman katon alla, niin välillä tulee niinku väkisinki erimielisyyt-

tä ja välillä on pinna kireällä mutta toistaseks on  sovittu vielä tänne.” 

Muita yksittäin mainittuja syitä olivat yrityspuolen koulutuksen puuttuminen ja 

mielenkiinnon suuntautuminen muille aloille. Vähän yleismaailmallisempia asioi-

ta taas olivat maatalouden epävarmuus, työnantajan roolin vaativuus ja työvoi-

man kalleus Suomessa sekä se, ettei yrittäjällä ole samanlaista turvaa kuin ta-

vallisilla palkansaajilla esim. sairaslomaa. 

Vaikka syitä oli monenlaisia, vastauksissa yllätti se, ettei kukaan moittinut yrittä-

jyyttä stressaavaksi tai maininnut syyksi niukkaa toimeentuloa tai esimerkiksi 
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yrittäjän riskiä. Etenkin näistä vastauksista jotenkin paistoi läpi se, että yrittä-

jyys todellakin on ennen kaikkea elämäntapa.  

 

5.4.4 Odotuksista 

Koska vastaajilta haluttiin saada ajatuksia elämäntavastaan useammalta eri 

kantilta, kysyttiin heiltä myös, mitä he odottavat työtä, asumiselta, maaseudulta 

ja tulevaisuudelta yleensä. Jatkajien vastauksista voisi yleistäen todeta, että he 

odottavat tulevaisuudessa yritystoiminnan kehittymistä ja sitä kautta enemmän 

vapaa-aikaa. Kaksi toivoi parempaa toimeentuloa ja kaksi työvoiman palkkaa-

mista. Yksi puolestaan toivoi lähinnä, että työtä riittäisi elättämään kaikki jatka-

massa olevat sisarukset. 

”Paljonhan on haaveita ja toiveita ja nehän on hirveen positiivisia, että tätä pitäis 

kehittää ja koneita pitäis uusia ja näin, mutta kaikki on ihan siitä kiinni että miten 

tää menee.” 

 Eräs jatkajista odotti onnistumisen tunteita: 

” …tietysti sitä haaveilee, että pystys hyvin niinku johtaan ja saamaan jotain 

menestyvää aikaan.” 

Perhe ja parisuhde mainittiin eri tavoin vastauksissa. Kaksi vastaajaa toivoi pa-

risuhdetta, kolmas perheen tukea, neljäs haaveili oman lapsen ottavan joskus 

yritys jatkaakseen.  

”Kyllä mää sen oon tässä huomannu ettei tätä tämmöstäkään elämää välttämät-

tä ihan kaikki niinku jaksa kattella että… - … Että siihenkin täytys varmaan olla 

aika omanlaatusensa tää nainen taikka perhe muutenkin –” 

Myös yleiset olot Suomessa herättivät pelkoja ja toiveita. Kaksi vastaajista toi-

voo maatalouden Suomessa kannattavan myös tulevaisuudessa, yksi taas 

myönsi pelkäävänsä, ettei elinkeinon harjoittaminen enää onnistu, jos byrokratia 

ja lainvoimaiset vaatimukset tekevät sen tulevaisuudessa kovin vaikeaksi. Yksi 

jatkaja odottaa että pienen työnantajan osa helpottuisi. 
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Kaksi vastaajaa arveli että kotiseudun maalaismaisuus saattaa olla uhattuna. 

Kaksi vastaajista mainitsi erikseen maalla asumisen osana tulevaisuuden nä-

kymiä. Suurin osa jatkajista kuitenkin kertoi ajattelevansa, että pääosin työ ja 

eläminen jatkuvat samankaltaisina. 

”En mää kyllä kuvittele, että tää kovin ihmeemmäks tästä muuttus.” 

 

5.4.5 Arvoista 

Valottaakseen enemmän maaseutuyrittäjyyden jatkamisen syitä, haluttiin kysyä 

haastateltavilta myös arvoista yleensä. Ensimmäisenä kysyttiin suhtautumista 

maaseutuun, ja vastaukset olivat aika erilaisia. Kaksi haastatelluista osasi mo-

nisanaisemmin kuvata suhdettaan maaseutuun, toinen sanoi sen merkitsevän 

kotia ja työpaikkaa ja arvostavansa ympärillä olevaa luontoa ja jonkinlaista va-

pautta jota maaseutu hänen mielestään edustaa. Toinen totesi juuriensa olevan 

maalla ja sen merkitsevän hänelle todella paljon: 

”Luonto, just tämmönen ilmanpuhtaus, eläimet, erilaiset ihmiset kyläyhteisössä 

tekee sen maaseudun.” 

Kaksi vastaajaa sanoi vain yksinkertaisesti olevansa maalaisia. Ainoa haastatel-

tu jatkajapari totesi sen olevan suurin syy paluumuuttoon maalle ja yrittäjyyteen. 

Kaksi vastaajista ei sortunut romantisoimaan maaseutua. Toinen heistä kuiten-

kin valitsi ennemmin maaseudun asuinpaikakseen mm. harrastusten vuoksi, 

toinen taas suhtautui siihen hyvin realistisesti: 

”Kyllä mä ihan mieluusti vietän kaupungissa ne pienet vapaa-ajan hetket -- vä-

hän huvittuneena suhtaudun tähän kaipuuseen maaseudulle, mutta ehkä se on 

sitte taas se kun saa siellä tehdä työtä ja asua, niin sitä kaipaa sitten – ” 

Yleinen mielipide tuntui kuitenkin olevan, että maaseutu tulisi säilyttää elävänä 

ja huolta maaseudun katoamisesta kannettiin. Arveltiin myös, että ihmisiltä on 

kadonnut arvostus maaseutuun. Isojen tilojen epäiltiin vain ”käyttävän” maaseu-

tua tuotantomielessä, eikä jättävän paljon tilaa sen muille näkökohdille. 

Kysyttäessä perheen merkityksestä jatkajat totesivat yksimielisesti että se on 

tärkeä, mutta syyt tärkeyteen vaihtelivat. Neljä vastaajaa kuvasi perhettä ennen 
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muuta tukiverkoksi, yksi heistä korosti erityisesti puolison tuen merkitystä. 

Yksi totesi, että etenkin työn puolesta perheen apu ja neuvot ovat olleet kaiken 

perusta, vaikkei niitä nuorempana ehkä osannutkaan arvostaa. 

Kolme vastaajaa totesi perheellä olevan myös huono puolensa mitä tulee yrit-

tämiseen. Yksi totesi saavansa ehkä lievää ”yliannostusta” ja arveli, että suhteet 

voisivat olla paremmatkin, jos ei näkeminen ja yhdessä työskentely olisi niin 

tiivistä. Pari totesi omien lasten olevan kaikki kaikessa vaikka perhekuvio luopu-

jien ja sisarusten kanssa onkin muuten hyvin vaativa. 

Seuraavaksi haastateltavia pyydettiin kuvailemaan suhdettaan yrittäjyyteen ja 

työhön. Jälleen kaikki jatkajat olivat samoilla linjoilla siinä, että työtä on paljon ja 

se on välillä raskastakin. Kaksi harmitteli myös sitä, kuinka ruusuinen kuva joil-

lain on yrittäjyydestä. Siinä missä yksi totesi työn olevan välillä ”pakkopullaa”, 

toinen sanoi työn olleen päällimmäisenä asiana elämässä jo vuosikaudet, mutta 

ei silti koe tekevänsä liikaa töitä. Työn vaativuutta kuvattiin sillä, että pitää tehdä 

niin paljon erilaisia asioita. Yhden mielestä siinäkin olisi jo tarpeeksi, että keskit-

tyisi vain siihen itse tekemiseen eikä tarvitsisi kaikkea paperisotaa ym. lisäksi. 

”…välillä siis ihan älyttömiäkin töitä pitää tehdä ite. Ja väliin se on niinku ettei 

halua pyytää apua, vaikka sais.” 

Kolme vastaajista ajatteli yrittäjyyttä hieman yleismaailmallisemmin ja totesi, 

että yrittäjät ovat yhteiskunnalle elintärkeitä esimerkiksi työllistäjinä ja ajattelivat 

saavansa omalle työlleen siten lisäarvoa. Yksi jatkaja oli samoilla linjoilla, ja ker-

toi arvostavansa suuresti kaikkia yrittäjäksi ryhtyviä ja että yrittäjyyttä pitäisi 

edistää kaikin mahdollisin keinoin. 

Työn raskaudesta ja vaativuudesta huolimatta, vastaajat olivat yleisesti sitä 

mieltä, että valitsevat kuitenkin yrittäjyyden toisen palveluksessa olemisen si-

jaan. Vaikka neljä vastaajaa oli sitä mieltä, että voisi aivan hyvin olla palkka-

työssä, kolme heistä ei silti haluaisi luopua yrittäjyydestä kokonaan. 

”… en osaa kuvitellako etteikö olis ees mitään toiminimee, koska se kuitenki tuo 

sellasen oman kipinän ja adrenaliinipurkauksen päivittäin. Että pysyy vähän 

niinku virkeenä.” 
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Arvoja kartoitettiin vielä kysymällä, mikä tekee jatkajat onnellisiksi. Elämän 

perusasioista tuntui onni löytyvän; suurimpia yksittäisiä syitä olivat omat lapset 

ja perhe yleensä sekä vapaa-aika. Kolme vastaajista mainitsi onnistumisen tun-

teet työssä. Lisäksi mainittiin perusasiat kuten terveys ja ruoka, ympäristö (sää, 

auringonlasku ym.), eläimet ja niihin liittyvät askareet sekä toisten ihmisten miel-

lyttäminen. 

 

5.4.6 Paineista 

Yleisesti usein ajatellaan, että vanhemmat painostavat lapsiaan jatkamaan yri-

tystoimintaa. Haluttiin tietää, pitääkö tämä paikkansa haastateltavien keskuu-

dessa. Samoin kysyttiin, ovatko jatkajat asettaneet itselleen paineita jatkamisen 

suhteen. Myös ulkopuolelta tulevaa vaikutusta kysyttiin. 

Vain kolme vastaajaa myönsi, että jonkinlaista painostusta vanhempien suun-

nasta on saattanut tulla. Kolme taas oli sitä mieltä, että paineet ovat olleet en-

nemminkin lähtöisin itsestä, esimerkiksi haastateltu on ollut huolissaan yrityksen 

tulevaisuudesta tai on tuntenut, että perinteet velvoittavat. Kolme oli sitä meiltä, 

että minkäänlaista painostusta ei ole ollut, muilta eikä itsestä. Haastateltu jatka-

jan puoliso ei ottanut kantaa kysymykseen mitenkään. 

Suurin osa vastaajista sen sijaan kertoi, että jostain suunnasta on hieman top-

puuteltu jatkamisaikeita. Kaksi sanoi kuulleensa varoituksen sanoja tai uhkaku-

via ulkopuoliselta koskien yrittäjyyttä tai kyseessä olevaa alaa. Kahta oli joku 

sukulainen kehottanut miettimään jatkamista tarkkaan. Yksi jatkaja sanoi että 

omat vanhemmat ovat kannustaneet harkitsemaan muitakin vaihtoehtoja. 

”…äidin sisko on aika hyvä niinkun kyseenalaistaan asioita ja avaamaan silmiä 

niinkun ja katsoon asioita niinkun toiselta kantilta, mut se on ollu ihan tämmöstä 

rakentavaa keskustelua että…” 
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5.4.7 Sukupolvenvaihdosprosessi 

Kuten aiemmin todettiin, jatkajat edustivat eri vaiheita sukupolvenvaihdospro-

sessista. Kolmen haastateltavan kohdalla prosessi oli menossa, kahdella tulos-

sa ja kolmen kohdalla jo valmis. Niinpä myös kysymysten muotoilu oli hieman 

erilainen vastaajan tilanteesta riippuen. 

Kahdelta jatkajalta, joilla prosessi oli kokonaisuudessa vielä edessä, kysyttiin, 

minkä he ajattelevat olevan siinä vaikeinta. Kumpikin vastaajista oli kuullut ystä-

vien ja tuttujen kokemuksia sukupolvenvaihdoksesta. Toinen oli niiden perus-

teella saanut käsityksen, että jokainen yritys on omanlaisena, ja vaatii oman 

tapansa hoitaa asioita. Hän ajatteli paperisodan ja byrokratian olevan ehkä se 

vaikein asia ja totesi, että se on varmaankin aika paljon asiantuntijasta kiinni, 

miten prosessi saadaan hoidettua. Toinen jatkaja puolestaan sanoi, ettei pro-

sessissa itsessään mitään hankalaa varmaan ole, vaan sen jälkeen yrityksen 

johtamisen mukanaan tuoma vastuu ja paperiasiat voivat olla vaikeita. 

Prosessin keskellä elävistä vastaajista yhdelle asia oli vielä suht uusi, sillä toi-

nen vanhemmista oli vielä täyspainoisesti mukana, ja kyseessä oli maatalous-

yhtymä. Sen verran hän osasi sanoa, että vaikka maatalousyhtymä on kohtalai-

sen helppo perustaa, se on vaikea purkaa, ja siitä oli asiantuntijakin heitä muis-

tuttanut. Tämän vuoksi jatkaja koki, että perhesuhteiden säilyminen hyvänä on 

ehdotonta toiminnan kannalta.  

Kahdella muulla muutosvaiheessa olevalla prosessi oli edennyt jo loppuvaihee-

seen. Toinen heistä koki, että sukupolvenvaihdos on ollut varmaankin vaikeinta 

luopujien kannalta. Lisäksi itselle vaikeaa on ollut verotus- ja paperiasiat, mutta 

kun on saanut pätevää asiantuntija-apua, ei ole tarvinnut itse pähkäillä. Toista 

jatkajaa arvelutti raha-asiat kaikkinensa: 

”No ehkä ne sanotaanko rahaluvut ja rahavirrat ja niinku, no siinä on paljon vai-

keita asioita. Mä en tajua niistä mitään –” 

Kolmella jatkajalla sukupolvenvaihdos oli valmis. Heistä yksi koki, että kuolinpe-

sän jakaminen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tuotti eniten päänvaivaa. 

Toisen mielestä ruljanssi papereiden kanssa oli hankalaa, ja koko prosessi kesti 

kovin kauan (kaksi vuotta). Myös sukupolvenvaihdosta varten suoritettu nuoren 

viljelijän koulutus oli aikaa vievä.  
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Myös kolmas jatkaja valitteli prosessin venymistä; sukupolvenvaihdoksesta 

johtuvat veroasiat kun kulkevat mukana vuositolkulla. Hänen kohdallaan tosin 

kyse on taloudellisesta näkökulmasta ollut ennemminkin yrityskaupoista, sillä 

mitään lahjoituksia ym. ei ole ollut mukana. Työnantajan roolissa myös johtami-

seen ja työntekijöihin liittyvät toimintatapojen muutokset koettiin haasteellisiksi. 

Liittyen asiantuntija-apuun, heiltä, joilla prosessi oli vielä edessä, kysyttiin, mistä 

he lähtisivät apua hakemaan. Toinen näistä jatkajista ei osannut mainita mitään 

nimeltä, mutta arveli, että internet voisi olla hyvä paikka aloittaa. Kuitenkin hän 

totesi, että vanhemmat luultavasti ottavat asian hoitaakseen kun se aika tulee. 

Muutenkin hän oli luottavaisin mielin avun löytymisen suhteen. Toinen puoles-

taan ottaisi ensin yhteyttä maaseutukeskukseen. 

Asian kanssa jo käytännössä tekemisissä olleet mainitsivat seuraavia tahoja, 

joilta apua on saatu tai ajatellaan voivan saada: kirjanpitäjä/tilitoimisto, vastaa-

vassa tilanteessa oleva perheyrittäjä, TE-keskus/Viestinvaihto-projekti ja Pro 

Agria. Kokemukset ovat olleet vaihtelevia, sillä toiset ovat saaneet kaiken tarvit-

semansa avun yhdeltä asiantuntijalta ja sanoivat sen olleen ihan ehdotonta asi-

oiden hoitumiseksi, jollain taas on mennyt sukset ristiin jo alkuvaiheessa. Yksi 

jatkaja olisi toivonut asiantuntijalta enemmän taustoihin perehtymistä ja kahden 

sisaruksen ollessa jatkajina yhdessä, myös henkilökohtaista keskustelua. 

Hyviä kokemuksia asiantuntijoista oli maaseutukeskus Pro Agrian kanssa asioi-

neilla, ja myös oman tilitoimiston palveluun oltiin tyytyväisiä. Asiantuntija oli löy-

tynyt suosittelun kautta. TE-keskuksen Viestinvaihto-projektin asiantuntijat sai-

vat puolestaan moitteita siitä, että he laittavat yritykset liikaa samaan muottiin. 

Asiantuntija-apuun tyytymättömät kaksi jatkajaa kertoivat hoitaneensa asiat 

pääasiassa itse ja totesivat, että hommasta selviää, kun vaan viitsii ottaa asias-

ta selvää. Tietoa oli haettu internetistä ja kirjastosta. 

”Vähän semmonen ajatuskanta asioihin, että itte tehty on paras sitte. Ne on la-

kimiehet vähän kalliita sihteereitä…” 
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5.4.8 Luopujan haastattelu 

Alun perin tarkoituksena oli saada mukaan haastattelu myös sellaiselta yrittäjän 

lapselta, joka on kieltäytynyt jatkamasta vanhempansa yritystä. Käytännössä 

osoittautui kuitenkin hyvin vaikeaksi löytää tällaisia ihmisiä. Kaksi yritystä kui-

tenkin löytyi, joissa tilanne oli tällainen, mutta näistä ei haastattelua saatu nuo-

remmalta sukupolvelta. Toinen yrittäjä sen sijaan suostui haastateltavaksi. 

Kyseessä on maa- ja metsätalousalan yritys. Yrittäjä on jo eläkeikäinen ja hä-

nellä on kolme lasta, kaikki aikuisia. Heillä on kaikilla puolisot ja joillain lapsia. 

Kaikki asuvat kaupungissa ja käyvät palkkatyössä, joista yhden työn yrittäjä 

mainitsi olevan yrittäjämäistä, vaikkakin vieraalle tehtyä. 

Kysyttäessä yrittäjän käsitystä siitä, miksi kukaan hänen lapsistaan ei ole ollut 

kiinnostunut tilaa jatkamaan, hän totesi sen olleen ollut aika selvää jo varhai-

sessa vaiheessa. Lasten kiinnostus suuntautui muualle jo suhteellisen nuorena, 

teini-iässä. Yhdellä lapsista on jonkinlaista kiinnostusta tilan töihin ollut, mutta 

se on kuitenkin jäänyt vahvempien intressien alle. Yhdellä ei fyysisten rajoittei-

den vuoksi välttämättä raskaaseen työhön olisi ollut edellytyksiäkään. 

Asia, johon huomio kiinnittyi yrittäjän kertomuksessa oli, että lapset ovat olleet 

jo kouluikäisiä perheen muuttaessa yrityksen ympäristöön ja kaikki heistä ovat 

jo kouluikäisinä viettäneet paljon aikaa kaupunkiympäristössä. Siinä missä mo-

net jatkajat sanoivat kasvaneensa yritykseen ja sen maalaisympäristöön, tässä 

tapauksessa samankaltainen kiintyminen lapsuudenkotiin ei ehkä ole toteutu-

nut. Yrittäjän itsensä mielestä jatkaminen ei ole ollut niinkään kiinni lasten ar-

vomaailmasta, mutta kaupunkielämän houkutusten lisäksi lapset ovat nähneet 

työn raskauden, mikä ennestään on vahvistanut valinnan suuntautuvan muualle 

kuin yrityksen jatkamiseen. 

”.. varmaan on sitten merkityksensä silläkin, että näkee et kuinka vaikeeta se on 

heidän vanhemmillaan ollu se, tän kanssa liikkeelle lähtö niin… niin ei rohkaise 

sekään –” 

Jatkamisasiasta on kuitenkin käyty keskustelua. Yrittäjä sanoi välttäneensä pai-

nostamasta lapsiaan, vaikka samaan virkkeseen jatkoikin perinteen jatkamisen 

olleen hänelle itselleen hyvin tärkeää. 
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”..se on kyllä ehkä ollu niinpäin, että lapset on aina olettanu, että isäpappa 

haluais ja toivois, että joku lapsista jatkaa ja ne on aina ite varovasti ottanu pu-

heeks, että koita vaan unohtaa semmoset haaveet, ja mä oon sit koittanu van-

noo, etten mä oo sen varaan mitään laskenukkaan –” 

Myöskään lasten puolisoissa ei ole potentiaalisia yrityksen jatkajia, pikemminkin 

päinvastoin. Yrittäjä puhui myös lastenlapsistaan ja pohti, josko heistä sitten 

aikanaan joku olisi kiinnostunut yrityksen asioista. 

Yrittäjältä kysyttiin, miten hän luulee lastensa suhtautuvan maaseutuun yleensä 

ja hänen arvionsa oli, että ainakin yksi heistä on umpikaupunkilainen, muilla 

puolestaan on ehkä muita asioita jotka vaikuttavat asuinympäristön valinnan 

suuntautuvat taajamaan. Vahva eläinharrastuneisuus saa usein ihmiset hakeu-

tumaan haja-asutusalueille, mutta sekään ei yrittäjän mukaan ole hänen lasten-

sa kohdalla todennäköistä. 

Tuntemuksiaan siitä että hänen lapsistaan kukaan ei jatka, yrittäjä valotti sen 

verran, että vaikka asia ei ole hänelle tullut mitenkään odottamatta eikä hän ole 

lapsiaan painostanut, on ajatuksissa kuitenkin ollut kahden tai jopa kolmen pol-

ven rinnakkaiselo. Hän korosti sitä, kuinka tärkeää tilanpito hänelle itselleen on 

ollut ja arveli, että jos lapsista joku olisi jatkanut, niin hän ei ehkä voisi asua tilal-

la enää tai yhteiselo saattaisi olla hankalaa. Yrittäjä myönsi, että jatkamisasia 

on saattanut vaikuttaa perheen sisäisiin väleihin, mutta ei usko sen olleen kui-

tenkaan mikään kynnyskysymys. 

Yrityksen jatkuvuus on tilapäisesti ratkaistu vuokraamalla se ulkopuoliselle. Yrit-

täjä tuntui itse olevan ratkaisuun tyytyväinen, mutta hänen lapsensa eivät vält-

tämättä ole olleet. Hän uskoi, että koska kuvio oli melko monimutkainen, myös 

syyt siihen olivat moninaiset, mutta arveli jossain tulevaisuudessa häämöttävien 

perintökysymysten olevan yhtenä vaikuttimena. Samoin yrityksen edelleen yrit-

täjältä vaatiman ajan ollessa pois perheeltä saattoi vaikuttaa lasten suhtautumi-

seen. Yrittäjä vielä totesi vain ajan näyttävän yrityksen lopullisen kohtalon. 

”…viiden ja kymmenen vuoden päästä ollaan kyllä jo viisaampia kun nyt.” 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA 

 

Näiden haastattelujen perusteella ei vielä voi yleistäen puhua perheyritysten 

jatkajien ajatusmaailmasta, mutta jotain suuntaa-antavaa niistä kuitenkin voi 

nähdä, etenkin ottaen huomioon sen kuinka samantyyppisiä ajatuksia kaikilla 

yhdeksällä jatkajalla oli. Vastaukset myös kumosivat muutamia ennakko-

odotuksia. 

Haastatteluista voi vetää johtopäätöksenä, että suurin syy siihen, että nuorempi 

polvi ottaa vanhempiensa yritystoiminnan jatkaakseen on yrittäjyyteen ja per-

heyritykseen kasvaminen. Usein jatkamispäätös syntyy jo varhain ja monelle 

jatkaminen on itsestäänselvyys. Haastateltavat näkevät aika vähän negatiivisia 

puolia yrityksen jatkamisessa, yksi on kuitenkin työn paljous ja siitä johtuva va-

paa-ajan vähyys. 

Tulevaisuuden odotukset näillä jatkajilla liittyvät usein jollain tavoin yritystoimin-

taan ja ovat melko realistisia. Maaseutu ei näyttele monellekaan mitenkään 

huomiota herättävän suurta osaa asumisessa tai muussa elämässä, mutta sen 

halutaan kuitenkin säilyvän. Yrittäjyys koetaan useimpien taholla vaativaksi, 

mutta siitä ei haluta kuitenkaan luopua, ainakaan kokonaan.  

Onnellisiksi jatkajat tulevat arkisista asioista: vapaa-ajasta ja omasta perheestä. 

Perhe – vanhemmat ja sisarukset - nähdään ennen kaikkea tukena. Suurin pai-

ne jatkamiseen ei ole tullut vanhempien taholta, vaan omasta itsestä. Painos-

tusta yleisempiä ovat ulkopuolisten taholta tulleet kehotukset harkita päätöstä 

huolella.  

Itse sukupolvenvaihdosprosessissa haastavimpana asiana vastaajat kokevat 

prosessin pituuden ja siihen liittyvät paperi- ja raha-asiat. Asiantuntija-apua käy-

tetään, ainakin jossain määrin. Pro Agrian palveluun oltiin tyytyväisimpiä. 

Ennakko-oletuksia oli muutamia, jotka kaikki osoittautuivat näiden haastateltu-

jen vastaajien kohdalla ainakin jossain määrin vääriksi. Odotin maaseudun ole-

van suuremmassa roolissa sekä yrityksen että asuinympäristön suhteen. Kui-

tenkin vain muutama totesi sen olevan hyvin tärkeä asia ja vaikuttaneen jatka-

mispäätökseen. Yllättäen vain parin jatkajan vanhemmat olivat painostaneet 
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jollain tavalla jälkikasvuaan jatkamiseen, tai ainakaan useampi ei sitä myöntä-

tänyt, vaikka asia ehkä niin olisi ollutkin. 

Huolimatta siitä, että kaikki jatkajat ovat lapsesta asti olleet yritystoiminnassa 

mukana ja työskennelleet yrityksessä, oli ehkä jopa hieman huolestuttavaa 

huomata, kuinka vähän kokemusta ja opintoja itse yrittäjyydestä ja siihen liitty-

vistä asioista vastaajilla oli. Monella ei myöskään ollut kovin paljon työkokemus-

ta ulkopuolelta, mikä voisi tuoda omaan työhön jonkinlaista perspektiiviä. Yrittä-

jältä vaaditaan paitsi tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten pitkäjäntei-

syyttä ja stressinsietokykyä, myös osaamista monesta asiasta: taloushallinnos-

ta, markkinoinnista, verotuksesta jne. Tokihan näitäkin asioita varmasti oppii 

tekemällä kuten muutakin työtä, mutta nykyajan kovassa kilpailutilanteessa us-

kon, että jatkajan kannattaisi perehtyä näihin asioihin ajoissa. Työn ohessa ai-

kaa ja motivaatiota siihen ei välttämättä löydy. Voihan olla että monella on ollut 

aikomustakin opiskeluun, mutta se sitten on jäänyt jonnekin työn ja kiireen jal-

koihin. Sen vuoksi olisi varmasti jo sukupolvenvaihdoksen suunnitteluvaiheessa 

ottaa jatkajan kouluttautuminen osaksi prosessia. 

Luopujan haastattelun jälkeen pohdin sitä, kuinka suuri merkitys mahtaa olla-

kaan sillä, että lapset syntyvät ikään kuin yritykseen ja ovat pienestä pitäen tii-

viisti mukana yritysympäristössä. Kyseisen luopujan lapset kun olivat jo koke-

neet toisen paikan lapsuudenkodikseen ennen vanhempien yrittäjyyttä ja yritys-

ympäristöön siirtymistä. Monet jatkajat nimenomaan sanoivat, että he ovat kas-

vaneet yritykseen. Voisiko siis olla että itseasiassa lapsuuden ympäristö ja sii-

hen liittyvät asiat ovat niin tärkeitä, että ne ohjaavat jatkamaan? Toisaalta parilla 

jatkajalla oli sisaruksia, jotka eivät olleet kiinnostuneita jatkamisesta, vaikka lap-

suus on varmaankin olut samankaltainen. 

Kun tein soittokierrosta yrityksiin haastattelujen pyytämistä varten, totesin hyvin 

pian, että asia on hyvin arkaluontoinen monelle. Vaikka osasin sitä jossain mää-

rin odottaa, se silti hieman yllätti. Vain muutama jatkaja suostui haastatteluun 

epäröimättä ja oli haastattelutilanteessa rentoutunut ja täysin avoin. Muista pys-

tyi enemmän tai vähemmän aistimaan pientä pidättyneisyyttä ja haluttomuutta 

kommentoida joitain kysymyksiä. 

Osittain haastattelujen tuotos jäi laihaksi varmasti oman kokemattomuuteni 

vuoksi. En välttämättä uskaltanut poiketa haastattelurungosta riittävästi, vaikka 
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joku jatkaja olisi ehkä voinut lisäkysymyksiin vastata siten, että asiassa olisi 

voitu päästä hieman syvemmälle. Mietin myös sitä, oliko tutkimusmenetelmänä 

aikaisin hylätty kvantitatiivinen kirjekysely kuitenkin ollut tiedon saannin kannalta 

parempi; siinä missä vastausten syvyydessä olisi ehkä hävitty, vastaukset olisi-

vat kuitenkin voineet olla avoimempia ja rehellisempiä kuin haastattelijalle ker-

rottuna. 



 41

7 LOPUKSI 

 

Sukupolvenvaihdos on yhä ajankohtaisempi asia. Kuten aiemmin todettiin, mo-

net yritykset ovat uutta vetäjää vailla suurten ikäluokkien siirtyessä vähitellen 

eläkkeelle. Vaikka tämä työ onkin keskittynyt perheen sisäiseen sukupolven-

vaihdokseen, on myös perheen ulkopuolisen jatkajan löytyminen ja kannusta-

minen aivan yhtä tärkeää. Uskon, että asian ollessa enemmän ”tapetilla”, sitä 

tutkitaan enemmän ja useammalta kantilta. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa sukupolvenvaihdoksen taustalla 

vaikuttavista asioista, ja mielestäni tuo toteutui, ainakin haastattelut vastasivat 

itseäni askarruttaviin asioihin jatkajien motiiveista. Työn avulla etsittiin myös 

tietoa, jonka pohjalta voitaisiin parantaa neuvontaa ja koulutusta liittyen suku-

polvenvaihdokseen. Toivon, että tästä työstä on työn tilaajalle eli Perheyrittäjyy-

den edistämiskeskukselle hyötyä siltä kannalta. Nyt taantuman aikana yrityksen 

jatkaminen on yksi varteenotettava keino työllistyä ja yrittäjyyttä yleensä tulisi 

tukea. 

Opinnäytetyö on ollut todella pitkä prosessi kestäen noin puolitoista vuotta. Alku 

haastatteluineen oli työlästä ja hankalaakin. Lisäksi työn tilaajan edustaja, joka 

oli tiiviisti alkuun työssä mukana, lähti Vaskesta pois aika varhaisessa vaihees-

sa. Nämä asiat yhdessä verottivat motivaatiota jonkin verran. Työtä onkin mat-

kan varrella tehty rykäyksittäin, ja aikataulu on eri syistä venynyt alkuperäisestä 

reilusti. 

Kokemus on kuitenkin ollut myös opettavainen. Tekisin asioita varmaankin toi-

sin jos aloittaisin alusta, mm. keskittyisin enemmän itse sukupolvenvaihdospro-

sessiin. Haastattelu tutkimusmenetelmänä osoittautui paljon haastavammaksi 

kuin kuvittelin, samoin sen tulosten analysointi. Ymmärsin, että sukupolven-

vaihdos on hyvin tilannekohtainen asia ja melko herkkä ja monitahoinen asia. 

Tämän vuoksi mielestäni tutkimuksessa oleellisin esille tullut asia on se, että 

prosessi vaatii asiantuntijalta aikaa, perehtymistä taustoihin ja ihmissuhdetaito-

ja. 
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                   LIITE 1 

Teemahaastattelun runko  

Teemojen alla ovat tarkentavat kysymykset 

Taustatietoja  

• Millainen tilanne yrityksessä on tällä hetkellä sukupolvenvaihdoksen suhteen? 
• Oletko töissä yrityksessä? 
• Onko sinulla koulutusta alalle tai yritysopintoja? 
• Onko sinulla sisaruksia? Jos on, ovatko he kiinnostuneita jatkamisesta? 
• Ikä? 30 tai alle, 31-40, 41 tai yli 

 
Motiivit /syitä jatkamiseen 

• Miksi haluaisit jatkaa yritystä eli mitkä ovat mielestäsi jatkamisen hyviä puolia? 
• Oletko jo tehnyt päätöksen jatkamisesta? Jos olet, koska se on syntynyt, vai 

onko se ollut selvää lapsesta asti? 
 

Negaatiot edelliselle;  

• Mitkä ovat jatkamiseen liittyviä negatiivisia puolia eli miksi et välttämättä haluai-
si jatkaa? 

 
Odotukset/ mitä toiveita tulevaisuuden suhteen? 

• Minkälaisia odotuksia sinulla on työn/ yrityksen/ asumisen/ maaseudun/ per-
heen suhteen? 

• Millaiselta kuvittelet elämän näyttävän kymmenen vuoden kuluttua? 
 
Arvot (merkityksistä) 

• Miten kuvailisit suhtautumistasi maaseutuun? 
• Tunnetko itsesi maalaiseksi? 
• Mitä perhe (käsittäen omat vanhemmat, sisarukset, oma puoliso ja omat lapset 

jne.) merkitsee sinulle? 
• Miten kuvailisit suhdettasi yrittäjyyteen ja työhön? 
• Mitkä asiat tekevät sinusta onnellisen? 
 

Paineet (itsestä, perheeltä, ulkopuolelta) 

• Oletko kokenut painetta itsestä/painostusta perheeltä tai ulkopuolelta yrityksen 
jatkamiseen? 

• Onko joku toisaalta toppuutellut jatkoaikeita esimerkiksi ”pelottelemalla” yrittäjä-
nä olemisen vaikeudesta? 

 
Sukupolvenvaihdosprosessi 

• Minkälainen mielikuva sinulla on sukupolvenvaihdoksesta prosessina? 
• Minkä kuvittelet olevan siinä vaikeinta? 
• Jos spv-prosessi pitäisi aloittaa nyt, mistä lähtisit etsimään tietoa? 
• Jos haluaisit käyttää asiantuntija-apua, mistä sitä hakisit? 
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               LIITE 2 
 
Teemahaastattelun runko 
 
Luopujan haastattelu 
 
 
Taustatietoja 

• Montako lasta? 
• Minkä ikäisiä? 
• Missä/miten asuvat? 
• Puolisot? 
• Millä alalla työskentelevät? 

 
Miksi lapset eivät halunneet jatkaa? 

• työt 
• arvot 
• puoliso 
• yrittäjyys 
• maaseutu eivät houkuttele? 
• Ovatko jo alkuunsa ilmoittaneet, etteivät halua jatkaa? 

 
Tuntemukset 

• Miltä yrittäjästä on tuntunut? 
• Kuinka asiaa on käsitelty? 
• Onko vaikuttanut perheen sisäisiin väleihin? 

 
Yrityksen jatko 

• Miten yrityksen tilanne on ratkaistu? 
• Miltä yrityksen tulevaisuus näyttää? 


