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JOHDANTO

Suomessa yhä useampi yrittäjä aloittaa yritystoiminnan ostamalla yrityksen
(Varamäki ym., 2021). Valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin 2018mukaan
43 prosentilla yli 55-vuotiaista yrittäjistä ei ollut tiedossa jatkajaa eivätkä yrittä-
jät olleet yrittäneet sitä etsiäkään ja 20 prosenttia oli yrittänyt etsiä jatkajaa,
mutta sitä ei ollut vielä löytynyt (Varamäki ym., 2018). Seuraavan kahden vuo-
den aikana omistajanvaihdosta suunnittelee noin 40 000 yritystä, joka on 15
prosenttia kaikista pienistä ja keskisuurista yrityksistä ja seuraavan kymmenen
vuoden aikana omistajanvaihdos on edessä 45 prosentilla yrityksistä (Kuisma-
nen ym., 2022). Vaikka omistajanvaihdoksia tapahtuu enenevissämäärin, tarvi-
taan niitä huomattavasti enemmän. Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut,
että omistajanvaihdokset ja niiden tukeminen ovat yksi väline synnyttää kasvu-
yrityksiä (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2022).

Omistajanvaihdoksissa on mitä suurimmassa määrin kyse myös työpaikkojen
säilymisestä ja alueiden elinvoimasta, jolloin jokainen elinkelpoisen yrityksen
alasajo jatkajan puutteesta aiheuttaa alueelle pitkävaikutteisia menetyksiä. Pie-
nemmillä ja harvaan asutuilla paikkakunnilla yrityksen lopettaminen saattaa
vaikuttaa jopa alueen huoltovarmuuteen, jos esimerkiksi jatkajan puuttuessa
alueen ainoa pesula lopettaa toimintansa ja sen vuoksi paikkakunnan tervey-
denhuollon ja hoivakodin tekstiilihuolto vaikeutuu ja pitkät välimatkat aiheut-
tavat lisäkustannuksia. Yli 90 prosenttia Suomen yrityksistä on alle 10 henkilön
mikroyrityksiä ja mikro- ja pienyritykset työllistävät yhteensä noin 600 000
henkilöä (MYTilastot, i.a.).

Omistajanvaihdosneuvontaa Suomessa tarjoavat niin yksityinen kuin julkinen-
kin sektori. Matalan kynnyksen omistajanvaihdosneuvontaa tarjoavat kuntasek-
torin toimijat, kehittämisyhtiöt ja eri yhteisöt kuten Suomen Yrittäjien aluejär-
jestöt ja Uusyrityskeskukset. Omistajanvaihdosneuvonnalla tarkoitetaan yleistä
neuvontaa ja ohjausta omistajanvaihdoksen alkuvaiheessa. Yritysneuvoja kar-
toittaa asiakkaan tilanteen yhdessä asiakkaan kanssa, ohjeistaa oikeille asiantun-
tijoille ja valmistelee asiakasta omistajanvaihdosprosessiin. Neuvonnan tavoit-
teena on onnistunut omistajanvaihdos ja se, että prosessin aikana asiakas osaa
hyödyntää omaan tilanteeseensa sopivia asiantuntijoita.

Omistajanvaihdos on teema, jonka vaikutukset koskevat koko Suomea. Omis-
tajanvaihdosta voidaan pitää kattokäsitteenä kaikenlaisille yrityksen omistajuu-
den siirroille, kuten yrityskaupoille ja sukupolvenvaihdoksille (Varamäki ym.,
2013). Tässä tutkimuksessa omistajanvaihdosta tarkastellaan yrityskaupan näkö-
kulmasta. Omistajanvaihdokseen liittyvä tutkimus on perinteisesti keskittynyt
selvittämään myyjän toimia omistajanvaihdoksen aikana. Omistajanvaihdok-
sen jälkeistä aikaa on usein tarkasteltu yrityksen kasvun, kuten liikevaihdon
muutoksen tai liiketoiminnan kehittymisen näkökulmasta ja tarkastelussa on
yleensä suurten yritysten omistajanvaihdokset. Vastaavasti jatkavien yrittäjien
kokemukset omistajanvaihdoksesta ja sen jälkeisestä ajasta ovat jääneet tutki-
muksissa vähemmälle huomiolle (esim. Pihkala ym., 2019). Lisäksi erityisesti
pien- ja mikroyrittäjien kokemuksia on tutkittu verrattain vähän. Tämä laadul-
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linen tapaustutkimus tarkastelee omistajanvaihdoksen jälkeisiä tapahtumia jat-
kavan pien- tai mikroyrittäjän kokemana.

Omistajanvaihdos ei suinkaan pääty siihen, kun ostaja ja myyjä allekirjoittavat
kauppakirjan. Ostajan näkökulmasta omistajanvaihdoksen voidaan ajatella alka-
van tai “tulevan totta” vasta, kun yritys siirtyy joko kokonaan tai osittain hänen
omistukseensa. Tapahtumat ennen sitä ovat osa prosessia, mutta ne vasta val-
mistelevat varsinaista omistajanvaihdosta. Koko prosessia tarkastellen jälkeen-
vaihe on prosessin viimeinen vaihe (Pihkala ym., 2019: Tall, 2014) eikä ole tark-
kaa määritelmää sille, milloin omistajanvaihdoksen voidaan ostajan näkökul-
masta katsoa päättyneen.Myyjällä on yleensä jonkinlainen ajatus siitä, mitä hän
tekee luopumisen jälkeen ja ostajalla on ajatus, millainen yrittäjä hän on jamihin
suuntaan lähtee yritystä viemään. Ensin jonkun toisen rakentama yritys pitää
kuitenkin ottaa haltuun.

Tutkimusta varten haastateltiin kolmeamikroyrittäjää ja yhtä pienyrittäjää, joista
jokainen kertoi yrittäjäksi ryhtymisen olleen pitkäaikaisen harkinnan tulos ja
yrityksen ostaminen oli tapa, jolla he sen toteuttivat. Tutkimuksen tuloksia voi-
daan tarkastella osana omistajanvaihdosekosysteemiä ja hyödyntää yrittäjien
tuessa ja omistajanvaihdosneuvonnassa. Yrittäjäksi ryhtymistä ja yrityksen osta-
mista yrittäjät kuvailivat hypyksi tuntemattomaan. Artikkelissa tarkastelemme,
miten tämä “hyppy” on sujunut, täyttikö yrittäjyys odotukset sekämillaisia kriit-
tisiä tapahtumia tai tilanteita uusi yrittäjä kohtaa omistajanvaihdoksen jälkeen
ja miten ne on onnistuttu ylittämään.

TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Liiketoiminnan siirtäminen yrityskaupalla, sukupolvenvaihdoksella tai yrityk-
senmuulla omistajanvaihdoksella luo yritystoiminnallemahdollisuuden jatkua.
Omistajanvaihdos tarkoittaa vähintään 50 % yrityksen liiketoiminnan tai osak-
keiden omistajuuden vaihtumista toiselle henkilölle tai juridiselle kokonaisuu-
delle niin, että siinä turvataan yritystoiminnan jatkuminen (vanTeeelen, 2010).
Suomen laki määrittelee yrityskaupan yrityksen määräysvallan tai vastaavan
tosiasiallisenmääräysvallan hankkimisena, sulautumisena tai elinkeinonharjoit-
tajan koko liiketoiminnan tai sen osan hankkimisena sekä sellaisen yhteisyri-
tyksen perustamisena, joka huolehtii pysyvästi kaikista yritykselle kuuluvista
tehtävistä (Kilpailulaki 948/2011).

Yksi tapa tarkastella omistajanvaihdosprosessia on ajatella sitä aikajanalla ennen,
aikana ja jälkeen omistajanvaihdoksen (esim. Meijaard, 2005; van Teeelen,
2010;Varamäki ym., 2012; Tall, 2014). Kuvassa 1 on esitetty, miten näitä vaiheita
käsitellään tässä tutkimuksessa.
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KUVIO 1. Omistajanvaihdosprosessin vaiheet.

Tässä tutkimuksessa “ennen” tarkoittaa aikaa, jossa yrittäjä joko pohtii (tai ei
pohdi) yrityksestä luopumista ja mahdollisesti tekee (tai ei tee) toimenpiteitä
tulevan omistajanvaihdoksen eteen ja edistämiseksi. Ennen-vaiheessa toimijana
on erityisesti luopuva yrittäjä (Tall, 2014; Varamäki ym., 2012), joka muodostaa
päätöstään yrityksen myynnistä sekä tarkastelee myyntikuntoa ja pohtii mah-
dollista myyntihintaa. Ennen-ajan voidaan ajatella olevanmyös yrittäjän ja yri-
tyksen aktiivista toimintaa, joka ilmenee yrityksen olemassaolona. Osa yrittä-
jistä kehittää yritystä tavoitteenaan myydä se tulevaisuudessa, mutta on myös
yrittäjiä, jotka eivät tarkastele yrityksen toimintaa jatkuvuuden kannalta eivätkä
myöskään aktiivisesti ajattele omistajanvaihdosta vaihtoehtona. Ennen-vaihe
päättyy joko omistajanvaihdosprosessin varsinaiseen käynnistämiseen (aikana-
vaihe) tai yrityksen lopettamiseen. Haasteena onkin yrittäjien herääminen aja-
tukseen yrityksen myynnistä, muut psykologiset tekijät ja yrittäjän toimijuus
asian edistämiseksi (esim.Weesie, 2017; Varamäki ym., 2018; Morris ym., 2020).

Omistajanvaihdoksen aikana-vaiheella tarkoitetaan aikaa, jolloin mahdollinen
jatkaja ja luopuja ovat kohdanneet ja aloittavat neuvottelut. Koko prosessia aja-
tellen tässä verrattain lyhyessä ajassa tapahtuu paljon.Monessa tapauksessa omis-
tajanvaihdos onmolemmille osapuolille uusi ja ainutkertainen tapahtumasarja,
jossa tarvitaan monenlaista asiantuntijuutta (Battisti &Williamson, 2015). Tässä
vaiheessa prosessin eteneminen on kuitenkin selkeää, mutta merkittävyydel-
tään se on vahva ja voi olla osapuolille psyykkisesti raskas (Weesie, 2017). Yrit-
täjille tarjottava neuvonta sekä palvelut vaihtelevat alueittain niin saatavuuden
kuin sisällönkin osalta. Neuvotteluiden tuloksena on omistajanvaihdos tai neu-
votteluiden keskeytyminen, jolloin omistajanvaihdosta ei tapahdu.

Omistajanvaihdoksen jälkeen-ajan ajatellaan alkavan siitä hetkestä, kun omis-
tajanvaihdos on tapahtunut. Voidaan puhua myös jatkumosta, joka on oleelli-
nen osa omistajanvaihdosprosessia ja usein tämä vaihe jää vähälle huomiolle.
Pian omistajanvaihdoksen jälkeen tapahtuu yrityksen haltuunotto, jossa yleensä
myyjäyrittäjä perehdyttää jatkavaa yrittäjää yrityksen toimintaan. Neuvottelui-
den aikana jatkavalla yrittäjällä ei useinkaan ole mahdollisuutta tutustua yrityk-
sen jokapäiväiseen toimintaan ja arkisiin tilanteisiin, jolloin tieto perustuu pel-
kästäänmyyjän kertomaan ja yrityksestä saataviin dokumentteihin. Voidaankin
ajatella, että neuvotteluiden aikana rakennettu luottamus punnitaan haltuunot-
tovaiheessa. Omistajanvaihdosneuvotteluiden aikana ostaja saa tietoa ostetta-
vasta yrityksestä ja usein tätä tietoa tukevat erilaiset dokumentit. Haltuunoton
aikana ei pelkästään siirry tietoa, vaan tapahtuu myös oppimista ja toiminnan
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välittymistä. Omistajanvaihdoksen jälkeen yritys yleensä myös kehittyy ja kas-
vaa uuden yrittäjän toimesta (esim. Varamäki ym., 2013).

Omistajanvaihdosneuvotteluiden aikana ostajan tavoitteena on saada mahdol-
lisimman kattavaa tietoa yrityksen kunnosta ja toiminnasta. Tietoa saadaan eri-
laisista dokumenteista, jota voidaan siirtää ja muuntaa kirjallisessa muodossa ja
sitä voidaan esimerkiksi tallentaa tietoteknisesti (Linturi, 2004). Vuorovaikutuk-
sessa siirtyy myös hiljaista tietoa (tacit knowlegde). Arkikielessä hiljaisella tie-
dolla tarkoitetaan yleensä kokemuksellista ja kokemukseen perustuvaa ja sen
myötä kehittyvää tietoa. Työelämässä sen ajatellaan olevan työkokemuksen
kautta muodostunutta osaamista ja ammattitaitoa, joita voi olla vaikea pukea
sanoiksi (Pohjalainen, 2012). Hiljaisen tiedon käsitteen luoja Michael Polanyi
(1966) perustaa hiljaisen tiedon käsitteen ajatukselle, että ihminen tietää aina
enemmän kuin osaa kertoa. Hiljainen tieto on henkilökohtaista ja yksilösidon-
naista, mutta se on aina sosiaalisesti rakentunut ja sidoksissa esimerkiksi kom-
petenssiin (Polanyi, 1966; Pohjalainen, 2012). Tässä tutkimuksessa tarkastelemme
hiljaista tietoa arkiymmärryksen kautta, jossa sen ajatellaan olevan kokemuk-
sen ja vuorovaikutuksen myötä karttunutta tietämistä, ammattitaitoa ja osaa-
mista, jota ei ole dokumentoitu.

Tässä tutkimuksessa käsittelemme erityisesti yrityksen omistajanvaihdoksen jäl-
keistä aikaa. Haastattelemme omistajanvaihdoksen kautta yrittäjiksi päätyneitä
mikro- ja pienyrittäjiä. Tutkimuksessa aineistoa lähestytään subjektitieteellisen
lähestymistavan mukaan, jossa subjektin kokemusta tarkastellaan osana sosiaa-
lista, materiaalista ja kulttuurista ympäristöä sekä yhteiskunnan rakenteita (Pel-
tola ym., 2020). Tutkimuksen kohteena ei siis ole subjekti itse, vaan maailma
siten kuin subjekti, tässä tapauksessa yrittäjä, sen kokee (Suorsa, 2014). Subjek-
titieteelliseen näkökulmaan sisältyy lisäksi ajatus historiallisuudesta eli se, että
yksilöiden elämismaailmat kytkeytyvät toisiinsa yhteiskunnallis-historiallisesti
ja toisaaltamyös sitä, että nämä suhteetmuotoutuvat jamuuttuvat (Suorsa, 2014)
vuorovaikutuksessa ja suhteissa toisiin ja yhteiskuntaan.

Hyppy tuntemattomaan on yleisesti käytetty metafora sille, kun ihminen pois-
tuu tutusta ja turvallisesta kohti epävarmaa. Epävarmuus sisältää ajatuksen sub-
jektiivisesti määritellyn toivottavan tavoitteenmahdollisesta saavuttamisesta tai
ei-toivottavan tapahtuman mahdollisuudesta, jolloin ei-toivottava tapahtuma
on riski (Koskinen, 2018). Yrittäjä siis spekuloi erilaisten tulevien tapahtumien
mahdollisuuksia, mikä aiheuttaa epävarmuuden tunteita ja psyykkistä kuormi-
tusta. Aikomusta yrittäjäksi voivat selittää esimerkiksi yrittäjän käsitys omasta
pystyvyydestään toimia yrittäjänä sekä tietopohja yrittäjyydestä ja taloudelli-
nen osaaminen ( Joensuu-Salo ym., 2020). Myös muut pystyvyysuskomukset,
asenteet ja niihin liittyvät aikomukset eli kuinka helpoksi tai vaikeaksi yrittäjyys
ajatellaan sekä läheisten tuki voivat olla yrittäjyyteen kannustavia tekijöitä (Ajzen,
1991; Kautonen ym., 2013). Tämän tutkimuksen aineistossa ei pureuduttu yrit-
täjyyden taustatekijöihin, mutta omistajanvaihdoksen näkökulmasta yrittäjät
kertoivat sen olevan heille paras tapa ryhtyä yrittäjäksi, kun omaa selkeää yri-
tysideaa ei ollut syntynyt. Lisäksi yrittäjät kokivat, että olemassa olevan yrityk-
sen ostaminen oli nopeampi ja vähemmän riskejä sisältävä tapa tulla yrittäjäksi,
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kun yrityksellä on valmis tuote ja asiakaskunta. He kokivat, että omaa ideaa ei
tarvitse lähteä rakentamaan ikään kuin tyhjästä.

Tutkimuksemme aineistossa keskeinen haaste uusien yrittäjien alkutaipaleella
oli COVID-19 -pandemia. Pandemian on todettu koetelleen erityisesti alle
40-vuotiaiden yrittäjien hyvinvointia varsinkin pandemian ensimmäisenä vuo-
tena, jolloin heidän jaksamisensa ja toimeentulo on vaarantunut (Mesiäislehto
ym., 2022). Vaikka pandemia koetteli yrittäjiä, on sen todettu tuottavan uusia
ideoita ja nostaneen esiin yrittäjien sopeutumiskykyä, kun kolmannes yrittäjistä
on tehnyt jonkinlaisia proaktiivisia kehittämistoimia koronakriisin pakottamana
(Sutela & Pärnänen, 2021; Mesiäislehto ym., 2022). Emme kuitenkaan käsittele
erityisesti pandemiaa ja sen seurauksia, vaan tarkastelemme yrittäjien kohtaa-
mia tilanteita yleisellä tasolla.

Hyppy tuntemattomaan edellyttää rohkeutta ja luottamusta paitsi itseen, myös
toisiin ja tulevaisuuteen. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme,millaisia tilanteita
ostajayrittäjät ovat kohdanneet ja miten yrityksen jatkumo on sujunut omista-
janvaihdoksen jälkeen. Tutkimusta ohjaa kysymys: miten jatkavat yrittäjät koke-
vat onnistuneensa yrityksen haltuunotossa ja jatkumossa jamillaiset tekijät näi-
hin ovat vaikuttaneet? Tavoitteena on tunnistaa erilaisia yrittäjien elämismaail-
massa vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää yrittäjien
neuvontapalveluissa.

METODI

Tutkimuksen aineistona on kolmenmikroyrittäjän ja yhden pienyrittäjän haas-
tattelut. Suomen virallisen tilaston mukaan pieneksi yritykseksi määritellään
yritys, jolla on alle viisikymmentä työntekijää ja jonka vuosittainen liikevaihto
tai taseen loppusumma on korkeintaan kymmenenmiljoonaa euroa. Mikroyri-
tykset ovat yrityksiä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin kymmenen työn-
tekijää ja joiden vuosittainen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään
kaksi miljoonaa euroa (Tilastokeskus, i.a.). Kaikki aineiston yritykset olivat omis-
tajanvaihdoksen tapahtuessa mikroyrityksiä, mutta omistajanvaihdoksen jäl-
keen yksi neljästä yrityksestä oli henkilöstön lukumäärän perusteella kasvanut
mikroyrityksestä pienyritykseksi. Yritysten perustiedot on esitetty taulukossa 1.
Haastatellut yrittäjät olivat tulleet yrittäjiksi ostamalla toiminnassa olevan yri-
tyksen liiketoiminnan tai osakekannan. Yhdellä haastateltavalla oli yrittäjätausta
toiselta toimialalta ja yhdellä oli aikaisemman työnsä kautta kokemusta yritys-
kaupoista, mutta kenelläkään heistä ei ollut aikaisempaa omakohtaista koke-
musta omistajanvaihdoksesta. Omistajanvaihdosten voidaan katsoa olevan ainut-
laatuisia tapahtumia näiden yrittäjien elämismaailmassa.

Tarkasteltavien yritysten omistajanvaihdokset ovat tapahtuneet 2019–2020.
Haastattelut toteutettiin keväällä 2022. Haastateltavat yrittäjät valittiin ja kon-
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taktoitiin Pohjois-PohjanmaanYrittäjät ry:n kehityspäällikön kautta sillä perus-
teella, että he olivat yhdessä myyjäyrittäjän kanssa käyttäneet yritysneuvonnan
palveluita omistajanvaihdoksen aikana. Haastatteluissa oltiin kiinnostuneita yrit-
täjien kokemuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, joten esimerkiksi suku-
puolta tai koulutustaustaa ei kysytty, vaan haastattelun yhteydessä yrittäjien
annettiin kertoa itsestään ja taustastaan vapaasti. Mainittujen tapausten lisäksi
haastateltiin yhtä ns. sarjayrittäjää, jolla on kokemusta yritysten ostamisesta ja
myymisestä. Tätä tapausta ei otettumukaan tämän tutkimuksen analyysiin (Tau-
lukko 1).

TAULUKKO 1. Yritysten perustiedot.

Toimiala
Uusi yrittäjä
aloittanut

Liikevaihto
2020
(x1000 €)

Henkilöstö haas-
tatteluhetkellä
5/2022
(sis. yrittäjä) Kauppatapa

Case 1 47 -Vähittäiskauppa 2/2020 560 1–5 Liiketoiminta-
kauppa

Case 2 46 -Tukkukauppa 11/2020 260 1–5 Liiketoiminta-
kauppa

Case 3 81 -Kiinteistön ja
maisemanhoito 12/2019 410 15–20 Osakekauppa

Case 4 47 -Vähittäiskauppa 4/2020 200 1–5 Liiketoiminta-
kauppa

Haastattelut toteutettiin puolistukturoituina teemahaastatteluina joko puheli-
mitse tai Teams-yhteyden välityksellä. Haastattelut nauhoitettiin ja myöhem-
min litteroitiin sekä anonymisoitiin. Teemahaastattelun ideana on edetä etukä-
teen valittujen teemojen mukaisesti, joiden sisälle on valittu haastattelun kul-
kua ohjaavia kysymyksiä. Etukäteen valitut kysymykset oli suunniteltu
mahdollisimman avoimiksi, mikä antoi haastateltavalle mahdollisuudet puhua
itselleen tärkeistä aiheista. Puolistrukturoitu toteutustapa antaa myös haastat-
telijalle vapauden esittää kuhunkin haastattelutilanteeseen soveltuvia tarkenta-
via kysymyksiä sen mukaan, millaisia asioita puheessa nousee esiin. Näin voi-
daan tavoittaa haastateltavien antamiamerkityksiä käsiteltävästä aiheesta (Tuomi
& Sarajärvi, 2018).

Haastatteluiden teemoiksi valittiin omistajanvaihdosprosessin tunnistetut vai-
heet, jotka voidaan nimetä 1) ennen, 2) aikana ja 3) jälkeen omistajanvaihdok-
sen. Teemojen tavoitteena oli selvittää, millaiseksi ostajat kokivat omistajanvaih-
dosprosessin, mitä tilanteita siinä oli ja millaista tukea he olivat saaneet tai oli-
sivat tarvinneet näissä vaiheissa. Tässä artikkelissa keskitytään erityisesti
omistajanvaihdoksen jälkeen-aikaan. Haastatteluissa kysyttiin myös yrittäjän
motiiveja yrittäjyyteen ja olemassa olevan yrityksen hankkimiseen. Tämän aja-
teltiin tavoittavan “ennen”-vaihetta omistajanvaihdoksessa ostajan näkökulmasta.
Analyysin aikana tuli kuitenkin ilmi, että selkeää jakoa aikajanalla ennen, aikana
ja jälkeen on joissain kategorioissa hyvin vaikea erottaa, koska jotkut “ennen” ja
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“aikana” olleet tapahtumat kantoivat myös omistajanvaihdoksen jälkeiseen
aikaan, josta yhtenä esimerkkinämainittakoonmyyjän roolista sopiminen omis-
tajanvaihdoksen jälkeen.

ANALYYSI

Tutkimuksen analyysimetodiksi valittiin aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Ana-
lyysissa aineistoa käytiin läpi systemaattisesti ja sieltä poimittiin ilmaisuja tapah-
tumista, jotka ovat tapahtuneet ennen omistajanvaihdosta tai sen aikana ja jotka
vaikuttavat omistajanvaihdoksen jälkeiseen aikaan tai selkeästi omistajanvaih-
doksen jälkeen tapahtuneita. Aineistosta rajattiin pois ilmaisut, jotka selkeästi
viittaavat tapahtumiin ennen omistajanvaihdosta tai omistajanvaihdosproses-
sin aikana, ellei niillä ole yhteyttä omistajanvaihdoksen jälkeiseen aikaan. Raja-
uksia, tutkimusasetelmaa ja niihin mahdollisesti liittyviä ongelmia sekä tutki-
jan asemaa tarkastellaan tarkemmin tämän artikkelin lopussa. Analyysissa hyö-
dynnettiin NVivo-ohjelmistoa. Aineiston analyysiin on osallistunut kaksi
tutkijaa.

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi toteutettiinTuomen ja Sarajärven (2018) esit-
telemällä Milesin ja Hubermanin (1994) kuvaamalla tavalla, jonka kolme vai-
hetta ovat aineiston redusointi eli pelkistäminen, klusterointi eli ryhmittely ja
absrahointi eli käsitteiden muodostaminen (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Miles &
Huberman, 1994). Muodostuneet käsitteet jalostuvat ja tarkentuvat tutkimuk-
sen edetessä (Ryan & Bernard, 2000). Analyysissa hyödynnettiin myös groun-
ded theoryn koodaukselle ominaista jatkuvan vertailunmenetelmää, jossa aineis-
toa lähestytään selkeiden vaiheiden sijaan tasona, joiden välillä tutkija “seikkai-
lee” (Stenlund, 2020) sivuttaissuuntaisesti.

Aineiston redusointivaiheessa ilmaisut pelkistettiin kuvaamaan lausuman sisäl-
töä mahdollisimman lyhyesti mutta tarkasti. Ilmaisuista etsittiin samankaltai-
suuksia ja erilaisuuksia ja näiden perusteella ilmaisut ryhmiteltiin omiin kate-
gorioihinsa. Tämän jälkeen muodostettiin pääluokka eli käsitteet, joille nimet-
tiin yhdistävä luokitus. Tässä artikkelissa käsittelemme yrittäjien kokemuksia
yrityksen haltuunotosta sekä sitä, miten “hyppy tuntemattomaan” on koettu.
Jatkavien yrittäjien keskeiset haltuunottovaiheen kokemukset liittyivät tiedon
siirtymiseen ja henkiseen ja sosiaaliseen tukeen. Lisäksi yrittäjät mainitsivat, että
haltuunottovaiheessa psyykkistä kuormitusta aiheuttivat erilaiset sisäiset tai
ulkoiset epävarmuustekijät. Yhdessä tapauksessamainittiin konikti myyjäyrit-
täjän kanssa. Hyppy tuntemattomaan sisältää ilmaisuja psyykkisestä kuormi-
tuksesta, jotka liittyvät erilaisiin epävarmuustekijöihin ja ne ilmaistiin huolipu-
heena. Toisaalta yrittäjät kertoivat myös voimavaroista, joista keskeisiä oli työ-
yhteisöltä tai läheisiltä saatu sosiaalinen tuki. Selviytymiskeinoiksi mainittiin
sopeutuminen esimerkiksi COVID-19 –pandemian aiheuttamiin haasteisiin
sekä sinnikkyys. Vaikuttaa siltä, että kaikki haastatellut yrittäjät ovat kohdanneet
haasteita, mutta lopulta he ovat päässeet “vaikeuksien kautta voittoon” ja luot-
tamus tulevaisuuteen ja omiin kykyihin on kasvanut.
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YRITTÄJIEN KOKEMUKSIA YRITYKSEN HALTUUNOTOSTA

Haltuunottovaiheessamyyjäyrittäjä on yleensä vielämukana ohjaamassa ja neu-
vomassa uutta yrittäjää ja vaikka omistajuus on siirtynyt jatkajalle, on prosessi
silti vielä kesken. Yleisen tavanmukaanmyyjäyrittäjän roolista ja vastuista sovi-
taan kirjallisesti omistajanvaihdosprosessin aikana ennen varsinaista omistajan-
vaihdosta ja tämänkin tutkimuksen tapauksissa näin oli tehty. Sopimuksen pää-
asiallisena tavoitteena on tiedon siirtyminen myyjältä ostajalle. Yrittäjien haas-
tatteluissa ei pureuduttu sopimusten tarkempiin sisältöihin, mutta kaikki
haastateltavat kertoivat, ettämyyjäyrittäjän roolista oli sovittu aikaperusteisesti.
Myyjä siis perehdytti ostajayrittäjää ennalta sovitun ajan verran ja tässä ajassa
yrityksen toiminnan kannalta oleellisen tiedon ajateltiin siirtyvän. Tiedon siir-
toa oli toki tehty myös neuvotteluiden aikana, mutta tuolloin siirtynyt tieto on
yleensä yrityksen taloustietoihin, asiakkaisiin ja työntekijöihin liittyvää ekspli-
siittistä tietoa.

On yleistä, että omistajanvaihdoksessa ostajalla ei ole mahdollisuutta tutustua
yrityksen jokapäiväiseen toimintaan tai työntekijöihin sekä asiakkaisiin ennen
kuin yrityskauppa on toteutunut ja julkinen. Tutkimuksessamme haltuunoton
ajatellaan alkavan sinä päivänä, kun uusi yrittäjä aloittaa. Tämävaihe kestäämuu-
tamista viikoista muutaman kuukauteen omistajuuden siirtymisen jälkeen.

Neljästä haastatellusta yrittäjästä yhdellä oli tilanne, että myyjä ei ollut käytet-
tävissä sen jälkeen, kun ostajayrittäjä aloitti toiminnan ja perehdytys tapahtui
kauppakirjojen allekirjoitusten ja omistajanvaihdoksen välisenä aikana. Tässä
tapauksessa yrityksen työntekijöillä oli merkittävä rooli uuden omistajan pereh-
dyttämisessä. Kolmessa muussa tapauksessa myyjäyrittäjä oli tukemassa osta-
jayrittäjää käytännön perehdyttämisessä. Tulevasta omistajanvaihdoksesta ei
kerrottu mahdollisille työntekijöille ennen kuin se oli täysin varmaa. Ei ole tie-
dossa, olivatkomyyjäyrittäjät tämän tutkimuksen tapauksissa valmistaneet työn-
tekijöitä mahdollisesti tapahtuvaan omistajanvaihdokseen ja näin osallistaneet
työntekijöitä uuteen tilanteeseen.

Kaikissa tutkimuksen tapauksissa omistajanvaihdosprosessin aikana saatu tieto
yrityksestä vastasi ostajan kokemuksen perusteella todellisuutta. Yrittäjä, jonka
perehdytyksestä vastasivat pääosin työntekijät, kertoi tiedon vastaavuudesta
näin: “Musta tuntui, että hänelle (myyjälle) oli tärkeää, että ei jää sellasta ilistä, että
se on pimittänyt multa jotain, vaan hän tosi avoimesti kertoi… … Kyllä se (saatu tieto)
vastasi (todellisuutta) ja tiesin aika hyvinne jutut. Ei oo tullutmitään semmosta ikävää.”
Myös muissa tapauksissa jatkajat kertoivat, että heidän kokemuksensa mukaan
myyjäyrittäjälle oli tärkeää, että tieto siirtyymahdollisimman kattavasti jo neu-
votteluiden aikana.

Käytännön tiedon siirtymisen lisäksi yrittäjät puhuivat hiljaisen tiedon siirty-
misestä ja psyykkisen tuen tarpeesta. Jatkava yrittäjä kokee innostusta ja onnel-
lisuutta yrittäjyyden tavoitteen toteutuessa ja samaan aikaan myös psyykkistä
kuormitusta ja epävarmuutta uuden edessä. Yhdessä tapauksessa ostajayrittäjä
koki myyjäyrittäjän henkisen tuen korvaamattoman tärkeäksi myös haltuun-
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oton jälkeen. Yrittäjä kertoo: “Jos hän ei ois ollut tässä apuna, tarkoitan nimenomaan
henkisesti, fyysisesti en tarvitse häntä tässä paikan päällä, kun saannämä kaikki työt itse
tehtyä. Jos hän ei ois ollut siinä ensimmäisen 8 kk:n aikana puhelimen päässä tavoitet-
tavissa, niin mä oisin ollut lirissä.” Omistajanvaihdoksen jälkeisessä haltuunotto-
vaiheessa ostajayrittäjät puhuivatkin eniten henkisestä tuesta, jota he saivat työn-
tekijöiltä, myyjäyrittäjältä tai lähipiiriltä, kuten puolisolta tai ystäviltä. Yrittäjien
puheen perusteella vaikuttaa siltä, että henkinen tuki on koettu jopa käytännön
tukea tärkeämmäksi.

Haltuunoton aikana psyykkistä kuormitusta aiheuttivat epävarmuus ja koke-
mus siitä, että osa hiljaisesta tiedosta jäi siirtymättä joko kiireen vuoksi tai siksi,
ettämyyjäyrittäjä ei ollut käytettävissä sovitun päivämäärän jälkeen. Yrittäjä ker-
too: “Ne kysymyksethänmulle alkoi tulemaan vasta kunmä olin täällä töissä. Se oli sem-
mosta, että aikapaljon sai ite opetella ja selvittää. Tokimulla oli ihanat työkaverit täällä,
jotka auttoi mua ihan hirveesti. Se oli vähän semmosta vaikeeta.” Yhdessä tapauksessa
myyjäyrittäjä oli vielä omistajanvaihdoksen jälkeen vahvasti mukana yrityksen
käytännön toiminnassa ja se aiheutti ostajan ja myyjän välillä koniktia, kun
vastuut ja velvollisuudet päätöksentekoon liittyen olivat osin epäselvät. Yrittäjä
kertoo: “Se oli vähän haastava se alku. Siinä oli edellisellä omistajalla paljon kesken-
eräisiä asioita ja paljon asioita, mitkä hän halusi ehkä hoitaa loppuun itse, mutta sitten
kun se liiketoiminta oli jo siirtynyt meille, niin siinä alussa oli paljon semmosta epäsel-
vyyttä, että kuka hoitaa jamiten hoidetaan ja kenenvastuulla se on.”Tapauksissa, joissa
haltuunottovaiheessa ei ollut erityisiä haasteita, oli myyjä käytettävissä ostajan
tarpeen mukaan ja voidaankin sanoa, että omistajanvaihdoksessa haltuunotto-
vaihe tulisi toteuttaa jatkajan lähtökohdista tarkastellen.

Kaikissa tapauksissa ostajayrittäjät kokivat yrityksen haltuunoton toisaalta innos-
tavana, toisaalta henkisesti raskaana aikana. Yhdeksi epävarmuustekijäksi koet-
tiin se, että käytännön toimintaan ei ollut mahdollista tutustua ennen kauppa-
kirjojen allekirjoitusta, jolloin “hyppy tuntemattomaan” aiheutti epävarmuutta
ja psyykkistä kuormitusta. Ostajan jamyyjän välille neuvotteluiden aikanamuo-
dostunut avoin keskusteluyhteys kuitenkin rakensi riittävän luottamuksen omis-
tajanvaihdoksen loppuunsaattamiseksi. Haltuunoton aikanamyyjäyrittäjän rooli
ja siitä sopiminen koettiin tärkeäksi ja tärkeäksi koettiin myös muu sosiaalinen
tuki.

HYPPY TUNTEMATTOMAAN

Haltuunoton jälkeen myyjäyrittäjällä ei ole enää sopimuksenmukaista velvoi-
tetta ohjata ja neuvoa ostajayrittäjää ja ostajayrittäjä pyörittää yritystoimintaa
itsenäisesti. Yrittäjien puheen perusteella yrittäjät kokivat haltuunottovaiheen
menevän nopeasti, tilanteita ja uusia asioita tuli paljon ja kaikkea oli mahdo-
tonta omaksua. Uusi omistaja saattoi nähdä edellisen omistajan toimintatavoissa
ristiriitoja omiin aikomuksiinsa nähden. On mahdollista, että luopuva yrittäjä
kokee samoin, mutta tässä tutkimuksessa ei selvitetty myyjäyrittäjän näkökul-
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maa. Haltuunoton jälkeen ja osin jo sen aikana uudet yrittäjät alkoivat muodos-
tamaan omia toimintatapoja ja toteuttamaan yrittäjyyttä omalla tavallaan yri-
tyksen tarjoamissa rajoissa.

Haastatelluille yrittäjille yrittäjyys oli ollut pitkäaikainen haave ja vaikka he oli-
vat ottaneet yrittäjyyteen liittyvistä asioista selvää niin hyvin kuin mahdollista,
koettiin se silti “hyppynä tuntemattomaan”. Eräs yrittäjä kertoo: “Vaikeinta oli
nämä neuvottelut ja se, että tämä oli hyppy tuntemattomaan. Enhän mä yrittäjyydestä
siinämielessä tiennyt yhtäänmitään ja kaikki piti opetella.” Jokainen haastateltu yrit-
täjä oli jossain vaiheessa pohtinut myös yrityksen perustamista, mutta he eivät
olleet keksineet mielestään hyvää yritysideaa ja siksi olemassa olevan yrityksen
ostaminen nähtiin hyväksi vaihtoehdoksi. Eduiksi mainittiin myös valmis asia-
kaskunta ja valmis tuote, jota voi kehittää omien henkilökohtaisten tavoitteiden
ja ideoiden mukaan. Yrityksen ostaminen koettiin myös turvalliseksi tavaksi
ryhtyä yrittäjäksi.

Kaikissa tapauksissa keskeiseksi kuormittavaksi tekijäksi nousi COVID-19-pan-
demia ja sen aiheuttama epävarmuus, joka näkyi eniten vähittäiskaupan ja tuk-
kukaupan aloilla. Vähittäiskaupan alalla toimiva yrittäjä kertoo: “Sitte kun alkoi
se toinen korona-aalto, niin sitte mä olin ekaa kertaa vasta huolissani, että ihan oikees-
tiko taasko tämä alkaa. Saattoi olla, että yhtenä päivänämämöin yhden tuotteen ja olin,
että ei tämmösellämaksetameidänvuokraa saati palkkoja taimitäänmuita laskuja. Ihan
järkyttävää.” Tässä tilanteessa yrittäjä sai tukea ja kannustusta lähipiiriltään ja
alkoi aktiivisesti pohtimaan keinoja tilanteen selvittämiseksi ja keksikin niitä.
Kiinteistön- ja maisemanhoidon alalla pandemia aiheutti työntekijöiden pois-
saoloja sairastumisten tai karanteenien takia, mikä kuormitti yrittäjää.

Yritäjien epävarmuus nousi aiheena esille jo omistajanvaihdoksen neuvottelu-
aikana, kun tulevat tapahtumat ja omistajanvaihdoksen toteutuminen oli vielä
epävarmaa. Kolmella yrittäjällä neljästä oli haasteita saada rahoitusta yrityskau-
palle. Haltuunoton jälkeen yrittäjät saattoivat epäillä omaa osaamistaan ja kyky-
jään menestyä yrittäjänä. Eräs yrittäjä oli toteuttanut pieniä muutoksia yrityk-
sen strategiassa ja kertoi: “Maaliskuusta sinne heinäkuun loppuun mä mietin, että
oonko tehnyt virheen, kun näyttää, että tilille ei jäämitään.”. Yrittäjä kuitenkin jatkoi ja
totesi “En mä ymmärtänyt, kun en ole ennen alalla ollut, että varaston arvo on kasva-
nut ihan älyttömästi sinä aikana…”Haastatelluista neljästä yrittäjästä kolme oli osta-
nut yrityksen toimialalta, josta heillä ei ollut lainkaan aikaisempaa kokemusta.
Kaksi yrittäjää kuvaili, että haltuunoton jälkeen psyykkistä kuormitusta aihe-
utti erityisesti taloudellinen epävarmuus ja sen myötä he kyseenalaistivat omia
valintojaan. Taloudellinen epävarmuus yhdistettiin asiakkaidenmuuttuneeseen
ostokäyttäytymiseen pandemian takia, jolloin asiat eivätmenneet niin kuin yrit-
täjät olivat etukäteen ajatelleet niiden menevän.

Myyjäyrittäjän poistuttua ostajayrittäjä saattoi kokea yksinäisyyttä ja epävar-
muuden tunteita. Yrittäjiltä kysyttiin, mikä on ollut kaikista haastavinta koko
prosessissa ja yrittäjät, joilla oli viisi tai useampi työntekijä, mainitsivat esihen-
kilötyön ja työntekijöiden johtamisen kaikista haastavimmaksi. Yrittäjä saattaa
kokea myös yksinäisyyden tunteita: “Mä en oo koskaan toiminut esimiehenä. Se on
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ollu mun mielestä välillä aika haastavaa se esimiehenä toimiminen ja että tässä on kui-
tenki aika yksin. Kun on ainoa omistaja, niin sitä on aika yksin monesti näiden ajatus-
ten ja päätösten kanssa.” Työnteko koettiin helpoksi, mutta sisäisten ja ulkoisten
tekijöiden rajapinnoilla koettiin psyykkistä kuormitusta.

Varsinaista yritystoimintaa ei tämän tutkimuksen tapauksissa koettu haasteeksi,
vaikka toimiala oli yrittäjälle ennestään tuntematon. Yrittäjillä vaikutti olevan
vahva näkemys siitä, mitä he haluavat tehdä jamihin suuntaan haluavat yritystä
viedä. Haasteet vaikuttavatkin liittyvän enemmän yrittäjän sisäisiin tekijöihin,
kuten epävarmuuden tunteisiin ja luottamukseen itseen ja tulevaisuuteen. Mai-
nitut haasteet ilmenivät huolipuheena, jotka liittyivät yrityksen ja yrittäjän talo-
udelliseen tilanteeseen.

Jokaisessa haastatellussa tapauksessa tiedon koettiin siirtyneen hyvin ja vastaa-
van todellisuutta. Jokainen ostajayrittäjä kohtasi kuitenkin tilanteita, joihin ei
osannut varautua etukäteen ja koki tarvitsevansa neuvoa toisilta. Tästä puhut-
tiin ns. hiljaisena tietona, joka joko siirtyy tai ei siirry. Näissä tilanteissa tärkeäksi
voimavaraksi koettiin sosiaalinen tuki sekä toimijuus uusien asioiden edessä ja
niiden selvittämisessä. Selviytymiskeinoina oli sopeutuminen, sosiaalinen tuki
ja sinnikkyys. Jokaisessa tapauksessa yrittäjät kertoivat, että ensin he hakivat
tukea joko myyjäyrittäjältä tai työyhteisöltä, mutta lopulta päätyivät selvittä-
mään asioita itse: “Sitten me hoksattiin jossain vaiheessa, että itehän ne pitää ne asiat
muutenkin selvittää, että ei se auta enää entiselle yrittäjälle soitella.” On kuitenkin
hyvä pitää mielessä, että aktiivisina toimijoina yrittäjät luovat jatkuvasti uutta
hiljaista tietoa ja toimintaa siinä historiallisesti ja sosiaalisesti muokkautuneessa
elämismaailmassa, missä toimivat. Taulukossa 2 on luokiteltu yrittäjien haltuun-
oton kokemukset.

TAULUKKO 2. Yrittäjien kokemuksia yrityksen haltuunotosta.

Yhdistävä luokka Pääluokka Yläluokka Alaluokka

Yrittäjien kokemuksia
yrityksen haltuunotosta

• Haltuunotto • Tiedon siirtyminen • Tiedon siirtyminen

• Työntekiät

• Sopimus

• Henkinen ja sosiaalinen
tuki

• Työyhteisön tuki

• Myyjän tuki

• Kuormttavat tekiät • Psyykkinen kuormitus • Epävarmuus

• Konfktt

Hyppy tuntemattomaan • Psyykkinen kuormitus • Epävarmuus • Psyykkinen kuormitus

• Epävarmuus

• Korona

• Voimavarat • Voimavarat • Voimavarat

• Luottamus itseen

• Läheisten tuki

• Työyhteisön tuki

• Selviytymiskeinot • Ratkaisu • Sopeutuminen

• Sinnikkyys
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YHTEENVETO

Tutkimusta varten haastateltiin neljää yrittäjää, jotka olivat alkaneet yrittäjiksi
ostamalla toiminnassa olevan yrityksen. Tutkimuksessa keskitymme omistajan-
vaihdoksen jälkeiseen aikaan. Tässä artikkelissa tarkastelimme yrittäjien koke-
muksia omistajanvaihdoksesta ja erityisesti sen jälkeisestä yrittäjyydestä, johon
sisältyy haltuunottovaihe ja jatkumo. Tutkimuksen edetessä teimme saman
havainnon kuin esimerkiksi Tall (2014), että omistajanvaihdoksen eri vaiheita
on mahdotonta tarkastella toisistaan irrallisina.

Hyppy tuntemattomaan sisältää ajatuksen epävarmuudesta ja riskistä tulevien
tapahtumien suhteen. Haltuunottovaiheessa ja varsinkin sen alussa jatkava yrit-
täjä perehtyy yrityksen toimintaan. Tässä vaiheessa luopuva yrittäjä on yleensä
neuvomassa jatkavaa yrittäjää yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Haltuunot-
tovaihetta voidaan tarkastella myös kahdessa osassa; ensin luopuva yrittäjä sekä
mahdolliset työntekijät ovat perehdyttämässä uutta yrittäjää. Tässä tutustumis-
vaiheessa osapuolet tutustuvat toisiinsa sekä uusi yrittäjä tutustuu yrityksen käy-
tännön toimintaan ja henkilökuntaan. Ostaessaan yrityksen, ostaa yrittäjämyös
yrityksen osaamisen, jonka oleellinen osa on henkilökunta. Väisänen (2022) on
tutkinut suurten yritysten kontekstissa yrityskauppoja ja niiden onnistumista,
ja toteaa, että henkilökunnan ja uuden omistajan välinen luottamus on keskei-
nen tekijä yrityksenmenestymisessä omistajanvaihdoksen jälkeen ja usein tähän
ihmisten integrointiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Tässä tutkimuksessa
haastatellut yrittäjät kokivat, että työntekijät ja yhteistyökumppanit suhtautui-
vat omistajanvaihdokseen ja uuteen yrittäjään positiivisesti. Tulee kuitenkin
muistaa, että aineiston yrityksissä on pääosin alle 5 työntekijää.

Omistajanvaihdos ja henkilökohtainen haave yrittäjyydestä on toteutunut, mutta
uutena epävarmuustekijänä saattaa olla oman osaamisen ja valintojen kyseen-
alaistaminen, kun yrittäjät ovatmuokanneet yrityksensä toimintaa omien tavoit-
teidensamukaisesti. Haastateltujen yrittäjien alkutaipaleen haasteena oli COVID-
19 -pandemia, joka aiheutti ylimääräistä epävarmuutta ja huolta, mutta toisaalta
tilannemyös pakotti yrittäjät keksimään ratkaisuja ja kehittämään yrityksen toi-
mintaa. Kaikissa tämän tutkimuksen tapauksissa haasteet oli onnistuttu ylittä-
mään, mistä seurasi kasvua ja oppimista. Yrittäjien puheen perusteella vaikut-
taa siltä, että epävarmuus omasta ja yrityksen tulevaisuudesta oli lieventynyt ja
yleinen optimismi tulevaisuuden suhteen oli kasvanut. Tässäkin tilanteessa
yhtenämerkittävänä tekijänä oli verkostosta saatu sosiaalinen ja psyykkinen tuki
sekä sopeutuminen ja sinnikkyys. Työn ulkopuolelta saatuja voimavaroja pidet-
tiin jaksamisen ja tyytyväisyyden kannalta tärkeinä. Yrittäjän optimismilla ja
tyytyväisyydellä elämään on todettu olevan yhteys yrityksen menestymiseen
(Lindblomym., 2020). Asiaa voidaan tarkastellamyös yrittäjän inhimillisen pää-
oman kautta, jonka osa-alueita ovat esimerkiksi sinnikkyys, joustavuus, kyky
tunnistaa mahdollisuuksia, vahva minäpystyvyys sekä sosiaaliset taidot (esim.
Markman & Baron, 2003; van Teeelen ym., 2009).
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Omistajanvaihdoksessa luopujan ja jatkajan välillä välittyy paitsi eksplisiittistä
tietoamyös hiljaista tietoa. Yrittäjien puheen perusteella vaikuttaa siltä, että hil-
jaisen tiedon siirtymisessä oli joitain puutteita. Toisaalta yrittäjät kertoivat, että
heidän saamansa tieto oli kattavaa, mutta silti he kertoivat, että osa hiljaisesta
tiedosta jäi siirtymättä. Alpeza (2018) kollegoineen tulivat samaan tulokseen ver-
ratessaan omistajanvaihdosten haasteita Suomessa ja Kroatiassa. Lilja ja Sande-
lin (2020) ehdottavat, että luopuvan ja luopumista suunnittelevan yrittäjän olisi
hyvä varautua tulevaan omistajanvaihdokseen tunnistamalla ja dokumentoi-
mallamyös sellainen tieto ja osaaminen,mitä ei tavallisesti dokumentoida. Vuo-
sia yrittäjänä toimineella on kertynyt paljon näkemystä ja kokemusta yrityksen
toiminnasta, toimialasta, asiakkaista ja yhteistyökumppaneista eikä yrittäjä aina
edes tiedosta tämän laajan tiedon olemassaoloa. Jatkuvuuden turvaamiseksi se
olisi syytä tuoda näkyväksi (Lilja & Sandelin, 2020).

Tutkimuksen lähestymistapana oli yrittäjien kokemusten tarkastelu osana sosi-
aalista, materiaalista ja kulttuurista ympäristöä sekä yhteiskunnan rakenteita.
Kokemuksena omistajanvaihdoksia pidettiin haasteista ja kuormittavista teki-
jöistä huolimatta lopulta onnistuneena. Epävarmuuden kokemukset ilmenivät
huolipuheena henkilökohtaisesta ja yrityksen taloudesta sekä siitä, millaiseksi
erityisesti haltuunottovaihe ja tiedon välittyminen oli koettu. Yrittäjät kertoivat
kokeneensa epävarmuutta omasta pystyvyydestään ja yrityksen menestyksestä
erityisesti ensimmäisenä vuotena omistajanvaihdoksen jälkeen, mutta haastat-
teluhetkellä asiat vaikuttavat olevan hyvin. Tämän tutkimuksen aineistossa kol-
mella yrittäjällä neljästä ei ollut aikaisempaa kokemusta yrittäjyydestä. Samoin
kolmella yrittäjästä neljästä ostetun yrityksen toimiala oli ennestään tuntema-
ton eli heillä ei ollut aikaisempaa kokemusta toimialasta, jonka yrittäjiksi he ryh-
tyivät. Tämä tuli ilmi vasta haastattelutilanteessa eli tapauksia ei valittu sen perus-
teella. Voidaankin pohtia, voisiko tämä tausta olla yksi selittävä tekijä mainittui-
hin epävarmuuden kokemuksiin.

Tiedon välittymisestä voidaan ajatella, että vaikka yrittäjät saattavat kokea puut-
teita hiljaisen tiedon välittymisessä, samaan aikaan he luovat uutta omaa hil-
jaista tietoaan. Epävarmuuden sietäminen voi tuntua psyykkisesti kuormitta-
valta, mutta samalla voidaan kysyä, onko kaiken hiljaisen tiedon siirtyminen
edes tarpeen tai mahdollistakaan. Tiedon voidaan ajatella olevan yrityksen avain-
resurssi, joka siirtyy sosiaalisessa yhteisössä ( Junni ym., 2015). Tietoa ei kuiten-
kaan siirry pelkästään yhteisöltä uudelle yrittäjälle, vaan myös uudelta yrittä-
jältä yhteisölle. Toiminnan kehittämisen ja uusien toimintamallien muodostu-
misen kannalta on välttämätöntä, että työssä tapahtuva oppimistoiminta on
tuottavia ja tutkivia oppimistekoja, ei pelkästään valmiina saadun tiedon omak-
sumista (Engeström, 1985). Tästä lähtökohdasta voidaan ajatella aktiivisen yri-
tyksen kehittämisen edellyttävän, että yrittäjä tuntee yrityksen ja sen toiminta-
mahdollisuudet riittävän hyvin pystyäkseenmuokkaamaan historiallisesti muo-
dostuneita toimintatapoja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Nämä toiset ovat
esimerkiksi työntekijöitä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneitamuttamyös yhteis-
kunta, sen kehittyminen sekä yllättävätkin tapahtumat muokkaavat ja raamit-
tavat yrittäjän kokemusta yrittäjyydestä. Vuorovaikutuksessa tuntemattomasta
tulee tuttu.
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TUTKIMUKSEN RAJOITUKSET

Tämän tutkimuksen rajoitteena voidaan pitää aineiston määrällisesti pientä
kokoa, jolloin tulokset eivät ole yleistettävissä. Tapaukset oli valittu Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjien kontakteista eli yrittäjät olivat saaneet neuvontaa omistajan-
vaihdosprosessin aikana. Tutkimus antaa kuitenkin suuntaa sille, millaisiin asi-
oihin matalan kynnyksen ov-neuvonnassa ja uusien yrittäjien neuvontapalve-
luissa olisi syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Laadulliseen
tutkimukseen, jonka aineistona on haastattelu, liittyy aina myös jonkin verran
tulkintaa. Puolistrukturoitu teemahaastattelu antaa kuitenkin tutkijallemahdol-
lisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä ja haastattelun yhteydessä pyrittiinkin
varmistamaan, että haastateltavan kertoma on ymmärretty kuten haastateltava
sen tarkoitti. Laadullisessa aineistossa ei voida käyttää määrälliselle aineistolle
ominaisia tunnuslukuja, joten aineiston perusteella tehdyt havainnot ovat aina
tutkijan valintoja (Räsänen, 2006). Yhtenä ratkaisuna “tulkintojenmielivaltaan”
Räsänen (2006) ehdottaa sitä, että raportissa tutkija avaa mahdollisimman tar-
kasti, miten aineisto on luokiteltu. Tässä artikkelissa esitettiin sitaatteja, joiden
perusteella tulkinta ja tutkijan ajattelu pyrittiin tuomaan näkyväksi.

TULOSTEN SOVELTAMINEN OMISTAJANVAIHDOSNEUVONNASSA

Omistajanvaihdosneuvotteluiden aikana ostajayrittäjät kokivat saavansa tar-
peeksi tietoa ostettavasta yrityksestä, mutta haltuunottovaiheessa he kokivat
hiljaisen tiedon jääneen puutteelliseksi. Yritysneuvonnassamyyjäyrittäjää voisi
ohjeistaa dokumentoimaan kaikenlaista paitsi yrityksen toimintaan, myös omaan
ammattitaitoonsa liittyvää tietoamahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä
tieto voisi olla esimerkiksi hyväksi tai toimimattomaksi havaittuja sisäisiä ja
ulkoisia toimintatapoja, myyntiin ja markkinointiin liittyviä asioita ja esimer-
kiksi yhteistyökumppaneiden ja tavarantoimittajien tilanteita sekämuuta koke-
muksen kautta karttunutta tietoa markkinoista ja toimialasta. Yrityksen työn-
tekijät kokevat yhtä lailla epävarmuutta omistajanvaihdoksen aikana, jolloin
heidän osallistaminen ja huomioiminen olisi tärkeää. Jatkavaa yrittäjää voisi
nykyistä paremmin valmistaa omistajanvaihdoksen jälkeiseen aikaan esimer-
kiksi nostamalla neuvonnan yhteydessä esiin tässäkin tutkimuksessa tunnistet-
tuja haasteita.
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JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET

Tämän tutkimuksen aineistona oli neljä yrittäjää, joilla ei ollut aikaisempaa koke-
musta omistajanvaihdoksesta. Kolmella neljästä yrittäjästä ei ollut aikaisempaa
kokemusta yrittäjyydestä ja kolmella neljästä ei myöskään ollut aikaisempaa
kokemusta ostetun yrityksen toimialasta. Näin ollen olisi aiheellista selvittää,
ketkä todellisuudessa käyttävät matalan kynnyksen omistajanvaihdosneuvon-
taa ja millaista tukea yrittäjät tarvitsevat neuvonnan lisäksi. Toinen keskeinen
jatkotutkimusaihe on myyjän ja ostajan välisen tiedon, erityisesti hiljaisen tie-
don, välittyminen ja millaisia vaikutuksia sillä on yrityksen toimintaan ja yrit-
täjän menestykseen.
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