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Sukupolvenvaihdoksen henkinen prosessi luopujan 
ja jatkajan kannalta.
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Viasensus
• Konsultointi, valmennus, koulutus ja luennointi;

– yritysten ja henkilöstön kehittäminen, työyhteisöjen 
sparraus,  työhyvinvoinnin edistäminen ja 
parantaminen, mentorointi, yritysten omistajan- ja 
sukupolvenvaihdokset (psykodynaamiset prosessit), 
muutostilanteet, rentoutumisharjoitukset

• Mentorointiohjelmien käynnistäminen ja 
implementointi yrityksiin ja organisaatioihin. 

• Kriisi- ja konfliktikonsultaatio & sovittelu
• Työnohjaus & esimiesvalmennus & sparraus  & 

työyhteisövalmennus, ryhmä- ja yksilöohjaus 
• Muutosvalmennus, yritysten & työyhteisöjen 

muutostilanteet



SPV/OV

Kuten lähes kaikissa 
muutostilanteissa, haastavinta on 

aloitus!

”Päätä, että asia voidaan ja tullaan 
tekemään, sitten löydämme kyllä 
keinot.” (Abraham Lincoln, vapaa käännös)



Valmistautuminen SPV/OV.

• Mitä asialle on tehty? Mikä mietityttää eniten?
• Keitä vaihdos koskettaa? Keiden kanssa tulisi 

keskustella? Miksi?
• Mistä neuvoa ja apua vaihdokseen? 
• Heijastuspinta on laaja – perhe, talous, arvostus ja 

roolit, sosiaaliset verkostot. Yritys ja sen sidosryhmät.
• Onko avioehtoa tai sopimuksia, esim. yhtiöjärj. jotka 

saattavat vaikuttaa vaihdokseen? 
• Suunnitelma ja aikataulu! Jatkajan profiili!



Valmistautuminen SPV/OV.
• Yrityksen tarina. Miten halutaan sen 

jatkuvan?
• Mikä on vaihdoksen tavoite? 
• Elämä vaihdoksen jälkeen.
• Tunteiden vuoristorata.
• Roolit ennen vaihdosta ja jälkeen.
• Vaihdoksen kova ja pehmeä puoli.
• Miten valta ja vastuu halutaan jakaa? 



SPV/OV
• Mistä kyse? 
• Yrityskaupassa (myynti ulkopuoliselle) lähinnä kyse 

molempia osapuolia tyydyttävän sopimuksen 
aikaansaamisesta.

• Sukupolvenvaihdoksessa tulee harkittavaksi miten siirtää 
omaisuutta ja valtaa niin, että ihmissuhteet 
säilyvät/edistyvät -> Kyse perinnönjaosta ja mahdollisen 
testamentin teosta.

• Omistajanvaihdoksen kova ja pehmeä prosessi kulkevat 
rinnakkain – vaikkakin välillä eri tahdissa.



SPV/OV
• Omistajan-/sukupolvenvaihdos on aina jonkinasteinen 

kriisi yritykselle, tekee siitä haavoittuvan.
• Omistajanvaihdos on taloudellinen, verotuksellinen, 

juridinen ja liikkeenjohdollinen prosessi jossa pehmeät 
arvot ja tunteet korostuvat.

• Prosessissa kolme näkökulmaa: Luopuja, Jatkaja sekä 
Yritys. Tai alasajo.

• Ei kulttuuria eikä kokemusta yrityskaupoista – pehmeitä 
tekijöitä ei ole vielä osattu sijoittaa 
omistajanvaihdosprosessiin.

• Kun ov/spv pysähtyy tai epäonnistuu – useimmiten 
tunneperäiset ja psykologiset tekijät taustalla.



Perheyrittäjyys lisämauste SPV/OV
  

  

OMISTAJUUS 

PERHE LIIKETOIMINTA 

Perheyrittäjyys järjestelmänä (Tagiuri & Davis 1996).



SPV psykodynaamiset haasteet
• Tunteiden ja tuntemusten vuoristorata, sosiodraama jossa 

valta ja raha kisaavat järjen ja tunteiden kanssa. 
• Tasapuolisuus sekä oikeudenmukaisuus.
• Lasten vertailu & vanhempien kunnioitus.
• Yrityksen kilpailu- ja toimintakyky siirron jälkeen.
• Spv punnitsee perheen tavan käydä keskusteluja ja 

ratkoa ristiriitoja.
• (Ydin)perhe oma yhteisönsä, sen muodostama kulttuuri 

sanelee, miten sen jäsenet käyttäytyvät. 



SPV/OV keskeisiä kysymyksiä
• Luopuja avainasemassa – mutta prosessin vaikutuspiiri 

laaja.
• Onko jatkajalla/jatkajilla kiinnostusta, edellytyksiä jatkaa?
• Miten valta ja vastuu jaetaan?
• Jos yritys siirretään yhdelle useasta rintaperillisestä, 

miten toiset hyvitetään?
• Avioehto? Talous? Miten siirto rahoitetaan? 
• Roolit perheessä/suvussa vaihdoksen jälkeen? 
• (Yhteiskunnallinen) arvostus ja asema vaihdoksen 

jälkeen?
• Elämä vaihdoksen jälkeen, harrastukset? Sosiaaliset 

verkostot?



Ov/spv –prosessi ja luopuja.
• Mitä yritys merkitsee luopujalle?
• Mitkä kriteerit päätökseen vaikuttaa?
• Luopujan identiteetti ja roolit.
• Luopujan odotukset/toiveet jatkajasta. Jatkajaprofiili!
• (Yhteiskunnallinen) arvostus ja asema vaihdoksen jälkeen.
• Elämä vaihdoksen jälkeen? Harrastukset? Sosiaaliset 

verkostot?
• Yrityksen kilpailu- ja toimintakyky vaihdoksen jälkeen.
• Ulkoisten tekijöiden vaikutus prosessiin. Lainsäädäntö & 

verotus.
• (Henkilökohtainen) muutosvastarinta.
• Omien ajatusten/tunteiden hyväksyminen.
• Päätökseen sitoutuminen!



OV/SPV? Mitä ollaan myymässä/siirtämässä? 
Mikä vaikuttaa (hintaan)?

• Luopujan, perheen, yrityksen arvot? 
• Mitä tyyppistä osaamista/omistusta/johtajuutta yritys tarvitsee 

vaihdoksen jälkeen?
• Luopujan odotukset jatkajasta?
• Koko osakekanta? Liiketoiminta? Jotain muuta? Mitä jatkaja 

tarvitsee toteuttaakseen omaa unelmansa?
• Arvot? Osaaminen & hiljainen tieto?  
• Valta & Vastuu? Johtajuus? Ov/spv on myös johtajanvaihdos.
• Henkinen johtajuus?
• Asiakkuudet ja verkostot?
• Luopujan eläketurva? Tarvitseeko luopuja siirrosta rahaa 

elämiseen?



SPV psykodynaaminen prosessi
• Mitä yrittäjän pään sisällä tapahtuu?
• Luopumisen tuska. Suruprosessi jota ei pidä vähätellä.
• Muutosvastarinta.
• Mitä saan?
• Mistä luovun?
• Mikä säilyy?
• Mitä se minulta vaatii?
• Pelko.
• Turvallisuus.
• Ristiriitaiset tunteet.



SPV/OV,  mielen kehittämiä esteitä
• Jääkö jokin kesken?
• ”Minä jään junasta, muut jatkavat matkaa”.
• Unohtaako ympäristö luopujan, tarpeettomuuden tunne?
• Ov/spv tilanteessa joku menettää aina jotain. Järkevimmät 

ja parhaat taloudelliset, juridiset tai verotukselliset ratkaisut 
saattavat olla ristiriidassa luopujan, perheen, jatkajan 
arvoihin, asenteisiin tai kulttuuriin.

• Menneisyyden kultaaminen.
• Epätietoisuus synnyttää huolta ja rauhattomuutta. 
• Konflikteja vältetään koska ne synnyttävät levottomuutta, 

epätasapainoa ja ”ylivilkkautta” (Lewin 2002). 



SPV/OV,  haasteita. 
• Luopujan huoli jatkajan pärjäämisestä.
• Jatkajan usko itseensä, mielenkiinnon säilyminen.
• Luopuja vahva karismaattinen persoona, jatkajan asema ja 

uskottavuus?
• Haltuunotto (jatkaja). Siirtyminen syrjään (luopuja). Kuka 

oikeasti johtaa yritystä? Kuka mielletään johtajaksi?
• Miten työyhteisö reagoi, miten jatkaja sitouttaa 

henkilökunnan?
• Miten ympäristö reagoi muutokseen, jatkajan tapa hoitaa 

asioita sidosryhmien kanssa tulevaisuudessa?
• Luopujan lisääntynyt aika, onko luopuja ”tiellä”?  



SPV/OV, jatkajan prosessi.
• Jatkajalla oma vuoristorata; uuden roolin ottaminen ja 

haasteeseen vastaaminen. Haltuunotto!
• Oma tahto  vai ”pakko”?  Yrityksen ja perheen arvot? 

Kiinnostus?
• Miten omistajuus näkyy yrityksessä? Minkälaista johtamista 

yritys tarvitsee? 
• Keneen voin luottaa? Avainhenkilöiden vaihdokset?
• Mitä ja missä aikataulussa lähden uudistamaan?
• Miten ympäristö ja lähipiiri reagoi uuteen asemaani?
• Oma (ydin)perhe, omat sisarukset ja lähiystävät, muuttuuko 

jokin? 
• Taloudellinen tilanne, toimeentulo? Mistä rahoitus?
• Olenko tarpeeksi pätevä uuteen asemaani? Itsetunto?
• Oma jaksaminen? Työ vs. vapaa-aika. 



SPV/OV, psykodynaaminen prosessi.
• Psykodynaamiset prosessit estävät päätöksentekoa (Kets

de  Vrie 1991)
• Tunteita ja arvoja ei voida arvioida numeroin eivätkä 

tunteet ja arvot ole vaihdoksen rakenneosia. 
• Ei ole olemassa järjestelmää tai sääntöjä, miten 

tunnepitoisia asioita tulisi käsitellä vaihdosprosessissa.
• Perheen tai tiiviin ryhmän keskuudessa tapahtuva konflikti 

syvempi ja tunnelatautuneempi kuin vähemmän toisensa 
tuntevan ryhmän keskuudessa (Lewin 2002).

• Aktiivisen yrittäjän roolia vaikea korvata.
• Uuden roolin tunnuttava merkitykselliseltä ja stimuloivalta, 

ylläpidettävä samantasoista itsetuntoa kuin mitä 
yrittäjäidentiteetti tarjosi (Carlson 2010).



SPV/OV haasteita. 
• Siirron on oltava aito: Luopujan täytyy osata irrottautua 

yrityksestä ja jatkajan täytyy pystyä ottamaan yritys 
haltuunsa (valta & vastuu)! 

• Aloita ajoissa! Pakkovaihdokset epäonnistuvat lähes aina..
• Tee vaihdoksesta suunnitelma! Huomio realistinen aikataulu.
• Käytä asiantuntijoita! Älä pelkää keskustelua ja 

erimielisyyksiä.
• Mieti milloin asiasta tiedotetaan eri intressiryhmille. Faktat 

estävät turhaa arvailua. 
• Mentorista keskusteluapua ja tukea ”softa puolelle”.
• Luopujasta siirtäjäksi!



Millä kysymyksillä selvittämään 
yrittäjän/luopujan tahtoa?

• Mitä vaihdoksen eteen on (jo) tehty?
• Kenen kanssa vaihdoksesta on keskusteltu?
• Milloin on oikea aika toteuttaa vaihdos?
• Milloin haluaisit siirtyä vapaalle?
• Mikä tuntuu hankalalle/jumiuttaa prosessia?
• Kuka/ketkä voisi olla sopiva seuraaja?
• Mitä (osioita) ov-suunnitelman tulisi sisältää?
• Aikataulu?
• Mitä tapahtuu, jos vaihdosta ei tehdä (nyt)? Miksi?



Millä kysymyksillä selvittämään 
yrittäjän/luopujan tahtoa?

• Mikä estää (juuri nyt) prosessin käynnistämistä?
• Kenen pitäisi käynnistää prosessi? Tekemällä mitä?
• Mitä pitää selvittää ensimmäiseksi jotta prosessi käynnistyy?
• Kuka/ketkä voi auttaa/tukea?
• Keneen luotat (tässä prosessissa)? (kirjanpitäjä, 

pankinjohtaja, yritysneuvoja, ystävä..)
• Mistä haaveilet? Mitä haluaisit tehdä sitten kun se on 

mahdollista?



SPV/OV

KIITOS!


