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1 JOHDANTO 

 

Sukupolvenvaihdos on ollut ajankohtainen tapahtuma monella yrityksellä 2010-luvulla. Vuonna 2015 

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Perheyritysten liiton teettämässä perheyritysbarometrissa noin 

kolmannes kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi toteuttavansa sukupolvenvaihdoksen seuraavan 

viiden vuoden aikana. Kyselystä käy ilmi myös se, että yrittäjät kokevat sukupolvenvaihdoksen 

keskeisimpinä haasteina verottamisen, rahoituksen järjestämisen ja yrityksen arvon määrittämisen. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Perheyritysten liitto 2015, 7.) Myös toisen tutkimuksen mukaan 

sukupolvenvaihdoksen avulla yritystoimintaa Suomessa on jatkamassa noin 13 500 yritystä 

seuraavaan kymmenen vuoden aikana. (Omistajanvaihdosfoorumi 2018, s 93). 

 

Opinnäytetyön aiheena on sukupolvenvaihdosprosessi yksityisessä osakeyhtiössä ja erityisesti 

sukupolvenvaihdosta koskeva verotus. Työ on rajattu tarkastelemaan vain kauppana, 

lahjanluonteisena kauppana, lahjana tai yritysjärjestelyin toteutettavaa sukupolvenvaihdosta 

osakeyhtiössä. Työssä paneudutaan syvällisesti myös sukupolvenvaihdoksessa sovellettaviin 

verohuojennuksiin. 

 

Opinnäytetyössä tarkastellaan sukupolvenvaihdoksen toteuttamista erilaisin kauppavaihtoehdoin, 

lahjoituksena ja yritysjärjestelyin kuten omien osakkeiden hankinnalla, osakeannilla, sulautumisella 

sekä apuyhtiön käytön avulla. Tarkoituksena ei ole selvittää, mikä olisi paras tapa toteuttaa 

sukupolvenvaihdos, sillä jokainen tapaus tulee suunnitella yksilöllisesti vastaamaan kohteena olevan 

yhtiön, luovuttajan ja vastaanottajan tarpeita. Pääpaino työssä tulee olemaan eri vaihdostapojen 

veroseuraamusten tulkinnassa. Työn tarkoitus on myös tutkia, kuinka verotus toimii missäkin 

tilanteessa. 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä toimii kvalitatiivinen tutkimus, tarkennettuna systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus. Se on tehokas väline syventämään tietoja asioista, joista on jo valmiiksi tutkittua 

tietoa ja tuloksia. Koska menetelmä tutkii jo tutkittua tietoa, on se siis toisen asteen tutkimusta 

(Pekkala 2000, 58-68). Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen perustuu tiedonhakuun, joka on 

systemaattista. Teoreettinen viitekehys on siis käytännössä kirjallisuuskatsaus, jossa kuvataan 

opinnäytetyön käsitteellistä taustaa ja miten laadittava opinnäytetyö liittyy jo olemassa oleviin aiheen 

tutkimuksiin (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2009, 121). Opinnäytetyön teoreettinen osuus perustuu 

aikaisempaan kirjallisuuteen ja tehtyihin tutkimuksiin, Verohallinnon ohjeistuksiin, lainsäädäntöön ja 

korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuihin. Teoreettisen osuuden pohjalta saatua tietoa käytetään 

Case-yrityksen sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen analysointiin ja vertailuun vaihtoehtoisten 

toteutustapojen kanssa. Case-yrityksen materiaali on saatu toimeksiantajalta. 

 

Tutkimuskysymyksinä voidaan pitää seuraavia kysymyksiä: 

• Mitä osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksessa on otettava verotuksen kannalta huomioon? 

• Missä tapauksissa osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen verohuojennussäännöksiä voidaan 

soveltaa? 

• Mitä mahdollisuuksia sukupolvenvaihdoksen verosuunnitteluun on? 
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Opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona tilintarkastusyhteisölle. Työn ensisijaisena tarkoituksena 

toimeksiantajan kannalta on opinnäytetyön laatijan oma oppiminen ja erikoistuminen, jota tullaan 

hyödyntämään toimeksiantajan toiminnassa. Työtä voidaan käyttää myös apuna osakeyhtiön 

sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa. Työ on toteutettu vastaamaan toimeksiantajan tarpeita, mutta 

samalla huomioon on otettu myös mahdolliset ulkopuoliset käyttäjät käymällä teoriaosuudessa asioita 

syvällisemmin läpi. Ulkopuoliset käyttäjät voivat myös hakea työn avulla eri näkökulmia 

sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen osakeyhtiössä.  
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2 OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOS 

 

Sukupolvenvaihdos tarkoittaa osakeyhtiössä yhtiön omistussuhteiden muutosta. 

Sukupolvenvaihdoksessa yritystoiminta ja varallisuus siirtyvät luovuttajan lapselle tai jollekin muulle 

lähisukuun kuuluvalle henkilölle. Sukupolvenvaihdos osakeyhtiössä voidaan toteuttaa vaihe vaiheelta 

suunniteltuna, tai se voi tulla eteen yllättäen yrittäjän kuoleman seurauksena. Sukupolvenvaihdos on 

monipuolinen juridinen tapahtuma, johon liittyy monia erilaisia rahoitukseen liittyviä seikkoja sekä 

henkilökysymyksiä. Sukupolvenvaihdoksen tarkoituksena on ennen kaikkea mahdollistaa yrityksen 

toiminnan jatkuminen. Samalla luovuttajan taloudellinen asema pyritään turvaamaan vaihdoksen 

jälkeen. Sukupolvenvaihdoksessa edellinen yrittäjä usein luopuu elämäntyöstään samalla, kun tuleva 

jatkaja tekee päätöksen sitoutumisestaan luovutuksen kohteena olevaan yritykseen ja sen toimintaan 

useiksi vuosiksi. (Immonen ja Lindgren 2017, 15.) 

 

Suunniteltu sukupolvenvaihdos alkaa usein jo ennen varsinaisen toiminnan luovutusta ja 

omistajanvaihdosta. Käytännön esimerkit viittaavat siihen, että onnistuneen sukupolvenvaihdoksen 

suunnittelu tulisi aloittaa jopa 3–5 vuotta ennen varsinaista vaihdoksen toteuttamisajankohtaa. 

Sukupolvenvaihdoksen kohteena olevan osakeyhtiön arvo ja varallisuuden rakenne tulee analysoida 

huolella. Sukupolvenvaihdos suunnitellaan aina yksilöllisesti vastaamaan yhtiön, luovuttajan ja 

vastaanottajan tarpeita. Sukupolvenvaihdoksen menettelytapojen valinnassa on otettava huomioon, 

että eri toimenpiteet kestävät eri mittaisen ajan. Osa toimenpiteistä on mahdollista toteuttaa jopa 

saman päivän aikana, toisiin tulee varata aikaa jopa kuukausia. Tämän lisäksi ajalla on merkitystä 

verotuksen kannalta, sillä eri verohuojennuksia voidaan tehokkaasti hyödyntää vasta, kun tietyt 

määräaikoja koskevat ehdot täyttyvät. Avaintekijät onnistuneeseen sukupolvenvaihdokseen ovat pitkä 

suunnitteluaika ja oikea hinnoittelu. (Immonen ja Lindgren 2017, 18.) 

 

Osakeyhtiössä tapahtuva sukupolvenvaihdos toteutetaan usein näillä toteutustavoilla: 

• kauppa käyvällä arvolla, 

• lahjanluonteinen kauppa, jossa osakkeista maksetaan vastiketta yli 50 prosenttia, mutta alle 75 

prosenttia käyvästä arvosta, 

• lahjanluonteinen kauppa, jossa vastiketta maksetaan alle 50 prosenttia käyvästä arvosta sekä  

• luovutus ilman vastiketta eli täyslahja. 

 

Käyvän arvon määrittäminen osakeyhtiössä 

 

Julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön osakkeen käyvän arvon määrittämiseksi ei ole olemassa 

yksiselitteistä ja yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan osakkeen arvon määritys ja siinä käytetyt 

menetelmät ovat aina yksilöllisiä ja tapauskohtaisia (Ossa 2018, 60). Verotuksen näkökulmasta, käypä 

arvo osakeyhtiön osakkeille määritetään lähtökohtaisesti aikaisemmin yhtiön osakkeista maksettujen, 

eli vertailuluovutuksissa käytettyjen, kauppahintojen perusteella. Jos vertailuluovutuksia ei ole 

käytettävissä käyvän arvon määrittämiseen, määritetään osakkeen käypä arvo lahjaverotuksessa 

yleensä yhtiön substanssiarvon ja tuottoarvon perusteella. Jos tuottoarvo on substanssiarvoa 

korkeampi, käytetään käypänä arvona näiden kahden keskiarvoa. (Verohallinto 2019b).  
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Osakeyhtiön substanssiarvo lasketaan sen varallisuuden perusteella, joka yhtiölle kuuluu 

verovelvollisuuden syntyhetkellä. Substanssiarvo syntyy, kun yhtiön kaikista varoista vähennetään 

kaikki yhtiön velat. Osakeyhtiön varat ja velat määritetään sen tilikauden taseen mukaan, joka on 

päättynyt viimeisimpänä verovelvollisuuden alkamisajankohtaan nähden. Osakeyhtiön varat ja velat 

arvostetaan niiden käypään arvoon. Yksittäisten erien käyväksi arvoksi katsotaan suoraan tasearvo. 

Käypänä arvona voidaan käyttää muutakin arvoa, jos käytettävissä on esimerkiksi ulkopuolisen tahon 

antama hinta-arvio todennäköisestä luovutushinnasta. Tällöin käypänä arvona käytetään tätä 

todennäköistä luovutushintaa. Tilanteessa, jossa osakeyhtiön velat ovat varoja suuremmat, käytetään 

yrityksen substanssiarvona nollaa ja se velkojen määrä, joka ylittää varojen määrän, otetaan 

huomioon käypää arvoa pienentävänä tekijänä.  (Verohallinto 2019b.) 

 

TAULUKKO 1. Yksinkertainen substanssiarvon laskenta. 

Substanssiarvon laskenta     

Taseen varat 31.12.2018   1 000 000,00 €  

Taseen velat 31.12.2018   - 500 000,00 €  

Kaluston luovutushinnasta saatu arvio 150 000,00 €  

Kaluston kirjapitoarvo   -140 000,00 €  

Substanssiarvo   510 000,00 €  

 

Osakeyhtiön tuottoarvon laskemiseen käytetään kolmen viimeisimmän tilikauden tuloslaskelmien 

mukaisia tuloksia. Tuloslaskelmat tulee olla laadittu kirjanpitolakia noudattaen. Tuottoarvon 

laskentaan voidaan käyttää myös päättyvän tilikauden tuloslaskelmaa vanhimman tuloslaskelman 

sijaan, jos tilikausi on päättymässä lyhyen ajan kuluessa verovelvollisuuden alkamisajankohdasta 

lukien. Tulokset, jotka ovat tuottoarvon perusteena, oikaistaan seuraavilla erillä: satunnaiset erät 

kuten käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot, saadut ja annetut konserniavustukset sekä 

lahjoitukset ja tilinpäätössiirrot kuten poistoeron muutos. (Verohallinto 2019b.) 

 

Tilikausien tuloksista voidaan vähentää myös yrittäjän laskennalliset palkkakustannukset, jos yrittäjä 

työskentelee yrityksessä ja on YEL-vakuutettu, mutta maksettu palkka ei vastaa käypää palkkaa. 

Tällöin vähennys on käyvän palkan ja maksetun palkan erotus. Kun vähennystä lasketaan, käyväksi 

palkaksi katsotaan ensisijaisesti sen tilikauden yrittäjän vahvistettu YEL-työtulon määrä. (Verohallinto 

2019b.) 

 

Jos yhtiön tilikausi poikkeaa 12 kuukaudesta, muutetaan tilikauden tulos vastaamaan 12 kuukauden 

tulosta. Tuloksista, jotka huomioidaan laskelmassa, lasketaan keskiarvo. Keskiarvotulos pääomitetaan 

15 prosentin korkokannalla. Korkokanta kuvaa sijoitetulle pääomalle asetettua tuottovaatimusta. 

Pääomitus kuvaa tulevaisuudessa saatavien vuosituottojen arvoa nykypäivään diskontattuna. 

Korkokantana voidaan käyttää myös perustelluista syistä 15 prosentista poikkeavaa korkoa. 

Alhaisempaa korkoa voidaan käyttää, jos liiketoimintariski on normaalia alhaisempi ja vastaavasti 

korkeampaa korkoa, jos riski on normaalia korkeampi. Jos yrityksen vuositulosten keskiarvoksi tulee 

negatiivinen luku, katsotaan yhtiön tuottoarvon olevan nolla. (Verohallinto 2019b.) 
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TAULUKKO 2. Tuottoarvon laskentatauluko. 

Tuottoarvon laskenta     

Tilikauden tulos 2017   150 000,00 €  

Tilikauden tulos 2018   120 000,00 €  

Tilikauden tulos 2019   90 000,00 €  

Keskiarvo tuloksista   120 000,00 €  

Korkokanta   15 % 

Tuottoarvo    800 000,00 €  

 

Laskentakaava tuottoarvolle on Arvo=T/i, jossa T on tilikausien tuloksien keskiarvo ja i korkokanta. 

 

Kauppa  

 

Kauppa on sopimus, jonka mukaan myyjä luovuttaa osakkeiden omistusoikeuden toiselle sovittua 

raha- tai muuta vastiketta vastaan. Kauppa syntyy kahden osapuolen tahdonilmauksesta, tarjouksesta 

ja sen hyväksymisestä. Kaupassa myyjälle syntyy usein joko luovutusvoittoa tai -tappiota. Kaupalla 

toteutuneessa sukupolvenvaihdoksessa arvioidaan kauppahinnan määrää. Jos kauppahinta on 

yrityksen käypää arvoa olennaisesti alhaisempi, on kyseessä lahjanluonteinen kauppa. (Lakari ja 

Engblom 2016, 34-39.) 

 

Lahjanluonteinen kauppa 

 

Kauppa katsotaan tietyissä tilanteissa lahjanluonteiseksi, jos myyjä antaa kauppahinnasta alennusta 

ostajan hyväksi. Verotuksessa kauppaa pidetään yleisesti lahjanluonteisena, jos kauppahinnasta 

annetaan alennusta 25 prosenttia tai enemmän. Perintö- ja lahjaverolaissa, kaupasta saatu alennus 

katsotaan lahjaksi, mikäli kauppahinta on enintään kolme neljäsosaa käyvästä hinnasta. 

Lahjanluoteisessa kaupassa on mahdollista soveltaa sukupolvenvaihdostilanteisiin liittyviä 

huojennussäännöksiä. (Lakari ja Engblom 2016, 51.) 

 

Lahja 

 

Lahjoituksella toteutetussa sukupolvenvaihdoksessa osa tai koko yhtiön omaisuuden 

omistusoikeudesta siirtyy vastaanottajalle ilman vastiketta. Siviilioikeus ei ole määrittänyt lahjalle 

yksiselitteistä käsitettä, mutta lahjan tunnusmerkkeinä pidetään esimerkiksi sitä, että lahja 

olennaisesti vähentää lahjanantajan varallisuutta ja lisää lahjansaajan varallisuutta sekä omaisuus 

siirtyy henkilöltä toiselle vapaaehtoisesti ilman vastiketta. Lahjaan ei sovelleta kaupan 

vastuuperusteita. Myös lahjassa on mahdollista soveltaa sukupolvenvaihdostilanteisiin liittyviä 

huojennussäännöksiä. (Lakari ja Engblom 2016, 12.) 
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3 OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROTUS 

 

Osakeyhtiössä valittu sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapa vaikuttaa merkittävästi 

sukupolvenvaihdoksesta aiheutuviin veroseuraamuksiin. Tulovero- sekä perintö- ja lahjaverolaissa on 

säädetty omat sukupolvenvaihdosta koskevat huojennussäännökset. (Verohallinto 2019a.) Mikäli 

luovuttaja ei halua ottaa vastaan mitään vastiketta luovutuksensaajalta, kannattaa luovutustavaksi 

valita lahja. Kun luovuttaja ei saa luovuttamistaan osakkeista minkäänlaista vastiketta, ei hänelle 

myöskään synny veroseuraamuksia. Lahjasta tulee erottaa lahjanluonteiset kaupat eli luovutukset, 

joissa maksettavan vastikkeen määrä alittaa luovutuksen kohteena olevien osakkeiden käyvän arvon. 

Kauppa on taas vastikkeellinen luovutus, jossa syntyy usein joko luovutusvoittoa tai -tappiota 

luovuttajan näkökulmasta. Tilanteesta riippuen luovutusvoitto on veronalainen tai verovapaa. Käyvän 

arvon alittaviin lahjanluonteisiin kauppoihin liittyy niin luovuttajan luovutusvoittoveroseuraamus kuin 

ostajan lahjaveroseuraamuskin. (Lakari ja Engblom 2016, 45.) 

 

3.1 Käyvän arvon kaupalla toteutuneen sukupolvenvaihdoksen verotus 

 

Myyjän eli luovuttajan verotus osakekaupassa  

 

Osakekaupassa yritystoiminnasta luopuva yrittäjä myy omistamansa osakeyhtiön osakkeet 

yritystoiminnan jatkajalle. Tästä luovutuksen antajalle voi syntyä luovutusvoittoa, joka on veronalaista 

pääomatuloa tuloverolain 45 §:n mukaan. Pääomatulosta suoritetaan tuloveroa 30 prosenttia 30 000 

euroon asti. Yli menevästä pääomatulosta suoritetaan veroa 34 prosenttia (Tuloverolaki 1992, §45 ja 

§124). 

 

Kaupasta syntyvä luovutusvoitto lasketaan siten, että kauppahinnasta vähennetään omaisuuden 

hankintameno ja voiton hankkimisesta syntyneiden menojen yhteissumma. Vaihtoehtoisena tapana 

voidaan käyttää hankintameno-olettamaa, jos verovelvollisena on joku muu kuin yhteisö, avoin yhtiö 

tai kommandiittiyhtiö. Tällöin vähennettävän hankintamenon määrä on aina vähintään 20 prosenttia, 

ja vähintään 40 prosenttia, jos omaisuus on ollut luovuttajalla vähintään 10 vuoden ajan. (Tuloverolaki 

1992, §46.) Hankintameno-olettamaa sovelletaan myös silloin, jos todellinen hankintameno on alle 20 

prosenttia tai 40 prosenttia riippuen omistusajan pituudesta. Kun vähennyksenä käytetään 

hankintameno-olettaman mukaista määrää, ei voiton hankkimisesta syntyneitä menoja lisätä 

hankintamenoon (Immonen ja Lindgren 2017, 58). 

 

Osakkeiden luovutuksesta syntynyt voitto ei ole veronalaista tuloa ensinnäkin, jos verovelvollinen 

luovuttaa sellaisen osakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat vähintään 10 prosentin omistusosuuteen 

luovutetussa yhtiössä. Toiseksi saajana tulee olla luovuttajan lapsi yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa 

tai tämän rintaperillinen taikka luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli. Lisäksi omistettujen 

osakkeiden on tullut olla yhteensä yli 10 vuotta verovelvollisen tai hänen ja sellaisen henkilön 

omistuksessa, jolta verovelvollinen on saanut ne vastikkeettomasti. (Tuloverolaki 1992, §48.) 

Ratkaisevaa luovutusvoiton verovapaudelle on, että osakkeet tuottavat 10 prosentin omistusoikeuden 

yhtiön varoihin. Osakkeiden tuottamalla äänioikeudella yhtiökokouksessa ei ole vaikutusta 
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verovapauteen. Näin ollen osakkeiden tuottama äänioikeus yhtiökokouksessa voi olla pienempi kuin 

10 prosenttia. (Verohallinto 2019a ja KHO 2011a.) 

 

Ostajan eli luovutuksen vastaanottajan verotus osakekaupassa 

 

Osakekaupassa ostajan on suoritettava varainsiirtoveroa varainsiirtoverolain 3. luvun 15 §:n ja 20 §:n 

perusteella 1,6 prosenttia kauppahinnasta. Arvopaperin luovutuksessa luovutuksen vastaanottajan on 

suoritettava oma-aloitteisesti varainsiirtovero kahden kuukauden sisällä luovutussopimuksen 

tekemisestä. Samassa ajassa on myös esitettävä varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle. (Verohallinto 

2019a ja varainsiirtoverolaki 1996, §15 ja §20.) 

 

3.2 Lahjanluonteisella kaupalla toteutuneen sukupolvenvaihdoksen verotus 

 

Myyjän eli luovuttajan verotus lahjanluonteissa kaupassa  

 

Jos omaisuutta luovutetaan lahjanluonteisella kaupalla, jaetaan luovutus vastikkeettomaan ja 

vastikkeelliseen osaan maksetun hinnan ja käyvän arvon suhteessa (Tuloverolaki 1992, §47). 

Luovutus katsotaan lahjanluonteiseksi, kun luovutushinta on korkeintaan 75 prosenttia luovutetun 

omaisuuden käyvästä arvosta. Kun luovutus on lahjanluonteinen, vastiketta vastaan luovutetun 

osuuden hankintamenoksi katsotaan siihen kohdistuva osa omaisuuden hankintamenosta. Lahjana 

luovutettavan osan hankintameno jää tällaisessa tilanteessa vähentämättä. Lahjanluonteisessa 

luovutuksessa voidaan myös käyttää aiemmin mainittua hankintameno-olettamaa, joka on 20 

prosenttia tai 40 prosenttia. Luovutushinnasta määritetään hankintameno-olettaman mukaan 

vähennettävä määrä. Hankintameno-olettaman määrään ei vaikuta tuloverolain 47 §:n 5 momentin 

mukaisen todellisen hankintamenon jako vastikkeettomaan ja vastikkeelliseen osaan. Jos 

luovutuksesta syntyy luovutusvoittoa, on tämä veronalaista tuloa. Myyjälle ei tule lahjanluonteisesta 

kaupasta muita veroseuraamuksia kuin mitä aiemmin kerrotun luovutusvoiton osalta. (Verohallinto 

2019a.) 

 

Ostajan eli luovutuksen vastaanottajan verotus lahjanluonteisessa kaupassa 

 

Sukupolvenvaihdostilanteissa yhtiön osakkeet myydään usein käypää arvoa alemmalla hinnalla. 

Tällaisessa tilanteessa luovutuksen vastaanottajalle voi tulla suoritettavaksi lahjaveroa. Jos käypää 

arvoa alhaisemman luovutuksen tarkoitus on esimerkiksi palkita tehdystä työstä tai alihintaisuus 

muulla tavoin katsotaan vastikkeeksi jostakin, saatu hyöty on lahjan sijaan tuloverotuksessa 

verotettavaa veronalaista tuloa. Kun arvioidaan, verotetaanko saatu hyöty lahjana vai veronalaisena 

tulona, otetaan huomioon kaikki mahdolliset järjestelyn ehdot ja olosuhteet. (Verohallinto 2019a.) 

 

Jos kauppahinta on enintään 75 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta, on osakkeiden ostajan 

lähtökohtaisesti maksettava lahjaveroa. Käypä arvo tarkoittaa siis omaisuuden todennäköistä 

luovutushintaa toisistaan riippumattomien osapuolien välillä. Osakkeiden käypää arvoa määritettäessä 

käytetään Verohallinnon antamaa syventävää ohjetta ”Varojen arvostaminen perintö- ja 
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lahjaverotuksessa”. Käyvän arvon ja saadun vastikkeen erotus katsotaan lahjaksi lahjanluonteisissa 

kaupoissa. (Verohallinto 2019a.) Myös tässä opinnäytetyössä on käytetty samaa ohjetta 

arvonmäärityksen perustana, ks. 2. luku. 

 

Osakkeista suoritettu vastike on yleensä rahana maksettu kauppasumma. Jos vastike suoritetaan 

jonain muuna omaisuutena, katsotaan vastikkeen suuruudeksi vaihdossa annettavan omaisuuden 

käypä arvo. Vastikkeeksi katsotaan myös sellaiset velvoitteet, jotka edellyttävät ostajan aktiivista 

suoritusvelvollisuutta. Esimerkiksi velka, joka liittyy myyjän yritystoimintaan, katsotaan vastikkeeksi, 

jonka ostaja ottaa vastatakseen. (Verohallinto 2019a.) 

 

Jos lahjanluonteisessa kaupassa kauppahinta jää luovutuksen vastaanottajan velaksi eikä velasta ole 

sovittu maksettavaa korkoa, ei velan korottomuudesta johtuvaa laskennallista etua katsota 

veronalaiseksi lahjaksi. Jos osakkeiden myyjä myöhemmin luopuu saatavastaan, katsotaan velallisena 

olevan vastaanottajan saaneen luopujalta sen suuruisen lahjan kuin mitä luopumisen kohteena ollut 

velka. Jos osakkeiden luovutushetkellä on todennäköistä, ettei kauppasummaa ole tosiasiassa 

tarkoitus suorittaa, vaikka osakkeiden luovutuksessa olisi sovittu vastikkeesta, katsotaan jo 

luovutushetkellä osakkeiden luovutusta vastikkeettomana lahjana. Kun tätä seikkaa arvioidaan, 

otetaan huomioon esimerkiksi ehdot, joista kauppakirjassa on sovittu sekä ostajan taloudelliset 

mahdollisuudet suoriutua maksueristä. (Verohallinto 2019a.) 

 

Lahjavero lasketaan lahjaveroluokan ja verotettavan lahjan arvon perusteella. Ensimmäiseen 

lahjaveroluokkaan kuuluvat perillinen, joka on suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa, aviopuoliso 

sekä aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen. Myös lahjanantajan avopuoliso 

maksaa ensimmäisen lahjaveroluokan mukaista veroa, johon sovelletaan tuloverolain 7 §:n puolisoita 

koskevia säännöksiä. Muut sukulaiset ja vieraat kuuluvat toiseen lahjaveroluokkaan (Perintö- ja 

lahjaverolaki 1940, §11).  Osakeyhtiön saama lahja verotetaan toisen lahjaveroluokan mukaan, 

riippumatta lahjanantajan ja yhtiön omistajien sukulaissuhteista (KHO 2011b). 
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TAULUKKO 3. Lahjaveroluokat. Perintö- ja lahjaverolaki 1940, 3. luku 19 a §. 

Lahjaveroa maksetaan I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan: 

  
  

Verotettavan osuuden 

arvo euroina 

Veron vakioerä 

osuuden 
alarajan kohdalla 

euroina 

Veroprosentti  

ylimenevästä 
osasta 

5 000–25 000 €  100,00 €  8 % 

25 000–55 000 €         1 700,00 €  10 % 

55 000–200 000 €         4 700,00 €  12 % 

200 000–1 000 000 €       22 100,00 €  15 % 

1 000 000– €     142 100,00 €  17 % 

    

Lahjaveroa maksetaan II veroluokassa seuraavan asteikon mukaan: 

     

Verotettavan osuuden 
arvo euroina 

Veron vakioerä 
osuuden  

alarajan kohdalla 

euroina 

Veroprosentti  
ylimenevästä 

osasta 

5 000–25 000 €           100,00 €  19 % 

25 000–55 000 €           900,00 €  25 % 

55 000–200 000 €     11 400,00 €  29 % 

200 000–1 000 000 €      53 450,00 €  31 % 

1 000 000– €   301 450,00 €  33 % 

 

Lahjaverohuojennuksen edellytykset 

 

Lahjanluonteisella kaupalla tai täytenä lahjana saaduista osakkeista maksettava lahjavero on 

mahdollista jättää panematta maksuun joko osittain tai kokonaan perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 

perusteella. Osittaisen huojennuksen saamisen edellytyksenä on, että veronalaiseen lahjaan sisältyy 

yritys tai sen osa, ja yritystoimintaa jatketaan luovutuksen vastaanottajan toimesta lahjana saadussa 

yrityksessä. Lisäksi huojennettavan veron määrän tulee ylittää 850 euroa. Käsitettä ”yritys”, ei ole 

erikseen määritetty perintö- ja lahjaverolaissa. Lähtökohtaisesti yrityksellä tarkoitetaan kuitenkin 

liiketoimintaa harjoittavaa yhtiötä, jonka tulee suorittaa veroa saamastaan tulosta elinkeinotulon 

verottamisesta annetun lain mukaan. Näin ollen, vain elinkeinotuloveron alainen yritysvarallisuus on 

huojennuskelpoista. Täyden huojennuksen edellytykset poikkeavat osittaisen huojennuksen 

edellytyksistä siten, että veron määrällä ei ole alarajaa. Sen sijaan luovutuksen vastaanottajan tulee 

maksaa vastiketta yli 50 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta. Muut edellytykset ovat samanlaiset. 

Pyyntö huojennusta varten on toimitettava verovelvollisen toimesta molemmissa tapauksissa 

Verohallinnolle ennen lahjaverotuksen toimittamista. (Verohallinto 2019a.) 

 

Yritystoiminnan jatkaminen 

 

Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yritystoimintaa tulee jatkaa luovutuksen 

vastaanottajan toimesta siinä yrityksessä, jonka osakkeita on saatu lahjaksi. Huojennuksen saaminen 

edellyttää sekä lahjoitusta edeltäneen toiminnan katsomista yritystoiminnaksi, että jatkettavan 

toiminnan jatkumista yritystoimintana. Huojennusta ei voida soveltaa, jos yhtiön toiminta aiotaan 
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muuttaa muuksi kuin huojennuksessa hyväksyttäväksi yritystoiminnaksi. Tilanne, jossa yhtiön 

yritystoiminta on keskeytynyt ennen luovutusta ja luovutuksen vastaanottaja aloittaa toiminnan 

uudelleen, ei täytä edellytyksiä huojennuksen saamiseen. Huojennussäännöksen soveltamista ei estä 

kuitenkaan se, jos yritystoiminta on jouduttu pakottavasta syystä keskeyttämään. Tällaiseksi 

pakottavaksi syyksi katsotaan esimerkiksi aikaisemman yrittäjän työkyvyttömyys. Yli vuoden ajan 

keskeytyneenä ollut yritystoiminta ennen tapahtuvaa luovutusta katsotaan kuitenkin lopetetuksi. 

(Immonen ja Lindgren 2017, 174-182 ja 185.) 

 

Luovutusta edeltävän omistajan ei tarvitse itse henkilökohtaisesti harjoittaa yritystoimintaa 

luovutuksen kohteena olevassa yrityksessä, jotta yritystoiminnan jatkuvuuden edellytykset täyttyvät. 

Lahjoittajan ei täten ole esimerkiksi tarvinnut toimia yhtiön operatiivisessa johdossa kuten hallituksen 

jäsenenä, toimitusjohtajana tai muissa yhtiön johtotehtävissä. Yritystoiminnan jatkaminen edellyttää 

kuitenkin sitä, että luovutuksen vastaanottaja osallistuu henkilökohtaisesti yhtiön liiketoiminnan 

johtamiseen yrityksessä sekä omistaja vallankäyttöä osakeomistuksen perusteella. Luovutuksen 

vastaanottajan katsotaan jatkavan yritystoimintaa ilman eri selvitystä huojennussäännöksessä 

tarkoitetulla tavalla, jos luovutuksen vastaanottaja työskentelee luovutuksen jälkeen toimitusjohtajana 

tai yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä, ja käyttää äänivaltaa lahjana saatujen osakkeiden 

perusteella yhtiössä. (Verohallinto 2019a.) 

 

Aikaisempaan oikeuskäytäntöön on kuitenkin tehty poikkeus korkeimman hallinto-oikeuden 

ratkaisussa 163/2018. Ratkaisussa sukupolvenvaihdoshuojennusta ei myönnetty hakijalle. Yhtenä 

syynä huojennusvaatimuksen hylkäämiselle oli korkeimman hallinto-oikeuden mielestä 

jatkamisedellytyksen täyttämättä jättäminen, vaikka jatkaja aikoi toimia sukupolvenvaihdoksen 

kohteena olevan yhtiön hallituksessa. Perusteluina korkein hallinto-oikeus piti sitä, että kyseessä oli 

lääkäritoimintaa harjoittava yhtiö ja tuleva jatkaja ei ollut koulutukseltaan lääkäri. (KHO 2018.) 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden 92/2014 ratkaisun perusteella, käyttämällä omistajavaltaa lahjaksi 

saaduilla osakkeilla ja toimimalla muussa kuin hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan tehtävässä 

jatkettavassa yrityksessä, voi myös tapauskohtaisesti täyttää yritystoiminnan jatkamisen edellytykset. 

Jatkumisen tapahtuessa muussa kuin hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan roolissa, täytyy 

Verohallinnolle selvittää sellainen muu jatkajarooli, joka on luonteeltaan rinnastettavissa hallituksen 

jäsenen tai toimitusjohtajan tehtävän kaltaiseen merkittävään rooliin jatkettavassa yrityksessä. Tämä 

selvitys on annettava lahjaveroilmoituksen huojennusvaatimuksessa tai 

ennakkoratkaisuhakemuksessa. (Verohallinto 2019a ja KHO 2014a.) 

 

Yritystoimintaa on jatkettava välittömästi luovutuksen vastaanottajan toimesta luovutuksen 

tapahtumisen jälkeen. Myös sellaisessa tilanteessa, jossa yritystoiminnan jatkaminen viivästyy 

tilapäisen viivästyksen vuoksi, esimerkiksi asevelvollisuuden suorittamiseen tai opiskeluun perustuvan 

esteen vuoksi, katsotaan jatkuvuuden vielä toteutuvan. Tällaisessa tapauksessa lahjan vastaanottajan 

on huojennuksen saamiseksi jatkettava yritystoimintaa välittömästi esteen lakattua, kuitenkin 

viimeistään noin vuoden kuluttua saadusta lahjoituksesta. (Verohallinto 2019a.) 
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Jatkamisedellytys ei täyty, jos lahjana saatujen osakkeiden äänivalta jää aiemmalle omistajalle. 

Lahjaverohuojennuksen saaminen edellyttää näin paitsi asemaa yhtiön operatiivisessa johdossa, myös 

lahjana saatujen huojennukseen oikeuttavien osakkeiden omistuksen kautta omistajavallan käyttöä. 

Omistajavallan käyttöä ei voida korvata muulla toiminnalla yhtiössä. Huojennuksessa tarkoitettuun 

yritystoiminnan jatkamiseen vaadittava omistaja-asema täyttyy, kun huojennusta vaativalla 

lahjansaajalla on vähintään 10 prosentin äänivalta yhtiössä. Jos jatkajalla on tätä vähäisempi 

äänioikeus, jatkajalle ei katsota muodostuvan sellaista asemaa, joka täyttäisi jatkamisen edellytykset. 

Lahjansaajan kaikki omistukset yhtiössä voidaan ottaa huomioon, kun äänioikeuden osalta kysymys 

on jatkamisedellytyksen täyttämisestä. Jos riittävä omistaja-asema muodostuu huomioon ottaen 

lahjansaajan aiemmin omistamat tai mahdollisesti muilta lahjoittajilta saamat osakkeet sekä 

huojennuksen kohteena olevassa saannossa saadut osakkeet, voidaan huojennusta soveltaa. 

(Verohallinto 2019a.) 

 

3.3 Arvon määrittäminen sukupolvenvaihdoshuojennusta varten  

 

Sukupolvenvaihdosarvo osakkeelle lasketaan siten, että osakeyhtiön yritysvarallisuus arvostetaan 

määrään, joka on 40 prosenttia lain varojen arvostamisesta verotuksessa 4 ja 5 §:n mukaisten 

säädösten perusteella lasketusta määrästä. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 4 ja 5 §:ssä 

säädetään osakeyhtiön osakkeen vertailuarvon laskemisesta, joten sukupolvenvaihdosarvo on yleensä 

40 prosenttia yhtiön osakkeen vertailuarvosta. Sukupolvenvaihdosarvon laskemisessa käytetään 

ensisijaisesti osakkeen vertailuarvoa, jos yhtiön omaisuudessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia eikä 

omaisuutta ole ryhdytty järjestelemään erityisin toimin pelkästään verohyödyn saamiseksi. 

(Verohallinto 2019a.) 

 

Kun julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön nettovarallisuus jaetaan yhtiön ulkona olevien 

osakkeiden määrällä, saadaan osakkeen vertailuarvo (Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 2005, 

§5). Kun vertailuarvoa lasketaan, tulee nettovarallisuuteen lukea yhtiön kaikkien tulolähteiden varat 

ja velat, jotka arvostetaan lähtökohtaisesti käypiin arvoihin tai vertailuarvoihin (Laki varojen 

arvostamisesta verotuksessa 2005, §3-8). Nettovarallisuutta, joka saadaan varojen ja velkojen 

erotuksena, oikaistaan vähentämällä siitä osinko, joka on päätetty tilikaudelta jaettavaksi. Lisäksi 

huomioon otetaan olennaiset muutokset yhtiön varallisuudessa. Myös niin sanottu leikkurisäännös 

rajoittaa osakkeen vertailuarvoa. Leikkurisäännöksen mukaan, verovuoden vertailuarvo voi olla 

enintään 50 prosenttia korkeampi kuin edellisen vuoden vertailuarvo. Kun leikkurisäännöstä 

sovelletaan, otetaan oikaisuerinä huomioon esimerkiksi yhtiöön tehdyt uudet pääomansijoitukset. 

(Verohallinto 2019a.) 

 

Vertailuarvoa, joka on määritetty lahjoitushetkeen nähden viimeisimpänä olleen tilinpäätöksen tietojen 

perusteella, käytetään osakkeen sukupolvenvaihdosarvon laskemisessa. Jos yhtiön omaisuudessa on 

tapahtunut olennaisia muutoksia viimeisimmän tilikauden päättymisen jälkeen, korjataan 

vertailuarvoa vastaamaan verovelvollisuuden syntyhetken varallisuustilannetta. (Verohallinto 2019a.) 
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3.4 Lahjaverohuojennuksen laskeminen 

 

Maksuunpanematta jätettävän veron osan laskemiseksi, vähennetään perintö- ja lahjaverolain 

mukaan määrätystä verosta vero, joka lahjasta olisi määrättävä, jos yritysvarallisuus arvostettaisiin 

määrään, joka vastaa 40 prosenttia osakeyhtiön yritysvarallisuudesta. Yritysvarallisuus tulee laskea 

varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan. (Perintö- ja lahjaverolaki 1940, §55.2.) 

Lahjaverohuojennuksen laskemiseksi lahjanluonteisella luovutuksella tai lahjoituksena saaduille 

osakkeille käyvän arvon lisäksi määritetään aiemmin mainittu sukupolvenvaihdosarvo. Huojennettavan 

lahjaveron määräksi tulee käyvästä arvosta lasketun veron ja sukupolvenvaihdosarvosta lasketun 

veron erotus tai käyvästä arvosta lasketun veron ja 850 euron erotus, riippuen siitä kumpi erotuksista 

on pienempi. Tällöin lahjaverosta jää maksettavaksi osakkeiden sukupolvenvaihdosarvosta laskettu 

lahjaveroa vastaava määrä, kuitenkin aina vähintään 850 euroa. (Verohallinto 2019a.) 

 

Huojennus koskee vain sitä osaa lahjaverosta, joka kohdistuu huojennettavaan omaisuuteen. 

Esimerkiksi jos varat, jotka kuuluvat huojennuksen ulkopuolelle, muodostavat puolet lahjan kohteena 

olevien osakkeiden arvosta, kohdistetaan huojennuksen ulkopuoliseen omaisuuteen puolet käyvän 

arvon mukaisesta verosta. Jäljelle jäävään puolikkaaseen lahjasta, huojennus lahjaverosta voidaan 

myöntää.  Tällaisessa tapauksessa huojennettava vero lasketaan siten, että huojennuksen ulkopuolella 

olevat varat arvostetaan käypään arvoon. Tämän jälkeen käypään arvoon arvostetut varat 

vähennetään yhtiön nettovarallisuudesta ja jäljelle jäänyt osa varoista arvostetaan huojennetusti. 

Maksuunpantava lahjavero saadaan, kun huojennuksen ulkopuolelle jäävien varojen käypä arvo 

lasketaan yhteen huojennuksen piiriin kuuluvien varojen huojennetun arvon kanssa ja tästä summasta 

lasketaan lahjavero. Veroa maksuunpannaan kuitenkin aina vähintään huojennuksen ulkopuolisten 

varojen suhteellinen osa huojennusta edeltävästä verosta, johon lisätään 850 euroa. (Verohallinto 

2019a.)  

 

Jos osakkeiden arvosta on suoritettu vastiketta yli 50 prosenttia, mutta 

sukupolvenvaihdoshuojennusta ei voida soveltaa kaikkiin yhtiön varoihin, maksuunpantavaksi 

lahjaveroksi tulee pelkästään huojennuksen ulkopuolisia varoja vastaava suhteellinen osa huojennusta 

edeltävästä verosta. Lahjaveroa maksetaan siis vain huojennuksen ulkopuolisista varoista. 

(Verohallinto 2019a.) Alla olevassa taulukossa (Taulukko 4.) on esimerkkilaskelma huojennuksen 

laskemisesta. Esimerkissä kaikki lahjoituksen kohteena oleva yritysvarallisuus on huojennuskelpoista. 

Esimerkin saannossa on kyse täydestä lahjasta eli vastiketta ei ole maksettu lainkaan. Näin ollen 

lahjavero voidaan huojentaa osittain. 
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TAULUKKO 4. Esimerkkilaskelma lahjaverohuojennuksesta. 

Esimerkki lahjaverohuojennuksenlaskennasta 1. veroluokassa 

Lahjoitettava varallisuus käyvin arvoin                    250 000,00 €  

Joista vero 1. luokan mukaan                   29 600,00 €  

    

Lahjoitettava varallisuus arvostamislain 

arvoin                    100 000,00 €  

Joista vero 1. luokan mukaan                    10 100,00 €  

    

    

Erotukset   

Vero perintö- ja lahjaverolain mukaan                     29 600,00 €  
Vero laki varojen arvostamisesta 

verotuksessa mukaan                     10 100,00 €  

Erotus 1                    19 500,00 €  

    

Yritysvarallisuuteen kohdistuva 
suhteellinen osa käyvin arvoin lasketusta 

verosta                     29 600,00 €  

-Veron vähimmäismäärä 850 euroa -                        850,00 €  

Erotus 2                    28 750,00 €  

    

    

Käyvin arvoin laskettu vero                     29 600,00 €  

Pienempi erotuksista vähennetään                     19 500,00 €  

Maksuunpantava lahjavero                    10 100,00 €  

    

 

Lahjasta maksettavan lahjaveron määrä lasketaan perintö- ja lahjaverolain 3. luvun 19 a § perusteella 

(ks. Taulukko 3.). Erotuksista pienempi vähennetään käyvän arvon perusteella määrätystä verosta, 

jolloin maksuunpantavan veron määräksi tulee 10 100 euroa.  Jos tilanteessa olisi suoritettu 

kauppahintaa enemmän kuin 125 000 euroa eli enemmän kuin 50 prosenttia osakkeiden käyvästä 

arvosta, lahjavero olisi ollut mahdollista huojentaa kokonaan eikä näin ollen 125 000 euron lahjasta 

olisi syntynyt maksuunpantavaa veroa. 
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4 OSAKEYHTIÖSSÄ TEHTÄVÄT MAHDOLLISET YRITYSJÄRJESTELYT 

 

4.1 Omien osakkeiden hankinta 

 

Omien osakkeiden hankinta tarkoittaa vapaaehtoista järjestelyä, jossa osakkeenomistaja ja yhtiö 

sopivat osakkeiden luovuttamisesta. Omien osakkeiden hankinta on siis yhtiön kannalta kauppa, jossa 

myyjänä on osakkeenomistaja ja ostajana yhtiö. Yhtiö voi maksaa osakkeet vain sellaisilla varoilla, 

jotka se voisi tuona ajankohtana jakaa voitonjakona tai vapaan oman pääoman rahastosta. Estettä ei 

kuitenkaan ole maksaa hankittavia osakkeita alentamalla osakepääomaa. Tällöin tulee noudattaa 

osakepääoman alentamista koskevaa, osakeyhtiölain 14 luvun mukaista velkojainsuojamenettelyä, 

jossa säädetään kuinka velkoja saa vastustaa osakepääoman alentamista. (Immonen ja Lindgren 

2017, 248.) 

 

Omien osakkeiden hankinta laskee yhtiön arvoa ja varallisuutta. Tämä helpottaa sukupolvenvaihdosta 

tulevan ostajan näkökulmasta, sillä tulevan ostajan ei tarvitse etsiä rahoitusta sille osaa yhtiöstä, joka 

on toteutettu myymällä osakkeita yhtiölle. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei ole taloudellisia tai 

hallinnollisia oikeuksia eli niillä ei voi osallistua yhtiökokoukseen eikä niille myöskään jaeta osinkoa. 

(Lakari & Engblom 2016, 117–122.) Omia osakkeita ei oteta myöskään verotuksessa lukuun, kun 

lasketaan osakkeen matemaattista arvoa (Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 2005, §9). 

 

Omien osakkeiden hankinnasta päätetään yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksen valtuuttamana 

hallituksen kokouksessa. Sukupolvenvaihdostilanteessa käytetään usein suunnattua omien osakkeiden 

hankintaa. Suunnatussa hankinnassa, osakkeita ei hankinta yhtiön osakkeiden omistajien 

omistussuhteessa vaan hankinta kohdistuu esimerkiksi yhteen osakkaaseen. Tämä on tavallista 

varsinkin tilanteissa, joissa tuleva yritystoiminnan jatkaja omistaa jo osuuden yhtiöstä. Suunnattu 

hankinta voi tapahtua määräenemmistöpäätöksellä ja siihen on oltava painava taloudellinen syy. 

Sukupolvenvaihdos on katsottu tällaiseksi syyksi. (Lakari & Engblom 2016, 123-124.) 

 

Omien osakkeiden hankinta verotetaan pääsääntöisesti samalla tavalla kuin normaalisti yhtiön kanssa 

tehty osakekauppa. Kauppa saatetaan myös katsoa tehdyksi osingon jakamisen veroseuraamusten 

välttämiseksi. Jos kauppa on tehty veron välttämiseksi, luovutusvoiton sijasta kauppaa verotetaan 

veromenettelystä säädetyn lain 29.2 §:n nojalla peiteltynä osinkona. Peitelty osinko johtaa 

ankarampaan verotukseen, kuin luovutusvoitto. Peitellystä osingosta 70 prosenttia on ansiotuloa ja 

30 prosenttia verovapaata tuloa. (Immonen ja Lindgren 2017, 247 ja laki veromenettelystä 1995, 

§29.) Kyseessä ei katsota olevan osingosta menevän veron välttäminen, jos omien osakkeiden 

hankkimiselle esitetään liiketaloudellinen syy. Tällaisena syynä on pidetty esimerkiksi 

sukupolvenvaihdosjärjestelyjä. Myös yhtiö on verovelvollinen toimittamaan varainsiirtoveron 

hankkimistaan osakkeista. Varmuuden veroseuraamuksista saa pyytämällä Verohallinnolta 

ennakkopäätöksen omien osakkeiden hankinnasta. (Verohallinto 2019a ja 2019c.) 

 

Jos omia osakkeita hankitaan alle käyvän arvon ja yhtiössä on myös muita osakkaita, syntyy 

alihintaisuudesta muille osakkaille lahja. Lahjan suuruus on käyvän arvon ja maksetun vastikkeen 
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erotus. Lahjaan on mahdollista soveltaa lahjaverohuojennusta, jos edellytykset huojennukselle 

täyttyvät. Jos yhtiö kuitenkin maksaa vastiketta yli 50 prosenttia omista osakkeistaan, ei huojennusta 

ole mahdollista soveltaa, koska kyseessä ei ole lahjansaajan maksama vastike. (KHO 2011c.) Näin 

ollen sovellettavissa voi olla vain osittainen huojennus, joka lasketaan siten, että yhtiön vertailuarvoa 

oikaistaan ottaen huomioon ne varat, jotka omien osakkeiden hankintaan käytettiin. Näin oikaistusta 

yhtiön vertailuarvon 40 prosentista otetaan huomioon huojennusta laskettaessa lahjan suhteellista 

osuutta vastaava osa. (Verohallinto 2019a.) 

 

Käytetään esimerkkinä tilannetta, jossa isä omistaa seitsemän ja poika kolme yhtiön kymmenestä 

osakkeesta. Yhtiön käypä arvo on 500 000 euroa ja vertailuarvo 400 000 euroa. Yhden osakkeen 

käypä arvo on näin ollen 50 000 euroa. Isä myy yhtiölle kuusi osaketta hintaan 120 000 euroa, joka 

alittaa myytyjen osakkeiden käyvän arvon 180 000 eurolla. Yhtiön arvoksi osakkeiden hankinnan 

jälkeen tulee 380 000 euroa ja vertailuarvoksi tulee 280 000 euroa. Eli alkuperäisistä arvoista 

vähennetään omien osakkeiden hankintaan käytetyt varat. Poika omistaa omien osakkeiden 

hankinnan jälkeen yhtiöstä 75 prosenttia ja isä 25 prosenttia. Pojan omistaman osuuden käypänä 

arvona pidetään 285 000 euroa ja alkuperäisten osakkeiden arvo on kasvanut yhtiön omien 

osakkeiden hankinnan seurauksena 130 000 euroa ja häneltä verotetaan tämän suuruinen lahja. 

Lahjan määrä vastaa 34,2 prosenttia yhtiön käyvästä arvosta (130 000 / 380 000). Täten huojennusta 

laskettaessa lahjan huojennettuna arvona pidetään 34,2 prosenttia yhtiön sukupolvenvaihdosarvosta, 

joka on 40 prosenttia vertailuarvosta eli 33 600 euroa (280 000 x 40% x 34,2 % = 33 600). 

(Verohallinto 2019a.) 

 
4.2 Osakeanti 

 

Yhtiö voi antaa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan. Osakkeita voidaan 

antaa merkittäviksi joko maksua vastaan tai maksutta. (Osakeyhtiölaki 2006, 9. luku §1.) Osakkeet 

eivät tuota yhtiön hallussa osakeoikeuksia. Vasta kun yhtiö luovuttaa näitä osakkeita, osakeoikeudet 

aktivoituvat merkitsijän hallussa. Maksullisessa osakeannissa osakkeista maksetaan merkintähinta, 

maksuttomassa osakeannissa vastiketta ei makseta. (Osakeyhtiölaki 2006, 9. luku §20.)  

 

Maksullisen osakeannin merkintähinnalla voidaan haluttaessa korottaa osakepääomaa. Yhtiön jo 

olemassa olevilla osakkeenomistajilla on etuoikeus osakeannissa annettaviin osakkeisiin samassa 

suhteessa kuin he omistavat jo ennestään yhtiön osakkeita. Tästä etuoikeudesta saadaan poiketa, jos 

poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja päätöstä puoltaa määräenemmistö, 

vähintään 2/3 yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä. Tällaista osakeantia 

kutsutaan suunnatuksi osakeanniksi. (Osakeyhtiölaki 2006, 9. luku §4.1.) Koska 

sukupolvenvaihdoksen kohteena olevan yhtiön omistajat ovat usein yksimielisiä järjestelystä tai 

omistus on vain yhdellä omistajalla, nämä rajoitukset eivät yleensä estä osakeannin suuntaamista 

jatkajalle. (Verohallinto 2019a.) 

 

Suunnattu osakeanti liittyy usein liiketoiminta- tai rahoitusjärjestelyihin. Sitä käytetään myös 

sukupolvenvaihdoksissa. Suunnatun annin hyväksyttävyyttä arvioitaessa on erityistä huomiota 
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kiinnitettävä osakkeen merkintähinnan ja käyvän hinnan suhteeseen. Varsinkin maksutonta 

suunnattua osakeantia tulee voida perustella nimenomaisesti yhtiön kannalta erittäin painavalla 

taloudellisella syyllä. (Immonen ja Lindgren 2017, 225.) 

 

Osakeannissa annettavat uudet osakkeet voivat olla samaa lajia kuin jo olemassa olevat osakkeet, tai 

ne voidaan antaa erilajisina eli omana osakesarjana. Yhtiöjärjestykseen voidaan ottaa määräyksiä 

erilajisista osakkeista. Tällöin osakkeet voivat tuottaa keskenään erilaisia oikeuksia, kuten erilaisen 

äänioikeuden tai erilaisen oikeuden yhtiön voitonjaossa. Osakkeiden erilajisuudella voidaan siten 

tarvittaessa säädellä osakkaiden välisiä suhteita. Aito sukupolvenvaihdos luonnollisesti toteutuu vain 

siirtämällä päätösvalta yritystoiminnan jatkajalle. (Immonen ja Lindgren 2017, 228.) Osakeannin 

toteuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa (Osakeyhtiölaki 2006, 9. luku §2). Myös hallitus voidaan 

yhtiökokouksen päätöksellä valtuuttaa päättämään osakeannista. Valtuutus on voimassa yksityisessä 

osakeyhtiössä toistaiseksi. Osakeantivaltuutus on ilmoitettava rekisteröitäväksi Patentti- ja 

rekisterihallitukselle viipymättä. (Immonen ja Lindgren 2017, 228.) 

 

Alihintaisen merkintäoikeuden lahjaverotus 

 

Alihintaisessa osakemerkinnässä syntyvän lahjan katsotaan tulevan niiltä osakkailta, joiden 

osakeomistuksen arvo laskee osakeannissa. Sillä ei ole merkitystä lahjaverotuksen kannalta, 

luovuttaako yhtiö aiemmin hankittuja omia osakkeitaan vai uusia liikkeelle laskettuja osakkeita. 

Alihintainen uusi merkintämahdollisuus alentaa myös niiden osakkeiden arvoa, jotka merkitsijä 

omistaa jo entuudestaan yhtiöstä ennen uutta merkintää. Tällaisessa tilanteessa otetaan huomioon 

merkitsijän aiempi omistusosuus lahjan määrää laskettaessa. (Verohallinto 2019a.)  

 

Jos alihintaisessa tai vastikkeettomassa osakemerkinnässä syntyvä lahjan määrä on vähintään 10 

prosenttia koko yhtiön arvosta, voidaan lahjoitus rinnastaa perintö- ja lahjaverolain 57 §:ssä 

tarkoitettuun yhtiön omistukseen oikeuttavien osakkeiden lahjoitukseen ja näin ollen lahjaan on 

mahdollista soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennusta. Laskennassa verrataan annettavan lahjan arvoa 

yhtiön arvoon ennen kuin yhtiön varoihin on lisätty mahdollinen merkintähinta. Lahjan vastaanottajan 

ei katsota saavan osittainkaan lahjaksi sellaisia varoja, joita hän suorittaa yhtiölle merkintähintana. 

Huojennetun lahjan arvo lasketaan siten, että ennen merkintähinnan suoritusta yhtiön vertailuarvosta 

otetaan huomioon lahjan suhteellinen osa ja tämä määrä arvostetaan 40 prosenttiin. (Verohallinto 

2019a.) 

 

Käytetään esimerkkinä tilannetta, jossa isä ja poika molemmat omistavat 10 kappaletta yhtiön 20 

osakkeesta. Yhtiön kokonaisarvo on 500 000 euroa ja yhtiön vertailuarvo on 375 000 euroa. Poika saa 

merkitä 20 uutta osaketta yhteishinnalla 100 000 euroa. Osakemerkinnän jälkeen yhtiön arvoksi tulee 

600 000 euroa, jolloin isä omistaa yhtiöstä yhden neljäsosan ja poika kolme neljäsosaa. Merkinnän 

alihintaisuuden vuoksi isän omistusosuuden arvo on laskenut 250 000 eurosta (puolet 500 000 

eurosta) 150 000 euroon (¼ 600 000 eurosta) ja pojan omistusosuuden arvo on kasvanut 200 000 

eurolla 450 000 euroon, vaikka poika sijoitti yhtiöön vain 100 000 euroa. Tällaisessa järjestelyssä isä 

antaa pojalle 100 000 euron lahjan. 
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Pojan lahjan arvo vastaa 20 prosenttia yhtiön käyvästä arvosta ennen merkinnässä saatavien varojen 

lisäämistä yhtiön varoihin ja se voidaan rinnastaa huojennuksen edellytykset täyttävään yrityksen 

osaan. Näin ollen huojennetun lahjan arvo lasketaan kaavalla; vertailuarvo x 20 % x 40 % eli 375 000 

euroa x 20 % x 40 %= 30 000 euroa. Lahjaveron määrä lasketaan 30 000 euron perusteella. 

(Verohallinto 2019a.) 

 

4.3 Sulautuminen 

 

Sulautuminen on vaihtoehto yrityskaupalle ja näin ollen myös sukupolvenvaihdokselle. Sulautumisessa 

eli fuusiossa, ei välttämättä liiku raha missään vaiheessa, sillä vastikkeena toimivat vastaanottavan 

yhtiön osakkeet. Kun osakeyhtiö sulautetaan toiseen osakeyhtiöön, saavat sulautuvan yhtiön 

osakkeenomistajat luovuttamiensa osakkeiden tilalle vastaanottavan yhtiön osakkeita. Sulautuva yhtiö 

purkautuu eli lakkaa olemasta ja sen varat ja velat sekä toiminta siirtyvät vastaanottavaan yhtiöön. 

Kun sulautumista suunnitellaan, on otettava huomioon, että osakeyhtiölaki tarjoaa väljemmät 

mahdollisuudet sulauttamisen toteuttamiseen kuin laki elinkeinotulon verottamisesta. (Lakari ja 

Engblom 2016, 190.) 

 

Sulautuminen voi tapahtua useammalla eri tavalla, mutta sukupolvenvaihdostilanteessa, kyseessä on 

usein absorptiosulautuminen eli niin sanottu tavallinen sulautuminen tai kombinaatiosulautuminen. 

Muita tyyppejä ovat tytäryhtiö- ja kolmikantasulautuminen. Tässä työssä käsitellään vain absorptio- 

ja kombinaatiosulautumista. Huomioon on otettava se, että sulautuminen ei suoraan johda 

sukupolvenvaihdokseen, koska luopujalle on annettava vastikkeena jatkavan yhtiön eli sulautumisen 

vastaanottavan yhtiön osakkeita. Sulautumisen avulla voidaan kuitenkin muodostaa uusi 

omistusrakenne, ja näin se voi palvella osana asteittain toteutettavaa sukupolvenvaihdosta. (Immonen 

ja Lindgren 2017, 390.) Absorptiosulautumisessa yksi tai useampi osakeyhtiö sulautuu 

vastaanottavaan osakeyhtiöön ja kombinaatiosulautumisessa kaksi tai useampi osakeyhtiötä sulautuu 

perustamalla yhdessä uuden vastaanottavan yhtiön. Molemmissa tyypeissä kummankin osakeyhtiön 

taseet yhdistyvät ja vastaanottava osakeyhtiö maksaa luovuttajille sulautumisvastikkeen. (Lakari ja 

Engblom 2016, 193.)  

 

 

Sulautumisesta päätetään yhtiökokouksessa. Sulautuminen suunnitellaan yhdessä molempien 

yhtiöiden hallitusten toimesta. Hallitukset laativat sulautumissuunnitelmat, jonka jälkeen suunnitelmat 

annetaan tilintarkastajalle, joka antaa kummallekin osapuolelle lausunnon esimerkiksi siitä, että 

antaako suunnitelma oikean ja riittävän kuvan sulautumisen perusteista ja vastikkeiden maksusta. 

Yksimieliset osakkaat voivat päättää, ettei selvitystä siitä miten sulautumisvastike määrätään tarvita 

ja näin ollen vastaanottavan yhtiön omistusta on mahdollista säätää. (Lakari ja Engblom 2016, 194.) 

 

Jos sulautuminen toteutetaan noudattamalla jatkuvuutta, ei tapahtumasta synny uutta 

verovelvollisuutta. Sulautuva yhtiö on kuitenkin niin kauan verovelvollinen omasta toiminnastaan, 

kunnes sulautuminen astuu voimaan. Jatkuvuus toteutuu, kun osakeyhtiö purkautuu ilman 
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selvitysmenettelyä ja siirtää kaikki varansa ja velkansa toiselle osakeyhtiölle ja järjestelyssä sulautuvan 

yhtiön entiset osakkeenomistajat saavat vastikkeena vastaanottavan yhtiön liikkeelle laskemia uusia 

osakkeita tai sen hallussa olevia omia osakkeita siinä suhteessa kuin sulautuvan yhtiön 

osakkeenomistajat ovat aiemmin osakkeita omistaneet. Vastiketta saa myös maksaa rahana. 

Maksettava summa saa olla kuitenkin enintään vain kymmenen prosenttia vastikkeena annettavien 

osakkeiden yhteenlasketusta nimellisarvosta. (Laki elinkeinoverotuksesta 1968, §52a.)  

 

Sulautuvan yhtiön osakkeiden vaihtamista vastaanottavan yhtiön osakkeisiin ei pidetä osakkeiden 

luovutuksena sulautuvan yhtiön osakkeenomistajan verotuksessa, jos laki elinkeinoverotuksesta § 52a 

toteutuu. Sulautumisvastikkeena saatujen osakkeiden hankintamenoksi katsotaan sulautuneen yhtiön 

osakkeiden hankintamenoa vastaava määrä. Siltä osin, kun sulautumisvastikkeena saadaan rahaa, 

pidetään sulautumista osakkeiden luovutuksena. (Laki elinkeinoverotuksesta 1968, §52b.) Jos 

sulautumisvastikkeena maksetaan alivastiketta, voi tästä syntyä vastaanottavan yhtiön omistajalle 

lahja. Lahja verotetaan normaalisti perintö- ja lahjaverolain mukaan. Sukupolvenvaihdoshuojennusta 

voidaan soveltaa järjestelyn tuloksena muodostuvaan yhtiöön, jos jatkaja jatkaa yritystoimintaa näillä 

varoilla. Jos järjestelyssä sukupolvenvaihdoksen kohteena olevaan yhtiöön tuodaan sellaisia 

sijoitusvaroja, jotka eivät liity liiketoimintaan, ei huojennus sovellu näihin varoihin. (Verohallinto 

2019a.)  

 

4.4 Apuyhtiön perustaminen 

 

Apuyhtiötä käyttämällä on tarkoitus helpottaa sukupolvenvaihdoksen kohteena olevan yhtiön 

rahoittamista. Kun sukupolvenvaihdoksen rahoittamiseen käytetään ulkopuolista, rahoituslaitoksen 

myöntämää rahoitusta, saattaa rahoitusta myöntävä taho omiin luottokäytäntöihinsä liittyen pitää 

tarkoituksenmukaisempana myöntää rahoitusta yhtiömuotoiselle ostajalle. Toinen syy apuyhtiön 

käyttöön voi olla erilaisten omistusrakenteiden rakentaminen, jos toimintaan on tulossa mukaan 

useampia omistajatahoja. Tällöin on selkeämpää rakentaa heidän yhteistyönsä yhtiömuotoon. 

Yhtiössä kunkin omistajan panostus sekä oikeudet ja velvoitteet voidaan osakassopimuksen kautta 

säätää halutulla tavalla. (Immonen ja Lindgren 2017, 383.) 

 

Apuyhtiötä käytettäessä luovutushinta voi olla käyvän arvon mukainen tai alihintainen. Osakkeet 

voidaan luovuttaa myös täysin ilman vastiketta. Järjestelyn myötä syntyvä apuyhtiörakenne voi olla 

pysyvä omistusrakenne tai se voidaan luovutuksen jälkeen muuttaa esimerkiksi purkamalla apuyhtiöön 

luovutettu yhtiö tai sulauttamalla se apuyhtiöön. (Verohallinto 2019a.) 

 

Kun osakkeita luovutetaan käypään arvoon apuyhtiölle, kyseessä on tavallinen yrityskauppa henkilön 

ja osakkeet ostavan yrityksen välillä. Luovutukseen ei voida soveltaa tuloverolain 48. §:n 

luovutusvoittoverovapautta, koska luovutuksenvastaanottajana on yhtiö eikä laissa ilmoitettu 

lähisukulainen. (KHO 2014b.) Apuyhtiön nettovarallisuutta ja tuloveroa laskettaessa osakkeiden 

hankintameno muodostuu suoritetusta kauppasummasta. Apuyhtiön suoritettavaksi tulee 

varainsiirtovero maksetun kauppahinnan mukaan. (Verohallinto 2019a.) 
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Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että myös osakeyhtiölle on mahdollista antaa lahja (KHO 2011b 

ja KHO 1987). Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan, yhtiö voidaan katsoa lahjansaajaksi, jos 

lahjakirjassa lahja osoitetaan suoraan osakeyhtiölle tai esimerkiksi alihintaisessa luovutuksessa 

kauppakirjasta ja muista kauppaehdoista ilmenee, että lahjoitus on tarkoituksella haluttu kohdistaa 

juurikin osakeyhtiölle. Kun omaisuus tulee yhtiön varoihin lahjana, on osakeyhtiön velvollinen 

suorittamaan lahjaveroa aina toisen veroluokan mukaan riippumatta lahjanantajan ja 

lahjansaajayhtiön omistajien sukulaissuhteista. (Verohallinto 2019a.) 

 

Myös osakeyhtiön saamaan lahjaan on mahdollista soveltaa perintö ja lahjaveronlain 

sukupolvenvaihdoshuojennussäännöstä, jos osakeyhtiö saa lahjalla tai lahjanluonteisella kaupalla 

vähintään 10 prosenttia yhtiön hallintaan oikeuttavia osakkeita ja sitoutuu jatkamaan omaisuudella 

yritystoimintaa huojennussäännöksessä tarkoitetulla tavalla. Huojennuksen myöntäminen edellyttää, 

että apuyhtiön omistajat sekä itse yhtiö sitoutuvat jatkamaan yritystoimintaa ja esittävät vaatimuksen 

yhdessä. Jos apuyhtiö maksaa osakkeista enemmän kuin 50 prosenttia niiden käyvästä arvosta, on 

lahjaan mahdollista soveltaa kokonaishuojennusta. (Verohallinto 2019a.) 

 

Jos sukupolvenvaihdoshuojennus myönnetään lahjan saavalle osakeyhtiölle ja lahjaksi saadut 

osakkeet eivät kuulu apuyhtiössä elinkeinotulon alaiseen toimintaan, osakkeiden hankintamenoksi 

apuyhtiön tuloverotuksessa ja nettovarallisuuslaskennassa katsotaan apuyhtiöluovutuksissa 

sukupolvenvaihdosarvo. Jos osakkeet kuuluvat elinkeinoverotuksen alaiseen tulolähteeseen, niiden 

hankintamenona pidetään myös lahjaosuuden osalta osakkeiden käypää arvoa apuyhtiöluovutuksen 

tekohetkellä. Vastikkeettomasti saadusta osakkeiden osasta ei tule suoritettavaksi varainsiirtoveroa, 

kun alihintaisuuden osalta lahjansaajaksi katsotaan apuyhtiö. Varainsiirtoveroa maksetaan vain 

suoritetusta kauppahinnasta. (Verohallinto 2019a.) 
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5 CASE-YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN TOTEUTUS 

 

Opinnäytetyön Case-yrityksenä on Pohjois-Savossa toimiva pienyritys, joka on ollut toiminnassa yli 20 

vuotta. Liikevaihtoa yhtiöllä on noin miljoona euroa ja taseen loppusumma on noin puoli miljoonaa 

euroa. Yhtiön anonymiteetin säilyttämiseksi laajempia tietoja esimerkiksi toimialasta ja kaupungista ei 

voida antaa. Nämä tiedot eivät myöskään ole olennaisia työn kannalta. 

 

Yrityksen tila ennen sukupolvenvaihdosta 

 

Yrityksen omistajina ovat henkilö X 8 osaketta (44 %:a), henkilö Y 4 osaketta (22 %:a), henkilöiden 

X ja Y poika Ä 4 osaketta (22 %:a) ja tytär Ö 2 osaketta (11 %:a). Lisäksi yhtiön hallussa on kaksi 

yhtiön osaketta. Osakkeita on yhteensä 20 kappaletta. Suunnitelmana on toteuttaa sukupolvenvaihdos 

ja näin vaihtaa yhtiön omistajia. Tarkoituksena on, että henkilöt X ja Y luopuisivat omistajuudestaan 

ja pääomistajuus siirtyisi toimintaa jatkaville Ä:lle ja Ö:lle. Henkilö X:n osakkeista kaksi on sellaisia, 

joihin ei voida soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennusta. Osakkeet eivät täytä 10 vuoden omistusajan 

vaatimusta. Tästä syystä osakkeet päätettiin myydä yhtiölle.  

 

Sukupolvenvaihdoksen toteutus 

 

Yhtiön sukupolvenvaihdos päätettiin toteuttaa yhdistämällä osakkeiden lahjoitus sekä omien 

osakkeiden hankinta. Henkilö X lahjoittaa poika Ä:lle kaksi osaketta (noin 11,11 %) ja tytär Ö:lle kolme 

osaketta (noin 16,67 %). Lahjoituksen kohteena olevat osakkeet ovat olleet henkilön X omistuksessa 

yli kymmenen vuotta. Lisäksi yhtiö ostaa henkilö X:ltä kaksi osaketta käypään arvoon.  

 

Substanssi-, tuotto- ja sukupolvenvaihdosarvon laskenta 

 

Jotta yhtiön osakkeille saadaan määritettyä käypä arvo tilanteessa, jossa ei ole käytettävissä 

vertailuluovutusta, lasketaan käypä arvo substanssi- ja tuottoarvon avulla. Jos tuottoarvo on 

substanssiarvoa korkeampi, käytetään käypänä arvona näiden keskiarvoa, muuten käypänä arvona 

käytetään substanssiarvoa. (Verohallinto 2019b.) 
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TAULUKKO 5. Substanssi- ja tuottoarvon laskenta. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substanssiarvoksi saadaan 535 353 euroa. Laskentakaava on taseen kaikki varat – taseen kaikki velat 

– jaettavat osingot + käyvän arvon erät – kirjanpitoarvot = substanssiarvo. Tuottoarvoksi saadaan 

707 000 euroa, jonka laskentakaava on kolmen vuoden perättäiset tulokset laskettuna yhteen / 

kolmella / 15 prosentilla = tuottoarvo. Tuottoarvo on substanssiarvoa korkeampi (707 000 > 535 353), 

näin ollen käyväksi arvoksi määritellään näiden keskiarvo, joka on noin 621 176 euroa ((707 000 + 

535 353) / 2 = 621 176). Yhden osakkeen käypä arvo saadaan jakamalla käypä arvo ulkona olevien 

osakkeiden määrällä eli (621 176 / 18 = 34 510) noin 34 510 euroa. Jakajana käytetään 18, koska 

yhtiö ei ole vielä hankkinut omia osakkeitaan. Jos yhtiö olisi jo hankkinut henkilö X:ltä 2 osaketta, olisi 

jakajana käytetty 16. 

 

TAULUKKO 6. Sukupolvenvaihdosarvon laskenta. 

Sukupolvenvaihdosarvon laskenta   

Taseen varat 31.12.2018           718 892,00 €  

Taseen velat 31.12.2018   -       147 539,00 €  

Jaettavaksi päätetyt osingot   -         45 700,00 €  

Omien osakkaiden hankinta   -         69 020,00 €  

Nettovarallisuus        456 633,00 €  

      

Ulkona olevat osakkeet   16 

Osakkeen vertailuarvo             28 540,00 €  

Sukupolvenvaihdosarvo = 40 % 
vertailuarvosta        11 416,00 €  

      

Osakkeen sukupolvenvaihdosarvo          11 416,00 €  

      

Yhtiön sukupolvenvaihdosarvo        182 642,00 €  

   

 

Substanssiarvon laskenta     

Taseen varat 31.12.2018           718 892,00 €  

Taseen velat 31.12.2018   -       147 539,00 €  

Jaettavaksi päätetyt osingot   -         45 700,00 €  

Kaluston käyvän arvon arvio             88 289,00 €  

Kaluston kirjapitoarvo   -         78 589,00 €  

Substanssiarvo        535 353,00 €  

   

   

Tuottoarvon laskenta     

Tilikauden tulos 2016           110 000,00 €  

Tilikauden tulos 2017           117 000,00 €  

Tilikauden tulos 2018             90 000,00 €  

Keskiarvo tuloksista           106 000,00 €  

Verohallinnon korkokanta   15 % 

Tuottoarvo        707 000,00 €  
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Sukupolvenvaihdosarvo lasketaan vertailuarvon perusteella. Yhtiön vertailuarvon laskemiseksi on 

ensin laskettava nettovarallisuus. Nettovarallisuus lasketaan vähentämällä yhtiön kaikista varoista 

kaikki velat, jaettavat osingot ja muut olennaiset erät. Tämän jälkeen tulokseksi saatu nettovarallisuus 

jaetaan ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä, tässä tapauksessa kuudellatoista. Näin saadaan 

yhden osakkeen vertailuarvo eli noin 28 540 euroa. Tämän jälkeen sukupolvenvaihdosarvo lasketaan 

ottamalla vertailuarvosta 40 prosenttia eli 11 416 euroa. Yhden osakkeen sukupolvenvaihdosarvo on 

siis 11 416 euroa ja koko yhtiön sukupolvenvaihdosarvo on 182 642 euroa (16 x 11 416 = 182 642).  

Tässä tapauksessa käytetään jakajana 16, koska yhtiön nettovarallisuutta laskiessa otetaan huomioon 

viimeisimmän tilinpäätöksen lisäksi olennaiset muutokset yhtiön taseessa, omien osakkeiden hankinta 

on olennainen muutos. Lisäksi omien osakkeiden hankinta kannattaa toteuttaa ennen 

sukupolvenvaihdosarvon laskentaa. Omien osakkeiden hankinta laskee yhtiön varallisuutta ja näin 

ollen myös yhtiön sukupolvenvaihdosarvoa. Sukupolvenvaihdosarvo taas vaikuttaa suoraan 

maksuunpantavan lahjaveron määrään. 

 

Henkilöiden Ä ja Ö lahjaverotus 

 

Henkilölle Ä tulevan omaisuuden käypä arvo on 69 020 euroa. Henkilö kuuluu ensimmäiseen 

lahjaveroluokkaan ja lahja täyttää sukupolvenvaihdoksen lahjaveron huojennuksen edellytykset. 

Lahjaveroa ei ole mahdollista jättää kokonaan maksuunpanematta, sillä osakkeista ei ole maksettu 

minkäänlaista vastiketta. Laskennassa käytetään pyöristyksiä lukujen selkeyttämiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 7. Henkilön Ä lahjaveron laskenta. 

Henkilön Ä lahjaverolaskenta   

Yritysvarallisuus käyvin arvoin                      69 020,00 €  

-Pyöristys                      69 000,00 €  

Joista vero 1. luokan mukaan                       6 380,00 €  

    

Yritysvarallisuus arvostamislain arvoin                      22 832,00 €  

-Pyöristys                      22 800,00 €  

Joista vero 1. luokan mukaan                       1 524,00 €  

    

    
Erotukset   

Vero käyvän arvon mukaan                        6 380,00 €  

Vero arvostamislain mukaan                        1 524,00 €  

Erotus 1                       4 856,00 €  

    

Yritysvarallisuuteen kohdistuva 
suhteellinen osa käyvin arvoin 

lasketusta verosta                        6 380,00 €  

-Veron vähimmäismäärä 850 euroa                          850,00 €  

Erotus 2                       5 530,00 €  

    
    

Käyvin arvoin laskettu vero                        6 380,00 €  
Pienempi erotuksista vähennetään                        4 856,00 €  

Maksuunpantava lahjavero                       1 524,00 €  
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Henkilölle Ö tulevan omaisuuden käypäarvo on 103 530 euroa. Henkilö kuuluu ensimmäiseen 

lahjaveroluokkaan ja lahja täyttää sukupolvenvaihdoksen lahjaveron huojennuksen edellytykset. 

Lahjaveroa ei ole mahdollista jättää kokonaan maksuunpanematta, sillä osakkeista ei ole maksettu 

minkäänlaista vastiketta. 

 

TAULUKKO 8. Henkilön Ö lahjaveron laskenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omien osakkeiden hankinta ja luovuttajan verotus 

 

Henkilö X luovuttaa osan osakkeistaan lahjana lapsilleen eikä saa näistä osakkeista vastiketta. Näin ei 

myöskään synny luovutusvoittoa eikä veroseuraamuksia. Henkilö X kuitenkin myy kaksi osaketta 

yhtiölle eli yhtiö hankkii omia osakkeitaan. Kauppahinta perustuu aiemmin määritettyyn käypään 

arvoon eli yhden osakkeen arvo on 34 510 euroa. Tässä tapauksessa henkilö X on hankkinut nämä 

kaksi osaketta hintaan 28 750 euroa per kappale. Näin ollen myyntitilanteessa syntyy luovutusvoittoa. 

 

TAULUKKO 9. Luovutusvoiton laskenta. 

Luovutusvoiton laskenta   

Hankintahinta      57 500,00 €  

Myyntihinta      69 020,00 €  

Luovutusvoitto   11 520,00 €  

  

 

Henkilön Ö lahjaverolaskenta   

Yritysvarallisuus käyvin arvoin                     103 530,00 €  

-Pyöristys                     103 500,00 €  

Joista vero 1. luokan mukaan                    10 520,00 €  

    

Yritysvarallisuus arvostamislain arvoin                      34 248,00 €  

-Pyöristys                      34 200,00 €  

Joista vero 1. luokan mukaan                       2 620,00 €  

    
    

Erotukset   

Vero käyvän arvon mukaan                      10 520,00 €  

Vero arvostamislain mukaan                        2 620,00 €  

Erotus 1                    7 900,00 €  

    

Yritysvarallisuuteen kohdistuva 
suhteellinen osa käyvin arvoin 

lasketusta verosta                      10 520,00 €  

-Veron vähimmäismäärä 850 euroa      850,00 €  

Erotus 2                    9 670,00 €  
    

    

Käyvin arvoin laskettu vero                      10 520,00 €  

Pienempi erotuksista vähennetään                      7 900,00 €  

Maksuunpantava lahjavero                       2 620,00 €  
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Henkilö X maksaa pääomatuloveroa tästä summasta 30 prosenttia eli 3 456 euroa (11 520 x 30 %). 

Koska kauppa on käyty käypään arvoon, ei muille osakkeiden omistajille tule veroseuraamuksia 

lahjaveron muodossa. Omien osakkeiden hankinnan ei myöskään katsota olevan peiteltyä osinkoa, 

kun kauppa on käyty käyvällä arvolla ja aiemmat mahdolliset osingot on jaettu sekä osakkeet on 

hankittu enemmistöosakkaalta. Yhtiölle tulee maksettavaksi varainsiirtoveroa 1,6 % kauppahinnasta 

eli noin 1 105 euroa (69020 x 1,6 %). 

 

Yhteenveto ja yhtiön tila sukupolvenvaihdoksen jälkeen 

 

Sukupolvenvaihdoksen jälkeen yhtiön omistajina ovat henkilö Ä 6 osaketta (37,5 %:a), henkilö Ö 5 

osaketta (31,25 %:a), henkilö Y 4 osaketta (25 %:a) ja henkilö X 1 osake (6,25 %:a). Lisäksi yhtiön 

hallussa on 4 yhtiön osaketta. Osakkeita on yhteensä 20 kappaletta. Henkilöt Ä ja Ö jatkavat yhtiön 

operatiivisessa toiminnassa ja ovat yhtiön hallituksen varsinaisia jäseniä. Henkilö Y on hallituksen 

varajäsen. Toiminta jatkuu normaalisti uusien omistajien toimesta. 

 

Veroseuraamuksia sukupolvenvaihdoksesta vastaanottajille syntyi lahjaveron muodossa yhteensä 4 

144 euroa (1 524 + 2 620). Varainsiirtoveroa ei lahjaksi saaduista osakkeista tarvitse maksaa. 

Luovuttajalle syntyi luovutusvoittoa yhtiön hankkiessa omia osakkeittaan, tästä luovutusvoitosta hän 

maksoi pääomatuloveroa 3 456 euroa. Yhtiölle tuli omien osakkeiden hankinnan myötä 

varainsiirtoveroa maksettavaksi noin 1 105 euroa. 

 

Toteutustavan valinnan perustelut  

 

Valittuun toteutustapaan päädyttiin verotuksellisista ja rahoituksellisista syistä. Henkilö X:n hallussa 

olleista kahdeksasta osakkeesta kaksi oli hankittu muutama vuosi sitten. Näin ollen näihin osakkeisiin 

ei voitu soveltaa sukupolvenvaihdosta koskevia lahjaveron verohuojennuksia. Tästä syystä osakkeet 

päätettiin myydä yhtiölle. Toinen peruste myydä osakkeet yhtiölle oli se, että henkilö X saisi vastiketta 

osakkeistaan ilman, että henkilöiden Ä ja Ö täytyisi hankkia rahoitusta maksaakseen yhtiön osakkeet. 

Henkilöille Ä, Ö ja Y ei syntynyt yhtiön omien osakkeiden hankinnasta veroseuraamuksia, koska 

osakkeista maksettiin käypä arvo. Jos yhtiö olisi maksanut osakkeista alihintaa, olisivat yhtiön muut 

osakkaat saaneet maksetun kauppahinnan ja käyvän arvon erotuksen suuruisen lahjan ja näin ollen 

joutuneet suorittamaan lahjaveroa. 

 

Täyteen lahjoitukseen loppujen osakkeiden osalta päädyttiin yhtiön korkean osakearvon vuoksi. Jos 

sukupolvenvaihdos olisi toteutettu käyvällä arvolla olisi henkilö Ä joutunut hankkimaan 51 834 euron 

(75,1 % x 69 020) ja henkilö Ö 77 751 euron (75,1 % x 103 530) rahoituksen hankkimilleen osakkeille. 

Käypänä arvona tässä tilanteessa on käytetty 75,1 prosenttia todellisesta käyvästä arvosta, koska 

tämä määrä juuri ylittää lahja- ja perintöverotuksessa yhtiön osakkeen käyvän arvon rajan. 

Lahjanluonteisessa kaupassa, jossa olisi haluttu välttää lahjavero kokonaan eli vastiketta tulisi maksaa 

vähintään 50,1 prosenttia, olisi henkilö Ä joutunut maksamaan 34 579 euroa (50,1 % x 69 020) ja 

henkilö Ö 51 868 euroa (50.1% x 103 530) osakkeistaan. Viimeksi mainittua toteutustapaa käsitellään 

tarkemmin sivuilla 30-31. Edellä mainitut summat todettiin liian suuriksi ja näin ollen päädyttiin täyteen 



         

         29 (37) 

lahjaan, jolloin jatkajille ei syntynyt velvoitetta vastikkeen maksamisesta. Luovuttajan tarpeet 

varmistettiin aiemmin kerrotulla tavalla, jossa yhtiön hankki omia osakkeitaan. Näin ollen 

veroseuraamukset ja rahoitustarve jäivät minimaalisiksi. 

 

Sukupolvenvaihdos ja sen suunnittelu toteutettiin tilintarkastajan avustuksella. Lähtökohtana oli 

toteuttaa sukupolvenvaihdos omistajien toiveiden mukaisesti. Vaihdostilanteen monialaisuuden vuoksi 

veroasiaan pyydettiin Verohallinnolta ennakkoratkaisu, jotta vältyttäisiin yllätyksiltä. Verottaja ei 

tehnyt muutoksia esitettyihin laskelmiin ja totesi ettei omien osakkeiden hankintaa katsota peitellyksi 

osingoksi. Saadun varmuuden jälkeen sukupolvenvaihdos toteutettiin aiemmin kuvatulla tavalla. 

 

Veronhuojennuksilla oli suuri merkitys yhtiön sukupolvenvaihdoksessa. Ilman huojennusta 

veroseuraamuksia olisi syntynyt henkilö Ä:lle 6 380 euroa (Taulukko 7.) ja henkilö Ö:lle 10 520 euroa 

(Taulukko 8.). Kokonaisuudessaan veroetua huojennuksista saatiin lahjaveron osalta 12 756 euroa 

(10 520 + 6 380 - 2 620 - 1 524 = 12 756). Tämä oli merkittävä etu, joka ehdottomasti kannatti 

hyödyntää. 

 

Vaihtoehtoisia sukupolvenvaihdoksen toteutustapoja Case-yrityksessä 

 

Myös kaikkien henkilö X:n omistamien osakkeiden lahjoittaminen täytenä lahjana henkilöille Ä ja Ö 

olisi ollut mahdollinen tapa toteuttaa sukupolvenvaihdos Case-yrityksessä. Koska kahteen henkilö X:n 

omistamaan osakkeeseen ei voida soveltaa sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöstä, maksetaan 

niistä suhteellinen osa käyvän arvon lahjaverosta. Kaksi osaketta on 25 prosenttia henkilö X:n kaikista 

osakkeista (2/8), näin ollen maksuunpantava lahjavero lasketaan siten, että käyvästä arvosta 

lasketusta lahjaverosta maksuunpannaan tuo 25 prosenttia. Kuvitellaan tilanne, että henkilö X aikoo 

lahjoittaa Ä:lle ja Ö:lle neljä osaketta kummallekin. Kumpikin saa yhden osakkeen johon 

sukupolvenvaihdoshuojennusta ei voida soveltaa. Osakkeen käypä arvo on edelleen 34 510 euroa. 

Koska kumpikin vastaanottaja saa yhden osakkeen, johon sukupolvenvaihdoshuojennusta ei voida 

soveltaa, on huojennuksen ulkopuolelle jäävän lahjan arvo edelleen 25 prosenttia kokonaislahjasta. 
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TAULUKKO 10. Lahjaveron laskenta 4 osakkeen osalta. 

Henkilön Ä ja Ö lahjaverolaskenta   

4 osaketta, käypä arvo                     138 040,00 €  

-Pyöristys                     138 000,00 €  

Joista vero 1. luokan mukaan                    14 660,00 €  

    

25% verosta                         3 665,00 €  

+vähimmäisvero 850 euroa                           850,00 €  

Maksuun pantava lahjavero                      4 515,00 €  

    

    

4 osakkeen vertailuarvo                     114 160,00 €  

Huojennuksen ulkopuolinen osa                      28 540,00 €  

Vertailuarvo - ulkopuolinen osa                    85 620,00 €  

    

Tästä SPV-arvo eli 40%                    34 248,00 €  

    

Lisätään huojennuksen 

ulkopuolinen osa                      28 540,00 €  

Yhteensä                    62 788,00 €  

    

Josta vero 1. luokan mukaan                      5 634,56 €  

    

 

Maksuunpantavan lahjaveron määrä on 5 634,56 euroa, koska tämä ylittää vähimmäisveron määrän 

4 151 euroa. Näin ollen Ä ja Ö olisivat joutuneet maksamaan lahjaveroa yhteensä noin 11 270 euroa 

(5634,56 + 5634,56 = 11 269,12). Verrattuna lopulliseen tapaan, jolla sukupolvenvaihdos toteutettiin, 

lahjaveroseuraamusta syntyi noin 7 125 euroa enemmän (11 270 - 4 144 = 7 125). Tässä 

luovutuksessa henkilö X ei saanut lainkaan vastiketta osakkeistaan, eikä hänelle näin ollen syntynyt 

maksuunpantavaa veroa. Jos luovutuksien kokonaisveroseuraamuksia verrataan, syntyi pelkällä 

lahjalla toteutetusta sukupolvenvaihdoksesta veroseuraamuksia noin 11 270 euroa ja lahjan sekä 

omien osakkeiden hankinnan yhdistelmällä toteutetusta sukupolvenvaihdoksesta noin 8 705 euroa 

(lahjaverot + luovutusvoiton vero + varainsiirtovero). Viimeksi mainitulla tavalla saatiin siis veroetua 

yhteensä noin 2 565 euroa. 

 

Jos lahjavero olisi haluttu välttää kokonaan, olisi henkilö Ä:n ja Ö:n maksettava osakkeista yli 50 

prosenttia niiden käyvästä arvosta. Simuloidaan tilanne, jossa henkilö X luovuttaa lahjanluonteisella 

kaupalla kummallekin kolme osaketta ja lisäksi vielä yhtiö lunastaa henkilö X:n loput kaksi osaketta. 

Käypä arvo yhdelle osakkeelle on edelleen 34 510 euroa. 
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TAULUKKO 11. Vastikkeen määrän laskenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuten Taulukko 11 osoittaa, sekä henkilö Ä että Ö olisi joutunut maksamaan osakkeistaan noin 51 870 

euroa eli henkilö X olisi saanut yhteensä noin 103 740 euroa henkilöiltä Ä ja Ö. Henkilöiden Ä ja Ö 

tulee maksaa varainsiirtoveroa siltä osin, kuin he maksavat vastiketta osakkeistaan eli noin 830 euroa 

per henkilö (1,6 % x 51 686,53). Luovutusvoiton laskenta X:n kohdalla tapahtuu hankintameno-

olettaman avulla, koska alkuperäistä hankintahintaa ei ole tiedossa. Henkilö X on omistanut 

luovutuksen kohteena olevat osakkeet yli 10 vuotta, siten käytetään hankintameno-olettamana 40 

prosenttia saadusta luovutushinnasta.  

 

TAULUKKO 12. Luovutusvoiton laskenta hankintameno-olettaman avulla. 

Henkilö X:n luovutusvoiton laskenta   

Luovutushinta                             103 740,00 €  

    

40% hankintameno-olettama                              41 496,00 €  

Luovutusvoitto                             62 244,00 €  

    

 

Luovutusvoitto saadaan laskemalla osakkeista saadut vastikkeet yhteen ja vähentämällä siitä 

hankintameno-olettama (51 870 + 51 870 – 41 496 = 62 244). Tämä luovutusvoitto on verovapaa 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytysten täyttymisen myötä. Henkilö X on kuitenkin 

verovelvollinen yhtiölle luovuttamistaan osakkeista syntyneestä luovutusvoitosta, kuten 

alkuperäisessä sukupolvenvaihdoksessa eli veroa syntyi maksettavaksi 3 456 euroa.   

 

Yhteensä luovutuksesta syntyi kustannuksia henkilö Ä:lle noin 52 700 euroa (varainsiirtovero + 

maksettu vastike). Myös henkilö Ö:lle syntyi kustannuksia 52 700 euroa. Henkilö X:lle syntyi 

kustannuksia pääomatuloveron muodossa 3 456 euroa. Yhteensä kustannuksia syntyi 108 856 euroa, 

kun edellä mainitut summat lasketaan yhteen. Verrattuna alkuperäiseen toteutustapaan, kustannuksia 

syntyi noin 100 151 euroa enemmän (108 856 – 8 705). Varsinkin vastaanottajien kannalta 

toteutustapa olisi hyvin epäedullinen. Ongelmaksi olisi myös muodostunut rahoituksen hankkiminen. 

Todennäköisempänä toteutusvaihtoehtona olisi ollut käyttää esimerkiksi apuyhtiötä, jos osakkeista 

maksettaisiin vastiketta. 

  

Henkilön Ä ja Ö maksettavan vastikkeen määrä ilman lahjaveroseuraamusta 

3 osaketta käyvällä arvolla                        103 530,00 €  

    

Josta 50,1%                         51 868,53 €  

    

  

   

Henkilö X:lle maksettavan vastikkeen 
määrä, jotta lahjaveroseuraamusta  

ei syntyisi                         51 868,53 €  
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

Kuten Case-yrityksen sukupolvenvaihdos osoitti, jokainen sukupolvenvaihdos täytyy suunnitella 

yksilöllisesti vastaamaan kyseisen yhtiön, luovuttajan ja vastaanottajan tarpeita. Tästä syystä Case-

yrityksessä käytetty toteutustapa ei sovellu käytettäväksi yleisesti parhaana tai edullisimpana tapana 

toteuttaa sukupolvenvaihdos. Kun harkitaan sukupolvenvaihdoksen toteuttamista, tulee kaikki 

mahdolliset vaihtoehdot simuloida, jolloin saadaan varmuus siitä mikä tapa on verotuksen ja 

rahoituksen kannalta edullisin. Nuorissa yhtiössä sukupolvenvaihdoksessa huojennussäädöksiä ei 

voida soveltaa, jolloin tällaisissa tilanteissa verosuunnittelu on erityisen tärkeää. Tämä korostaa 

suunnittelun tärkeyttä, sillä säästö veroseuraamuksissa voi olla merkittävä. 

 

Usein ajatellaan, että sukupolvenvaihdostilanteessa, lahjana ei kannata antaa suurta osuutta yhtiöstä 

korkean lahjaveron vuoksi. Case-yrityksen tapaus osoittaa, että huojennussäädöksien edellytysten 

täyttyessä veroseuraamukset jäävät todella pieneksi verrattuna siirtyneen omaisuuden arvoon. 

Tiedonhaun yhteydessä tulleiden ja Verohallinnon syventävien ohjeiden esimerkkien perusteella voin 

sanoa, että täysilahja huojennussäädöksien edellytysten täyttyessä on lähes aina edullisin vaihtoehto 

toteuttaa sukupolvenvaihdos verotuksen ja rahoituksen näkökulmasta. Tämä on toki aina 

tapauskohtaista, mutta kun yhtiön arvoa laskettaessa käytetään huojennussäädöksen 40 prosenttia 

yhtiön osakkeen vertailuarvosta, on tämä itsessään jo merkittävä alennus.  

 

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen hankaluutta osoittaa se, että Verohallinto on tehnyt syventävän 

ohjeen nimenomaan osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen verotuksesta. Moni yrittäjä varmasti kokeekin 

tilanteen hankalaksi ja monimutkaiseksi, ja tästä syystä yrittäjät pyytävätkin apua tilitoimistoiltaan ja 

tilintarkastajiltaan. Itsekin työtä kootessa koin monen asian olevan hieman epäselvä ja usein lakien 

tulkitsemisen avuksi olikin etsittävä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä, joilla oli annettu 

selkeämpi linjaus asiaan. Lopputuloksena kuitenkin on se, että yleispätevää ohjetta, joka kertoisi 

parhaan tavan sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen, ei ole mahdollista tehdä. Verotuksen 

käytäntöihin varmuuden saa helpoiten pyytämällä ennakkoratkaisun, jolloin vältytään yllätyksiltä. 

 

Työtä tehdessä huomasin, että verotuksen näkökulmasta sukupolvenvaihdos on hyvin monialainen ja 

lähes jokaisessa säädöksessä on jonkinlaista tulkinnan varaa. Tästä syystä monista lainkohdista ja 

tapauksista korkein hallinto-oikeus onkin joutunut antamaan ratkaisuja. Lähes kaikki korkeimman 

hallinto-oikeuden ratkaisut olivat päättyneet tilanteeseen 3-2, joka osoittaa, että korkeimmalla 

oikeustasollakaan ei olla samaa mieltä asioiden tulkittavuudesta. Yksi merkittävimmistä ratkaisuista 

on aiemmin tässä työssä, kohdassa yritystoiminnan jatkaminen mainittu 163/2018. Tässä ratkaisussa 

korkein hallinto-oikeus totesi, että yhtiön taseella olevat varat, jotka eivät kuulu elinkeinotoiminnan 

alaisiin varoihin, eivät ole huojennuskelpoisia (KHO 2018). Varat oli hankittu elinkeinotoiminnan 

tuloilla, joten päätös oli täysin eri suuntaan kuin aiempi oikeuskäytäntö. Nähtäväksi jää, linjaako 

korkein hallinto-oikeus rajaa sille, kuinka paljon taseella saa olla elinkeinotoiminnan ulkopuolisia 

varoja, kun sukupolvenvaihdoshuojennuksen myöntämistä arvioidaan.  
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Sukupolvenvaihdos synnyttää väistämättä jokaisessa toteutustavassa jonkin veroseuraamuksen, joko 

vastaanottajalle, luovuttajalle, yhtiölle tai kaikille näistä kolmesta. Näin ollen sukupolvenvaihdoksen 

toteuttamista on myös aina tarkasteltava verotuksen kannalta. Huolellisella verosuunnittelulla on 

mahdollista säästää jopa tuhansia euroja veroseuraamuksissa. Koska sukupolvenvaihdos on 

mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla, on näin ollen myös verosuunnitteluun paljon eri 

mahdollisuuksia. Verosuunnittelua voi tehdä esimerkiksi simuloimalla eri toteutustapoja ja vertaamalla 

niitä toisiinsa. Epäselvemmissä tilanteissa kannattaa etsiä aikaisempaa oikeuskäytäntöä, näin on 

mahdollista ennakoida laskelmissa tulevia veroseuraamuksia. Lisäksi kannattaa seurata esimerkiksi 

hallituksen esityksiä aiheeseen liittyen, koska näin voi ennakoida tulevaa verolainsäädäntöä. 

 

Verotuksen kannalta selkeästi tärkeimmät huomioon otettavat asiat ovat ensinnäkin arvonmääritys, 

sillä se vaikuttaa esimerkiksi suoraan mahdolliseen kauppahintaan sekä lahjaveron määrään. Toinen 

huomioon otettava seikka on huojennussäädöksien mahdollinen soveltaminen. Huojennussäädökset 

antavat niin merkittävät edut, että sukupolvenvaihdosta kannattaa jopa viivästyttää tai siirtää 

eteenpäin, jos huojennusedellytysten täyttyminen on kiinni esimerkiksi 10 vuoden määräajasta. 

 

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa kannattaakin jo hyvissä ajoin hankkia selvitykset esimerkiksi 

siitä, milloin luovuttajan osakkeet on hankittu, millä tavalla ja arvolla sekä millaista omaisuutta yhtiöllä 

itsellään on. Hyvissä ajoin aloitettu suunnittelu mahdollistaa oikean ratkaisun löytämisen. 

Verosuunnittelu on tärkeää kaikkien osapuolien kannalta. Tekemällä verosuunnittelua kaikkien 

osapuolien näkökulmasta, on mahdollista löytää sellainen ratkaisu, jossa kaikilla osapuolilla on 

kohtuullinen veroseuraamus, tai jossa veroseuraamukset halutaan kohdistaa vain tietylle osapuolelle.  

 

Lähteissä ja tutkimuksissa korostui, että yrittäjät kokivat suureksi ongelmaksi sen, että yritystoiminnan 

jatkajaa on hankala löytää lähipiiristä ja että nuorempi sukupolvi ei halua toimia yrittäjänä. Myös omat 

kokemukseni monista itseäni nuoremmista henkilöistä vastaavat tutkimustuloksia. Varsinkin 

työelämässä olen huomannut, että moni pyrkii välttämään vastuuta ja moni tuntuu käyvän töissä vain 

pakosta. Yrittäjyys on kuitenkin todella vastuullista ja vaatii omistautumista ja kutsumusta 

onnistuakseen. Maataloudessa ongelma ei ole ehkä niin suuri, sillä lapset kasvavat pienestä asti 

maatalouden töihin ja ovat näin myös valmiita siirtymään päävastuulliseksi, kun sen aika on. Ongelma 

onkin riippuvainen yhtiön toimialasta ja koosta. Myös Omistajavaihdosbarometrin mukaan mitä 

pienempi yhtiö on, sitä hankalampi jatkajaa on löytää (Omistajanvaihdosfoorumi 2018, 38). 

 

Talouden ja työpaikkojen kannalta Suomessa mielestäni sukupolvenvaihdosta tulisi helpottaa vielä 

lisää. Helpottamalla sukupolvenvaihdosta entisestään varmistettaisiin yrityksien jatkuvuus ja 

työpaikkojen säilyminen. Kannustimena yritystoiminnan jatkamiselle voisi olla esimerkiksi jokin tuki tai 

alkuvaiheessa verohuojennus varsinaisesta yhtiön toiminnasta. Myös mahdollisten ulkopuolisten 

jatkajien kannalta veroseuraamuksia voisi huojentaa jo nykyisen käytännön lisäksi, esimerkiksi 

tilanteissa, joissa jatkaa ei vain löydy perhepiiristä.  

 

Luovuttajan kannalta ongelmaksi muodostuu myös se, että onko toimeentulo turvattu 

tulevaisuudessa, kun yritys ei tuo enää tuloja. Rahoitusongelmien takia sukupolvenvaihdostilanteessa 
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osakkeet luovutetaan usein vastikkeetta, ja näin ollen luovuttaja usein jää ilman taloudellista turvaa. 

Tilanne on parempi, kuten Case-yrityksen tapauksessa, jos yhtiöllä on varaa hankkia omia 

osakkeitaan. Tällöin myös luovuttajan toimeentulo turvautuu, kun yhtiö maksaa vastiketta osakkeista. 

Kun tilannetta tarkastellaan vastaanottajan kannalta, sitoutuu jatkaja useaksi vuodeksi 

yritystoimintaan ilman täyttä varmuutta siitä, kuinka yritys tulee pärjäämään. Myös tilanteessa, jossa 

sukupolvenvaihdoshuojennuksia on sovellettu, tulee jatkajalle paine jatkaa yritystoimintaa vähintään 

viisi vuotta, koska muutoin verohuojennuksesta saatu etu menetetään. Kolmantena kohtana jatkajaa 

saattaa rasittaa juurikin rahoituksen hankkiminen, eli useimmissa tapauksissa lainan nostaminen. 

 

Rahoitus onkin noussut kolmanneksi suurimmaksi ongelmaksi sukupolvenvaihdoksissa heti jatkajan 

löytymisen ja arvomäärittämisen jälkeen omistajavaihdosbarometrin mukaan. Rahoitusongelmien ja 

jatkajan löytymisen hankaluuden vuoksi, vuonna 2018 Omistajanvaihdosfoorumin teettämän kyselyn 

mukaan noin 22 prosenttia kyselyyn vastanneista yrittäjistä arvioi lopettavansa yritystoiminnan 

kokonaan. Vaikka tutkimuksen lopputuloksena olikin, että yrittäjät näkevät tulevaisuuden 

positiivisempana kuin aiemmin, on omistajanvaihdosten läpivieminen yrittäjien mielestä kuitenkin yhä 

haasteellista. Vaativimpia kysymyksiä ovat juurikin ostajan tai jatkajan löytäminen, arvonmääritys, 

rahoitus ja verotus. Näihin yrittäjät toivovat helpotusta ja työkaluja. (Omistajanvaihdosfoorumi 2018.) 

 

Yksi tärkeimmistä asioista mielestäni on kuitenkin itse sukupolvenvaihdoksen suunnittelun 

aloittaminen tarpeeksi ajoissa. Jos perhepiirissä on tuleva jatkaja jo tiedossa, kannattaa perehdytys 

yhtiön toimintoihin aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Sukupolvenvaihdosta ei ole pakko 

toteuttaa kerralla vaan sen voi toteuttaa myös osissa, esimerkiksi 10 vuoden aikana. Tarpeeksi ajoissa 

aloitetulla suunnittelulla vältytään sellaiselta tilanteelta, jossa sukupolvenvaihdos tuleekin eteen 

äkillisesti, eikä mihinkään ole varauduttu.  

 

Sain työn toimeksiantona tilintarkastusyhteisöltä, joka on myös työnantajani. Ensisijaisena 

tarkoituksena oli oma oppimiseni ja syventävän tiedon hankkiminen. Toissijaisena tarkoituksena oli 

rakentaa työ, jota voitaisiin hyödyntää tulevissa sukupolvenvaihdostoimeksiannoissa. Hankkimaani 

tietoa pystyn hyödyntämään tulevaisuudessa työssäni merkittävästi, mikä oli myös toimeksiantajani 

tavoite. Toimeksiantajan kannalta oppinäytetyö oli siis mielestäni onnistunut.  

 

Yleisesti ja yhteiskunnallisesti työn merkittävyys ei ole kovin suuri. Jos työllä ei olisi ollut 

toimeksiantajaa, olisi työn aihetta pitänyt vaihtaa käsittelemään esimerkiksi osakeyhtiön 

sukupolvenvaihdokseen liittyviä muutoksia oikeuskäytännössä. Käsittelemällä tuoreimpia tapauksia ja 

analysoimalla niiden merkitystä, olisi merkittävyys yhteiskunnallisesti ollut paljon suurempi. 

Opinnäytetyöni voi kuitenkin helpottaa joitakin ulkopuolisia käyttäjiä esimerkiksi 

sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa, etenkin verosuunnittelussa, sillä siihen on koottu tietoa 

useammasta eri tietolähteestä.  

 

Itseni kannalta opinnäytetyö oli merkittävä, sillä opin paljon uusia asioita, joita pystyn hyödyntämään 

varmasti tulevaisuudessa. Työn tekeminen on myös kehittänyt ajanhallinta-, suunnittelu- ja 

tiedonhauntaitojani merkittävästi. Opittavaa minulla jäi sukupolvenvaihdoksesta ja sen verotuksesta 
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varsinkin niiden osa-alueiden osalta, joita en käsitellyt työssäni. Näitä osa-alueita olivat esimerkiksi 

sukupolvenvaihdoksen toteutuminen perintönä sekä muut sukupolvenvaihdosta valmistelevat 

yritysjärjestelyt. Myös verotuksen jatkuvan muuttumisen vuoksi, opittavaa tulee jatkuvasti lisää. 

Päivittyvä oikeuskäytäntö ja kehittyvä verotus ovatkin suurimmat syyt, miksi tätä opinnäytetyötä tulee 

päivittää aina kyseisen tarkasteluajankohdan mukaiseksi. Ilman ajanmukaista tietoa, työ menettää 

arvonsa kokonaan, varsinkin toimeksiantajan käytössä. Tulevaisuudessa työ tuleekin varmasti 

kehittymään vielä enemmän soveltuvaksi toimeksiantajan käyttöön. 
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