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Eräs yrittäjän ja hänen perheensä kohtaamista suurista haasteista on valinnan tekeminen sukupolvenvaihdoksen, yrityksen myymisen tai yritystoiminnan
lopettamisen välillä. Yritys on pitkäänkin voinut olla
tärkeä osa perheenjäsenten elämää ja siksi ei ole helppoa jättää yritystoimintaa ja kaikkea siihen liittyvää.
Tämä työkirja toimii omalta osaltaan sekä tietolähteenä että keskustelujen tukena yrittäjälle ja hänen
perheellensä.

Työkirjan ensimmäinen versio on tuotettu Lapin
TE-keskuksen (nykyisin ELY-keskus) yritysosaston
toimeksiannosta osana Euroopan sosiaalirahaston
Pohjois-Suomen tavoite 1 ohjelmaa. Työkirjan syntyyn vaikuttivat merkittävästi ne kommentit, jotka
saimme koulutusprojektissa mukana olleilta asiantuntijoilta ja yrittäjiltä. Kiitämme työkirjan laadintaan liittyvässä koulutusprojektissa mukana olleita
yrittäjiä ja asiantuntijoita.

Yrittäjäperhe haluaa vastauksia moniin kysymyksiin.
Tavallisimmat kysymykset liittyvät yrityksen arvon
määritykseen, rahoitukseen, veroihin ja juridiikkaan.
Tämä työkirja rakentuu kuitenkin näke-mykselle,
jonka mukaan omistuksen ja johtamisen siirtämistä
koskevassa prosessissa on kysymys lähes 90 prosenttia tunteista ja tilanteen ymmärryksestä ja vain 10
prosenttia teknisistä kysymyksistä. Tekniikkaan liittyvistä seikoista on kirjoitettu paljon, ja siksi onkin
luontevaa nostaa enemmän esiin ns. pehmeät asiat.
Työkirjassa lähdetään myös periaatteesta, jonka mukaan sukupolvenvaihdos, yrityksen myyminen tai
yritystoiminnan lopettaminen eivät koske pelkästään yritystoiminnasta luopuvaa ja yritystoiminnan
vastaanottavaa osapuolta; tämänkaltaiset päätökset
koskevat aina koko perhettä.

Erityiskiitokset neuvottelevalle virkamiehelle AnnaLiisa Levoselle, kehittämispäällikkö Pertti Korhoselle
ja tiedotuspäällikkö Kukka-Maaria Kakolle arvokkaista kommenteista.

Työkirja on jaettu kolmeen erilliseen osaan. Johdannossa kuvataan johtajuuden ja omistajuuden muutoksia perheyrityksissä yleisesti. Sen jälkeen kuvataan
tähän muutosprosessiin liittyvä perheen ja yrityksen
analyysi. Työkirjan lopussa käydään läpi erillisinä
vaihtoehtoina sukupolvenvaihdos, yrityksen myyminen tai yritystoiminnan lopettaminen. Yksittäiset
osat on kirjoitettu siten, että käyttäjä voi hyödyntää
tärkeimmiksi koetut osat. Koko kirjaan perehtymällä
on kuitenkin helpompi luoda yleisnäkemys perheen
käytettävissä olevista valintamahdollisuuksista.

Työkirjan toinen painos perustuu suurelta osin samoille periaatteille kuin ensimmäinen versio. Painopiste on edelleen omistajuuden- ja johdon muutosten pehmeiden näkökulmien korostamisessa, mutta
yritysosto- ja yritysmyynti ovat nyt enemmän esillä.
Tämä johtuu käytännön tilanteista, joissa yrityskaupat ovat perheyrityksillekin yhä useammin vaihtoehto. Myös omistajuuden ja johtajuuden muutosten
suunnitteluajan pituuden korostaminen tulee yhä
voimakkaammin esille. Mitä aikaisemmin keskustelut ja suunnittelu käynnistetään, sitä paremmat ovat
myös tämän työkirjan käyttämisen mahdollisuudet.
Työkirjaa on käytetty Lapin SUVA -ohjelmissa yli
kahdeksan vuotta ja yli sata perheyritystä on käyttänyt sitä. Näihin kokemuksiin ja ohjelman konsulteilta saamaamme palautteeseen perustuen on
kirjan työkortteja kehitetty jaotettu joitain uusia kysymyksiä esiin. Toivomme työkirjan olevan edelleen
ahkerassa käytössä. Lopuksi esitämme suuret kiitokset projektipäällikkö Hannele Heikkiselle Hämeen
ELY-keskuksesta. Ilman hänen myötävaikutustaan ei
uuden painoksen tekeminen olisi ollut mahdollista.
		

Jouko Havunen ja Jan Sten
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1. Johtajuuden ja omistajuuden
muutokset perheyrityksessä
Yrittäjän arki koostuu monenlaisista päivänkohtaisista asioista, mutta samalla olisi myös
pohdittava tulevaisuutta. Jos vastakkain on toimituksen varmistaminen seuraavaksi lauantaiksi
tai päätös siitä, kuka johtaa yritystä viiden vuoden päästä, lienee valinta näiden kahden asian
välillä varsin selvä. Päiväkohtaiset asiat ovat
päällimmäisenä mielessä pelkästään ajallisista
syistä, mutta näiden asioiden pohtimiseen on
myös muita syitä. Päivittäiset asiat ovat konkreettisempia käytännön asioita ja yrittäjät ovat
henkilöinä hyvin käytännönläheisiä.

keskustelun käynnistäminen on vaikeaa. Kaikki
asianosaiset ovat epävarmoja muutoksen suhteen.

Yrittäjät ovat kyllä sitä mieltä, että tulevaisuuden pohtiminen on tärkeää, mutta se on myös
samalla hiukan epämääräistä ja siitä on hankala
saada otetta. Tämän vuoksi omistuksen tai johtajuuden siirtämisen käynnistäminen lykkäytyy
helposti tulevaisuuteen. Yrittäjäperheiden olisi
kuitenkin muutettava suhtautumistapaansa,
koska muutoin on mahdollista, että yrityksen
luovuttamisesta keskustellaan ensi kertaa hautausmaalla. Tällainen tilanne ei ole kenellekään
hyväksi. Yrityksen johtajuuden ja omistajuuden
luovutuksen suunnittelemista ei tulisi kuitenkaan nähdä vanhemman sukupolven elämän
loppumisena; se on sen sijaan uuden elämänvaiheen ensi askeleen suunnittelemista.

Muut perheenjäsenet voivat myös vastustaa
suunnitteluprosessin aloittamista. Nuorempi sukupolvi ei halua aloittaa liiketoiminnan
siirron suunnittelua, koska se voi tuntua omien vanhempien painostamiselta ja vanhuuden
korostamiselta. Arkaluontoista voi eteneminen
olla silloinkin, kun lasten odotetaan jatkavan
yritystoimintaa, mutta he itse eivät olekaan varmoja asiasta. On varsin selvää, että tässä tilanteessa lapset eivät halua olla aloitteellisia sukupolvenvaihdosprosessissa.

Useimmat yrittäjät eivät valitettavasti suunnittele omistuksen tai johdon vaihdosta riittävästi
ja ajoissa. Tutkimuksien mukaan vain 20-40%
kaikista yrittäjistä suunnittelee tulevaa vaihdosta aktiivisesti. Tämä on ymmärrettävää, koska
kaikille yrityksessä tai sen lähipiirissä oleville

Yrittäjä ei välttämättä halua olla aloitteellinen
suunnittelussa, koska se on merkki yrittäjäuran
lopun häämöttämisestä. Se tuo mieleen myös
muita ajatuksia, kuten oman elämän rajallisuuden. Ehkäpä yrittäjä myös yhtäkkiä oivaltaa,
mitä hänen elämäänsä kuuluisi ilman yritystä –
näkymä voi olla pelottavakin. Kaikki tällainen
vaikeuttaa ensi askelten ottamista ja yrityksen
liiketoiminnan siirtoprosessin aloittamista.

Yrittäjän puoliso voi jarruttaa liiketoiminnan
siirron käynnistämistä, koska se voi johtaa hänen elämäntilanteensa merkittävään muutokseen. Yrityksen myyminen voi esimerkiksi merkitä hänen työpaikkansa menettämistä. Perheen
sisäinen tilanne voi myös muuttua. Perheen sisäiset suhteet voivat joutua koetukselle yritystoiminnan muutosten yhteydessä. Yritys on voinut
olla perhettä koossa pitävä voima, ja yrityksen
myyminen voi johtaa tilanteeseen, jossa jäljelle
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jää koti ilman lapsia ja yritystä. Yritys on omalla
tavallaan ollut myös koti, johon on voinut tukeutua. Tämän asetelman muuttuminen voi olla
raskasta molemmille puolisoille.
Yrityksen avainhenkilöt voivat osaltaan huolestua, kun liiketoiminnan siirto otetaan puheeksi, koska heillä on vakiintunut suhde nykyiseen
omistajaan. Avainhenkilöt ovat työskennelleet
rinnakkain omistajan kanssa ehkä pidemmänkin aikaa ja muutos voi olla uhka tälle vakiintuneelle suhteelle. Nämä seikat voivat yhdessä
yleiseen työpaikan pysyvyyteen liittyvän epävarmuuden kanssa johtaa siihen, että henkilöstö
vastustaa esimerkiksi yrityksen myyntiä. Samantyyppisiä reaktioita voi esiintyä myös asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppanien joukossa. Myös näillä toimijoilla
on vakiintunut suhde nykyiseen yrittäjään.
Suhtautuminen voi olla hyvin erilaista riippuen
siitä, kuka yrityksen uusi omistaja aikanaan on.
Näiden potentiaalisten vastavoimien uhatessa

on varsin luonnollista, että yrityksen myymisen
tai sukupolvenvaihdoksen osapuolet epäröivät
aloittaa muutosprosessin suunnittelua.

1.1 Perheen nykytilan arviointi

Vastustus liiketoiminnan siirron suunnittelua
kohtaan voi olla voimakasta, mutta ongelman
ratkaisun on löydyttävä omasta perheestä. Yrittäjän on itse oivallettava, koska on aika ryhtyä
suunnittelemaan johtajuuden ja omistajuuden
muutoksia. Kaikki prosessiin liittyvät perheenjäsenet on otettava alusta alkaen mukaan keskusteluihin. Kun perhe on päässyt tähän vaiheeseen, on helpompaa kohdata perheen ulkopuolelta tulevaa vastustusta muutosta kohtaan.
Tästä syystä onkin tärkeintä aloittaa muutosprosessin suunnittelu perheen analysoinnista.
Perhe on etusijalla, ja perheen mielipide tulevaisuudesta vaikuttaa perheen päätökseen tulevasta liiketoiminnan siirrosta. Prosessi ei saa edetä
toista kautta, koska silloin perheeseen varmuudella syntyy jännitteitä.

Jokainen perhe on ainutlaatuinen omalla tavallaan, ja siksi omistajuuden tai johtajuuden siirtäminen on aloitettava muutokseen liittyvästä
perhekokonaisuudesta. Analyysin on katettava
kaikki ne perheeseen kuuluvat henkilöt, joilla
on joko sukulaisuuden tai avioliiton kautta side perheeseen. Avioliiton kautta sukuun tulleet
henkilöt ovat tässä analyysissa tärkeitä. Monta
kertaa on osoittautunut, että nämä henkilöt ovat
ongelmien lähteitä tällaisissa muutostilanteissa.. Näin ajattelee erityisesti yritystoiminnasta
luopuva sukupolvi. He kykenevät hallitsemaan
suhteen omiin lapsiinsa ja heidän aikomuksiinsa, mutta lasten puolisoiden ajatukset ja pyrkimykset voivat olla piilossa. Jotta jo etukäteen
voitaisiin minimoida näihin epävarmuustekijöihin liittyviä riskejä, on myös lasten aviopuolisot
otettava mukaan suunnitteluprosessiin. Jotta
lähtötilanne voitaisiin tehdä mahdollisimman
havainnolliseksi, suosittelemme, että perhe tekee sukupuun. (Katso Työkortti 1B).
Muutokseen liittyvien perheenjäsenten määrittämisen ohella on huomioitava muun muassa heidän siviilisäätynsä ja ikänsä. Tämä on tärkeää tietää

siksi, että eri-ikäiset ihmiset reagoivat muutoksiin omalla tavallaan. Esimerkiksi 60-vuotiaalla
on aivan erilaiset odotukset sukupolvenvaihdokseen liittyvään muutokseen kuin 20-vuotiaalla. Vanhempi henkilö on jo käynyt lävitse
vaiheet, joissa hän on kouluttautunut, perustanut perheen, kerryttänyt varallisuutta jne. Kaksikymmentävuotiaalla on kaikki nämä vaiheet
vielä edessä.
Perhettä koskevien yksityiskohtaisten tietojen lisäksi on myös oltava käsitys siitä, kuinka yksilöt
toimivat perheenä. Jokaisella perheellä on oma
historiansa ja kulttuurinsa, ja nämä on tarpeen
kuvata. Syy tähän on yksinkertainen. Perheet
ovat hitsautuneet yhteen pitkän ajan kuluessa
ja tietyt toimintamallit ovat vakiintuneet. Nämä toimintamallit vaikuttavat siihen, miten
perhe toimii erilaisissa tilanteissa, kuten esim.
sukupolvenvaihdoksessa tai perheyrityksen
myymisen yhteydessä. Elina Varamäen (1998)
tutkimustyö toimii hyvänä apuvälineenä tässä
kysymyksessä. Hän on sukupolvenvaihdokseen
liittyen havainnollistanut tilannetta luokittelemalla perheen tapaa keskustella ja käsitellä asiaa.

Kuvio 1. Perheen rooli ja vanhempien odotukset
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Lähde: Varamäki 1998.
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Kuvio 1 osoittaa, että perheet keskustelevat ja
käsittelevät tulevaa sukupolvenvaihdosta eri tavoin. Kuviossa esitetyistä vaihtoehdoista kaikkia
esiintyy. Tärkeintä on päästä selvyyteen siitä,
mikä on tyypillistä kunkin perheen kohdalla.
Paras tilanne on ehkä perheellä, joka sijoittuu
kuvan luokkaan numero (4). Sellaisissa tapauksissa perhe keskustelee asiasta avoimesti ja
perusteellisesti. Perusteellinen keskustelu jättää
tilaa nuoremman sukupolven avoimelle valintamahdollisuudelle Vastakohtana ovat paljon
ongelmallisemmat tilanteet, joissa vanhempi
sukupolvi selvästi haluaa nuoremman sukupolven jatkavan yritystoimintaa, riippumatta siitä,
mitä nuorempi sukupolvi haluaa (luokat 1 ja 2).
Erityisen hankala on tilanne, jossa vanhempi sukupolvi haluaa voimakkaasti, että nuoremmasta
polvesta löytyy halukkuutta jatkajaksi, mutta
vanhemmalla polvella ei ole kykyä tehdä aloitetta asiassa tai edes keskustella asiasta (luokka1).
Perheet ajautuvat helposti tilanteeseen, jossa vallitsee alituinen riitojen vaara. Tilanne kärjistyy
sinä päivänä, kun joku kysyy sopimattomana
pidetyn kysymyksen.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että jokainen
perhe on ainutlaatuinen ja että tämä on huomioitava tulevissa omistajuuden ja johtajuuden
vaihdoksissa. Perheen sukupuu antaa tietoa siitä, keihin kaikkiin perheenjäseniin vaihdokset
vaikuttavat. Tapauskohtaisesti määräytyy keitä
kaikkia perheenjäseniä sukupuuhun otetaan
mukaa. Hyvä on kuitenkin antaa mahdollisimman usealle mahdollisuus olla tarkasteluissa
mukana.

1.2 Yrityksen nykytilan arviointi
Jokainen perhe on ainutlaatuinen perheenjäseniensä kautta ja se vaikuttaa myös siihen, kuinka
he toimivat perheenä. Sama pätee myös yrityksiin.
Jokaisella yrityksellä on historiansa, oma erityinen
nykytilansa ja omat tulevaisuuden edellytyksensä.
Siksi on tärkeää analysoida omistajuuden ja johtajuuden muutoksen vaikutuksia kohteena olevaan
yritykseen perusteellisesti.

Hyvä idea voi olla se, että kumpikin sukupolvi
tekee oman henkilökohtaisen analyysinsä yrityksestä ja sen tulevaisuuden näkymistä. On
todennäköistä, että näiden kahden analyysin välillä on eroavaisuuksia. Ne voivat luoda pohjan
jatkokeskusteluille perheen piirissä. On hyvin
tärkeää, että juuri näistä asioista vallitsee yhteisymmärrys perheessä.

Yritysanalyysit voivat olla hyvin erilaisia. Analyysi
voi olla tiukasti raha-asioihin keskittynyt tai enemmän kuvaileva analyysi yrityksen toiminnasta, historiasta ja tulevaisuudennäkymistä. Analyysi voi
perustua myös valmiiseen liiketoimintasuunnitelmaan. Se kuvaa yrityksen liikeideaa ja toimintatapaa ja antaa hyviä viitteitä siitä, mitä vahvuuksia
ja heikkouksia yrityksellä on ja mitä mahdollisuuksia ja uhkia on odotettavissa. Nämä näkemykset
antavat myös viitteitä tulevaisuudessa tarvittavasta
osaamisesta yrityksessä. Yritysten liiketoimintasuunnitelmat eivät valitettavasti ole aina ajan tasalla. Omistajuuden ja johtajuuden muutostilanteet
voivat olla sopiva hetki korjata asiantila.

Analyysin tulee sisältää myös yrityksen historiatietoja, kuten tietoja yrityksen perustamisajankohdasta ja kehityshistoriasta. Yritys, joka
on jo aikaisemmin läpikäynyt omistajuuden ja
johtajuuden muutoksen, on aivan erilaisessa tilanteessa kuin yritys, jossa kohdataan tilanne
ensimmäistä kertaa. Tiedot yrityksen taloudellisesta tilanteesta ovat erityisen tärkeitä, koska ne
antavat hyviä viitteitä siitä, mitkä ovat mahdollisuudet tulevaisuutta silmällä pitäen. Taloudellisesta tilanteesta voi eri osapuolilla olla jälleen
hyvinkin erilainen näkemys, ja se voi olla juuri
syy siihen, että nuorempi sukupolvi ei ole erityisen kiinnostunut ottamaan yritystä haltuunsa.
On siis erityisen tärkeää, että kaikilla perheenjäsenillä on sama tieto, jottei tarpeetonta jännitettä synny.

Työkirja on ensisijaisesti kehitetty tukemaan mikro- ja pienyrityksiä, joten yritysanalyysinkaan ei
tule olla liian raskas. Vähimmäisvaatimuksiin kuuluu kuvaus yrityksen liikeideasta, tuotteista tai palveluista, asiakkaista, kilpailijoista, organisaatiosta ja
toimintaperiaatteista sekä taloudesta. Tärkeää on
myös pyrkiä hahmottamaan tulevaisuutta. Jos yrityksen toimialalla on hyvät tulevaisuudennäkymät,
on ehkä houkuttelevampaa pitää yritys perheen
piirissä jatkossakin tai yritys on ehkä helpommin
kiinnostava kaupan kohde. Heikkojen näkymien
tilanteessa voi yrityksen toiminnan alasajo tulla
kyseeseen.
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1.3 Perheen ja yrityksen
yhteenkytkentä
Perhettä ja yritystä on toistaiseksi käsitelty perheyrityksen erillisinä osina. Todellisuudessa on
vaikeaa erottaa perhettä ja yritystä toisistaan.
Joskus yrityksen omistava perhekään ei tiedä
missä raja kulkee. On kuitenkin tärkeää oivaltaa, että kyseessä on kaksi eri perheyrityksessä
kohdattavaa kokonaisuutta ja arvojärjestelmää.
Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, kuinka yksilö
tulee osaksi perhettä joko syntymän, avio- tai
avoliiton kautta. Osakkuus yrityksessä rakentuu toisin. Yksilö liittyy yritykseen työsuhteen,
omistajuuden tai johtajuuden kautta. Tällaisissa tapauksissa suhde yritykseen voi päättyä
siten, että palvelussuhde yritykseen katkeaa tai
osakkuus siirtyy jollekin toiselle. Yhtä helppoa
ei ole lopettaa jäsenyyttään perheessä; perheen
jäsenyys on käytännössä elämänpituinen suhde.

Perheyritys on kahden eri rakenteen yhteenliittymä: perheen ja yrityksen. On myös tärkeää huomioida, että yritys koostuu käytännössä
kahdesta eri järjestelmästä: omistajuudesta ja
varsinaisesta liiketoiminnasta. Tämä kahtiajako
on erityisen merkityksellinen, koska eri henkilöillä on erilaiset odotukset riippuen mikä rooli
heillä on. Henkilö, jolla on pelkästään omistajan
rooli, voi asettaa yrityksen arvon ja osingot etusijalle. Yrityksessä työntekijänä toimiva voi olla
enemmän kiinnostunut hyvästä ja haasteellisesta työstä ja työsuhteen jatkuvuudesta. Tiivistäen
sanottuna: riippuen missä roolissa henkilö on
kuvion 2 mukaisessa mallissa, vaihtelevat myös
odotukset sekä nyt että tulevissa omistajuuden
ja johtajuuden muutoksissa.

Kuvio 2. Perheyrityksen kolme järjestelmää.

     Omistajuus

Perhe

Yritystoiminta

Omistajuuden ja yrityksessä toimimisen erottaminen toisistaan on tärkeää omistajuuden ja
johtajuuden muutoksissa.. Perhe voi pitää omistajuuden pysymistä perheessä tärkeänä, kun taas
itse toimintaa voi johtaa toimitusjohtaja, joka ei
ole perheenjäsen. On myös tärkeää muistaa, että
omistajuuden tai johtajuuden muutokset voivat
tapahtua ajallisesti erillään. Johtajuuden vaihdos voi tapahtua nopeastikin, mutta muutokset omistajuussuhteissa vievät enemmän aikaa.
Perheenjäsenet voivat alkaa työskennellä perheyrityksessä varsin nuorena. Sama ei koske omistajuutta. Vanhempi sukupolvi voi pitää omistajuuden itsellään pitkän aikaa sen jälkeen, kun
he ovat jättäytyneet pois päivittäisestä työskentelystä yrityksessä. Syy tähän voi olla puhtaasti
perheen tai yrityksen talouteen liittyvä, mutta
kyse voi myös olla omistajuuden mahdollistaman kontrollijärjestelmän säilyttämisestä.

Huomioitavaa:
•     on melkein mahdotonta erottaa perhettä ja yritystä toisistaan. Nämä kaksi ovat hy       vin läheisessä suhteessa toisiinsa. Tämä on huomioitava muutoksen kohteina olevan
       perheen ja yrityksen alustavassa analyysissä.
•     muutos ei koske vain yrityksen luovuttajaa tai vastaanottajaa. Myös monet muut per       heenjäsenet ovat muutoksen vaikutuspiirissä. Olisi suuri virhe olla huomioimatta tätä  
       seikkaa.
•     kolmen ympyrän malli on hyvä analyysityöväline silloin, kun halutaan ymmärtää, miksi  
       eri perheenjäsenet käyttäytyvät eri tavoin.
•     on tärkeää ottaa huomioon myös omistajien tai työntekijöiden joukossa olevat perheen
       ulkopuoliset. Jos yrityksessä on ainoastaan perheenjäseniä, asiat voidaan hoitaa täy-  
       sin eri tavalla verrattuna siihen, jos yrityksessä on perheenjäsenien lisäksi perheeseen  
       kuulumattomia henkilöitä.

1.4 Sukupolvenvaihdokset
Omistajuuden ja johtajuuden muutokset voidaan toteuttaa eri tavoin. Seuraavassa tarkastellaan sukupolvenvaihdokseen kytkeytyviä
muutoksia. Perheyrityksen siirto seuraavalle
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Omistajuuden ja toiminnan erottaminen auttaa
ymmärtämään perheenjäsenten näkemyksiä ja
käyttäytymistä ja luo pohjan rakentavalle keskustelulle perheen piirissä. Perheenjäseniä, jotka
eivät ole omistajia tai työntekijöitä yrityksessä,
ei saa jättää tulevaisuuskeskustelun ulkopuolelle. Vaikka muutokset perheyrityksessä eivät
vaikuta suoraan heihin, epäsuorat vaikutukset
ovat selviä. He voivat olla naimisissa yrityksen
osakkaan tai työntekijän kanssa ja heillä voi olla
vahvoja mielipiteitä siitä, mitä pitäisi tai ei pitäisi tehdä. Käytännössä voi olla helppoa jättää
heidät huomiotta välittömän siteen puuttuessa
yritykseen. Erityisesti perheyrityksen vanhempi
sukupolvi saattaa valita tämän virheellisen toimintatavan. Ei myöskään tule unohtaa sitä, että yrityksen osakkaana tai työntekijänä voi olla
henkilöitä, jotka eivät ole perheenjäseniä.

sukupolvelle voi olla hyvin haasteellista, mutta
ongelmat voidaan kiteyttää muutamaan suureen
kysymykseen. Kuvio 3 voi olla avuksi näiden kysymysten ymmärtämisessä.
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Kuvio 3. Sukupolvenvaihdos ja sen perustekijät.
Omistajuus
Vanhempi sukupolvi

Nuorempi sukupolvi
Yritystoiminta

Lähde: Sten 1999.

Kuviosta 3. ilmenee ero omistajuuden ja yritystoiminnan välillä sekä kahden sukupolven mukanaolo sukupolvenvaihdoksessa. Sukupolvenvaihdoksessa on mukana kaksi sukupolvea eikä
yksinomaan vain kaksi henkilöä. Perinteisesti
sukupolvenvaihdoksessa keskitytään yrityksen
luovuttajaan ja vastaanottajaan, mutta tämä
tulkinta on liian suppea. Myös muut eri sukupolvia edustavat perheenjäsenet ovat vaihdoksen
vaikutuspiirissä.
Eri sukupolvet elävät eri elämänvaiheissa ja näkevät elämänsä hyvin eri tavoin. Heitä huolettavat eri kysymykset. Taulukko 1. kertoo vanhemman sukupolven huolen aiheista sukupolvenvaihdoksessa. Suurin ongelma näyttää olevan

sukuun avioliiton kautta liittyneet henkilöt. Tämä on hyvä todiste siitä, että sukupolvenvaihdoksen ei tule keskittyä vain yrityksen luovuttajaan ja vastaanottajaan. Yrityksen luovuttajan
suurimmat ongelmat liittyvät enemmän muihin
kuin yrityksen vastaanottajaan ja siksi nämä tahot on otettava mukaan suunnitteluprosessiin.
Taulukosta puuttuvat suurelta osin myös vanhempaa sukupolvea sukupolvenvaihdoksen jälkeen koskevat asiat. Tämä on heille tyypillistä.
Se on useimmiten enemmän huolissaan yrityksen kehittymisestä ja nuoren sukupolven onnistumisesta kuin omasta tulevaisuudestaan. Jos
vanhempien tulevaisuuteen on olemassa selkeitä
suunnitelmia, nuorempi sukupolvi voi olla jopa
halukkaampi ottamaan yrityksen haltuunsa.

Taulukko 1. Vanhemman sukupolven huolenaiheet.

Nuoremmalla sukupolvella on omat ongelmansa ja taulukko 2 osoittaa, että useimmat näistä
liittyvät yrityksen luovuttajaan. Nuorempi sukupolvi on huolestunut siitä, kuinka saavuttaa
hyvä työnjako eri sukupolvien välillä. Erityisesti
ollaan huolissaan kuitenkin siitä, kuinka saadaan kunnollinen tilaisuus näyttää omat kyvyt.
Työskentelyn aloittaminen yrityksessä ja työrutiinien oppiminen ei ole sama asia kuin yrityksen johtaminen. Tämä näkyy myös selvästi taulukossa 2, joka kuvaa nuoremman sukupolven
odotuksia sukupolvenvaihdoksessa. Useimmat
mielipiteet liittyvät siihen, kuinka vastuun siirto
tapahtuu ja onnistuu. Vanhemmalle sukupolvelle tämä merkitsee oman toiminnan ja omistuksen asteittaista lopettamista ja tiettyjen tehtävien siirtoa nuoremman polven hoidettavaksi.

Omaa työskentelyä vähennetään ja mahdollisesti myös omistusta siirretään vähitellen nuoremmalle sukupolvelle. Tämä muutos ei tapahdu
yhdessä yössä, vaan se on pitkä prosessi. Siksi
se kannattaakin aloittaa hyvissä ajoin molempien sukupolvien näkökulmasta. Nuoremmalle
sukupolvelle tämä tarkoittaa asteittaista sitoutumista toimintaan. Nuoremman sukupolven
on ymmärrettävä, että mikään ei tule ilmaiseksi.
On osoitettava valmius vastuunottoon.

Taulukko 2. Nuoremman sukupolven huolenaiheet
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.

Ei ole selvää työnjakoa nuorempien ja vanhempien välillä
Verotus
Henkilöstösuhteet
Perhesuhteet
Johtamiskokemus
Pelko vallanjaosta
Käytännön kokemus
Erilaisia näkökantoja ja tahtoja
Suhteet ulkopuolisiin
Luottamus nuorempaan

Lähde: Vaasassa toteutetusta koulutusohjelmasta saadut kokemukset.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.

Avioliiton kautta sukuun tulleet
Sisarukset
Verot
Raha
Jatkohalut
Kokemus
Koulutus
Suhdannetilanne
Yrityksen jatkajan ikä
Toimialatuntemus

Lähde: Vaasassa toteutetusta koulutusohjelmasta saadut kokemukset.
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On selvää, että perheyrityksen haltuunotto on
suuri haaste nuoremmalle sukupolvelle. Ennen
päätöstä yrityksen haltuunotosta voidaan miettiä perheyrityksen ulkopuolella työskentelemistä. Toisaalta moni yrittäjä on sitä mieltä, että
jälkikasvu voi oppia kaiken tarvitsemansa omassa perheyrityksessä. Lisäksi yritys on monissa
tapauksissa niin pieni, että se on riippuvainen
yhdestä lisähenkilöstä. Perheessä voi olla myös
paineita vanhempien työtaakan keventämiseksi.
Voisi kuitenkin olla eduksi työskennellä jossain
muussa yrityksessä ennen kuin aloittaa uransa

perheen yrityksessä. Muissa yrityksissä työskennellessä saa oppia toisten toimintatavoista.
Yritykset hoitavat asioita kukin hiukan omalla tavallaan ja voi olla hyvä nähdä, että on myös muita
tapoja kuin ne, joita käytetään perheen omistamassa yrityksessä. Toinen asia on se, että nuorena
ja kokemattomana on suurempi riski tehdä virheitä. Voi olla parempi, että nämä virheet koetaan
perheyrityksen ulkopuolella, jolloin ne eivät ole
jatkossa painolastina samalla tavalla, kuin jos ne
olisivat sattuneet perheenomistamassa yrityksessä. 13

Menestyminen perheyrityksen ulkopuolella kohottaa itseluottamusta ja on hyvää kokemusta,
kun henkilö palaa perheyrityksen palvelukseen.
Muu henkilöstö perheyrityksessä tietää, että kokemusta hankkinut henkilö ei ole saanut
asemaansa yrityksessä pelkästään sukunimensä
kautta. Jos on ollut muiden palveluksessa työntekijäasemassa, on myös helpompaa ymmärtää
omia työntekijöitään.
Perheyrityksen johtoon valittava voi monessa
tapauksessa olla itsestäänselvyys. Perheessä on
ehkä vain yksi lapsi tai ainoastaan yksi lapsista
on osoittanut selvää kiinnostusta jatkamiseen.
Ehkä vain yhdellä katsotaan olevan todelliset
edellytykset haasteesta selviytymiseen. Tällaisissa tapauksissa prosessi on varsin yksinkertainen
ja on vain varmistettava, että yritystoiminnan
jatkaja saa parhaan mahdollisen tuen ja kriittiset
suhteet asiakkaisiin, työtekijöihin ja muihin yhteistyökumppaneihin pidetään kunnossa. Hiukan haasteellisempi jatkajan valintaprosessista
tulee silloin, jos valinta on tehtävä useamman
lapsen välillä. Epävarmuustekijöiden ilmetessä
prosessista tulee yleensä vaikeasti ratkaistava.

Ensinnäkin perheessä saattaa ilmetä vastentahtoisuutta avoimeen keskusteluun tilanteesta.
Eräs tapa mahdollisen ongelman torjumiseksi
on asian ottaminen yrityksen hallituksen (jos
yrityksellä sellainen on) käsiteltäväksi. Siellä voidaan tehdä lista uudelta johtajalta vaadittavista
ominaisuuksista. Lista voi sisältää kaikkea iästä
sopivaan kokemukseen. Listan ei ole tarvitse olla
liian yksityiskohtainen, mutta se toimii hyvänä
apuvälineenä yrityksen tulevaisuutta koskevan
keskustelun aikaansaamiseksi. Tämä lista voi
olla erityisen tärkeä nuoremmalle sukupolvelle.
Saadessaan yrityksen johtamiseksi tarvittavat
vaatimukset mustaa valkoisella nuorempi sukupolvi voi muodostaa käsityksensä omien tavoitteiden mukaisista kehittymistarpeistaan.
Yrityksen jatkajaa valittaessa on kuitenkin tärkeää, että nuorempi sukupolvi tekee valintansa
yrityksen jatkamisesta omasta vapaasta tahdostaan. Tämän päätöksen tekemiseksi voivat taulukossa 3. olevat kysymykset olla hyväksi avuksi.
Jos jonkin kysymyksen vastaus on kielteinen, on
syytä perusteellisesti harkita yrittäjäksi ryhtymistä.

Erityisesti perhettä koskeva kohta listassa on
merkityksellinen. Ei ole kyse vain siitä, että itse uskoo selviävänsä haasteista. Päätös perheyrityksen jatkamisesta vaati tukea myös muilta
oman perheen jäseniltä. Taulukko 3 voi toimia
apuvälineenä nuoremmalle sukupolvelle, kun se
miettii omaa kiinnostustaan ja/tai osaamistaan
yrityksen jatkamiseksi. Usein voi olla niin, että
on vaikeaa kertoa vanhemmilleen, ettei halua
jatkaa vanhempien elämäntyötä. Avoin keskustelu syistä auttaa vanhempia ymmärtämään,
miten asiat ovat. Tämä lista voi myös toimia hyvänä apuvälineenä, kun keskustellaan yrityksen
jatkajan valinnasta usean lapsen kanssa tai kun
joudutaan tekemään valinta lasten välillä.
Ne lapset, jotka pohtivat mukaantuloa perheyritykseen voivat hyödyntää kuviota 4. Se on kuvion 3 pohjalta tehty muunnos neljän ympyrän

malliksi ottaen lisänäkökulmaksi yksityistalous.
Seuraavan sukupolven lapset kuuluvat tietenkin
perheeseen, mutta on tärkeää ymmärtää yrityksen haltuunoton vaikutus yksityistalouteen.
Onhan kyse taloudellisista riskeistä. Yrityksen
ostaminen vanhemmilta voi olla iso investointi
ja näkyä omassa taloudessa. Myös perheen ajankäyttö lomasuunnitelmat mukaan lukien voivat
pitkälle tulevaisuuteen merkittävästi muuttua.
Asuinpaikkakunnan vaihto ja solmittujen ystävyyssuhteiden mahdollisen katkeaminen luovat
omia paineitaan. Miten esimerkiksi aviopuoliso
suhtautuu näihin muutoksiin?

Kuvio 4. Yksityistalouden sisältävä neljän ympyrän malli
     Omistajuus

Taulukko 3. Tarkistuslista tulevalle yrittäjälle.
Perhe

•      Olenko tarpeeksi osaava ja kokenut?
•      Olenko ainakin väliaikaisesti valmis luopumaan harrastuksistani,
        jos ne vievät liikaa ajastani?
•      Olenko valmis uhraamaan aikaa perheeni kustannuksella?  
        Miten perheeni suhtautuu asiaan?
•      Onko minulla tarpeeksi hyvä terveys, jotta selviän niistä rasituksista,
        joita yrityksen hoitaminen vaatii?
•      Onko minulla tarpeeksi luja tahto selvitäkseni tulevista ongelmista?
•      Olenko valmis panemaan omaisuuteni alttiiksi?
•      Uskonko saavani muuta työtä, jos lopetan yritystoimintani?
•      Voinko kaikissa tilanteissa tehdä itsenäisiä päätöksiä?
Lähde: Keskuskauppakamari 2010.
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Yritystoiminta

YKSITYISTALOUS

Kuvion neljä eri näkökulmat osoittavat useita
tärkeitä asioita nuoremmalle sukupolvelle. Paitsi että se muistuttaa yksityistalouden tärkeydestä
sukupolvenvaihdoksessa se tuo myös esille tulevia mahdollisia roolimuutoksia. Sukupolvenvaihdos johtaa suurella todennäköisyydellä jonkin kohdalla pääomistajuuteen ja johtajuuden
haltuunottoon. Miten tähän osataan sopeutua?

Tietenkin haaste on huomattavasti helpompi,
jos jatkaja on työskennellyt jo pidempään yrityksessä jolloin sukupolvenvaihdos ei johdakaan mihinkään suureen uudelleenjärjestelyyn.
Mutta tietenkin aito oma vastuunotto asioista
on jokaiselle uusi tilanne. Tilanteen mukanaan
tuomia epävarmuustekijöitä voidaan vähentää
tekemällä erilaisia muutosta tukevia järjestelyjä. 15

Jatkajan näkökulmasta on hyvä pyrkiä siis
hyödyntämään saatavilla olevaa tukea. Omat
vanhemmat ovat luonnollisesti tärkeä resurssi,
mutta myös ulkopuolinen mentori voi olla hyvä
vaihtoehto. Kokeneet ulkopuoliset asiantuntijat
voivat olla hyviä kuuntelijoita ja kannustajia ja
kriittisiä keskustelukumppaneita. Yritysjohtaja
on liiankin usein yksin ongelmineen ja päätöstilanteineen ja keskustelukumppanin merkitys
voi olla suuri. Paikalliset elinkeinokeskukset ja
yrittäjäjärjestöt ovat varmasti valmiita auttamaan mentorituen löytämisessä.
Myös yrityksen sisällä voidaan rakentaa erilaisia
tukimuotoja. Kaksi tavallisinta vaihtoehtoa ovat
tällöin hallitustyöskentely ja johtoryhmätyöskentely. Monissa pienissä perheyrityksissä ei ole
järjestelmällistä johtoryhmätyöskentelyä, mutta avainhenkilöiden kanssa voidaan kokoontua
keskustelemaan tärkeistä asioista ja myös edessä
olevista muutoksista. Johtoryhmätyön tehostaminen on samalla hyvä tapa oppia delegointia

ja kasvattaa työntekijöiden vastuunottoa. Näin
sukupolvenvaihdokseen kytkeytyvä johtoryhmätyön tehostaminen voi samalla antaa useammalle henkilölle mahdollisuuden oppia uutta ja
kehittyä vastuunotossa.
Hallitustyöskentely on usein käyttämätön resurssi pienyrityksissä. Kyse on enemmänkin
lain kirjaimen noudattamisen vaatimien paperien teosta kuin aidosta hallitustyöskentelystä.
Sukupolvenvaihdos voi olla sopiva hetki muutokseen. Hallitukseen voidaan koota sopivia
henkilöitä, jotka ovat valmiit toimimaan yritysjohdon sparraajina ja muutosvaiheen tukijoina.
Hallitustyöskentelyn lisäarvo voi olla merkittävä
eikä työskentelyn tarvitse olla mikään kallis ratkaisu. Hallitustyöskentelystä kiinnostuneita on
löydettävissä ehkä läheltäkin. Jopa aikaisemmin
yrittäjinä toimineet, mutta yrityksensä jo lapsilleen siirtäneet tai muuten myyneet yrittäjät voivat olla kiinnostuneita.

Huomioitavaa:
•     sukupolvenvaihdos voi koostua niin omistajuuden kuin johtajuuden vaihdoksesta. Ne  
       noudat tavat kuitenkin aivan eri kaavaa ja tämän selvittäminen kaikille osapuolille on  
       tärkeää.
•     eri sukupolvilla on erilaiset odotukset sukupolvenvaihdoksesta. Vanhemman ja nuo       remman sukupolven odotukset mahdollisesti ilmenevien ongelmien suhteen ovat         
       erilaisia.
•     nuoremman sukupolven on itse tehtävä aktiiviset valintansa yritystoiminnan jatkami       sesta. Pakot johtavat ikäviin seurauksiin.
•     nuoremman sukupolven tulee olla valmis siihen, että sukupolvenvaihdos tuo paineita  
       yksityis talouteen ja perheenjäseniin.
•     lasten suositellaan työskentelevän jossain vaiheessa muualla kuin perheen yrityksessä.
•     nuorempi polvi voi saada hyvää henkilökohtaisen kehittymisen tukea mentoreilta,         
       johtoryhmältä tai aktiiviselta hallitukselta
•     Vanhemmalla polvella on oltava selvät suunnitelmat siitä, mitä he aikovat tehdä suku       polvenvaihdoksen jälkeen.
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1.5 Yrityksen myyminen
Perheen ei tarvitse johtaa tai omistaa yritystä sukupolvesta toiseen. Joissakin tapauksissa voi olla
hyväksi sekä perheelle että yritykselle, että yritys
myydään. Tämäkään ei ole helppo prosessi. Yrityksen myynti on useimmiten perheyrityksen suurin
liiketoimi niin rahallisesti kuin tunteiden tasolla.
Eroaminen sellaisesta, jota on ehkä itse ollut alusta
asti rakentamassa ja kehittämässä, ei ole helppoa.
Sitä voi verrata perheenjäsenestä eroamiseen ja siitä
selviämiseksi tarvitaan perusteellista valmistautumista.
Myyntiprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:
suunnittelu, toteutus ja jälkihoito. Kaikki kolme
vaihetta ovat yhtä tärkeitä ja ne ovat hyvän lopputuloksen edellytyksiä. Itse valmisteluiden pitää keskittyä perheen ja sen jäsenten henkiseen valmistautumiseen yrityksen myyntiin, mutta myös yritystä
on valmisteltava. Henkinen valmistautuminen ei
ole helppoa, sillä voi olla vaikeaa kuvitella, miltä
elämä näyttää yrityksen myymisen jälkeen.
Mistä löytää ostajia tai pikemminkin kenelle olaan
valmiita myymään? Jos yritys on merkinnyt paljon
perheelle, se voi vaikuttaa siten, että muutamia ostajia suositaan toisten kustannuksella. Jos perheelle
esimerkiksi on tärkeää, että yrityksen henkilöstö
saa jatkaa uuden omistajan palveluksessa, voidaan
työntekijät tai osa yrityksen johdosta nähdä soveliaimpina ostajina. Kaikkein epäsopivimpia ostajia tällaisissa tapauksissa ovat kilpailijat. He ehkä
haluavat vain hankkia itselleen markkinaosuuksia
tai saamaan paremman otteen markkinatilanteesta. Silloin ei ehkä ole niin tärkeää jatkaako ostettu yritys toimintaansa siinä muodossa kuin se on
siihen asti toiminut. Yritystoiminta voidaan jopa
lopettaa.

Perheessä tulee miettiä, mitä yritys merkitsee
perheen yksittäisille jäsenille. Tämä on myös
hyvää harjoitusta ostajan näkökulman kartoittamiseksi. Tällaisen ajatuskokeen avulla voi saada
alustavan käsityksen siitä, kuka mahdollinen ostaja voisi olla ja mitä he olisivat valmiita maksamaan yrityksestä. Yritystä voidaan valmistella
houkuttelevaksi kaupan kohteeksi. Ehkäpä olisi
parasta siirtää osa yrityksen omaisuudesta mahdollisiin toisiin perheen yrityksiin. Vaihtoehdoksi voi osoittautua, että yritys olisi myytävä
osissa tai omistus pitäisi luovuttaa vaiheittain.
Kaikki tämä riippuu siitä, mitä mahdollinen
ostaja haluaa saada aikaan ostamalla yrityksen.
Uudelleenjärjestelyt voivat vaatia melko pitkällistä valmistautumista. Siksi on tärkeää, että perhe pyrkii mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
pohtimaan myymisen merkitystä perheelle ja
yritykselle.
Myymisen toteutus voi myös olla monimutkainen prosessi, joka vaatii erilaisten asiantuntijoiden käyttöä. Kyse voi olla vero- tai juridisesta
asiantuntija-avusta. Voi olla hyvä, että asiantuntijaa käytetään myös varsinaisessa liikeneuvottelussa mahdollisen ostajan kanssa. On tärkeää,
että kaikki hoidetaan ammattimaisesti, koska
useasti kyseessä ovat suuret taloudelliset arvot.
Sen lisäksi myyminen on myös tunteisiin vetoava prosessi. Ehkä vasta tässä vaiheessa yritystä
myyvä perhe oikeastaan oivaltaa, mitä on tapahtumassa ja silloin tunteet voivat ottaa vallan.
Tämä voi puolestaan johtaa tilanteeseen, jossa
tehdään hätiköityjä päätöksiä tai toimitaan niin,
että tulos ei loppujen lopuksi ole paras mahdollinen perheelle tai myytävälle yritykselle.
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Myyminen ei kosketa vain omistajaperhettä,
vaan myös yrityksen työntekijät ovat tärkeä osa
myyntiprosessissa. Työntekijöille tiedottaminen vaihtelee yrityksen koon mukaan, mutta
tiedotus on joka tapauksessa hoidettava hyvin.
Tiettyjä yrityksen työntekijöitä pitää ehkä informoida hyvin aikaisessa vaiheessa, koska he ovat
jatkossa yrityksen avainhenkilöitä. Ostajalle voi
olla elintärkeätä, että juuri nämä henkilöt jäävät
yrityksen palvelukseen, ja siksi heidät on hyvä
ottaa mukaan prosessiin niin aikaisin kuin mahdollista. Kaikille työntekijöille jaetaan tietoa
ehkä vasta siinä vaiheessa, kun myyntiprosessi
lähenee loppuaan. Vallitsevat olosuhteet ratkaisevat tiedotusajankohdan, mutta perusperiaatteena on, että myyvä osapuoli informoi työntekijöitään. Työntekijöiden ei tulisi lukea uutista
lehdestä tai kuulla siitä joltakin ulkopuoliselta.
Sama koskee kaikkia muitakin toimijoita, joilla on suhde myytävään yritykseen. Myös heille
kerrotaan yrityksen myynnistä sopivalla tavalla.
Myyntiprosessiin vaikuttavat monet aikataulukysymykset ja rahoitusjärjestelyt. Ostajaa ei ole
välttämättä helppo löytää. Vaikka potentiaalisia
ostajia löytyisikin, neuvottelut voivat venyä.
Tärkeää on myös miettiä rahoituksellisia näkökulmia. Tavallisimmin vain pieni osa rahoista
saadaan myyntihetkellä. Loppu myyntisummasta voi olla jaksotettu usean vuoden ajalle ja se
voi myös olla sidottu yrityksen lähitulevaisuuden tulokseen. Eräs ratkaisu voi olla, että myyvä
osapuoli jää tietyksi aikaa yrityksen palvelukseen. Tämä on hyvin yleinen käytäntö silloin,
kun myyvä osapuoli on yrityksen avainhenkilö. Yrityksensä myyvän perheen taloudellinen
sidonnaisuus yritykseen voi siis jatkua kaupan
jälkeenkin.
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Perheessä on mietittävä tarkoin, kuinka perheen
ja sen yksittäisten jäsenten tilanne muuttuu toteutetun myynnin jälkeen. Jotkut perheenjäsenet jäävät ehkä yrityksen palvelukseen ja toiset
eivät halua millään tavalla olla enää yrityksen
kanssa tekemisissä. Tällä voi puolestaan olla
seurauksia perheen yhtenäisyyteen, ja siksi on
tärkeätä keskustella tulevasta tilanteesta yrityk-

sen myymisen jälkeen. Perheet toimivat tässä
tilanteessa eri tavoin, mutta tutkimukset osoittavat, että jotkut perheet perustavat esimerkiksi
yhdessä uusia yrityksiä myytyään entisen yrityksensä. He nimittäin oivaltavat, että yrityksellä
oli tärkeä osuus perheen yhteenkuuluvuuden
tunteelle, ja tämän tunteen takaisinsaamiseksi
he tarvitsevat uuden yrityksen. Asia on tietysti
hiukan toisin, jos perheellä on jo ennestään useampia yrityksiä. Silloin ehkä vain järjestellään
uudelleen perheen voimavaroja.
Lopuksi haluamme korostaa, että yrityksen
myynti ei ole kovin helppo asia. Edessä on monia tuntemattomia tilanteita ja kysymyksiä ja
samaan aikaan on kuitenkin hoidettava arkipäivän yritysasiat. Siksi suosittelemme ulkopuolisen asiantuntijan käyttöä prosessin tukena. Toki
on yrittäjiä, jotka hoitavat asiat omin voimin,
mutta yleensä on hyvä olla joku, jonka kanssa
käydä kysymyksiä läpi. Ulkopuolisen roolia voi
itse miettiä ja käyttää häntä sitten sopivassa vaiheessa. Taulukko 4 kuvaa näitä myyntiprosessin
eri vaiheita. Taulukossa prosessia tarkastellaan
sekä myyjän että ostajan näkökulmista. Samalla
taulukko antaa kuvan myyntiprosessin kaikkein
kriittisimmistä vaiheista.

Taulukko 4.
Yrityskaupan vaiheet, joissa ulkopuolinen asiantuntijuus voi olla tarpeen

•

Myyjä

Käynnistysvaihe
• Päätä mitä myydään
• Päätä tavoiteltu hinta
• Päätä toivottu ostajaprofiili

•

Ostaja

Käynnistysvaihe
- Päätä mitä ostetaan
- Päätä mitä olet valmis maksamaan

Potentiaalisen ostajan haku
• Yhteys mahdollisiin ostajiin
• Tee vaitiolosopimus

Potentiaalisen ostokohteen haku
- Ota yhteys mahdolliseen ostokohteeseen
tai vastaa kyselyihin
- Allekirjoita vaitiolosopimus

Ensimmäisen vaiheen neuvottelut
• Yrityksen alustava esittely
potentiaalisille ostajille
• Alustavat neuvottelut ja
ensimmäiset päätökset
• Hanki käsitys ostajien hintatarjouksesta
• Jatkoneuvottelut parhaan
ostajakandidaatin kanssa

Ensimmäisen vaiheen neuvottelut
- Perehdy ostokohteista saatavaan
aineistoon
- Alustavat neuvottelut ja
ensimmäiset päätökset
- Oma arvio myytävistä yrityksistä
- Jatkoneuvottelut -parhaan
myyjäkandidaation kanssa

Toisen vaiheen neuvottelut
• Kokoa tietoa due diligence-analyysiin
• Arvioi saadut tarjoukset
• Yrityskaupan loppuneuvottelut

Toisen vaiheen neuvottelut
- Tee due diligence -analyysi
liiketoiminnan, juridiikan ja
ympäristökysymysten jne. näkökulmista.
- Tee ostotarjous
- Yrityskaupan loppuneuvottelut

Omistajuuden siirto
• Kauppakirjan allekirjoitus
• Yrityskaupan toteuttaminen
• Kauppahinnan vastaanottaminen
• Asianosaisten infor-mointi
yrityskaupasta

Omistajuuden siirto
- Kauppakirjan allekirjoitus
- Yrityskaupan toteuttaminen
- Kauppahinnan maksaminen
- Asianosaisten infor-mointi yrityskaupasta

Lähde: Kehittäneet Sten ja Oikarinen 2007, esitetty Sten 2010
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Huomioitavaa:
•        yrityksen myyminen voi olla samaa kuin eroaisi perheenjäsenestä.
          Siksi perheen on valmistauduttava henkisesti yrityksen myymiseen ja siihen mitä se   
          tuo mukanaan.
•        yrityksen myyminen voi olla paras ratkaisu niin perheelle kuin yrityksellekin.
•        eri ostajilla on erilaisia aikomuksia sen yrityksen suhteen, jonka he haluavat ostaa.  
          Tämä on ymmärrettävä ja  yritystä onkin valmisteltava  niin, että se on houkutteleva  
          juuri sille ostajalle, jolle yritys mieluiten halutaan myydä.
•        myyminen ei tarkoita sitä, että perheen ja yrityksen tiet eroavat välittömästi. Voi  
          käydä niin, että ostaja haluaa, että ainakin joku perheenjäsenistä jää yrityksen
          palvelukseen ainakin tietyksi aikaa.
•        myyjä saa vain harvoin koko myyntisumman kerralla. Kauppasopimusta solmittaes
          sa saadaan osa, kun taas loput voidaan jaksottaa pidemmäksikin ajaksi.
•        myyminen on suuri muutos perheelle. On mietittävä tarkoin, mitä tehdään sen jäl
          keen kun yritys on myyty.

1.6 Yritystoiminnan lopettaminen
Yritystoiminnan lopettaminen tai yrityksen
purku voi olla yksi omistajuuden ja johtajuuden
muutosprosessien lopputuloksista. Huomioitava on, että on eri asia lopettaa yrityksen toiminta kuin purkaa yritys. Yrityksen toiminnan lopettaminen tulee ajankohtaiseksi, kun perheen
sisällä tai ulkopuolellakaan ei ole näköpiirissä
ketään potentiaalista jatkajaa tai ostajaa yritykselle. Se merkitse sitä, että asiakas- ja muut suhteet päätetään asteittain. Samalla tavoin hoidetaan velvoitteet tavarantoimittajiin, rahoittajiin
ja muihin yhteistyökumppaneihin. Joissakin
tapauksissa myös työntekijöiden irtisanomiset
voivat tulla kyseeseen. Kaikki tämä vie oman
aikansa ja siksi suunnittelu kannattaa aloittaa
hyvissä ajoin. Tärkeintä on kuitenkin, että kaikki perheenjäsenet ovat tietoisia ja ymmärtävät
suunnitellun toimenpiteen.
Yritystoiminnan lopettamisella voi olla merkittäviä seurauksia perheelle ja sen jäsenille. Siksi
asiasta pitää keskustella avoimesti perheen kesken. Yrityksen lopettaminen voi merkitä tärkeän tulolähteen menettämistä. Yksittäiselle
perheenjäsenelle se voi merkitä työpaikan menetystä. Yritys on voinut olla tärkeä osa perheyhteisöä. Myös siksi on tärkeätä keskustella yrityksen lopettamisen vaikutuksista. Joissakin tapauksissa keskustelu voi johtaa siihen, että joku
perheenjäsenistä perustaa uuden yrityksen. Joissain tapauksissa se voi johtaa jopa perheen hajoamiseen. Kaikki etsivät oman reittinsä, mutta
keskustelemalla yrityksen lopettamisesta ennen
sen toteuttamista perhe voi valmistautua siihen.
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On tärkeää huomata, että vaikka yritystoiminta lopettaakin, niin se ei tarkoita sitä, että myös

yrityksen olemassaolo lakkaa. Päinvastoin, voi
olla hyvinkin tavallista, että yritys jää jäljelle.
Syyt tähän menettelyyn voivat vaihdella, mutta
tavallinen syy on se, että liiketoiminta on ostettu, mutta ostaja ei ole kiinnostunut itse yrityksestä. Ostaja on ehkä ollut kiinnostunut vain
osasta yritystä tai ostaja ei halua ottaa vastuulleen sellaista riskiä, johon yritys on jollain lailla
sitoutunut. Vireillä oleva oikeusprosessi voi olla
esimerkki edellä mainitusta ja ostamalla vain
yrityksen liiketoiminnan eikä itse yritystä, ostaja
välttyy sekaantumasta oikeusprosessiin. Yhtenä
syynä sille, että perhe ei pura yhtiötä, voivat olla
verotukselliset seikat.
On siis ymmärrettävä, että yrityksen purku
ei ole sama asia kuin yritystoiminnan lopettaminen. Purku on lopullinen toimenpide ja on
syytä miettiä perinpohjaisesti halukkuutta sellaiseen ratkaisuun. Perheen kannalta parhaasta
mahdollisesta ratkaisusta on keskusteltava yrityksen taloudelliseen tilaan ja veroseuraamuksiin perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa.
Perheen on syytä hoitaa velvoitteensa, kunnes
yritystoiminnan lopettaminen tai yrityksen purku on tehty. Jos on olemassa selvät suunnitelmat
lopettamisen jälkeiselle ajalle, lopettamispäätös
ja siitä seuraava prosessi on helpompi viedä läpi.
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2. Perheen ja yrityksen
analyysit käytännössä
Kappaleessa 1 on annettu yleiskuva perheyrityksen omistajuuden ja johtajuuden muutosprosesseihin liittyvistä ongelmista ja itse toteutusten
vaihtoehdoista. Tässä kappaleessa edetään niihin
yksityiskohtaisiin kysymyksiin, joihin perheessä
omistajuuden ja johtajuuden vaihdoksiin liittyen on joko itse tai ulkopuolisen asiantuntijan
tuella vastattava. Tukena toimivat työkortit 1-6.
Jokaisessa työkortissa on useita käsiteltävään asiaan liittyviä kysymyksiä. Kaikkiin kysymyksiin
ei ole aiheellista puuttua, vaan kysymykset toimivat parhaimmillaan keskustelun käynnistäjänä ja juonena.
Seuraavassa käydään ensin lyhyesti läpi kunkin
työkortin kysymyksiin liittyviä taustoja, jotta
kysymysten aiheet tulisivat riittävän selkeiksi
kaikille osapuolille. Työkortit esitetään tämän
jälkeen.

Työkortti 1a ja 1b. Perheen sukupuu
Perheen sukupuu antaa kuvan perheen määrittämästä perherakenteesta ja perheenjäsenten
keskinäisistä suhteista. Oleellista tietoa ovat: ikä,
avio-/avoliitto-suhteet, koulutus, työkokemus
ja omat tulevaisuuden suunnitelmat. Osa näistä
tiedoista voidaan kirjoittaa erilliselle työkortin
1 liitteelle. Oleellinen tieto on perheenjäsenten

suhde muutosten kohteena olevaan yritykseen. On
selvää, että oma suhde ja rooli yritykseen ei voi olla
vaikuttamatta muutosprosessiin suhtautumiseen.
Käytännössä voidaan ajatella ainakin neljä erilaista
roolia suhteessa yritykseen (kts. Kuvio 6. Rooli 1
on yksinomaan perheenjäsenen rooli, rooli 2 kuvaa toimimista sekä perheenjäsenenä että yrityksen
työntekijänä tai johtoon osallistuvana, rooli 3 on
perheenjäsenen ja omistajan rooli ja roolissa neljä yhdistyvät sekä perheenjäsenen, omistajan että
työntekijän tai johtoon osallistuvan roolit. Työkorttia 1 käytettäessä voidaan rooleja kuvaavat numerot
(1-4) esittää henkilön nimen perässä (ks. esimerkki
työkortissa 1a).
Perheen sukupuun käytön ymmärtämiseksi esitetään seuraavassa esimerkki. Esimerkkiperheessä on aviopari Akseli (60v) ja Elina Tamminen
(58v). Heillä on kolme lasta: Tommi (35v), Kaisa (33v) ja Leena (29v). Tommi on naimisissa
Helin (32v) kanssa ja heillä on kaksi lasta: Arto
(10v) ja Eero (12v). Kaisa on naimaton, kun
taas Leena on naimisissa Vesan (27v) kanssa ja
heillä on yksi lapsi: Liisa (5v). Perheyritys Tamminen Oy:n omistajina ovat Akseli (60%), Elina (20%) ja Tommi (20%). Vain Tommi ja Heli
työskentelevät yrityksessä. Tommi on toimitusjohtaja ja Heli vastaa konttoritoiminnoista. Tämän perheen sukupuu kuvataan työkortissa 1a.

Kuvio 5. Kolmen ympyrän malli ja henkilökohtaiset roolit
     Omistajuus
3
4
Perhe
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Yritystoiminta
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3. Sukupolvenvaihdos
vaihtoehtona

Työkortti 2. Perheen kulttuuri
Perhe koostuu yksittäistä henkilöistä, mutta
sukulaisuus ja perheyhteys tekevät heistä perheen. Jokaiselle perhekokonaisuudelle syntyy
oma kulttuurinsa eli perheyhteyden sisäinen ja
ulkoinen ilmentymä. Perheyrityksen sukupolvenvaihdoksissa on erityisesti syvennyttävä perheen
kulttuuriin päätöksenteon ja ongelmatilanteiden
ratkaisemisen näkökulmista. On kuitenkin muistettava, että näiden selvittäminen ei saa olla kannanottoa oikeasta tai väärästä toimintatavasta.

Työkortti 3. Perhe ja yritystoiminta
Perheen analyysin yhteydessä on myös tärkeää
selvittää perheen suhtautuminen yritystoimintaan ja yrittäjyyteen yleisemmin. Yksittäiset
perheenjäsenet voivat nähdä yritystoiminnan ja
yrittäjänä toimimisen merkityksen eri tavoin.
Yrittäjyyteen perheessä voi liittyä suuria tunnelatauksiakin. Yrittäjänä toimiminen voi olla
perheelle kunnia-asia, joka velvoittaa perheenjäseniä sukupolvesta toiseen. Vanhempi sukupolvi voi siis hoitaa ”yrittäjyyskasvatusta” perheessä
aktiivisesti

Työkortti 4. Yrityksen tulevaisuus
perheen näkökulmasta
Tämän työkortin tarkoituksena on nostaa esiin
perheessä vallitsevat näkemykset perheyrityksen
tulevaisuudesta. Näkemyserot perheen roolista
yrityksen omistajuuden tai johtajuuden suhteen
voivat olla avoimen ja asiallisen omistajuuden
ja johtajuuden muutoskeskustelun käynnistymisen esteenä. Toisaalta asia ei hoidu ajan kulumisen myötä, vaan molempien sukupolvien
ja yritystoimintaan liittyvien perheenjäsenten
mielipiteet ja tulevaisuuden odotukset pitää saada esille. Kyse voi joskus olla myös yritykseen
liittyvän asiatiedon puutteesta tai väärinymmärryksestä. Karkeimmalla tavalla keskustelu
käynnistyy kysymällä, mitä tapahtuisi, jos omistajayrittäjä kuolisi tänään.

Työkortti 5.
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma

Perheen ja yrityksen analyysien jälkeen on vuorossa tarkempi perheyrityksen omistajuuden ja johtajuuden muutosten läpiviennin tarkastelu. Työkorttien 7-10 tarkoituksena on tukea sitä keskustelua, joka seuraa päädyttäessä perheen sisällä tehtävään sukupolvenvaihdokseen.

Sukupolvenvaihdosprosessissa on erittäin tärkeää, että kaikilla asianosaisilla on käytettävissä
riittävästi yritykseen liittyvää tietoa ja että he
myös ymmärtävät tiedon sisällön. Tietoa tulee
olla sekä historiasta, nykyhetkestä että tulevaisuuden näkymistä. Paras tapa saada oleellinen
tieto esiin on käyttää hyväksi yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa tai laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelma, jos sitä ei ole aikaisemmin
tehty. Liiketoimintasuunnitelma voidaan varsinkin tulevaisuuden kuvien osalta laatia kahden
eri sukupolven tai eri perheenjäsenten tekemänä
erikseen. Näin voidaan saada esille jatkokeskustelun kannalta tärkeitä näkemyseroja.

Työkortti 7. Johtajuuden
luovutuksen suunnittelu
Tämän kappaleen työkorttien tehtävänä on korostaa neljää tärkeää asiaa. Ensinnäkin on tiedostettava, millaista johtajaa yrityksen kehitysvaihe
ja tulevaisuus edellyttävät. Toinen suuri kysymys
on uuden, vaatimukset täyttävän johtajan löytäminen ja valinta. Tässä yhteydessä suuremmissa yrityksissä voidaan ajatella myös jaetun
johtajuuden muotoja. Kolmanneksi on huomattava varsinaisen vaihdosprosessin läpivienti.
Neljänneksi on muistettava myös kaikkien tarpeellisten osapuolten informointi. Työkortissa 6
otettiin tämä asia jo esille. Korostettakoon, että
omistajuuden ja johtajuuden muutokset voivat
olla toisistaan erillään olevia päätöksiä, vaikka
voivat toki usein olla kytkettynä toisiinsa.

Nykyään on helposti saatavilla valmiita oppaita ja työkirjoja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Vähimmäisvaatimuksena on kuvaus
yrityksen liikeideasta, tuotteista tai palveluista,
asiakkaista, toimialasta ja kilpailijoista, organisaatiosta ja toimintaperiaatteista sekä taloudellisesta tilanteesta.

Työkortti 8.
Johtajuuden muutoksen läpivienti

Työkortti 6.
Yrityksen tärkeimmät sidosryhmät

Yrityksen johtajuusvastuun ottaminen ei ole
välttämättä helppoa ja tämä työkortti keskittyykin kysymyksiin, joilla haetaan muutokseen
tukea. Uudella johtajalla voi olla kokemusta
yrityksestä jo aikaisemmin, mutta joissain tapauksissa vaaditaan pitkäkin sisäänajoaika. Kummassakin tilanteessa on hyvä keskustella, kuinka
yrityksen johtoryhmä, hallitus tai ulkopuoliset
mentorit voisivat olla tukena.

Sukupolvenvaihdos koskee myös perheen ulkopuolisia henkilöitä. Yrityksellä on laaja sidosryhmien joukko, joiden näkemykset voivat olla tärkeitä jo suunnitteluvaiheessa, mutta joita tulee
ainakin informoida prosessin edetessä. Omistajuuden ja johtajuudenvaihdokset voivat joskus
olla kriittisiä kysymyksiä asiakas- ja toimittajasuhteiden jatkumisen kannalta. Myös yrityksen
työntekijöiden ja rahoittajien suhtautuminen
on varmistettava. Työkortti 6 kysymyksineen
nostaa esille näitä seikkoja.
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Työkortti 9. Omistajuuden
luovutuksen suunnittelu
Perheyrityksen omistajuuskysymys pitää sisällään sekä tunne- että varallisuuskysymyksiä.
Työkortin tarkoituksena on tuoda keskusteluun sekä näihin liittyviä perheen periaatteita
että käytettävissä olevia teknisiä vaihtoehtoja.
Luovutetaanko esimerkiksi koko yritys uudelle
omistajalle vai jaetaanko yritys jotenkin? Keskusteluun voi nousta kysymyksiä hallituksen
kokoonpanosta, erilaisista osakesarjoista, osingonjakoperiaatteista, lunastuslausekkeista yms.
On selvää, että ennen lopullisia päätöksiä nämä
kysymykset on käytävä läpi erityisasiantuntijoiden kanssa.

Työkortti 10. Vanhemman
sukupolven ja muiden perheenjäsenten tilanne johtajuuden ja
omistajuuden muutoksen jälkeen
Onnistunut sukupolvenvaihdos sisältää myös
selvän kuvan siitä, mikä on eri osapuolten tilanne muutosten jälkeen. On luonnollista pohtia
luopujien tilannetta huomioiden myös heidän
eläkkeensä. Toisaalta on muistettava, että muitakaan perheenjäseniä, joiden asema tai tilanne
jotenkin muuttuu, ei saa unohtaa.
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4. Yrityksen
myyminen vaihtoehtona
Perheyrityksen myyminen ei ole helppoa. Perhe
luopuu jostain, joka on merkinnyt perheen yhteydelle paljon. Ehkä perheen historiallekin. Samalla nousevat esiin monet vaikeat verotukseen,
rahoitukseen ja juridiikkaan liittyvät kysymykset.
Erityisasiantuntijan tuki on tarpeen ja valmistautumiseen on varattava aikaa. Tämän kappaleen työkortit pyrkivät kysymyksillään tukemaan perhettä
yrityksen myyntiin valmistauduttaessa.

Työkortti 11.
Valmistautuminen myyntiin
Aluksi on syytä korostaa, että perheen tulee tehdä
itselleen selväksi, miksi myyminen on todellinen
vaihtoehto ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Myymiseen tulee valmistautua henkisesti ja samalla määrittää, millaista ostajaa etsitään. Tämä tuo taas esille
kysymyksiä, jotka liittyvät uuden omistajan mahdollisesti tekemiin muutoksiin yrityksessä. Onko
olemassa joitain asioita, jotka haluttaisiin säilyttää
entisellään uuden omistajankin aikana? Onko tämä mahdollista? On tilanteita, joissa yrityksen osan

myynti tai yrityksen jakaminen tuovat halutun ratkaisun. Tärkeintä on käydä avoimesti eri vaihtoehdot läpi.

Työkortti 12. Yrityskaupan toteutus
Perheellä tulee olla todellinen kuva yrityskaupan toteutuksesta. On oltava yksimielisiä aikataulusta, yrityksen arvosta, myynnin teknisestä
toteutustavasta ja myynnistä tiedottamisesta.
Erityisasiantuntijoiden käyttäminen korostuu
tässä vaiheessa. Yrityskaupan rahoitukseen liittyvät erilaiset vaihtoehdot ja niiden seuraukset
on myös ymmärrettävä.

Työkortti 13. Myynnin jälkeinen aika
Myynnin suunnitteluun kuuluu oleellisesti keskustelu myynnin jälkeisen ajan tilanteesta. Jotkut perheen jäsenet voivat jatkaa edelleen yrityksessä, jotkut ehkä jäävät pois. Yrittäjäperheen
yhdistävä elementti -yritys- on pois ja perheen
kulttuuri on ehkä muuttumassa. Miten mahdollinen surutyö hoidetaan

5. Yritystoiminnan
lopettaminen vaihtoehtona
Työkortti 14.
Yritystoiminnan lopettaminen
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Yritystoiminnan lopettamiselle kannattaa aina
yrittää etsiä vaihtoehtoja. Jos vaihtoehtoja ei
ole, tärkeät kysymykset liittyvät lopettamisen
aikatauluun, tekniseen toteutukseen ja tähän
liittyvään asiantuntija-apuun sekä lopettamisen
jälkeisen ajan suunnitelmiin. Myös yritystoiminnan lopettaminen edellyttää sidosryhmien

informointia. On huomattava, että yritystoiminnan lopettaminen ei välttämättä merkitse
yrityksen lopettamista.
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6. Tästä eteenpäin
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Tämä työkirja toimii apuvälineenä perheyrityksen liiketoiminnan siirron suunnittelussa.
Työkirja keskittyy täysin liiketoiminnan siirron
suunnittelun siihen osaan, joka edeltää ratkaisujen teknistä toteutusta. Kirja ei ole yleispätevä
ratkaisu kaikille perheille ja yrityksille, koska
niin perheet kuin yrityksetkin ovat ainutlaatuisia omalla tavallaan. Konkreettisesti tämä
tarkoittaa sitä, että tietyissä tilanteissa ei ole tarpeellista käydä lävitse kaikkia työkortteja, vaan
ehkä vain osa. Toisaalta prosessi voi johtaa uusiin kysymyksiin, joita ei ole ollenkaan kirjan
työkorteissa. Suosittelemme asiantuntijoiden
käyttöä kaikissa tilanteissa, joissa on etsittävä
juridisia, verotuksellisia tai rahoituksellisia ratkaisuja liiketoiminnan siirron varsinaiseen toteuttamiseen.

käynnissä ja koko ajan on tehty erilaisia toimenpiteitä yrityksen jatkuvuuden varmistamiseksi.
Joka päivä vie lähemmäksi muutosten toteutusta ja hoidettaessa yritystä mahdollisimman
hyvin tehdään myös muutosten läpivienti helpommaksi.

Milloin omistajuuden ja johtajuuden muutokset tulisi aloittaa? Tämä kysymys nousee esiin
teemaan liittyvissä seminaareissa. Mielestämme kysymys on väärä tai ainakin puutteellinen.
Oikea kysymys pitäisi kulua: miten tästä eteenpäin, mitkä ovat prosessin seuraavat askeleet?
Prosessihan on näitä kysymyksiä esitettäessä jo

Toivotamme teille ja muutosprosesseille onnea.
Matka voi olla pitkä, mutta varmasti mielenkiintoinen ja opettavainen.

Omia kommentteja:

Lopuksi haluamme vielä tähdentää, että omistajuus- ja johtajuusvaihdokset tulisi nähdä yritystoiminnan kehittämisen mahdollisuutena.
Liiketoimintasuunnitelman analysointi ja sen
päivittäminen ovat luonnollinen elementti tällaisessa muutosprosessissa. Mikäli lopputuloksena on sukupolvenvaihdos, on myös tärkeää keskittyä nuoremman sukupolven osaamisen kehittämiseen. Yrityksen johtoryhmä, hallitus tai
ulkopuoliset mentorit voivat olla tässä tukena.

Vaasassa ja Helsingissä huhtikuussa 2011
Jouko Havunen ja Jan Sten
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Työkortti 1a. Perheen sukupuu - Esimerkkitapaus

Työkortti 2. Perheen kulttuuri
Millainen on perheen/suvun yhteenkuuluvuus?

Akseli
  60v (3)

elina
  58v (3)

Millainen on perheen keskustelukulttuuri?
tommi
  35v (2)

heli
  32v (2)

kaisa
  33v (1)

leena
  29v (1)

vesa
  27v (1)

Miten konfliktitilanteet käsitellään perheessä?
arto
  10v (1)

eero
  12v (1)

liisa
    5v (1)

Onko avioehtokysymyksistä keskusteltu perheessä?
Lisäkysymys: Kuka/ketkä luetaan mukaan perheeseen?(1)=perheenjäsen
(2)=perheenjäsen ja työntekijä ja/tai
		 = mies			
= nainen
johtoon kuuluva
(3)= perheenjäsen ja omistaja
(4) perheenjäsen, omistaja, työntekijä
ja/tai johtoon kuuluva

Työkortti 1b. Perheen sukupuu

Työkortti 3. Perhe ja yritystoiminta
Miten hyvin perheenjäsenet ovat tietoisia yrityksen tilanteesta ja tapahtumista?

Mitkä arvot ovat perheelle tärkeitä yritystoiminnassa ja yrittäjyydessä?

Lisäkysymys: Kuka/ketkä luetaan mukaan perheeseen?(1)=perheenjäsen
		 = mies			
= nainen
(2)=perheenjäsen ja työntekijä ja/tai
johtoon kuuluva
(3)= perheenjäsen ja omistaja
(4) perheenjäsen, omistaja, työntekijä
ja/tai johtoon kuuluva
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Mitä tämä yritys merkitsee kullekin yksittäiselle perheenjäsenelle?
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Työkortti 4. Yrityksen tulevaisuus perheen näkökulmasta

Työkortti 5. Yrityksen liiketoimintasuunnitelma

Mitä perheessä on tähän mennessä keskusteltu mahdollista omistajuuden ja johtajuuden
muutoksista?

Onko yrityksessä ajan tasalla oleva liikeideaa, visiota ja strategiaa
kuvaava liiketoimintasuunnitelma?
Kyllä
Jos ajantasainen liiketoimintasuunnitelma on käytettävissä, suosi-tellaan sen käyttöä keskusteltaessa perheessä yrityksen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Samalla voidaan tarkistaa
myös ajan tasalla oleminen ja erityisesti käydä tulevaisuuden näkymiä valottavaa keskustelua. Hyvä idea voisi olla tehdä erityisesti tulevaisuuden arviointi erikseen eri sukupolvien
osalta.

Onko perheen jäsenten välillä eroja yrityksen tulevaisuuden suhteen?

Ei
Ellei liiketoimintasuunnitelmaa ole tehty, voidaan sen tekemistä suositella osana omistajuuden ja johtajuuden muutosprosessia. Tyypillinen sisältö koostuu liikeideasta, visiosta ja
strategiasta, swot-analyysistä, tuotteiden tai palveluiden kuvauksesta, asiakas-, toimiala- ja
kilpailijakuvauksesta sekä organisaation ja toimintatapojen kuvauksesta sekä taloudellisen
aseman arvioinnista.

Minkälaisia odotuksia eri perheenjäsenillä on sukupolvenvaihdok-sesta, yrityksen myynnistä tai yritystoiminnan lopettamisesta?

Onko tärkeää, että myös jatkossa yrityksen omistajuus ja/tai johta-juus kuuluu perheelle?

Mitä tapahtuisi, jos omistajayrittäjä kuolisi tänään?
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Työkortti 6. Yrityksen tärkeimmät sidosryhmät

Työkortti 7. Johtajuuden luovutuksen suunnittelu

On huomattava, että joidenkin sidosryhmien mielipiteet voivat olla ratkaisevia jo omistajuuden ja johtajuuden muutoksen suunnitteluvaiheessa. Kaikkia keskeisiä sidosryhmiä tulee
informoida jossain prosessin vaiheessa.

Millaista johtajaa yritys tarvitsee tulevaisuudessa?

Onko perheessä periaatteita omien perheenjäsenten työskentelystä omassa yrityksessä/
ulkopuolisissa yrityksissä?

Mitkä ovat yrityksen sisällä olevat sidosryhmät, joiden näkemykset voivat olla tärkeitä tai
joita tulee informoida (avainhenkilöt, hallituksen jäsenet, työntekijät jne.)

Onko perheessä potentiaalisia, päteviä ja halukkaita johtajaehdokkaita?

Onko yrityksessä tai yrityksen ulkopuolella potentiaalisia, päteviä ja halukkaita johtajaehdokkaita?
Mitkä ovat yrityksen ulkopuolella olevat sidosryhmät, joiden näkemykset voivat olla tärkeitä
tai joita tulee informoida (asiakkaat, toimittajat, rahoittajat jne.)
Olisiko järkevää valita perheen ulkopuolinen väliaikainen johtaja yritykseen?

Mikä on toivottava johtajuuden vaihdoksen aikataulu?
Kuka vastaa tärkeiden sidosryhmien informoimisesta sopivina ajankohtina.

Onko johtajuuden vaihdos sidoksissa omistajuuden vaihdokseen?
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Työkortti 8.
Johtajuuden muutoksen läpivienti

Työkortti 9. Omistajuuden muutoksen
suunnittelu ja toteutus

Kuinka hyvin mahdollinen uusi johtaja tuntee yrityksen toiminnan?

Koskeeko omistajuuden muutos koko yritysrakennetta vai tapahtuuko yrityksen jakamista?

Miten vanhemman sukupolven ja keskeisten sidosryhmien väliset toimivat suhteet
(ns. hiljainen tieto) voidaan siirtää uudelle johtajalle?

Millainen on omistusrakenne ja perheen rooli yrityksessä tulevaisuudessa?

Miten johtoryhmä ja/tai hallitus voisivat olla mukana tukemassa johtajuuden muutosta?

Mikä on toivottava omistajuuden muutoksen aikataulu?

Olisiko tarvetta ulkopuolisen mentorin tukeen?

Miten omistajuuden luovutus viedään teknisesti läpi? Onko omistajuuden luovutuksen
ratkaisuista keskusteltu erityisasiantuntijoiden kanssa?

Miten johtajuuden muutoksesta tullaan tiedottamaan yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella?

Miten keskeisiä sidosryhmiä informoidaan yrityksessä ja sen ulkopuolella?
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Työkortti 10. Vanhemman sukupolven ja muiden perheenjäsenten
tilanne johtajuuden ja omistajuuden muutoksen jälkeen

Työkortti 11.
Valmistautuminen myyntiin

Millaiset ovat vanhemman sukupolven suunnitelmat sukupolvenvaihdoksen jälkeiselle ajalle?

Mikä on myymisen perustelu ja motiivi?

Onko perheellä joitain odotuksia tai vaatimuksia yrityksen toimintaan liittyen kaupan
jälkeen?
Mikä asema vanhemmalla sukupolvella on yritykseen sukupolvenvaihdoksen jälkeen?
Myydäänkö koko yritys vai osa yrityksestä?

Keitä ovat potentiaaliset ostajat?
Miten vanhempi sukupolvi rahoittaa elämänsä muutosten jälkeen?

Mitä valmisteluja on tehtävä, jotta yritys olisi houkutteleva kaupan kohde?

Miten johtajuuden ja omistajuuden muutokset vaikuttavat muiden perheenjäsenten
asemaan?

Mikä on perheen rooli valmisteluvaiheessa?

Ovatko kaikki perheenjäsenet henkisesti valmiita yrityksen myyntiin?
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Työkortti 12. Yrityskaupan toteutus

Työkortti 14. Yritystoiminnan lopettaminen

Mikä on myymisen aikataulu?

Onko toiminnan lopettamiselle olemassa vaihtoehtoja?

Kuinka myynti käytännössä toteutetaan?
Mikä on toiminnan lopettamisen aikataulu?
Miten ostaja rahoittaa ja maksaa kaupan?

Onko myynnin teknisistä ratkaisuista keskusteltu erityisasiantuntijoiden kanssa
(esim. yrityksen arvonlaskenta, verovaikutukset, due diligence –prosessi)?

Kuinka toiminnan lopettaminen käytännössä toteutetaan?

Kuka vastaa prosessin läpiviennistä?
Mitä yritystoimintaan sidoksissa olevat perheenjäsenet tekevät
toiminnan lopettamisen jälkeen?

Työkortti 13. Myynnin jälkeinen aika
Miten henkilökuntaa ja muita asianosaisia informoidaan myynnistä?
Miten sidosryhmiä informoidaan toiminnan lopettamisesta?

Mikä on perheenjäsenten asema ja rooli yrityksessä kaupan toteutuksen jälkeen?
Onko teknisistä kysymyksistä keskustelu asiantuntijoiden kanssa?

Miten perheenjäsenten elämä muuttuu tai on järjestetty kaupan jälkeen?
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Merkitseekö toiminnan lopettamien yrityksen purkua?
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