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Uuringu taust

• Statistiliselt ainult 30% kõigist pereettevõtetest antakse üle teisele 
põlvkonnale, 12% kolmandale põlvkonnale ning kõigest 3% tegutseb
neljanda põlvkonna tasandil ja kaugemalgi.

• Eesti pereettevõtetes on valdavalt toimumas 1. põlvkonnavahetus



Keskne uurimisküsimus

Millised on kogemused järgmise põlvkonna (JP) ettevalmistamisel 
põlvkonnavahetuseks Eesti pereettevõtetes?

Alaküsimused:

1. Millal algab JP ettevalmistus põlvkonnavahetuseks?

2. Milliseid meetodeid kasutatakse JP põlvkonnavahetuseks ettevalmistamisel?

3. Millist rolli mängib eelnev põlvkond JP ettevalmistusel?



Keskne uurimisküsimus 2

Kui valmis on JP pereettevõttes toimuvaks põlvkonnavahetuseks?

Alaküsimused:
1. Kui kindel on JP oma juhtimis- ja omandioskuses?

2. Kui kindel on eelnev põlvkond JP valmisolekus põlvkonnavahetuseks? 



Metoodika
• Kvalitatiivne uuring

• Süvaintervjuud

• Poolstruktureeritud ja avatud küsimused

• Osalejad
• Eesti Pereettevõtjate Liidu liikmed

• Erineva vanuse, suuruse ja tegevusvaldkonnaga pereettevõtted

• 1.-2. põlvkonna pereettevõtted

• 16 intervjuud – 7 eelmise põlvkonna; 9 järgmise põlvkonna esindajat

• Andmeanalüüs
• Fenomenoloogia

• Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)

• Etnograafia 
• Ethnographic Content Analysis (ECA) 



JP pereettevõttesse kaasamise ja 
põlvkonnavahetuseks ettevalmistamise mudel

Õpingud

Praktika pereettevõttes

Tööl kaasas 

käimine, lihtsamad 

ülesanded

Väline töökogemus

Töökoht pereettevõttes

Kirjalikud kokkulepped

Põlvkonnavahetus

Hiline kaasamine

Varajane kaasamine

Esmane erialaste teadmiste edasiandmine. 

Pereettevõtte olemus, juhtimisväärtused ja hing.

Akadeemilise hariduse omandamine valitud erialal.

Osalemine koolitustel ja juhatuse koosolekutel. Arusaam juhtimisest, 

rahandusest ja ettevõtte väärtustest. Mentori määramine.

Erialaste ja juhtimisalaste teadmiste täiendamine. 

Suureneb enesekindlus, motivatsioon.

Parem arusaam ettevõttest, sektorist ja klientidest. 

Enesetõestamine juhtkonnale ja kaastöötajatele.

Õiguslikud- ja finantsküsimused

Perekonna harta koostamine

Nõukogu liige/

väikeosanik pereettevõttes

Väline töökogemus



Peamised järeldused
• Varajane kaasamine

• Iseloomustab traditsioonilist pereettevõtet
• JP varakult väljakujunenud karjäärivalik
• JP perekonnasisene koolitus, ettevalmistus 
• Tugev põlvkondadevaheline side ja usaldus pereettevõttes
• Eelmise põlvkonnaga sarnane juhtimisstiil, väärtused, isikuomadused jne
Väljund: Tugev juhtimisoskus ja teadlikkus pereettevõtte toimimisest. Ebakindlus oma osakute 
valitsemises vähese kogemuse tõttu. 

• Hiline kaasamine
• Iseloomustab suuremaid pereettevõtteid
• Suurem karjäärivaliku vabadus
• Kaasamine läbi pereettevõtte nõukogu ja/või omanikeringi pärast täisealiseks saamist
• JP on laialdane pereettevõtteväline töökogemus
• Nõrgem põlvkondadevaheline side ja usaldus pereettevõttes
• Eelmise põlvkonnaga erinev juhtimisstiil, väärtused, isikuomadused jne
Väljund: Hea arusaam osakute valitsemisest, omaniku rollist. Vähesem teadlikkus pereettevõtte 
äriprotsessidest ning seetõttu nõrgem juhtimisoskus.
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