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Suomen yrittäjistä yli kol-
mannes eli noin 74 000 
on vähintään 55-vuotiaita. 

Tuoreen valtakunnallisen omis-
tajanvaihdosbarometrin mukaan 
noin 28 000 yritystä Suomessa on 
tulossa myyntiin seuraavan kym-
menen vuoden aikana. Edelleen 
sukupolvenvaihdoksen kautta 
toimintaa on jatkamassa noin 
14 800 yritystä ja yrittäjän ikään-
tymisen vuoksi lopettamassa on 
20 000 yritystä eli noin 2 000 
vuosittain. Tämä tarkoittaa, että 
liiketoiminnan loppumisen koh-
teena olisi yli 8 000 työpaikkaa 
vuosittain. 

Edellä mainitut luvut koske-
vat Suomen koko yrittäjäkuntaa, 
mutta tilanne puualalla ei ole ai-
nakaan yhtään helpompi. Seinä-
joen ammattikorkeakoulun to-
teuttama selvitys Etelä-Pohjan-
maan puualan yrityksille osoitti, 
että lähes kolmannes puualan 
yrittäjistä näki todennäköisenä 

toiminnan päättymisen ja reilu 
neljännes aikoi tavoitella yrityk-
sen myyntiä ulkopuoliselle oman 
eläköitymisen yhteydessä. Vain 
alle viidesosalla oli tavoitteena 
sukupolvenvaihdos oman per-
heen sisällä. Kysely kohdistettiin 
Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuk-
sen rekisterissä oleville yrityksille, 
joista suurin osa on alle 10 henkeä 
työllistäviä mikroyrityksiä. Kaik-
kiaan 276 puualan yritysten edus-
tajaa vastasi kyselyyn. 

Puualan sisällä on eroja tu-
levaisuuden näkymien suhteen. 
Eniten sukupolvenvaihdok-
seen uskotaan sahateollisuudessa 
(40 %) ja vähiten höyläysyrityk-
sissä (9 %). Noin 40 prosenttia 
sahateollisuuden, rakennuspuu-
sepänteollisuuden, taloteollisuu-
den ja muun puusepänteollisuu-
den yrittäjistä uskoi yrityksen toi-
minnan loppuvan kokonaan siinä 
vaiheessa, kun nykyinen yrittäjä 
eläköityy. 

Huonekaluteollisuudessa lä-
hes puolet oletti yrityksen pääty-
vän myyntiin ulkopuoliselle ny-
kyisen omistajan luopuessa liike-
toiminnasta, kun sahateollisuu-

dessa vastaava luku oli vain 10 ja 
taloteollisuudessa 11 prosenttia. 
Tämä kertoo, että huonekalute-
ollisuudessa ei ole jatkajia löyty-
mässä omasta perheestä, mutta 
siellä uskotaan, että yrityksissä 
olisi kuitenkin jotakin myytävää 
eli yritystä ei tarvitsisi kokonaan 
lopettaa. 

Kasvuhalukkaille alan yrittä-
jille tämä tarjoaa oivan mahdolli-
suuden ostaa yrityksiä tai liiketoi-
mintaa. Samassa tutkimuksessa 
40 prosenttia yrittäjistä ilmoitti, 
että heidän lähitulevaisuutensa 
tavoitteena on kasvu. Haasteena 
on, että läheskään kaikissa myy-
tävissä yrityksissä ei ole ostajan 
kannalta ns. oikeasti ostettavaa 
tai myyjän hintapyynnöt ovat 
liian korkeita. 

Tietoisuus jatkajasta 
antaa rohkeutta 
kehittää uutta

Tutkimukset osoittavat, että yri-
tyksissä, joissa jatkaja on tiedossa, 
uskalletaan panostaa myös uuden 
kehittämiseen. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että lähinnä sukupol-
venvaihdosta suunnittelevissa yri-
tyksissä panostetaan uuden kehit-
tämiseen eniten. 

Uuden kehittämiseen panos-
taminen on huomattavasti vähäi-
sempää myytäväksi aiotuissa yri-
tyksissä. Ostajan kannalta tämä 
on hankala asia, koska myyntihet-
kellä yritys on saattanut olla vuo-
sia ilman kehittämistoimia ja sen 
kanssa on vain sitkuteltu eteen-
päin. Tällainen yritys ei mene 
kaupaksi ja ainakin tämä näkyy 
kauppahinnassa. 

Noin viidesosa eläköityvistä 
yrittäjistä on kiinnostunut toimi-
maan jonkun muun yrittäjän tai 
yrityksen asiantuntijaryhmässä 
(advisory board), mentorina tai 
hallituksessa. 

Noin viidesosalle ikäänty-
vistä yrittäjistä on myös omis-
tajanvaihdoksen yhteydessä jää-
mässä merkittävässä määrin va-
rallisuutta. Senioriyrittäjien ko-
kemuksen, osaamisen ja talou-
dellisen pääoman hyödyntämistä 
muiden yritysten liiketoiminto-
jen kehittämisessä tulee kehittää 
rakentamalla maakunnissa asian-

Omistajanvaihdos puualan yrityksessä

Haaste vai mahdollisuus?
Alle viidesosa puualan 
yrittäjistä tavoittelee 
sukupolvenvaihdosta 
oman perheen sisällä, 
selviää Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun 
Etelä-Pohjanmaalla 
toteuttamasta 
tutkimuksesta.

elina varamäki

▲ Taulukko. Omistajanvaihdosnäkymät puualalla Etelä-Pohjanmaalla.

Mikä on yrityksenne tulevaisuus 
tai ajattelette tulevaisuuden ole-
van sen jälkeen, kun itse luovutte 
päävastuusta yrityksessänne?

Yrityksen päätoimiala
sahaus

(n=11)

höyläys

(n=11)

rakennus-
puusepän-
teollisuus
(n=38)

muu 
puusepän-
teollisuus
(n=40)

huone-
kalu- 

teollisuus
(n=72)

taloteol-
lisuus

(n=18)

muu

(n=18)
% % % % % % %

sukupolvenvaihdos 40 9 21 20 17 28 28
muut omistajat jatkavat toimintaa 10 36 16 10 10 22 11
yritys myydään ulkopuoliselle 10 27 24 33 46 11 22
yrityksen toiminta loppuu 40 27 39 38 28 39 39
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tuntija- ja pääomasijoituspoo-
leja sekä toisaalta kartoittamalla 
tällaista asiantuntemusta halua-
vat nuoremmat yrittäjät ja en-
nen kaikkea tarjoamalla näihin 
liittyviä palveluja, jossa tarpeet 
ja tarjonta saatetaan yhteen.

Omistajanvaihdos-
palvelujen kohteeksi 
myös ostajat

Eniten puualan yrittäjät koki-
vat tarvitsevansa ulkopuolista 
asiantuntija-apua yrityksen ar-
vonmäärityksessä, omistajan-
vaihdosprosessin kokonaisuu-
den hahmottamisessa, jatkajan 
tai ostajan löytämisessä sekä ve-
rotukseen liittyvissä asioissa. 

Yleensä pienimmät yritykset 
ovat tyytymättömimpiä omis-
tajanvaihdospalveluihin. Eri-
tyisesti mikroyrityksiä varten 
tarvitaan kuhunkin maakun-
taan omistajanvaihdosten neu-
vontapisteitä, joiden tehtävänä 
on toimia matalan kynnyksen 
”yleislääkärinä” omistajanvaih-
dosta suunnitteleville ostajille 
ja myyjille sekä ohjata heitä al-
kukartoitusten jälkeen ”erikois-
lääkäreiden” eli yksityisten ov-
asiantuntijoiden luo.

Omistajanvaihdosteemassa 
Suomen elinkeinopolitiikan 
huomion kohteena ovat viime 
vuosien aikana omistajanvaih-
dosteemassa olleet lähinnä 
ikääntyvät yrittäjät ja heidän 
yritysten liiketoimintojen jat-
kuvuus. Tämä on ollut ja on 
itse asiassa edelleenkin perus-
teltua johtuen suurten ikäluok-
kien eläköitymisestä ja ikäänty-
vien yrittäjien suuresta määrästä 
muutenkin. 

Omistajanvaihdosmarkki-
nat tarvitsevat kuitenkin toi-

miakseen myös ostajia. Ostajat 
pitäisikin voimakkaammin ot-
taa myyjien rinnalle kehitettä-
essä omistajanvaihdospalveluja 
ja suunniteltaessa edistämistoi-
mia. Kasvusta kiinnostuneilla 
yrittäjillä on erinomainen ti-
laisuus hyödyntää yritysosto-
jen tarjoamia mahdollisuuksia 
liiketoiminnan kehittämisessä. 

Yrittäjille itselleen tärkein 
viesti on pitää yrityksensä kil-
pailukykyisenä ja aloittaa val-
mistautuminen omistajanvaih-
dokseen ajoissa. Siihen kannat-
taa myös varautua, että ostajaa 
ei heti löydy vaan aikaa löyty-
miseen saattaa kulua pari-kolme 
vuotta. 

Suuri osa ostajista tarjoaa yri-
tystään myytäväksi toisille yrit-
täjille: kilpailijoille, asiakkaille, 
toimittajille tai muille yhteis-
työkumppaneille. Tämän lisäksi 
ostajien etsimisessä kannattaa 
hyödyntää muitakin kanavia eli 
ainakin yksityisten yritysvälittä-
jien ja yrityspörssien palveluita. 
Liian moni yrityksensä myyn-
nistä haaveileva pitää myyntiai-
komuksensa omana tietonaan. ■

KTT Elina Varamäki 
työskentelee dosenttina Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa.

osa 2. Artikkelisarjassa noste-
taan esille Palvelevat puuyritykset 
-hankkeen keskeisiä teemoja ja tu-
loksia, etsitään ratkaisuja puuyritys-
ten palveluiden ja tuotteiden kehit-
tämiseksi sekä vastaamaan asiakkai-
den tarpeita. Hankkeen toteuttavat 
Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaan alueyksikkö ja 
SeAMK Liiketoiminta, ja sitä on ra-
hoitettu Mannersuomen maaseu-
dun kehittämisohjelmasta. Kirjoitta-
jat ovat hankkeeseen osallistuneita 
tutkijoita ja asiantuntijoita.
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