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The purpose of this study was to examine the succession process of a limited fami-

ly company. The aim of this study was to find factors of advantageous and suc-

cessful succession. The main goal of this study was to clarify how the succession 

should be carried out the way it would be as cheap as possible for the both parties. 

Hereby attention was in donation tax, transfer tax, capital gain tax and possible tax 

relief.  Besides, the attention was paid in psychological factors of a successful suc-

cession such as renunciation and challenges of succession. 

The study was executed as a qualitative case-study. The study material was based 

on interviews and financial statement of a case-company. The case-company suc-

cession was modeled by gift-like sales and gift. The results were that the cheapest 

way to execute the succession in the case-company was to pay 10 percent of 

company’s fair value or with a gift. The study showed that the succession is a time-

consuming and challenging process. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan yleisesti yrityksen siirtämistä samaan 

perhepiiriin kuuluvalle henkilölle siinä tarkoituksessa, että kyseinen henkilö jat-

kaa yritystoimintaa. Sukupolvenvaihdoksen tavoitetta voidaan tarkastella luopu-

jan, jatkajan, yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmasta, ja näiden tahojen intres-

sit ovat monessa suhteessa hyvin yhteneväiset. Sukupolvenvaihdoksen yksi 

keskeisimmistä tavoitteista on järjestelyn kustannusten minimoiminen. Kustan-

nuksia aiheuttavat prosessin suunnittelu ja toteutus, jossa vero- ja rahoituskus-

tannukset nousevat merkittävään rooliin. (Juusela & Tuominen 2010, 13-14) 

Sukupolvenvaihdos tulee nähdä laajana kokonaisuutena, johon kuuluvat kes-

keisesti vaihdoksen toteutusmenetelmä, yrityskulttuuri, lainsäädäntö, taloudelli-

set seikat, psykologiset tekijät, johtajuuden kehittyminen sekä exit-strategiat (Ip 

& Jacobs 2006, 326). Sharma et al. (2003) huomasivat tutkimuksessaan, että 

sukupolvenvaihdosprosessin onnistumiseen vaikuttavat ennen kaikkea luopu-

jan luontainen taipumus astua sivuun, jatkajan halukkuus jatkaa yritystoimintaa 

ja sukupolvenvaihdoksen huolellinen suunnittelu. Sambrookin (2005) mukaan 

perheyrityksen sukupolvenvaihdoksen onnistumisen kannalta keskeisessä 

asemassa ovat jatkajan liiketaloudellinen koulutus sekä se, kuinka luopuja on-

nistuu siirtämään tietoa ja osaamistaan jatkajalle.  

Perheyritysten liitto (2011) määrittelee perheyrityksen seuraavasti:  

• Äänivaltaenemmistö on luonnollisella henkilöllä, hänen puolisollaan tai 

muulla hänen sukunsa jäsenellä 

• Äänivaltaenemmistö voi olla välillistä tai välitöntä 

• Vähintään yksi saman perheen jäsen on mukana yrityksen johdossa tai 

hallinnossa 

Perheyritykset muodostavat hyvin ainutlaatuisen ryhmän, ja ainutlaatuisuus 

johtuu pääosin perheen ja yrityksen keskinäisestä vuorovaikutuksesta sekä 



2 
 

niiden välisestä jännitteestä (Elo-Pärssinen & Talvitie 2010, 14). Perheyrityksiä 

voidaan pitää hyvin heterogeenisena ryhmänä, ja ne eroavat toisistaan ennen 

kaikkea vallitsevan yrityskulttuurin osalta (Neubauer 2003, 269). Lisäksi per-

heenjäsenten toisilleen jakama hiljainen tieto sekä perheenjäsenten keskinäi-

nen lojaalisuus voi luoda perheyritykselle kilpailullisen etulyöntiaseman suh-

teessa ei-perheyrityksiin (Ram & Jones 2002, 157-158).  Perheyrityksellä on 

monia erityispiirteitä verrattuna ei-perheyritykseen. Perheenjäsenet tukevat 

toisiaan varauksetta, perheenjäsenten välinen suhde on tiivis ja syvä, perheyri-

tyksessä kunnioitetaan perinteitä, perheyrityksessä on lukuisia kirjoittamattomia 

sääntöjä, eivätkä voitto ja kasvu ole useinkaan perheyrityksen tärkeimpiä ta-

voitteita (Dyer & Handler 1994, 75).  

Sukupolvenvaihdokseen liittyy aina keskeisesti tunteita, asenteita ja ennakko-

luuloja sekä sosiaalisia ja kulttuurisia paineita, jotka tulee kohdata ja käsitellä. 

Sukupolvenvaihdos tulisi toteuttaa huolellisesti suunniteltuna vaiheittaisena 

prosessina. Luopujan kannalta haasteellista on asennoituminen luopumiseen, 

sillä kyseessä on usein elämäntyöstä luopuminen. Luopumisen vaikeutta voi-

daan helpottaa siten, että sukupolvenvaihdos toteutetaan vaiheittain. Jatkajan 

tulee sitoutua yrityksen vetovastuuseen. Vetovastuun siirtäminen jatkajalle liian 

nopeassa aikataulussa voi olla haitallista, koska jatkajan valmiuden yrityksen 

johtamiseen eivät synny hetkessä. Kohdeyrityksen kannalta sukupolvenvaih-

dos voi merkitä huomattavia muutoksia yrityksen toimintaan juuri jatkajan eri-

laisten näkemysten ja tavoitteiden seurauksena. Pienen perheyrityksen omista-

ja ja yritys samaistuvat usein, jolloin omistajan henkilökohtaisilla ominaisuuksil-

la on erityisen suuri merkitys yrityksen menestymisen kannalta. Omistajanvaih-

doksessa yrityksen elinkelpoisuuden säilyminen on haaste, sillä omistusjärjes-

telyissä ei tule tuhota kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä. Sukupolvenvaih-

dosprosessi muodostuukin useissa tapauksissa erittäin kriittiseksi vaiheeksi 

yrityksen elinkaaressa, jonka vaikutukset näkyvät kasvavina vaikeuksina ja 

konkursseina. Toisaalta taas sukupolvenvaihdos on tuhoon tuomittu, mikäli 

yrityksen liikeidea ei ole taloudellisesti kannattava.  Sukupolvenvaihdosproses-



3 
 

sin tulisi käynnistyä hyvissä ajoin ennen yritysvarallisuuden luovutusta ja varsi-

naista omistajanvaihdosta. Useissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että onnistu-

neen sukupolvenvaihdoksen suunnittelu tulisi aloittaa 3-5 vuotta ennen kuin 

varsinaiset ratkaisut tehdään. Menettelytapojen valinnassa tulee huomioida, 

että eri toimenpiteet kestävät eri ajan. Tämän lisäksi ajalla on erityinen merkitys 

verotuksen kannalta, sillä tiettyjä verohuojennuksia voidaan hyödyntää tehok-

kaasti vasta tiettyjen määräaikojen täytyttyä. (Immonen & Lindgren 2006, 15-

17, 23) 

Yritys on jatkuvasti tekemisissä eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa. Erityisen suuri merkitys on sopimuskumppaneilla, kuten tavarantoimit-

tajilla, rahoittajilla, alihankkijoilla sekä asiakkailla. Sidosryhmäsuhteiden kannal-

ta ei ole yhdentekevää, kuka on yrityksen johtaja, ja sidosryhmien luottamus 

voi rakentua osittain tai kokonaan perheyrittämisen varaan. Omistajanvaihdos 

koetteleekin yrityksen sidosryhmien luottamusta yritystoiminnan jatkuvuuteen.  

Tämän takia jatkaja tulee ajaa yritykseen sisään joustavasti siten, että sidos-

ryhmät ja yhteistyökumppanit voivat suhtautua luottamuksella jatkajaan. (Im-

monen & Lindgren 2006, 18; Koiranen 2000, 10) 

Yrityksen sukupolvenvaihdos koskettaa vuosittain lukuisia suomalaisia yrityk-

siä, ja niiden määrä tulee lisääntymään tulevina vuosina, mikä johtuu suurten 

ikäluokkien eläkkeelle siirtymisestä. Suomen Yrittäjien mukaan lähitulevaisuu-

dessa on odotettavissa peräti 40 000 sukupolvenvaihdostilannetta Suomessa.  

Perheyritykset pyrkivät löytämään sopivan jatkajan ensisijaisesti perheen sisäl-

tä, mutta usein jatkajaa joudutaan etsimään ulkopuolelta. Vaikuttaakin siltä, 

että omistajanvaihdosta tarvitsevia yrityksiä on enemmän kuin potentiaalisia 

jatkajia. Koska perheenjäsenten määrä on aina rajallinen, sisäiseen vaihdok-

seen sisältyy myös suurempi riski. (Immonen & Lindgren 2006, 5, 15; Elo-

Pärssinen & Talvitie 2010, 31-32; Bjuggren & Sund 2001, 11) Price Water 

House Coopersin tekemän selvityksen mukaan peräti 84 prosenttia perheyri-

tyksistä haluaa siirtää yrityksen seuraavalle sukupolvelle, mutta vain kolman-

nes onnistuu tässä (Elo-Pärssinen & Talvitie 2010, 87-88). 
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Sukupolvenvaihdoksessa luopujan ja jatkajan tulee yhdessä pohtia yrityksen 

tulevaisuuden strategioita ja linjauksia. Tällöin käydään läpi yrityksen toiminta, 

sen eri prosessit sekä tavoitteet. Huolestuttavaa on etenkin se, että valtaosa 

suomalaisista pk-yrityksistä ei koe sukupolvenvaihdosta ajankohtaiseksi. Täl-

löin sukupolvenvaihdostilanne voi tulla eteen yllättäen, jolloin suunnitteluun ei 

jää riittävästi aikaa. Siksi on erittäin tärkeää, että sukupolvenvaihdos nähdään 

luonnollisena osana yritystoiminnan dynamiikkaa, jossa uusi sukupolvi luo uut-

ta liiketoimintaa vanhan päälle.  Luopujan tulee myös ymmärtää, että väistämä-

tön sukupolvenvaihdos ei merkitse suinkaan vanhemman sukupolven työn mi-

tätöitymistä. (Heinonen 2005, 15-16; Kuusisto & Kuusisto 2008, 64) Sukupol-

venvaihdoksen huolellinen suunnittelu on avainasemassa vaihdoksen onnistu-

misen kannalta. Suunnittelun tulisi olla dynaaminen, systemaattisesti etenevä 

prosessi, jossa potentiaalinen jatkaja tunnistetaan ja hänen kykyjä kehitetään 

tulevaisuutta varten (Maginn 2008, 40). National Association of Corporate Di-

rectors teki vuonna 2009 survey-tutkimuksen, josta ilmeni, että 43 prosentilla 

Yhdysvaltojen julkisista yrityksistä ei ollut virallista sukupolvenvaihdossuunni-

telmaa (Zhang & Rajagopalan 2010, 455-456). Samanlaiseen johtopäätökseen 

ovat päätyneet lukuisat muutkin tutkijat, oli kyseessä sitten julkinen tai yksityi-

nen yritys. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelun tulisi pitää sisällään asian-

omaisten roolien selkeyttämisen, vastuiden määrittämisen ja luopujan roolin 

määrittämisen omistajuuden vaihdoksen jälkeen (Sharma et al. 2000, 233-

234). Sonfield ja Lussier (2004) huomasivat tutkimuksessaan mielenkiintoisen 

yksityiskohdan, jonka mukaan yrityksen ensimmäinen sukupolvenvaihdos piti 

sisällään vähemmän suunnittelua kuin toinen ja kolmas. 

 

1.2 Sukupolvenvaihdoksen aikaisempi tutkimus 

Sukupolvenvaihdosprosessia on tutkittu varsin monipuolisesti useista eri näkö-

kulmista, koska aihepiiri on ymmärretty varsin merkittäväksi. Sukupolvenvaih-

doksen tieteellinen kirjoittelu oli vielä 1970 luvulla varsin vähäistä, mutta sen 
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jälkeen aiheen kiinnostavuus tutkijoiden silmissä on lisääntynyt räjähdysmäi-

sesti. Kesnerin ja Seboran (1994, 272) tekemä survey-tutkimus osoitti, että su-

kupolvenvaihdosta käsittelevät artikkelit ovat lisääntyneet 250 prosentilla sitten 

vuoden 1970. Seuraavaksi esitetyt poiminnat osoittavat, kuinka laaja-alaisesti 

aihetta on tutkittu. 

Friedman (1986) tutki sukupolvenvaihdoksen suunnittelun tehokkuutta. Hän tuli 

siihen johtopäätökseen, että yrityksillä, joissa sukupolvenvaihdos saa koko 

henkilökunnan tuen ja vaihdosprosessia voidaan pitää virallisen kirjoitetun 

suunnitelman tuloksena, oli parempi maine ja menestyivät taloudellisesti pa-

remmin verrattuna yrityksiin, joissa sukupolvenvaihdosprosessi oli epäonnistu-

nut. Edellä mainitut hyvän suunnitteluprosessin piirteet takaavat myös sukupol-

venvaihdoksen suunnittelun tehokkuuden. 

Lee et al. (2003) tutkivat, minkä tyyppiset omistaja-johtajat laativat todennäköi-

semmin virallisen sukupolvenvaihdossuunnitelman. Kyselyyn vastanneista yri-

tyksistä vain 20 prosentilla oli virallinen sukupolvenvaihdossuunnitelma. Tutki-

muksessa ilmeni, että hyvää taloudellista tulosta tekevät yritykset laativat to-

dennäköisemmin kirjoitetun sukupolvenvaihdossuunnitelman. Kirjoitetun suku-

polvenvaihdossuunnitelman todennäköisyyttä lisäsi myös se, että yrityksen 

työntekijöistä valtaosa oli perheenjäseniä. Perheyritysten johtajat olivat keski-

määrin vanhempia niissä tapauksissa, joissa yrityksellä oli sukupolvenvaihdos-

suunnitelma. Suurin osa niistä yritysten johtajista, jotka olivat laatineet virallisen 

sukupolvenvaihdossuunnitelman, olivat naimisissa olevia valkoihoisia miehiä. 

Tutkimuksessa mukana olleista 189 naisjohtajasta vain kuusi oli laatinut kirjalli-

sen sukupolvenvaihdossuunnitelman. Johtajan koulutuksella, etnisellä taustalla 

tai terveyden tilalla ei näyttänyt olevan merkittävää vaikutusta suunnitelman 

olemassaoloon.  

Brown ja Roger (1999) tutkivat sukupolvenvaihdoksen suunnittelua kyselytut-

kimuksen avulla. Tutkimuksella pyrittiin saamaan selvyyttä etenkin seuraaviin 

kysymyksiin: Onko perheyrityksen omistaja laatinut virallisen sukupolvenvaih-
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dossuunnitelman? Onko suunnitelman laatiminen riippuvainen omistajan iästä? 

Onko suunnitelma riippuvainen siitä, kuinka ison osan luopuja omistaa yrityk-

sestä? Onko suunnitelma riippuvainen yrityksen koosta? Mitä tekijöitä luopuja 

pitää tärkeinä suunnitellessaan vaihdosta? Tutkimuksen mukaan sukupolven-

vaihdosprosessi näyttää olevan melko samanlainen, oli yritys sitten pieni tai 

suuri, julkinen tai yksityinen. Suunnittelun tuomat edut liittyvät verojen mini-

moimiseen, yrityksen jatkuvuuden turvaamiseen, tieto-taidon siirtämiseen sekä 

strategisiin tavoitteisiin. Useat tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että pienet 

yritykset suhtautuvat varsin piittaamattomasti sukupolvenvaihdoksen suunnitte-

luun. Syitä tälle ovat luopujan kuolemanpelko, potentiaalisen jatkajan löytämi-

sen haastavuus sekä luopujan vastahakoisuus eläkkeelle siirtymiseen. Tämä 

tutkimus osoitti, että valtaosa johtajista ei ollut suunnitellut sukupolvenvaihdos-

ta. Suurella osalla vastaajista oli kuitenkin jonkinlainen käsitys siitä, mitä liike-

toiminnalle tapahtuu, kun he jäävät eläkkeelle. Kirjallisuuskatsauksessa ei löy-

tynyt yhteyttä vaihdoksen suunnittelun ja luopujan iän välille. Tässä tutkimuk-

sessa sellainen yhteys kuitenkin löytyi. Hieman alle puolet 45-54-vuotiaista joh-

tajista oli suunnitellut sukupolvenvaihdosta ja tasan puolet 55-65-vuotiaista. 

Epäonnistumisen pelko yrityksen siirtämisessä seuraavalle sukupolvelle on 

merkittävin syy, miksi yritys siirretään harvoin seuraavalle ja vieläkin harvem-

min sitä seuraavalle sukupolvelle. Tämän tutkimuksen vastaajista 62 prosenttia 

oli toisen tai kolmannen sukupolven johtajia. Tämä lukema osoittautui suureksi, 

sillä aikaisemmassa tutkimuksessa vain 24 prosenttia yrityksistä oli siirretty 

seuraavalle sukupolvelle. Tämä tutkimus osoitti, että omistusosuuden suuruus 

vaikuttaa sukupolvenvaihdoksen suunnittelun määrään. Niillä, joilla oli suurem-

pi omistusosuus, suunnittelivat sukupolvenvaihdosta enemmän. Tutkimuksessa 

ilmeni myös, ettei yrityksen koolla ollut suoranaista vaikutusta suunnittelun 

määrään. Kyselyyn vastanneista kaikki osasivat kertoa, mitä he odottivat jatka-

jalta, vaikka suurin osa vastaajista ei ollut tehnyt suunnitelmaa jatkajan löytä-

miseksi. Tärkeimmät jatkajaan kohdistuvat kriteerit olivat työkokemus vastaa-

vanlaisissa tehtävissä sekä riittävä liiketaloudellinen osaaminen.  
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Lukuisat sukupolvenvaihdosta käsittelevät tutkimukset ovat osoittaneet, että 

huolellisesti laadittu suunnitelma edesauttaa sukupolvenvaihdoksen toteutusta. 

Täten sukupolvenvaihdossuunnitelman puuttuminen luo esteen vaihdoksen 

onnistumiselle. Astrachan ja Kolenko (1994) eivät löytäneet kuitenkaan min-

käänlaista korrelaatiota laaditun sukupolvenvaihdossuunnitelman ja yrityksen 

toiminnan jatkuvuuden väliltä empiirisessä tutkimuksessaan.  

Behan et al. (2009) tutkivat väistyvän toimitusjohtajan korvaamista. Useissa 

tapauksissa hallituksen jäsen siirtyi yrityksen operationaaliseen johtoon. Tutki-

muksessa kiinnitettiin huomiota myös niihin käytännön toimiin, joiden avulla 

sukupolvenvaihdos toteutuisi tehokkaasti ja onnistuneesti. Yleinen näkemys oli, 

ettei luopujan tule kontrolloida vaihdosprosessia yksin. Mikäli luopuja vaikutti 

yksin liikaa vaihdosprosessiin, sukupolvenvaihdoksen suunnittelu tulisi lykkään-

tymään. Tutkimus osoitti, että useimmissa tapauksissa virkaatekevä toimitus-

johtaja ja hallitus päättävät yhdessä uudesta toimitusjohtajasta. Tutkimus osoitti 

myös, että väistyvän toimitusjohtajan tärkein tehtävä vaihdosprosessissa on 

potentiaalisen jatkajan mentorointi ja valmistaminen johtajuuden siirtoon. Myös 

riittävän pitkän suunnitteluajan pituus korostui, ja yleisin vastaus prosessin tar-

vittavalle ajanjaksolle oli viisi vuotta. Tutkimuksessa puntaroitiin myös yrityksen 

sisältä ja ulkoa rekrytoitavia jatkajia. Suurin osa vastaajista palkkaisi jatkajan 

ensisijaisesti yrityksen sisältä. Kuitenkin tilanteessa, jossa kyseessä on kasvu-

yritys, ulkoa tulevan toimitusjohtajan palkkaaminen koettiin perustelluksi. 

Zhang ja Rajagopalan (2010) vertailivat ulkoa ja sisältä rekrytoituja johtajia. 

Tutkimuksessa ilmeni, että mikäli uusi johtaja teki strategisia muutoksia kolmen 

ensimmäisen vuoden aikana, muutokset johtivat yhtä hyvään yrityksen kannat-

tavuuteen, oli johtaja palkattu ulkoisilta tai sisäisiltä markkinoilta. Tutkimukses-

sa kävi myös ilmi, että kolmen ensimmäisen vuoden jälkeen yrityksen ulkopuo-

lelta rekrytoidun toimitusjohtajan tekemät rohkeat strategiset muutokset olivat 

enemmän häiritseviä ja haitallisia yrityksen suorituskykyyn kuin sisäisesti rekry-

toidun toimitusjohtajan tekemät muutokset. Tämä johtuu siitä, että ulkoa rekry-

toidut toimitusjohtajat haluavat tehdä aluksi suuriakin muutoksia ja erottua sel-
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västi edeltävästä toimitusjohtajasta. Sisäisesti rekrytoitu toimitusjohtaja tuntee 

paremmin yrityksen vahvuudet ja heikkoudet, kun taas ulkoa rekrytoitu toimi-

tusjohtaja on parempi kulujen leikkaamisessa.   

Myös Wasserman (2003) tutki, tulisiko uusi johtaja rekrytoida yrityksen sisäisil-

tä vai ulkoisilta markkinoilta. Ulkoa tuleva johtaja tekee enemmän muutoksia 

organisaatioon, hänelle maksetaan enemmän palkkaa ja hän saavuttaa korke-

amman statuksen kuin yrityksen sisältä palkattu johtaja. Tutkimus osoitti, että 

suuremmissa yrityksissä hallitus on haluttomampi palkkaamaan ulkopuolisen 

johtajan, ellei yrityksellä mene erityisen huonosti. Tutkimuksessa ilmeni myös, 

että suurissa yrityksissä jatkaja löytyy useimmin yrityksen sisältä. Tämä johtuu 

siitä, että suuressa yrityksessä on enemmän potentiaalisia jatkajia runsaslu-

kuisamman henkilöstön johdosta. 

Stavroun (1999) tutki perillisten aikomuksia jatkaa perheyritystä. Survey-

tutkimuksessa haastateltiin yliopistotason opiskelijoita, jotka olivat iältään 18-

28-vuotiaita. Valittua ikäjakaumaa perusteltiin sillä, että valtaosa tuon ikäisistä 

yliopisto-opiskelijoista haluaa mahdollisesti työskennellä perheyrityksessä ja 

luoda siellä myös uraa. Tutkimukseen vastanneista opiskelijoista ainoastaan 20 

prosenttia ei halunnut työskennellä perheyrityksessä. Tutkimustulos osoittaakin 

perheyrityksen vetovoiman yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Malisen ja 

Vento-Vierikon (2003) tutkimus toi esiin myös sen, että mitä suuremmasta per-

heyritys on kyse, sitä houkuttelevampi se on jatkajan näkökulmasta. 

Wasserman (2003) tutki, miten pienen perheyrityksen sukupolvenvaihdos ero-

aa suuryrityksen omistajanvaihdoksesta. Lähes kaikki aikaisempi sukupolven-

vaihdosta koskeva tutkimus oli koskettanut suuria noteerattuja yrityksiä, joka 

johtui pääasiassa siitä, että niiden aineistoa oli helpompi saada. Suurimmaksi 

eroksi osoittautui se, että pienessä perheyrityksessä omistaja-toimitusjohtajan 

ja yrityksen välillä on kiinteämpi suhde, jonka lisäksi perheyrityksen omistajalla 

on enemmän päätösvaltaa osake-enemmistön turvin. Perheyrityksen yksi 

omaispiirre on se, että luopuva toimitusjohtaja jää usein yrityksen taustavaikut-
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tajaksi varsinaisen sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Suurissa yrityksissä omista-

ja ja toimitusjohtaja ovat usein eri henkilöitä. Tämä voi johtua omistajien puut-

teellisista johtamistaidoista, eikä heillä ole usein aikaa johtaa yritystä, jolloin on 

luontevaa palkata agentti yrityksen operatiiviseen johtoon. Perustaja-

toimitusjohtaja eroaa ammattijohtajista monin eri tavoin. Ammattijohtajat ovat 

keskimäärin vanhempia, heillä on enemmän työkokemusta ja heille maksetaan 

enemmän, mutta he omistavat puolestaan yrityksestä pienemmän osan.  

Malinen (2004) pyrki kuvailemaan tutkimuksessaan suomalaisen sukupolven-

vaihdoksen erityispiirteitä. Tutkimus osoitti, että vaihdoksen teknistä osa-

aluetta, johon kuuluu muun muassa verotus, ei koettu haastavimmaksi suoma-

lasten yrittäjien keskuudessa. Verotusta pidettiin haastavana paljolti sen vuok-

si, ettei sukupolvenvaihdosta oltu suunniteltu perusteellisesti. Vaikeimmiksi sei-

koiksi osoittautuvat ulkopuolisen avun saaminen suunnitteluun sekä yrityksen 

jatkajan löytyminen. Uusimmat laadulliset tutkimukset osoittavat, että suoma-

laisen pienen perheyrityksen sukupolvenvaihdosprosessin ongelmat ovat sa-

mankaltaisia kuin muuallakin Euroopassa. Tutkimuksessa ilmeni myös, että 25 

prosenttia suomalaisista yrityksistä kohtaa sukupolvenvaihdoksen lähivuosien 

aikana, ja näistä yhdeksän prosenttia koki vaihdosprosessin ikäväksi tilanteek-

si. Tutkimuksen perusteella suurimmat syyt sukupolvenvaihdokselle tai muun-

laiselle vaihdokselle olivat luopujan korkea ikä, kannattamaton liiketoiminta, 

terveydelliset syyt ja halu viettää enemmän aikaa perheen kanssa. 

Kauppaministeriö (2001) tutki suomalaisten yritysten sukupolvenvaihdosta. 

Tutkimuksessa ilmeni, että 33 prosenttia yrityksistä tulee kohtaamaan sukupol-

venvaihdoksen seuraavan 10 vuoden aikana. Maantieteellisesti erityisesti Poh-

janmaa, Varsinais-Suomi ja Uusimaa olivat alueita, joissa sukupolvenvaihdos 

tulisi olemaan kaikista ajankohtaisin. Tutkimus osoitti lisäksi, että 46 prosentilla 

yrittäjistä oli konkreettinen sukupolvenvaihdossuunnitelma, ja näistä 54 prosen-

tilla potentiaalinen jatkaja oli jo löytynyt. Niissä tapauksissa, joissa jatkaja oli 

tiedossa, 83 prosentissa tapauksista jatkaja tuli perheen sisältä.  
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Ulkopuolisen ammattimaisen avun käyttöä suositellaan yleisesti sukupolven-

vaihdosprosessin läpiviemiseksi. Vaihdos edellyttää muun muassa hyvää lain-

säädännön tuntemusta, jota yrittäjällä harvoin on. Muun muassa Lea (1991) 

puhuu ulkopuolisen avun käytön puolesta. Hänen mukaan perheyrityksen tulisi 

tukeutua konsultteihin, lakimiehiin, tilintarkastajiin sekä taloudellisiin neuvonan-

tajiin, jotta sukupolvenvaihdoksen sudenkuopat voitaisiin välttää. 

 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja hallita pienen yksityisen osakeyhtiön 

sukupolvenvaihdosprosessi mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tämä pitää 

sisällään yrityksen arvonmäärityksen, sukupolvenvaihdoksen verosuunnittelun 

verohuojennuksineen sekä omistuksen siirtämisen toiminnan jatkajalle. Tutki-

muksessa vertaillaan keskenään sukupolvenvaihdoksen eri toteutustapoja, ja 

tarkoituksena on löytää paras mahdollinen toteutustapa case-yritykselle. Tut-

kimuksen tavoitteena on myös ymmärtää vaihdosprosessin psykologiset tekijät, 

jotka liittyvät muun muassa luopumisen vaikeuteen ja  jatkajan johtajuuden lu-

nastamiseen. 

Päätutkimusongelma voidaan esittää seuraavassa muodossa: 

• Miten yksityisen osakeyhtiön sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa on-

nistuneesti ja tehokkaasti siten, että se olisi myös taloudellisesti mahdol-

lisimman edullinen sekä jatkajalle että luopujalle? 

Kyseisessä tutkimusongelmassa edullisuuden kriteereinä toimivat luopujan ja 

jatkajan yhteenlasketut kokonaisverorasitukset sekä jatkajan yritysostoon tar-

vitseman rahoituksen tarve. Verorasituksia aiheutuu pääosin lahjaverosta, luo-

vutusvoittoverosta sekä varainsiirtoverosta, ja useimmissa tapauksissa luopu-

jan ja jatkajan kohtaamat verorasitukset ovat erisuuruiset.  

Tutkimuksen alaongelmat voidaan esittää seuraavasti: 
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• Miten yksityisen osakeyhtiön käypä arvo tulee määrittää? 

• Miten yrityksen omistus ja päätäntävalta siirretään jatkajalle? 

• Mitkä ovat onnistuneen sukupolvenvaihdoksen kriittiset tekijät? 

Yrityksen käypä arvo tulee määrittää Suomessa Verohallinnon ohjeiden mukai-

sesti. Tällöin osakkeiden käypä arvo lasketaan tuottoarvon ja substanssiarvon 

avulla. Toinen tutkimuksen alaongelma liittyy yrityksen omistuksen ja päätäntä-

vallan siirtämiseen jatkajalle, joka tapahtuu Suomessa useimmiten osakekau-

pan avulla, koska vain täten voidaan hyödyntää lahjaverohuojennuksia. Tutki-

muksen kolmas alaongelma liittyy onnistuneen sukupolvenvaihdoksen kriittisiin 

tekijöihin. Onnistuneeseen sukupolvenvaihdokseen liittyvät keskeisesti niin sa-

notut kovat tekijät, joita ovat verotukselliset ja lainsäädännölliset seikat. Peh-

meitä tekijöitä ei tule kuitenkaan sivuuttaa, koska yrityksen sukupolvenvaih-

dosprosessi on luopujalle ja jatkajalle henkisesti ja psykologisesti varsin haas-

tava.  

 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen case-yrityksen erityispiirteet luovat pohjan tutkimuksen rajauksille. 

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomessa toimivan pienen osakeyhtiön sukupol-

venvaihdosta siten, että omistajuus siirretään ammattitaitoiselle ja potentiaali-

selle perilliselle. Tämä mahdollistaa myös tiettyjen sukupolvenvaihdoshuojen-

nusten soveltamisen. Tässä tutkimuksessa sukupolvenvaihdos toteutetaan 

osakekaupan avulla siten, että jatkaja ostaa yrityksen koko osakekannan yh-

dellä kertaa, eikä useammassa erässä. Tämä on Suomessa yleisin tapa pien-

yrityksen sukupolvenvaihdoksen toteutukselle. Omistuksen siirto voidaan to-

teuttaa myös substanssikaupalla, osakeannilla tai omia osakkeita lunastamalla, 

mutta nämä rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tutkimusta rajataan siten, että yrityskaupan muodoista tarkasteluun otetaan 

vain lahjanluonteiset kaupat sekä täysin vastikkeeton lahja. Näin ollen tarkaste-



12 
 

lun ulkopuolelle jäävät kauppa täyteen hintaan sekä omaisuuden luovutus tes-

tamentilla.  

Tässä tutkimuksessa sukupolvenvaihdokseen ei sovelleta vaihdoksen niin sa-

nottuja järeämpiä keinoja. Näihin keinoihin kuuluvat muun muassa yrityksen 

jakautuminen sekä apuyhtiön käyttö. Jakautuminen voi tulla kyseeseen, mikäli 

yrityksessä on paljon sellaista tasesubstanssia, josta jatkaja ei ole valmis mak-

samaan (Immonen & Lindgren 2006, 219). Tämä ei ole kuitenkaan tilanne ca-

se-yrityksen kohdalla, joten jakautuminen rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. 

Apuyhtiön käyttö voi tulla taas kyseeseen, mikäli yrityksen arvo on niin suuri, 

että pelkästään lainarahan käyttöön sisältyy suuri riski. Myöskään tämä ei 

osoittautunut ongelmaksi case-yrityksen tilanteessa. Yrityksen kauppahintaa 

voidaan pienentää myös kauppaa edeltävällä osingonjaolla, jolloin taseen ke-

ventymisen myötä yrityksen kauppahintaa saadaan alaspäin, mutta tällekään 

toimenpiteelle ei ole riittäviä perusteita case-yrityksen tilanteessa. 

 

1.5 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkimus toteutetaan laadullisena tapaustutkimuksena. Laadullinen tutkimus 

pyrkii kuvaamaan todellista elämää siten, että tutkimuksen kohdetta tarkastel-

laan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi et al. 2008, 156-157). Ta-

paustutkimuksen avulla case-yrityksestä tuotetaan mahdollisimman yksityis-

kohtaista ja intensiivistä tietoa. Tutkimuksessa ei pyritä tulosten yleistettävyy-

teen, vaikkakin tutkimuksen tuloksilla voi hyvinkin olla ainakin jonkinlaista yleis-

tettävyyttä tai siirrettävyyttä (Humanistinen tiedekunta 2011).  

Sukupolvenvaihdoksen toteutustapojen edullisuutta pyritään selvittämään mal-

lintamalla erilaisia lahjanluonteisia kauppoja ja laskemalla vastikkeettoman lah-

jan lahjaverokustannukset. Näin eri toteutustavat pyritään asettamaan parem-

muusjärjestykseen rahoitus- ja verokustannusten mukaan. 
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Tutkimuksen aineistona toimivat case-yrityksen tilinpäätöstiedot sekä haastat-

telemalla kerätty aineisto. Tilinpäätöstiedot kerätään Thomson One Banker -

tietokannasta. Tämä on perusteltua, koska eri tilikausien vertailtavuus pysyy 

hyvänä, ja tietokannassa on valmiiksi laskettuja taloudellisia tunnuslukuja. Ti-

linpäätöstietojen avulla tutkitaan case-yrityksen taloudellista tilaa, lasketaan 

sen käypä arvo sekä selvitetään luopujan ja jatkajan kohtaamat verorasitukset. 

Tutkimuksessa haastatellaan erikseen eläkkeelle siirtyvää luopujaa sekä yritys-

toiminnan jatkajaa. Haastattelu toteutetaan puolistrukturoituna haastatteluna. 

Tällöin haastattelu tapahtuu lomakkeen avulla, jossa on valmiiksi laaditut ky-

symykset (Hirsjärvi et al. 2008, 203). Haastattelija myös johdattelee ja ohjailee 

haastateltavia, jolloin voidaan esittää tarpeellisia ja tähdentäviä jatkokysymyk-

siä. Haastattelussa keskitytään onnistuneen sukupolvenvaihdoksen kriittisiin 

tekijöihin. Tällöin teemoina ovat muun muassa luopumisen vaikeus ja potenti-

aalisen jatkajan tärkeimmät ominaisuudet.  

 

1.6 Työn rakenne 

Tutkimuksen ensimmäinen kappale johdattelee lukijan aiheeseen. Johdanto-

kappale pitää sisällään myös varsin kattavan katsauksen sukupolvenvaihdok-

sen aikaisempaan tutkimukseen. Kappaleessa esitetään myös tutkimuksen 

tavoitteet, tutkimusongelmat, tutkimuksen rajaukset sekä tutkimusmenetelmä ja 

-aineisto. Toinen kappale käsittelee onnistuneen sukupolvenvaihdoksen kriitti-

siä tekijöitä, jonka teemoja ovat muun muassa sukupolvenvaihdoksen suunnit-

telu, luopumusprosessi ja vaihdoksen haasteet. Kappaleessa esitellään myös 

vaihdoksen prosessimalleja. Kolmannessa kappaleessa perehdytään osake-

kauppaan, osakeyhtiön käyvän arvon määrittämiseen ja yrityksen taloudellisen 

tilan arviointiin kolmen keskeisen tunnusluvun avulla. Kolmannen kappaleen 

painopiste on lahjanluonteisissa kaupoissa sekä vastikkeettomassa lahjassa, 

jolloin huomio kiinnittyy ennen kaikkea rahoitus- ja verokustannuksiin. Kappa-

leessa käsitellään myös sukupolvenvaihdoksen verosuunnittelua sekä osittais- 
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ja kokonaisverohuojennuksia. Huojennukset koskettavat luopujan mahdollista 

luovutusvoittoveroa ja jatkajan lahja- ja varainsiirtoveroa. Kappaleessa kerro-

taan myös sukupolvenvaihdosarvon laskemisesta, luovutusvoiton ja -tappion 

laskemisesta sekä huojennuksen hakemisesta ja menettämisriskistä. Neljän-

nessä kappaleessa teoriaa sovelletaan case-yritykseen, jolloin lasketaan case-

yrityksen käypä arvo, tutkitaan case-yrityksen taloudellista tilaa ja lasketaan eri 

sukupolvenvaihdoksen toteutustapojen kustannuksia. Kappaleessa puretaan 

auki myös haastattelututkimuksen tuloksia, joita verrataan teoriaosuudessa 

esitettyihin asioihin. Kappaleessa sovelletaan myös teoriaosuudessa esitettyjä 

sukupolvenvaihdoksen vaiheistusmallia case-yritykseen. Viimeisessä kappa-

leessa esitetään tutkimuksen johtopäätökset ja yhteenveto. 
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2. SUKUPOLVENVAIHDOSPROSESSI JA SEN KRIITTISET TE-

KIJÄT 

2.1 Onnistunut sukupolvenvaihdos 

Sukupolvenvaihdosprosessiin kuuluvat kiinteänä osana luopujan ja jatkajan 

keskinäinen keskustelu, prosessin huolellinen suunnittelu sekä vaihdoksen 

varsinainen toteuttaminen. Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen loppuunsaat-

taminen on haastava prosessi, ja vaihdoksen epäonnistumiselle voi olla lukui-

sia eri syitä. Jatkajalla ei ole välttämättä tarvittavaa kiinnostusta ja motivaatiota 

yrityksen jatkamiseen tai luopuja ei ole antanut jatkajalla edes todellista mah-

dollisuutta kehittyä osaavaksi johtajaksi ja yrittäjäksi. Myös sukupolvenvaihdok-

sen ajoituksella on suuri merkitys, sillä ajoituksen tulee sopia yrityksen elinkaa-

reen. (Elo-Pärssinen & Talvitie 2010, 98) 

Morris et al. (1997) listasivat kolme tärkeintä tekijää onnistuneelle sukupolven-

vaihdokselle. Ensimmäinen niistä on jatkajan valmiustaso, johon kuuluvat kou-

lutus, työkokemus sekä motivaatio. Toinen osa koostuu perheenjäsenten väli-

sistä suhteista, joihin kuuluvat kommunikointi, luottamus, sitoutuminen, lojaali-

us, sisarusten kilpailu, kateus, arvot sekä perinteet. Kolmas koostuu suunnitte-

lu- ja kontrollitoimista, joihin kuuluvat sukupolvenvaihdoksen verosuunnittelu 

sekä konsultaation käyttö. Morrisin et al. tutkimustulosten mukaan juuri per-

heenjäsenten välisillä suhteilla oli keskeisin merkitys onnistuneeseen sukupol-

venvaihdokseen. Onnistunut sukupolvenvaihdos ei kuitenkaan välttämättä ta-

kaa yrityksen menestystä tulevaisuudessa. 

Handler (1994) tutki onnistuneeseen sukupolvenvaihdokseen vaikuttavia teki-

jöitä. Tutkimus osoitti, että isän toimiessa yrityksen johtajana, perillinen kokee 

tämän valtasuhdeasetelman usein varsin hyvänä kokemuksena. Handlerin te-

kemän haastattelun avulla muodostettiin kuvaileva viitekehys ja tehtiin seuraa-

vat löydökset: 
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• Mitä paremmin seuraavan sukupolven perheenjäsenet pystyvät toteut-

tamaan itseään, sitä todennäköisempää on, että sukupolvenvaihdos 

koetaan miellyttävänä kokemuksena 

• Mitä enemmän seuraavan sukupolven perheenjäsenet voivat vaikuttaa 

yrityksen toimintaan, sitä todennäköisempää on, että sukupolvenvaihdos 

koetaan miellyttävänä kokemuksena 

• Mitä enemmän seuraavan sukupolven perheenjäsenet saavat osakseen 

kunnioitusta, sitä todennäköisempää on, että sukupolvenvaihdos koe-

taan miellyttävänä kokemuksena 

• Mitä vähemmän sisarukset kilpailevat keskenään, sitä todennäköisem-

pää on, että sukupolvenvaihdos koetaan miellyttävänä kokemuksena 

• Mitä paremmin seuraava sukupolvi näkee yritykseen sitoutumisen per-

hearvona, sitä todennäköisempää on, että sukupolvenvaihdos koetaan 

miellyttävänä kokemuksena 

 

Grassin ja Giarmarcon (2008) mukaan sukupolvenvaihdoksessa tulee kiinnittää 

huomiota seuraaviin seikkoihin: 

 

• Yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden määrittely 

• Luopujan taloudellisen aseman turvaaminen 

• Yritykselle potentiaalinen jatkaja löytyminen ja avainhenkilöiden sitout-

taminen yritykseen 

• Sukupolvenvaihdoksen toteutuksen aika ja tapa 

• Vaihdoksen lahjaverojen minimoiminen 

 

Grassin ja Giarmarcon mukaan yrityksen johdon tulee olla selvillä yrityksen 

nykytilanteesta sekä sen tukevaisuudesta. Tällöin tulee selvittää, mitä tavoittei-

ta yrityksessä asetetaan ja kuinka tavoitteisiin päästään. Tämä on tärkeää, jotta 

yrityksessä voidaan harjoittaa taloudellista suunnittelua, eläkesuunnittelua, su-

kupolvenvaihdossuunnittelua sekä verosuunnittelua. Luopujan taloudellinen 
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asema turvataan yrityksen kauppahinnan muodossa, mutta luopuja arvioi yri-

tyksensä arvon usein epärealistisen korkeaksi. Luopuja keskittyy myös liian 

usein ainoastaan vaihdannan verotukseen, ja huomiota vaille jäävät tärkeät 

henkilöstökysymykset. Monet perheyritykset ovat riippuvaisia yhdestä tai kah-

desta avaintyöntekijästä, joten heidän sitoutumisensa perheyritykseen tulee 

varmistaa.  

 

2.2 Sukupolvenvaihdosprosessi 

Paradise (2010) tutki yrityksen sukupolvenvaihdoksenprosessia. Tutkimus 

osoitti, että yli puolella organisaatioista ei ole virallista sukupolvenvaihdosstra-

tegiaa. Sukupolvenvaihdos tunnistetaan yrityksissä merkittäväksi strategiseksi 

prosessiksi, jolla ylläpidetään yrityksen kilpailullista kykyä, mutta kerätty aineis-

to osoitti, että vaihdoksen suunnittelu epäonnistuu valitettavan usein. Vaikka 

lukuisissa yrityksissä ei ollut virallista sukupolvenvaihdoksen suunnitelmaa, 

suunnittelun tärkeys ilmeni selvästi. Merkittävin yksittäinen syy vaihdoksen 

suunnittelulle oli potentiaalisen jatkajan löytäminen ajoissa, jotta hänen val-

miuksia johtajuuteen voidaan parantaa. Toiseksi merkittävin syy suunnittelulle 

oli liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, ja kolmanneksi merkittävin työn-

tekijöiden mahdollisuus edetä urallaan sisäisen rekrytoinnin kautta. 

Churchill ja Hattem (1987) jakoivat sukupolvenvaihdosprosessin neljään eri 

vaiheeseen. Omistaja-toimitusjohtajan vaiheessa omistaja johtaa yritystä yksin. 

Koulutuksen ja kehittymisen vaiheessa jatkaja oppii tuntemaan yrityksen liike-

toiminnan. Kolmas vaihe on luopujan ja jatkajan välinen kumppanuusvaihe, 

jossa molemmat osapuolet löytävät itselleen sopivan roolin yrityksestä, ja vii-

meisenä on voimakas vaihdoksen vaihe, jossa yrityksen johtamisvastuu siirtyy 

kokonaan potentiaaliselle jatkajalle. 

Handlerin (1994) tekemässä tutkimuksessa kävi ilmi, että jatkajalla ei ole usein 

vaihdosprosessin alkuvaiheessa lainkaan roolia yrityksessä tai hän toimii pelk-
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känä avustajana ennen kuin hänestä kehittyy johtaja ja päätöksentekijä. Useis-

sa tapauksissa jatkaja ei pääse vastuulliseen rooliin sen vuoksi, ettei luopuja 

ole halukas antamaan hänelle suurempaa roolia. Kransdorffin (1996) tekemä 

tutkimus osoitti, että sukupolvenvaihdoksessa yrityksen jatkajalla kuluu keski-

määrin 12-18 kuukautta siihen, että hän onnistuu mukautumaan uuteen ympä-

ristöön ja tulee samalla tuottavaksi. 

Jaetun johtajuuden vaiheessa luopuja ja jatkaja johtavat yhdessä yritystä. Tä-

mä on melko konfliktiherkkä vaihe, jolloin yrityksen henkilöstö ja muut sidos-

ryhmät tulee pitää rauhallisena. On tärkeää, että jaetun johtajuuden vaiheessa 

perheen sisäinen harmonia säilyy, koska tällöin molemmat osapuolet voivat 

työskennellä yhteisen vision eteen. Viimeisessä vaihdoksen vaiheessa jatkajan 

tulee lunastaa yrityksen johtajuus itselleen ja yrityksen tila on saatava stabiilik-

si. Varsinaisen vaihdoksen jälkeen luopuja voi toimia taustalla lähinnä jatkajan 

mentorina, jolloin luopujan tullee määrittää selkeästi käytettävyytensä rajat. 

Mentorointi pitää sisällään perehdyttämistä, neuvontaa ja koulutusta. Mento-

roinnissa on ensiarvoisen tärkeää, että luopuja osaa erottaa vanhemmuuden ja 

mentoroinnin toisistaan. Molemmat osapuolet kokevat voimakkaan vaihdoksen 

vaiheen usein helpottavana, koska pitkä vaihdosprosessi on saatu päätökseen. 

Tässä vaiheessa luopuja ja jatkaja katsovat usein parhaaksi ottaa hieman etäi-

syyttä toisistaan. (Kuusisto & Kuusisto 2008, 68-69, 105, 107, 108; Koiranen 

2000, 124; ,Sharma et al. 2001, 16; Lansberg 1997, 120) Goldbergin (1996) 

tekemä survey-tutkimus osoitti, että luopujan mentoroinnin laatu ja määrä kor-

reloi voimakkaasti jatkajan tehokkuuden kanssa. Tutkimus antoi viitteitä myös 

siitä, että tehokkaalla jatkajalla oli paremmat välit luopujan kanssa, ja jatkaja 

aloitti työskentelyn perheyrityksessä aikaisemmassa vaiheessa. 

Longenecker ja Schoen (1987) jakoivat sukupolvenvaihdosprosessin seitse-

mään eri vaiheeseen, jossa jatkajan sitoutuminen yritykseen syvenee vaiheit-

taisena prosessina: 

 



 

• Edeltävä liiketoiminnan vaihe

tyksen toiminnassa.

• Esittelyvaihe

vielä työsken

• Edeltävä

osa-aikaisena

• Toiminnallinen vaihe

• Edistyneempi toiminnallinen vaihe

• Varhainen

juuden vaiheittain 

• Kypsä sukupolvenvaih

ja luopuja 

 

Heinonen (2005, 24

jossa prosessi etenee kuusiportaisena prosess

 

Kuvio 1. Sukupolvenvaihdosprosessin eteneminen.

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu tulee aloittaa riittävän aika

jotta mahdollisimman moni asia saadaan ra

ensimmäisenä lähtökohtana voidaan pitää sitä, luopuja haluaa todella luopua 

• Päätös omistajuuden siirtämisestä

• Jatkajan tunnistaminen ja valmentaminen

• Sukupolvenvaihdoksen tekninen toteuttaminen

• Juridisten, rahoituksellisten ja verotuksellisten seikkojen 
selvittäminen

• Eläkkeelle siirtymisen suunnittelu

• Sukupolvenvaihdoksen seuranta ja ongelmien ratkaiseminen

deltävä liiketoiminnan vaihe, jossa jatkaja on passiiv

tyksen toiminnassa. 

sittelyvaihe, jossa tuleva jatkaja esitellään työntekijöille, vaikka hän ei 

vielä työskentelekään yrityksessä. 

Edeltävä toiminnallinen vaihe, jossa jatkaja työskentelee

aikaisena työntekijänä. 

oiminnallinen vaihe, jossa jatkaja työskentelee yrity

distyneempi toiminnallinen vaihe, jossa jatkaja saa

Varhainen sukupolvenvaihdoksen vaihe, jossa jatkaja lunastaa 

vaiheittain itselleen. 

ypsä sukupolvenvaihdoksen vaihe, jossa jatkaja luna

ja luopuja siirtyy taka-alalle. 

Heinonen (2005, 24-26) laati sukupolvenvaihdosprosessin va

jossa prosessi etenee kuusiportaisena prosessina. Kuvio 1 esittää 

Sukupolvenvaihdosprosessin eteneminen. (Heinonen

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu tulee aloittaa riittävän aika

jotta mahdollisimman moni asia saadaan ratkaistua. 

ensimmäisenä lähtökohtana voidaan pitää sitä, luopuja haluaa todella luopua 

Päätös omistajuuden siirtämisestä 

Jatkajan tunnistaminen ja valmentaminen 

Sukupolvenvaihdoksen tekninen toteuttaminen 

Juridisten, rahoituksellisten ja verotuksellisten seikkojen 
selvittäminen 

Eläkkeelle siirtymisen suunnittelu 

Sukupolvenvaihdoksen seuranta ja ongelmien ratkaiseminen

19 

jatkaja on passiivisesti mukana yri-

työntekijöille, vaikka hän ei 

jatkaja työskentelee yrityksessä 

yrityksessä vakituisesti. 

jatkaja saa itselleen vastuuta. 

, jossa jatkaja lunastaa johta-

jatkaja lunastaa johtajuuden 

26) laati sukupolvenvaihdosprosessin vaiheistusmallin, 

Kuvio 1 esittää tätä mallia: 

 

(Heinonen 2005, 24-26) 

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu tulee aloittaa riittävän aikaisessa vaiheessa, 

. Sukupolvenvaihdoksen 

ensimmäisenä lähtökohtana voidaan pitää sitä, luopuja haluaa todella luopua 

 

Juridisten, rahoituksellisten ja verotuksellisten seikkojen 

Sukupolvenvaihdoksen seuranta ja ongelmien ratkaiseminen 
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yrityksen vetovastuusta. Vasta tämän jälkeen voidaan aloittaa luopumisproses-

sin suunnittelu, joka edellyttää sekä luopujan että jatkajan aktiivisuutta proses-

sin läpiviemiseksi. Kun päätös omistajuuden siirtämisestä on tehty, alkaa po-

tentiaalisen jatkajan etsiminen. Perheyritysten kohdalla jatkaja pyritään löytä-

mään perheyrityksen arvojen mukaisesti perheen sisältä. Jatkajan löydyttyä 

alkaa jatkajan valmentaminen ja valmistaminen johtajuuden lunastamiseen. 

Seuraavaksi tulee pohtia vaihdoksen teknistä toteutustapaa, joista yleisin pien-

ten perheyritysten kohdalla on osakekauppa. Seuraavaksi tulee selvittää usein 

vaikeimmiksi koetut seikat, jotka liittyvät juridisiin, rahoituksellisiin ja verotuksel-

lisiin seikkoihin. Tässä vaiheessa turvaudutaan usein ulkopuoliseen apuun. 

Myös luopujan eläkkeelle siirtymistä tulee suunnitella siten, että eläkkeen ajan-

kohta ratkaistaan ja luopujan taloudellinen asema turvataan. Viimeisessä vai-

heessa toteutunutta sukupolvenvaihdosta seurataan, ja luopuja ja jatkaja pyrki-

vät yhdessä ratkaisemaan mahdolliset ongelmat. (Heinonen 2005, 16-17) 

 

2.3 Luopumisprosessi ja potentiaalinen jatkaja 

Yrityksestä luopuminen voi olla luopujalle vaikea prosessi, koska yritys ja yrittä-

jyys ovat muodostuneet kiinteäksi osaksi hänen jokapäiväistä elämää, identi-

teettiä, itsetuntoa ja sosiaalista verkostoa. Irrottautumisen kohteina ovat pitkät 

työpäivät, epäsäännölliset lomat, vastuunkanto sekä itsensä toteuttaminen. 

Tämän vuoksi luopuminen synnyttää identiteettikriisin. Luopuja saattaa kokea 

työpanoksensa välttämättömäksi yrityksessä, eikä hän sen takia delegoi mää-

räys- tai päätäntävaltaa muille. Tämä johtuu siitä, että yrityksen johtaminen ja 

johtajan persoona ovat nivoutuneet yhteen. (Kuusisto & Kuusisto 2008, 57, 

113-120; Heinonen 2005, 31-32) Lansbergin (1988) kehittämän teorian mu-

kaan luopumisprosessi on haastava, koska luopuja pelkää kontrollin menettä-

mistä. Hän voi olla myös huolestunut, että eläkkeelle siirtyminen merkitsee au-

tomaattisesti statuksen menettämistä perheen silmissä. Luopumisprosessia 

voidaan helpottaa siten, että luopuminen tapahtuu asteittain ja että siirtymä-

kausi on riittävän pitkä. 
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Tatoglu et al. (2008) tutkivat, millaisena luopuja näkee yrityksen tulevaisuuden, 

kun tämä on siirtynyt taka-alalle. Luopujia pyydettiin vastaamaan esitettyihin 

kysymyksiin asteikolla yhdestä viiteen siten, että ääripäät edustivat näkemyksiä 

”täysin eri mieltä” ja ”täysin samaa mieltä”. Kyseisessä haastatteluryhmässä oli 

mukana vain luopujia, jotka jäivät vaikuttamaan yrityksen taustalle virallisen 

luopumisprosessin jälkeen. Väittämät ja vastausten keskiarvot esitetään taulu-

kossa 1: 

KA= 1,84 Olen varma, että yritys menestyy sen jälkeen, kun olen jättänyt 

yrityksen 

KA= 4,09 Olen selvillä yrityksen tulevasta strategiasta 

KA= 3,54 Olen varma, että avaintyöntekijät tukevat jatkajaa 

KA= 3,23 Roolini yrityksessä on selkeästi määritelty vaihdosprosessin jäl-

keen 

Taulukko 1. Kyselytutkimuksen tulokset. (1= täysin eri mieltä; 5= täysin samaa 

mieltä). (Tatoglu et al. 2008) 

Kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että luopujat eivät odottaneet yrityksen menes-

tyvän kovinkaan hyvin vaihdoksen jälkeen. Tämä osoittaa sen, etteivät luopujat 

luota tarpeeksi jatkajan kykyihin. Sen sijaan vastaajat olivat keskimäärin hyvin 

selvillä yrityksen tulevaisuuden strategiasta. Avaintyöntekijöiden oletettiin tuke-

van jatkajaa melko hyvin, joka on ensiarvoisen tärkeää. Myös luopujan rooli 

vaihdoksen jälkeiselle ajanjaksolle oli kohtalaisen hyvin selvillä. 

Tatoglu et al. (2008) tutkivat jatkajan tärkeimpiä ominaisuuksia luopujan näkö-

kulmasta. Näistä tärkein oli jatkajan pätevyys tehtävään. Toiseksi tärkein omi-

naisuus oli jatkajan aito kiinnostus yrityksen liiketoimintaa kohtaan, ja kolman-

neksi jatkajan saama koulutus. Muita tärkeiksi osoittautuneita tekijöitä olivat 

perheen sisäinen harmonia, jatkajan saaman kunnioituksen taso sekä se to-

siseikka, ettei muita potentiaalisia jatkajia ollut. 
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Elo-Pärssisen ja Talvitien (2010) mukaan jatkajalta vaadittavia ominaisuuksia 

ovat rehellisyys, työkokemus, sitoutuminen yritykseen, työntekijöiden arvostuk-

sen lunastaminen, päätöksentekokyky, yrityksen ja toimialan tuntemus, älyk-

kyys ja itseluottamus. Heidän mukaansa jatkaja kannattaa valita perhepiiristä, 

mikäli hiljaisella tiedolla, pitkäaikaisilla sidosryhmäsuhteilla, organisaation si-

säisellä ymmärryksellä ja tekemällä oppimisella on vaikutusta yrityksen kilpai-

lukykyyn. Jatkajalla tulee olla realistiset käsitykset yrityksen jatkamiskyvyistään, 

ja hänen täytyy harkita tarkkaan, haluaako hän todella ryhtyä yrittäjäksi. (Elo-

Pärssinen & Talvitie 2010, 127; Koiranen 2000, 113) 

Myös Dickins ja Sarbey (2011) tutkivat perheen sisältä tulevan johtajan tär-

keimpiä ominaisuuksia, joita olivat kyky nähdä asiat laajassa mittakaavassa ja 

kyky asettaa yrityksen etu ensimmäiseksi. Muita ensiarvoisen tärkeitä ominai-

suuksia ovat korkea motivaatio, päättäväinen käytös, kyky yhdistellä tietoai-

neistoa, kyky kehittää toimivia varasuunnitelmia, mikäli tehdyt päätökset osoit-

tautuvat vääriksi, kyky sietää paineita, intohimo oppimiseen sekä rehellisyys. 

Perheyrityksen jatkamiselle voi olla lukuisia eri syitä. Usein päällimmäiseksi 

nousee halu päästä toteuttamaan itseään. Myös heikko työmarkkinatilanne voi 

lisätä halukkuutta jatkaa perheyritystä. Jatkajan haluttomuuteen jatkaa yritystä 

voi olla lukuisia eri syitä. Tämä voi johtua siitä, että hän haluaa irtaantua per-

heestä ja luoda omaa identiteettiään sekä uraansa muualla. Potentiaalinen jat-

kaja pääsee myös seuraamaan yrittäjän arkea läheltä, eikä hän mahdollisesti 

tämän vuoksi ole halukas kohtaamaan yrittämiseen liittyviä riskejä. Tulee kui-

tenkin muistaa, että jatkajalla on täysin erilaiset lähtökohdat yrittämiseen kuin 

luopujalla oli yrityksen alkutaipaleella. Tässä mielessä yrityksen jatkamisen 

kannalta pöytä on tavallaan katettu valmiiksi, koska yrityksen alkuvaiheen on-

gelmat on voitettu ja mahdollinen asiakaskuntakin on jo valmiina. (Heinonen 

2005, 33-36; Kuusisto & Kuusisto 2008, 174) Jatkaja voi valmistautua vaihdok-

seen työskentelemällä mahdollisimman monipuolisesti eri tehtävissä ennen 

varsinaista vaihdosta.  Rothwellin (2001) mukaan näitä käytännön toimia ovat 

erilaisten työtehtävien hoitaminen, työtehtävien rotaatio sekä vaihtoehtoisen 
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menetelmien käyttö työssä oppimiseen. Pienet yritykset harjoittavat harvoin 

jatkajan muodollista koulutusta sen vaatiman ajan ja rahan takia, jonka vuoksi 

oppiminen tapahtuu pääasiassa työssä oppimalla. 

Potentiaaliselta jatkajalta edellytetään tunneälyä sekä karismaa johtajuuden 

lunastamiseen. Tunneälyä tarvitaan ihmissuhteiden dynamiikan ymmärtämi-

seen. Tunneäly on sosiaalista lahjakkuutta, joka on synnynnäistä, mutta sitä 

voidaan myös kehittää. Se on kykyä tiedostaa ja hallita omia tunteitaan sekä 

kykyä tunnistaa muiden tunteita. Mikäli jatkaja ei kykene säilyttämään omaa 

visiotaan yrityksen tulevaisuudesta, vaarana on, että jatkaja omaksuu vain seu-

raajan roolin. Tällöin johtajuuden lunastaminen vaikeutuu. Toinen jatkajalta 

vaadittava tärkeä ominaisuus on karisma. Karismaattinen jatkaja saa helpom-

min aikaan uuden yrityskulttuurin käynnistämisen. Karismaattisen johtajan per-

soonaan kuuluvat usein dominoiva ote ja voimakas halu vaikuttaa asioihin. Ka-

rismaattisen johtajan alaiset eivät yleensä kyseenalaista hänen toimiaan, ja he 

voivat luottaa tähän varauksetta. (Kuusisto & Kuusisto 2008, 137-140) 

Sukupolvenvaihdoksen myötä yrityskulttuuri kokee muutoksen. Pienissä yrityk-

sissä juuri toimitusjohtaja vaikuttaa eniten yrityskulttuuriin. Jatkaja lunastaa 

paikkansa yrityksessä muuttamalla yrityskulttuuria. Yksi tärkeimmistä johtamis-

toiminnoista on kulttuurin luominen, sen johtaminen ja tarpeen tullen myös sen 

tuhoaminen. Yrityskulttuuri määrittää yrityksen sisäiset pelisäännöt, pelin hen-

gen ja tiimin yhteisen tahtotilan. Se, minkälaiseen suoritukseen yritys kykenee, 

riippuu pitkälti juuri yrityskulttuurista. (Kuusisto & Kuusisto 2008, 14-15) Schei-

nin (1992) mukaan luopuja on luonut kauaskantoisen yrityskulttuurin, jota on 

vaikea muuttaa. Vanha kulttuuri pitääkin ensin sulattaa, jonka jälkeen jatkaja 

voi luoda uutta yrityskulttuuria vanhan päälle.  
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2.4 Vaihdosprosessin haasteet 

Sukupolvenvaihdosprosessi pitää sisällään lukuisia eri haasteita. Vaikeasti 

kohdattavien ja käsiteltävien asioiden tarkastelu ja suunnittelu on hyvin työläs-

tä, mutta ensiarvoisen tärkeää. Perheyrityksen sukupolvenvaihdoksen haasteet 

voidaan jakaa karkeasti pehmeisiin ja koviin haasteisiin. Pehmeät haasteet liit-

tyvät perheenjäsenten välisiin suhteisiin, jolloin teemoina ovat sukupolvenvaih-

doksesta keskustelu, luopumisen vaikeus ja jatkajaan kohdistuvat odotukset. 

Kovat haasteet liittyvät taas perinnönjakoon, rahoitukseen, verotukseen sekä 

muihin taloudellisiin tai oikeudellisiin seikkoihin. Pehmeiden ja kovien haastei-

den välinen suhde vaihtelee tilanteesta riippuen. Yleisesti ollaan kuitenkin sitä 

mieltä, että pehmeät haasteet voivat muodostaa jopa 95 prosenttia sukupol-

venvaihdoksen haasteista. Pehmeät haasteet muodostuvat erityisen vaikeiksi 

tilanteissa, joissa yrityksen asioista ei osata keskustella avoimesti perheen 

kesken. Kovia haasteita voidaan pitää kaikista haastavina tilanteissa, joissa 

yritys ja perhe ovat nivoutuneet tiiviisti yhteen. Lisäksi suuremmissa yrityksissä 

vaihdokseen liittyvät omaisuuden siirto, verotus tai vaihdoksen rahoittaminen 

ovat selvästi haasteellisempia kuin pienemmissä yrityksissä. (Heinonen 2005, 

29-31) Sukupolvenvaihdoksesta tekee haastavan se, että se on lähes aina ai-

nutkertainen, kerran elämässä eteen tuleva tilanne, jolloin vaihdoksen osapuo-

let eivät tiedä minkälaista työtä tarvitaan, millainen on prosessin aikajana, mitä 

ulkoisia ja sisäisiä resursseja tarvitaan, ketä otetaan prosessiin mukaan ja min-

kälaisissa rooleissa he toimivat (Nadler et al. 2009, 8). 
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Kuvio 2 esittää sukupolvenvaihdosprosessia ja siihen liittyviä kovia ja pehmeitä 

haasteita: 

 

Kuvio 2.  Sukupolvenvaihdosprosessin haasteet. (Heinonen 2005, 17) 

Sukupolvenvaihdosprosessi voi alkaa vasta, kun luopujan tavoitteet ovat selvil-

lä, ja potentiaalinen jatkaja on löytynyt. Jatkajan löydyttyä prosessissa on mu-

kana niin kovia kuin pehmeitäkin tekijöitä. Sukupolvenvaihdosprosessiin kuulu-

vat kiinteänä osana myös asiantuntijapalvelut, mahdolliset rahoittajat sekä ve-

rottaja. 

Ip ja Jacobs (2006) tutkivat sukupolvenvaihdoksen ongelmia ja esteitä. Heidän 

mukaansa 30 prosenttia eurooppalaisten yritysten konkursseista johtuu epäon-

nistuneista sukupolvenvaihdoksista. Tutkimuksessa ilmeni, että luopujan kor-

kea ikä vaihdosta toteutettaessa altistaa sukupolvenvaihdoksen epäonnistumi-

selle. Ip ja Jacobs jakoivat sukupolvenvaihdoksen kriittisimmät haasteet viiteen 

osaan: 
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• Perheen ja yrityksen keskinäiset ongelmat 

• Lainsäädäntöön liittyvät ongelmat, johon kuuluu omistuksen siirtäminen 

seuraavalle sukupolvelle  

• Yrityksen arvostamiseen ja ostamiseen liittyvät seikat 

• Vaihdoksen verokohtelu 

• Muut sukupolvenvaihdoksen esteet: Yrityksellä ei ole strategisia tavoit-

teita, luopuja ei osallistu vaihdosprosessiin, yrityksen taloudellinen tila 

on huono tai ei kyetä kehittämään toimivaa koulutusohjelmaa jatkajalle. 

 

Myös Malinen (2004) tutki yrityksen siirtämiseen liittyviä haasteita haastattele-

malla luopujia. Kyselytutkimuksessa käytettiin Likertin-asteikkoa siten, että ky-

symyksiin vastattiin asteikolla yhdestä viiteen. Taulukossa 2 esitetään tutki-

muksen väittämät ja vastausten keskiarvot: 

 

KA = 2,86 Seuraajaa ei löydy perheen piiristä 

KA= 3,62 Vaihdos on henkisesti vaikea 

KA= 3,97 Perilliselle on vaikea löytää sopivaa roolia 

KA= 3,20 Laki- ja veroseikat tekevät vaihdoksesta hankalan 

KA= 2,48 Tarvitaan ulkopuolista apua suunnitelman laatimiseen 

KA= 3,14 Tiedon siirto jatkajalle on vaikeaa 

KA= 3,97 Työntekijöiden on vaikea tottua uuteen johtajaan 

KA= 4,33 Jatkaja ja luopuja ovat eri mieltä yrityksen tulevaisuudesta 

Taulukko 2. Vaihdoksen haasteet (1= täysin eri mieltä; 5= täysin samaa miel-

tä). (Malinen 2004) 

Kyselyyn vastanneiden mielestä sukupolvenvaihdoksen tekee erityisen haasta-

vaksi se, että jatkaja ja luopuja ovat eri mieltä yrityksen tulevaisuudesta, työn-

tekijöiden on vaikea tottua uuteen johtajaan ja perilliselle on vaikea löytää sopi-

vaa roolia. Vähiten haastaviksi koettiin ulkopuolisen avun saaminen suunnitel-

man laatimiseen ja seuraajan löytyminen perheen piiristä. 



27 
 

Neubauer (2003) jakoi vaihdoksen mahdolliset esteet kolmeen kategoriaan, 

joista ensimmäinen koostuu henkilökohtaisista esteistä. Niistä merkittävin on 

jatkajan puutteellinen johtamiskokemus. Muut henkilökohtaiset esteet liittyvät 

siihen, ettei yrityksen henkilökunta hyväksy jatkajaa. Toinen kategoria liittyy 

liiketoimintaan. Siihen kuuluvat potentiaalisen jatkajan sopivuus tehtävään, jat-

kajan mahdollisuus menestyä kyseisellä toimialalla sekä jatkajan kohtaamat 

taloudelliset vaateet, joita ovat muun muassa yrityksen myyntihinta ja investoin-

titarpeet. Tähän liittyy keskeisesti myös yrityksen taloudellinen tilanne, joka vai-

kuttaa yritystoiminnan jatkamisen houkuttelevuuteen. Kolmas esteiden katego-

ria pitää sisällään yleisluonteisia esteitä, kuten se, ettei yrityksen tuotteelle ole 

enää kysyntää, yrityksen johtamistyylit ovat vanhanaikaiset tai toimiala ei ole 

lupaava enää tulevaisuudessa. Mikäli näitä esteitä ilmenee, yritystä ei tulisi siir-

tää jatkajalle.  

Vaihdosprosessi osoittautuu usein haastavaksi, koska jatkaja astuu varsin suu-

riin saappaisiin. Vaihdos on usein myös hyvin konfliktiherkkä, mikäli väistyvällä 

johtajalla on tiettyjä diktaattorimaisia luonteenpiirteitä. Levison (1971) luetteli 

luopujan luonteenpiirteitä, jotka voivat olla haitaksi sukupolvenvaihdosproses-

sille: 

• Luopujan kanssa on vaikea työskennellä ja hän haluaa tehdä asiat yksin 

• Luopuja kokee olevansa aina oikeassa 

• Luopuja on luottavainen ottaessaan suurta vastuuta 

• Luopuja asettaa itselleen kunnianhimoisia henkilökohtaisia tavoitteita 

• Luopujalle henkilökohtainen tyytyväisyys on tärkeämpää kuin yrityksen 

taloudellinen menestyminen 

• Luopuja on persoonana diktaattorimainen ja dominoiva 

 

Handler (1994) taas luokitteli omistajan eri tyyppejä hyödyntämällä Sonnfieldin 

(1988) aikaisempaa tutkimusta. Ensimmäistä tyyppi on hallitsija, joka astuu 

syrjään vain, mikäli hänen on pakko tai mikäli hän kuolee. Hallitsijat voivat täten 
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toimillaan hidastaa merkittävästi sukupolvenvaihdoksen toteutusta. Kenraali jää 

eläkkeelle vain pakon sanelemana, mutta hän osallistuu edelleen yrityksen päi-

vittäiseen tekemiseen, mikäli jatkaja epäonnistuu tehtävässään. Suurlähettiläs 

taas edesauttaa sukupolvenvaihdoksen sulavaa toteutusta, koska hän lähtee 

yrityksestä vapaaehtoisesti, ja hänestä tulee sekä yrityksen että jatkajan neu-

vonantaja.  Kuvernöörit ovat taas usein ammattijohtajia, jotka hallitsevat tietyn 

mittaisen ajanjakson, jonka jälkeen he lähtevät etsimään uusia haasteita. 

Desain (2007) tekemä kyselytutkimus paljasti, että vain 10 prosenttia jatkajista 

koki työskentelyn vanhemman kanssa erittäin positiiviseksi ja tuottavaksi ko-

kemukseksi. 30 prosenttia jatkajista koki työsuhteen vanhemman kanssa nega-

tiiviseksi kokemukseksi, joka taas aiheuttaa esteen sukupolvenvaihdoksen on-

nistumiselle. Tämä osoittaa sen, että vaihdosta edeltävä ja seuraava vaihe voi 

olla luopujan ja jatkajan kannalta kimurantti, mikäli heidän keskinäinen työsuh-

teensa koetaan jatkajan osalta negatiiviseksi. Handlerin (1991) mukaan juuri 

sukupolvien välinen suhde vaikuttaa oleellisesti sukupolvenvaihdoksen onnis-

tumiseen. 

Luopuja hidastaa vaihdosprosessia, mikäli hän estää lapsensa kasvun aikui-

seksi. Luopuja voi myös estää jatkajan kehittymisen ammattilaiseksi, suojella 

häntä liikaa epäonnistumisilta ja asettaa hänet liian haasteellisiin tehtäviin. Yri-

tyksen jatkaja voi nähdä jotkin muutokset välttämättöminä sukupolvenvaihdok-

sen jälkeen, mutta hän ei uskalla välttämättä tehdä muutoksia johtuen luopujan 

eriävistä mielipiteistä. Toisaalta taas jatkajan liian suuri näyttämisen halu saat-

taa johtaa jopa liian rohkeisiin yritystä koskeviin päätöksiin. Jatkajan tulee kui-

tenkin tehdä yrityksestä oman näköisensä kunnioittaen samalla edellisen suku-

polven työtä. (Elo-Pärssinen & Talvitie 2010, 105, 112-113) Jatkaja tuntee luo-

pujan valvonnan ja kontrollin tarpeen usein epämiellyttäväksi, jonka vuoksi hän 

haluaa jatkaa yrityksen liiketoimintaa omien näkemystensä mukaisesti paetak-

seen luopujan auktoriteettia (Levinson 1971, 73). 
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Vaihdosprosessissa on tärkeää, että luopuja kunnioittaa jatkajan mielipiteitä ja 

näkemyksiä. On myös mahdollista, että jatkaja torjuu luopujan näkemykset yri-

tyksen tulevaisuudesta. Torjuntaa ei pidä ottaa henkilökohtaisena loukkaukse-

na, vaan osoituksena jatkajan oman identiteetin kirkkaudesta. Jatkajan oman 

identiteetin tunnistaminen on johtajuuden lunastamisen kannalta ensiarvoisen 

tärkeää. Jatkajan tulee erottaa toisistaan omat halunsa luopujan haluista ja toi-

veista. Jatkajan ja luopujan identiteettien sekoittumiseen on kiinnitettävä erityis-

tä huomiota, mikäli heillä on sukulaisuussuhde. Tämä aiheuttaa nimittäin vah-

van riippuvuussuhteen heidän välille, eikä johtajuuden siirto tällöin onnistu. 

Henkilöstön valmistaminen sukupolvenvaihdokseen tulee aloittaa ajoissa. Mitä 

pidempään henkilökunta elää epätietoisuudessa, sitä suurempi irtisanoutumis-

ten riski on.  Yrityksen henkilöstöllä on tietty ennakkokäsitys jatkajasta. Mieliku-

va muokkautuu vuosien saatossa ja mielikuvaan kuuluu käsitys jatkajasta lap-

sena, ei niinkään vastuullisena aikuisena ja pätevänä johtajana. Tämän mieli-

kuvan murtaminen ei ole helppoa. Tämän vuoksi jatkaja saattaakin törmätä 

vähättelyyn henkilökunnan osalta. Vanhasta johtajasta luopuminen on työnteki-

jöille kova paikka, sillä moni on työskennellä luopujan kanssa usean vuosi-

kymmenen ajan. Ongelmia voi aiheuttaa etenkin se, että henkilöstö kunnioittaa 

luopujaa, muttei jatkajaa. Jatkajan tulee ymmärtää, että henkilöstö haluaa ym-

pärilleen turvallisen, kunnioittavan ja uskollisen ilmapiirin myös vaihdoksen jäl-

keen. Uuden johtajan hyväksymisprosessiin liittyy tiiviisti uuden johtajan koette-

lu, ja häntä tarkastellaan ikään kuin suurennuslasin läpi. Koettelu ei ole kovin 

näkyvää eikä usein myöskään tietoista, eikä siten tahallista. Myös luottamuk-

sen viestintä jatkajaa kohtaan luopujan toimesta on tärkeää, jotta työntekijät 

oppivat luottamaan uuteen johtajaan. Vaikka luopuja suhtautuisikin skeptisesti 

uuden johtajan kykyihin, hänen ei pidä koskaan näyttää sitä henkilöstön läsnä 

ollessa. (Kuusisto & Kuusisto 2008, 48-56; Heinonen 2005, 44-45)  

Useimmissa tapauksissa luopujan vastahakoisuus taustalle siirtymiseen on 

suurin este sukupolvenvaihdoksen onnistumiselle. Luopujan voi olla vaikea 

kuvitella tilannetta, jossa hän ei johda enää perheyritystä. Luopujan tulee myös 
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ymmärtää, että jatkaja voi johtaa yritystä eri tavalla, mutta silti tehokkaasti. On-

gelmia ilmenee myös, mikäli luopuja vielä eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin ha-

luaa vastata yrityksen strategiasta ja operationaalisesta johtamisesta. Luopujan 

vastahakoisuus taustalle siirtymiseen voi olla merkki myös siitä, ettei hän täysin 

luota jatkajan johtamiskykyyn.  (Sharma et al. 2001, 10-13) 

Päätös sukupolvenvaihdoksesta syntyy valitettavan usein vasta hieman ennen 

yrittäjän eläkkeelle jäämistä. Dickinsin ja Sarbeyn (2011) tekemä tutkimus 

osoitti, että sukupolvenvaihdosprosessi on usein hankala ja se tuo mukanaan 

useita ongelmia. Heidän mukaan yritykset näyttävät lankeavan kolmeen suun-

nitteluprosessin ansaan. Sukupolvenvaihdos epäonnistuu usein siksi, ettei sitä 

suunnitella lainkaan. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelemattomuus hidastaa 

vaihdosprosessia ja vaikuttaa heikentävästi vaihdoksen onnistumiseen ja yri-

tyksen toimintaan. Tästä huolimatta sukupolvenvaihdoksen suunnittelun on 

havaittu olevan varsin vähäistä etenkin pienissä yrityksissä. Tämä johtuu pää-

asiassa siitä, ettei suunnittelua koeta riittävän tärkeäksi tai se koetaan liian vai-

keaksi ja arkaluonteiseksi asiaksi.  

Yrittäjän jäädessä eläkkeelle yrityksen ilmapiiri sekä liiketoiminnan dynamiikka 

muuttuvat. On tärkeää, että näitä kriittisiä muutoksia seurataan. Ensimmäiseksi 

tulee tiedostaa, mitä omistajanvaihdos aiheuttaa itse yritykselle, ja miten yrityk-

sen avainhenkilöstö pidetään yrityksen palveluksessa. Mikäli avainhenkilöstö 

jättää yrityksen sukupolvenvaihdoksen kynnyksellä, osa yrityksen historiasta ja 

tieto-taidosta menetetään. Mikäli eläkkeelle siirtyvän toimitusjohtajan vastuulla 

on ollut myynti, taloudellinen kontrolli, avainasiakassuhteiden hoitaminen tai 

innovaatioiden tuottaminen, jatkajan tulee täyttää nämä kriittiset tieto-taito au-

kot. (Seymour 2008, 37) 
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2.5 Osaamisen, suhteiden ja sidosten siirto jatkaja lle 

Osaamisen siirto luopujalta jatkajalle on sukupolvenvaihdoksen yksi haasteelli-

simmista tehtävistä. Osaamisen ohella yrityksen liiketoiminnan kannalta merkit-

tävimpien suhteiden ja verkostojen siirto on myös tärkeää. Yritykselle kertyy 

sen elinaikana monenlaisia sidoksia, jotka tulee siirtää jatkajalle. Omistajan-

vaihdos koskettaa luopujan ja jatkajan ohella tietysti myös yrityksen henkilös-

töä, asiakkaita, rahoittajia ja kilpailijoita. Luopujan tulee luopumisprosessin 

ohella hoitaa omat henkilökohtaiset suhteensa yrityksen sidosryhmien edusta-

jiin, ja samalla jatkajan tulee luoda omat suhteensa keskeisiin sidosryhmiin. 

Luopujalla on paljon hiljaista tietoa, jonka siirtäminen on aikaa vievä prosessi. 

Yrittäjä tuntee alan pelisäännöt, keskeiset toimijat sekä toimintatavat. Yrittäjälle 

on muodostunut pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita sekä myös tahoja, joiden 

kanssa yhteistyö ei ole toiminut. Yrittäjä tuntee myös kilpailutilanteen sekä kil-

pailijat. Toimialaan liittyy usein tiettyjä arvoja sekä eettisiä ohjeita, joiden tun-

teminen on ensiarvoisen tärkeää. Kaikki nämä tiedot tulee siirtää jatkajalle. 

(Heinonen 2005, 42-43) 

Sambrook (2005) tutki, miten luopujan tieto-taito siirretään jatkajalle, oli ky-

seessä yrityksen sisältä tai ulkoa tuleva uusi johtaja. Tieto-taito voidaan jakaa 

tekniseen tietämykseen, johon kuuluvat verotus ja lainsäädäntö. Tämänkaltai-

nen tieto on helposti siirrettävissä ja opetettavissa muodollisesti tai epämuodol-

lisesti. Tietämys voi liittyä myös organisaatioon siten, että tiedetään, kuinka se 

toimii, menestyy ja kasvaa. Myös tämänkaltainen tieto on helposti siirrettävissä. 

Tieto voi olla myös täsmällistä, hiljaista tai sisäistä, joka liittyy johtamiseen, 

päätöksentekoon, riskien ottamiseen ja oppimaan oppimiseen. Tämä tieto on 

vaikeasti tunnistettavissa ja siirrettävissä. Kun johtaja-omistaja miettii exit-

strategiaa, hiljaisen tiedon on tultava esiin, jotta jatkajaa voidaan kehittää. Jat-

kajan tulee omaksua hiljainen tieto, kasvaa johtajuuteen, kehittää päätöksente-

kokykyä ja riskinottotaitoa. Tämä prosessi edellyttää luopujan tiedon havaitse-

mista ja siirtämistä jatkajalle. Se, miten tämä kaikki tapahtuu, riippuu luopujan 

valmennustaidosta. Hiljainen tieto antaa parhaimmillaan taktisen edun, sillä sitä 
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on erittäin vaikea kopioida, mutta kun se muutetaan näkyväksi, sitäkin voidaan 

siirtää.  

Sukupolvenvaihdos on haasteellista toteuttaa siten, etteivät asiakassuhteet 

katkea. Asiakkaat ovat liiketoiminnan keskiössä sekä yrityksen tärkein sidos-

ryhmä, joka tulee huomioida sukupolvenvaihdoksessa. Jotkin asiakkaat arvos-

tavat nimenomaan perheyritysten perinteitä ja jatkuvuutta. Luopujan ja jatkajan 

tulee käydä läpi yrityksen tärkeimmät asiakkaat ja suunnitella, kuinka heitä lä-

hestytään vaihdoksen aikana. Avainasiakkaiden huomioiminen on usein erittäin 

tehokasta markkinointia perheyritykselle. Käytännön tasolla tämä voi tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että järjestetään tilaisuuksia, joissa jatkaja esitellään asiakkail-

le. Luopujan ja jatkajan tulee perehtyä asiakaspinnan hallintaan ja muihin seik-

koihin, jotka liittyvät asiakassuhteisiin. Sukupolvenvaihdoksessa tulee muistaa, 

että mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä suurempi painoarvo on yrittä-

jän luomilla asiakassuhteilla. Muita tärkeitä yrityksen sidosryhmiä ovat tavaran-

toimittajat sekä palveluntarjoajat, joita ovat muun muassa tilitoimisto ja mainos-

toimisto. Jatkaja on esiteltävä myös näille sidosryhmille. Sidosryhmiä kiinnos-

taa ennen kaikkea uuden johtajan tekemät mahdolliset muutokset. Luopujan 

kannattaa viestiä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että jatkaja on kykenevä 

vastaamaan pitkien suhteiden jatkamisesta ja ylläpidosta. (Heinonen 2005, 43-

44; Kuusisto & Kuusisto 2008, 104-105; Koiranen 2000, 45, 151) 

Myös yrityksen henkilöstöä koskeva tieto tulee siirtää jatkajalle. Luopujan tulee 

selvittää jatkajalle kaikki henkilöstöön liittyvät olennaiset tiedot, joita voivat olla 

esimerkiksi työtyytyväisyysanalyysit ja työntekijöiden henkilökohtaiset ominai-

suudet. Työntekijöiden työsopimukset tulee myös tarkistaa, ja jatkajan tulee 

pohtia, haluaako hän muuttaa työsopimuksia tai peräti irtisanoa osan henkilös-

töstä. Ammattiyhdistysliitoilla on erilaisia irtisanomisen ehtoja ja irtisanomisen 

määräaikoja, joten yritystoiminnan jatkajan tulee selvittää liittokohtaiset työeh-

tosopimukset. (Heinonen 2005, 44) 
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3. SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUDELLISESTA JA VEROTUK-

SELLISESTA NÄKÖKULMASTA 

3.1 Sukupolvenvaihdos osakekaupan avulla 

Osakekauppa on yleisin ja yksinkertaisin tapa toteuttaa sukupolvenvaihdos. 

Lisäksi mikäli halutaan soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennuksia, vastikkeelli-

sen sukupolvenvaihdoksen tulee olla rakenteeltaan nimenomaan omistuskaup-

pa eli osakkeiden luovutus. Liiketoimintakauppana toteutettavaan luovutukseen 

ei voida soveltaa kyseisiä verohuojennuksia. Suuremmissa yrityksissä omis-

tuksen siirto suoritetaan usein vaiheittaisena prosessina, kun taas pienissä yri-

tyksissä luovutus tapahtuu usein yhdellä kertaa. (Juusela & Tuominen 2010, 

71; Koiranen 2000, 23) 

Osakekauppa on myyjän kannalta käytännössä irtaimen omaisuuden kauppa, 

jossa yrityksen jatkaja ostaa luopujan omistuksen. Kaupan kohteena ovat osa-

keyhtiön osakkeet, ja myyjänä yrityksen omistaja, joka saa kauppahinnan itsel-

leen. Osakeyhtiössä osakkeenomistaja voi luovuttaa osakkeensa jatkajalle ha-

luamillaan kaupan ehdoilla. Tätä oikeutta on voitu kuitenkin rajoittaa yhtiöjärjes-

tyksessä. Tämän vuoksi yhtiön yhtiöjärjestyksen sisältö tulee tarkistaa ja huo-

mioida siinä mahdollisesti olevat lunastus- tai suostumuslausekkeet. Muilla 

osakkeenomistajilla saattaa olla myös oikeus lunastaa ulkopuoliselle ostajalle 

siirtyvät osakkeet, joka ilmenee osakkaiden välisestä osakassopimuksesta. 

Osakekauppa on myyjän kannalta selkein, turvallisin ja verotuksellisesti edulli-

sin vaihtoehto, koska periaatteessa kaikki yhtiön vastuut ja velat siirtyvät osta-

jalle. Kohdeyhtiön velat ja vastuut jäävät rasittamaan osakekaupassa edelleen 

yhtiötä myös kaupan jälkeen, ja niiden määrä vaikuttaa tavallisesti vähentävästi 

kauppahinnan määrään, koska ostaja haluaa maksaa vain nettovarallisuudes-

ta. Tällöin on ostajan edun mukaista, että kaupan yhteydessä kirjataan kohde-

yhtiön velkojen ja vastuiden määrä ja sisältö vahvistetun tilinpäätöksen perus-

teella. Tavallisesti myyjä vakuuttaa kauppakirjassa, ettei kohdeyrityksellä ole 
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sellaisia velkoja tai vastuita, joita ei ole mainittu kauppakirjassa. Kauppakirjas-

sa sovitaan usein myös siitä, että myyjä vastaa kohdeyritykselle määrättävistä 

veroista sikäli kun niiden peruste on syntynyt ennen kauppakirjan allekirjoitta-

mista, ja ostaja tämän jälkeiseltä ajalta. Osakekauppaan ei tarvita kohdeyhtiön 

velkojien suostumusta, koska velallinen ei vaihdu. Velkojat voivat kuitenkin irti-

sanoa luoton ennenaikaisesti, mikäli omistus tai toiminnan rakenne muuttuu 

olennaisesti. Osakekaupassa yhtiön työntekijöihin ei kohdistu varsinaista yh-

teistoimintamenettelyvelvoitetta. (Lakari & Engblom 2009, 39-40; Verohallinto 

2011; Immonen 2008, 31; Immonen ja Lindgren 2006, 35-36) 

Yrityksestä luopuvan henkilön verokohtelu riippuu siitä, mihin tulolähteeseen 

luovutuksen kohteena olevat omistusosuudet kuuluvat. Kun luovutuksen koh-

teena olevan yrityksen osakkeiden omistajana on luonnollinen henkilö, luovu-

tukseen sovelletaan yleensä tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskevia 

säännöksiä (TVL 45-50), ja luovuttajan luovutusvoittoa verotetaan pääomatulo-

na 28 prosentin verokannan mukaisesti. Luovutusvoitto on kuitenkin luopujalle 

verovapaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. Yrityksen ostajalle osakekauppa ei 

aiheuta välittömiä tuloveroseuraamuksia, mutta osakkeiden kauppahinta voi 

olla niin alhainen, että hän joutuu maksamaan perintöverolain (PerVL 18.3) 

perusteella lahjaveroa. Perintö- ja lahjaverolaissa (PerVL 55) on kuitenkin su-

kupolvenvaihdosta koskeva erityissäännös, jonka perusteella lahjaveroa voi-

daan tiettyjen edellytysten täyttyessä huojentaa. Suomalaisen yhtiön osakkei-

den kauppa on lähtökohtaisesti varainsiirtoverolain alainen luovutus. Tällöin 

ostajan tulee maksaa aina varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia ostettavien osakkei-

den kauppahinnasta. Lahjanluontoisessa kaupassa varainsiirtoveroa suorite-

taan kauppahinnan tai muun vastikkeen osoittamasta määrästä, mutta ei lah-

jaksi katsottavalta osalta.  (Verohallinto 2011; Juusela & Tuominen 2010, 26-28 

) 

Ostajan tuloverotuksessa osakkeiden hankintamenoksi luetaan kaupassa sovi-

tun kauppahinnan lisäksi kauppaan välittömästi liittyvät sivukustannukset, joita 

ovat esimerkiksi varainsiirtovero ja osakkeiden hankintaan välittömästi liittyvät 
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kustannukset. Mikäli ostaja rahoittaa yrityskaupan velalla, tällaisen velan korko 

on lähtökohtaisesti vähennyskelpoinen. Tuloverolaissa (TVL 58) korko katso-

taan pääomatulon hankkimisesta johtuvaksi, ja siten pääomatulosta vähennet-

täväksi menoksi. Kun yrityksen osakkeet ostetaan liiketoimintaan liittyvään tar-

koitukseen, ne kirjataan ostajan verotuksessa käyttö- tai vaihto-omaisuudeksi 

elinkeinoverolain perusteiden mukaisesti. On tavallista, että ostaja hankkii yri-

tyskaupassa osakkeet käyttöomaisuudeksi, jolloin osakkeiden hankintamenos-

ta ei tehdä poistoja. Pääomatuloina huomioidaan osinkotulot siinäkin tapauk-

sessa, että osinkotulo olisi tuloverolaissa (TVL 33a-33d) verovapaata tuloa. 

Osakekaupassa liiketoimi tapahtuu osakkeiden omistavan myyjän ja osakkeita 

hankkivan ostajan välisenä liiketoimena. Näin ollen osakekaupalla ei ole välit-

tömiä veroseuraamuksia kaupan kohteena olevaan yhtiöön. Arvonlisäverotuk-

sessa ei ole mitään nimenomaisia säännöksiä sukupolvenvaihdostilanteelle. 

Yrityksen osakkeiden kaupassa ei tapahdu arvonlisäverolaissa tarkoitettua ta-

varan tai palvelun luovutusta, joten osakekauppa ei ole arvonlisäverolain alai-

nen liiketoimi. (Juusela & Tuominen 2010, 33-34; Immonen & Lindgren 2006, 

62) 

 

3.2 Yksityisen osakeyhtiön arvon määrittäminen 

Yrityksen arvon määrittäminen kuuluu kiinteänä osana sukupolvenvaihdoksen 

toteutukseen. Yksityisellä osakeyhtiöllä ei ole markkina-arvoa, eikä vastaavia 

vertailutapauksiakaan ole juuri käytettävissä. Markkinat toki vaikuttavat yksityi-

senkin osakeyhtiön arvoon muun muassa vallitsevan kilpailutilanteen ja ostaja-

ehdokkaiden lukumäärän kautta. Useissa tilanteissa yksityisen osakeyhtiön 

osakkeiden käypää arvoa ei voida luotettavasti vahvistaa. Tällöin yrityksen 

osakkeiden käypä arvo määritetään yleisimmin perintö- ja lahjaverotuksessa 

tuotto- ja substanssiarvojen avulla, mikä johtaa hyvin varovaiseen arvioon yri-

tyksen käyvästä arvosta. Verohallitus on antanut verotoimistojen noudatetta-

vaksi suhteellisen kaavamaisen ohjeen, joka on julkaistu muun muassa vuonna 
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2004 annetussa monipuolisessa ohjekirjeessä ”Yrityksen sukupolvenvaihdos 

verotuksessa”. (Lakari & Engblom 2009, 54-56; Heinonen 2005, 40) 

Käyvän arvon määrittäminen substanssi- ja tuottoarvon perusteella on hyvin 

kaavamaista, eikä se mahdollista yrityksen tai sen toimintaympäristön ominais-

piirteiden huomioimista. Tämän vuoksi yrityksen arvostaminen voi tapahtua 

myös esimerkiksi kassavirtojen nykyarvon avulla silloin, kun yrityksen käypä 

arvo voidaan perustaa ohjeen mukaista tietopohjaa laajempaan tosiasia-

aineistoon. Yrityksen arvonmäärittämisessä käytettävästä menetelmästä riip-

pumatta verotuksessa yrityksen minimiarvona voidaan pitää yrityksen sub-

stanssiarvoa. (Verohallinto 2011) 

 

3.1.1 Substanssiarvo 

Yrityksen substanssiarvo selviää periaatteessa yrityksen varojen ja velkojen 

erotuksen avulla. Substanssiarvo riippuu hyvin paljon siitä, kuka arvioinnin te-

kee. Esimerkiksi jokin tietty substanssiarvoon sisältyvä omaisuuserä saattaa 

olla ostajalle täysin arvoton, vaikka kohteen tasearvo olisikin huomattava.  Toi-

saalta taas ostettavalla yrityksellä voi olla oikeuksia, joita ei näy taseessa. (Al-

hola et al. 2002, 187-189) 

Yrityksen substanssiarvo määritetään osakkeiden saantohetkellä yhtiöön kuu-

luvan omaisuuden perusteella. Arvostuksen lähtökohtana pidetään verovelvol-

lisuuden alkamisajankohtaa lähinnä päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen 

mukaista omaisuutta. Mikäli tilinpäätösajankohdan ja luovutuksen välisenä ai-

kana yhtiön omaisuuden määrä tai laatu on muuttunut muusta syystä kuin 

normaalista liiketoiminnasta johtuen, tase on oikaistava vastaamaan luovutuk-

sen toteuttamisajankohdan varallisuustilannetta. Oikaistu tase on substanssiar-

volaskelman lähtökohta. Yrityksen varat ja velat arvostetaan niiden käypään 

arvoon. Yksittäisen varallisuuserän käypä arvo määritetään joko tasearvon tai 

muun käytettävissä olevan tiedon perusteella. Lähtökohtana ei siten pidetä ve-

rotuksessa poistamattomia hankintamenoja, joskin tasearvot vastaavat monesti 
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tuloverotuksen nettovarallisuuslaskelmassa käytettäviä arvoja. Oikaistun ta-

seen varat tulee arvostaa vähintään niiden tasearvoon. Varoihin sisältyvät ra-

kennukset ja rakennelmat, maa- ja vesialueet, osakkeet ja osuudet voidaan 

arvostaa tasearvoa korkeampaan käypään arvoon, mikäli siihen on aihetta. 

Näiden omaisuuserien käypä arvo tulee määrittää joko vertailukauppojen pe-

rusteella tai tuotto- ja kustannusarvomenetelmää noudattaen. Kiinteän omai-

suuden ja rakennusten arvostuksessa voidaan noudattaa tämän lisäksi mah-

dollisia virastokohtaisia arvostusohjeita. Tällaisissa ohjeissa on huomioitu kiin-

teistöjen ja rakennusten arvoon vaikuttavia alueellisia erityispiirteitä. Taseen 

varoihin sisältyvät noteerattomat osakkeet ja osuudet arvostetaan tämän oh-

jeen mukaiseen arvoon, mikäli se on omaisuuden tasearvoa korkeampi. Muut 

taseen varat arvostetaan niiden tasearvoon. (Lakari & Engblom 2009, 54-56; 

Verohallinto 2011) 

Substanssiarvolaskelman heikkoutena voidaan pitää sitä, että se ei huomioi 

lainkaan yrityksen tulevaa tuloksentekokykyä tai kannattavuutta. Tulevaisuus ja 

tuloksentekokyky eivät näy substanssiarvolaskelmassa, koska arviointi perus-

tuu tietyn hetken tasearvoihin. Toisaalta historiatietojen käyttöä voidaan perus-

tella sillä, että verotusratkaisun perusteena olevilta tiedoilta vaaditaan aina to-

dennettavuutta. Mikäli yrityksen velat ovat varoja suuremmat, pidetään yrityk-

sen substanssiarvona nollaa ja velkojen varat ylittävä määrä otetaan huomioon 

käypää arvoa pienentävänä tekijänä. (Alhola et al. 2002, 189-191; Verohallinto 

2011) 

 

3.1.2 Tuottoarvo 

Yrityksen tuottoarvolla tarkoitetaan tulevien nettotulojen nykyarvoa. Yrityksen 

tuottoarvo lasketaan vähintään kolmen verovelvollisuuden alkamista edeltävän 

vuoden keskimääräisen nettotuloksen perusteella. Tulosta tulee oikaista pois-

tamalla siitä mahdolliset satunnaiset erät kuten saadut ja annetut konser-

niavustukset, käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot ja lahjoitukset sekä 
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tilinpäätössiirrot. Mikäli tulos on laskettu vuotta pidemmältä tilikaudelta, katso-

taan vuositulokseksi 12 kuukauden tulosta vastaava osa. Yhtiön tuottoarvo las-

ketaan pääomittamalla oikaistujen tulosten keskiarvo tuottovaatimuksen mu-

kaisella korkokannalla. Vakiintuneen verotuskäytännön mukaan pääomituskor-

kokantana pidetään 15 prosenttia. Perustellusta syystä johtuen korkokantana 

voidaan käyttää myös 15 prosenttia alhaisempaa tai korkeampaa korkoa riip-

puen yrityksen riskistä. Mikäli yrityksen vuositulosten keskiarvo on negatiivinen 

luku, pidetään tuottoarvona nollaa. (Lakari & Engblom 2009, 54-55; Verohallin-

to 2011) 

 

3.1.3 Yrityksen käypä arvo substanssi- ja tuottoarvon perusteella sekä osak-

keen matemaattinen arvo 

Yrityksen käypä arvo määritetään verohallinnon ohjeen mukaisesti edellä esite-

tyllä tavalla tuottoarvon ja substanssiarvon avulla. Mikäli yhtiön tuottoarvo on 

suurempi kuin sen substanssiarvo, määritetään käypä arvo verotuksessa tuot-

toarvon ja substanssiarvon keskiarvon mukaan. Jos taas substanssiarvo on 

suurempi tai yhtä suuri kuin tuottoarvo, yrityksen käypänä arvona pidetään 

substanssiarvoa. (Lakari & Engblom 2009, 54; Verohallinto 2011) 

Yrityksen käyvän arvon määrittämisessä tulisi aina huomioida sekä kohdeyri-

tyksen toiminta että tilanne, jossa yrityksen arvoa määritetään. Tapauskohtai-

sen arvottamisen tuloksena yrityksen käypä arvo voi perustua painotetusti pel-

kästään joko substanssi- tai tuottoarvoon. Yrityksen toimialasta tai toiminnan 

luonteesta riippuen tuottoarvon painoarvo voi olla suurempi esimerkiksi silloin, 

kun yritys tekee jatkuvasti hyvää taloudellista tulosta, mutta tuloja ole jätetty 

yritykseen. Tuottoarvon painoarvo on lisäksi yleensä olennaisesti suurempi, ja 

yrityksen käypä arvo voidaan määrittää myös pelkän tuottoarvon perusteella 

niin sanotuissa ideayrityksissä. Ideayrityksen arvo perustuu pääasiassa muihin 

tekijöihin kuin taseessa esitettyihin eriin, kuten esimerkiksi ammattitaitoiseen 

henkilökuntaan, hyviin tuotteisiin, palveluihin, aineettomiin oikeuksiin, asiakas-
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verkostoon tai markkina-osuuteen. Yrityksen käypä arvo voidaan tapauskohtai-

sesti määrittää pelkän substanssiarvon perusteella silloin, kun yrityksen tekemä 

tulos perustuu olennaisesti yrityksen toiminnasta pois jäävän henkilön merkittä-

vään työpanokseen. Myös tilanteissa, joissa yritystoimintaa ei ole tarkoitus jat-

kaa, määritetään yrityksen arvo pelkän substanssiarvon mukaan yritysmuodos-

ta riippumatta. (Verohallinto 2011) 

Yhden osakkeen matemaattinen arvo saadaan yksinkertaisesti jakamalla yri-

tyksen käypä arvo yhtiön osakkeiden lukumäärällä. Osakkeiden lukumääränä 

käytetään verovelvollisuuden syntyhetkellä yhtiön ulkona olevien osakkeiden 

määrää. Osakkeen arvon määrittämisessä ei lähtökohtaisesti huomioida osak-

keen kuulumista enemmistö- tai vähemmistöosakkeisiin, osakkeiden erilajisuut-

ta, osakkeeseen liittyvää lunastus- tai suostumuslauseketta tai muuta erityis-

piirrettä. Mikäli tällaisella seikalla on kuitenkin tosiasiassa vaikutusta osakkeen 

käyvän arvon muodostumiseen, voidaan tekijä perustellusta syystä huomioida 

käyvän arvon määrittämisessä. Selvityksestä tulee imetä, miten osakkeen to-

dennäköinen luovutushinta määräytyy kyseisessä tapauksessa, tai mitä vaiku-

tuksia huomioon otettavalla erityispiirteellä on todennäköiseen luovutushintaan. 

(Verohallinto 2011) 

 

3.2 Yrityksen taloudellinen tila keskeisten tunnusl ukujen valossa  

Yrityksen taloudellisella tilalla on keskeinen merkitys sukupolvenvaihdoksessa. 

Mitä paremmassa taloudellisessa tilassa yritys on, sitä enemmän vaihdoksessa 

on liikkumavaraa muun muassa vaihdoksen rahoittamiseen (Heinonen 2005, 

40). Sukupolvenvaihdokseen sovelletaan käytännössä samoja menettelytapoja 

kuin mihin tahansa yrityskauppaan. Yritystoiminnan jatkajan tulee huolellisesti 

selvittää kaupan kohteen sisältö sekä liiketoiminnan jatkamisen kannalta kes-

keiset seikat. Mikäli kohdeyrityksen liiketoiminta ei ole terveellä pohjalla, suku-

polvenvaihdos on jo ennalta tuhoon tuomittu. Silloin, kun omistusjärjestely teh-

dään lähipiirin kesken, ei ennakkoselvityksellä ole niin suurta painoarvoa kuin 
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vieraiden kesken tehtävässä yrityskaupassa. Ennakkoselvityksessä jatkajan 

tulee arvioida ostokohdetta kokonaisvaltaisesti siten, että huomio kiinnitetään 

tärkeisiin osa-alueisiin, jotta kauppahinta ja muut ostajan oikeudelliseen ja ta-

loudelliseen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät voidaan tunnistaa ja niihin liittyviä 

riskejä hallita. (Immonen & Lindgren 2006, 37-38) Kohdeyrityksen taloudellista 

tilaa selvitetään tässä tutkimuksessa kolmen oleellisen tunnusluvun avulla si-

ten, että edustettuina ovat yrityksen kannattavuus, maksuvalmius sekä vakava-

raisuus. Täten saadaan varsin kokonaisvaltainen kuva yrityksen taloudellisesta 

tilanteesta. 

Kannattavuutta tarkastellaan kokonaispääoman tuoton avulla. Tunnusluku ku-

vaa sitä, kuinka hyvin yritys kykenee tekemään tulosta toimintaan sitoutuneen 

oman ja vieraan pääoman avulla. Yrityksen maksuvalmiutta tutkitaan quick ra-

tion avulla. Quick ratio kuvaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista velois-

taan pelkän rahoitusomaisuuden avulla. Näin ollen vaihto-omaisuuden rea-

lisointimahdollisuutta ei huomioida lainkaan tätä tunnuslukua laskettaessa. Yri-

tyksen pääomarakennetta tarkastellaan omavaraisuuden avulla, joka mittaa 

yrityksen vakavaraisuutta, yrityksen tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä si-

toumuksista pitkällä aikavälillä. Yritystutkimus Ry:n (2011) mukaan yrityksen 

tulos- ja taselaskemien sisältämä informaatio pyritään tiivistämään muutamiin 

tunnuslukuihin, joista edellä mainitut ovat yleisimpiä. Taulukkoon 3 on koottu 

kokonaispääoman tuoton, quick ration ja omavaraisuusasteen ohjearvot: 

 

 

ROA Quick ratio Omavaraisuusaste Luokittelu 

Yli 10 % Yli 1 Yli 40 % Hyvä 

5 - 10 % 0,5 - 1 20 - 40 % Tyydyttävä 

Alle 5 % Alle 0,5 Alle 20 % Heikko 

Taulukko 3. Kokonaispääoman tuoton, quick ration ja omavaraisuusasteen 

ohjearvot. (Yritystutkimus Ry 2011, 64, 66, 71) 
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3.3 Sukupolvenvaihdoksen verosuunnittelu sekä perin tö- ja lahjave-

rotuksen viimeaikaiset muutokset  

3.3.1 Verosuunnittelu 

Sukupolvenvaihdoksen lähtökohtana voidaan pitää, että omaisuuden luovutuk-

set on säädetty veronalaisiksi. Huolellisesti suunniteltu sukupolvenvaihdos 

mahdollistaa huomattavia säästöjä vero- ja rahoituskustannuksissa. Sukupol-

venvaihdos aiheuttaa joukon veroseuraamuksia, jotka liittyvät tuloverotukseen, 

perintö- ja lahjaverotukseen sekä varainsiirtoverotukseen. Veroseuraamukset 

koskettavat sekä yrityksestä luopuvaa että yrityksen jatkajaa. Joissakin tapauk-

sissa veroseuraamuksia aiheutuu myös itse yritykselle. Sukupolvenvaihdoksen 

toteutustapojen edullisuutta ja valintaa koskevan vertailun pohjaksi tulee selvit-

tää sitä koskevien verolakien säännökset sekä muut vakiintuneesti käytettävät 

oikeuslähteet, kuten korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntö ja oikeuskir-

jallisuuden kannanotot. Kun yritystoiminta siirretään vanhemmalta lapselle, ko-

konaisvarorasituksen minimoiminen muodostuu usein  järjestelyn tärkeimmäksi 

tavoitteeksi. Verotuksen minimoimisen suunnitteluprosessi riippuu siitä, kenen 

verotusta erityisesti pyritään keventämään normaaliin luopumistilanteeseen 

verrattuna. Tämän vuoksi tulee tuntea normaalin yritystoiminnan siirtämisen 

toteuttamistavat, ja niihin liittyvät verosuunnittelumahdollisuudet. Tuloverolaki ja 

perintö- ja lahjaverolaki mahdollistavat verotuksen huojentamisen sekä luopu-

jan että jatkajan osalta. Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa myös ilman eri-

tyisiä tuloverolain tai perintö- ja lahjaverolain suomia huojennuksia. Kyseessä 

on tällöin normaali omaisuuden luovutus kauppana tai lahjana. Verosuunnitte-

lun voidaan katsoa epäonnistuneen, mikäli tapahtuman normaalista verokohte-

lusta joudutaan poikkeamaan ilman, että tähän on erityisesti varauduttu. Huo-

jennukset voidaan menettää myös tahattomasti, mikäli toimitaan huolimatto-

masti tai ei noudateta säädettyjä määräaikoja. Täten sisäinen kauppa sisältää 

aina verotusriskin. (Alhola et al. 2002, 172; Juusela & Tuominen 2010, 13-15; 

Immonen & Lindgren 2006, 19-20, 65) 



42 
 

 Yritystoiminnan jatkajan kannalta keskeisin ongelma liittyy sukupolvenvaih-

doksen rahoittamiseen. Kovin usein jatkajalla on varoja vain verojen maksami-

seen. Täysihintainen osakekauppa vaatii merkittävän rahallisen panostuksen.  

Toteutetaan sukupolvenvaihdos sitten miten tahansa, osapuolten on huomioi-

tava lahjaluonteisen kaupan verotukselliset näkökohdat, osinko-oikeuden pidät-

täminen, ja kaiken lisäksi sovitettava yhteen kaikki saatavat verohuojennukset. 

On hyvin yleistä, että maksettavaksi määrätyt verot rahoitetaan ensin lainalla, 

ja myöhemmässä vaiheessa yrityksestä saatavilla voittovaroilla. Tulee huomi-

oida, että mikäli osakkeita siirretään suoraan perheenjäsenelle, hän saa hyväk-

seen 90 000 euron maksimikaton verovapaalle osingolle, jota voidaan käyttää 

vaihdoksen rahoittamiseen. (Kukkonen & Walden 2011, 246-247; Koiranen 

2000, 22) 

 

3.3.2 Perintö- ja lahjaverotuksen viimeaikaiset muutokset 

Sukupolvenvaihdos on verosuunnittelun kannalta monipuolinen ja haastava 

tehtävä. Verolainsäädännölle on ominaista nopeat muutokset sekä se, että 

säädösten tulkinta ei ole aina yksiselitteistä. Sukupolvenvaihdoksen verotuksen 

kannalta merkittävä muutos perintö- ja lahjaveron suhteen toteutettiin vuoden 

2004 alussa. Vanhassa verojärjestelmässä perintöverolain (PerVL 55) mukai-

nen sukupolvenvaihdostilanteen perushuojennus merkitsi noteerattoman yhtiön 

osakkeiden arvostamista niiden käyvän arvon sijaan varallisuusverotusarvoon. 

Tällä hetkellä sen sijaan käytetään 40 prosenttia tästä arvosta. Uudistusten 

myötä perintöverolain huojennusten merkitys kasvoi. 40 prosentin arvostus-

tasoon siirtyminen luo intressejä siirtää perheyhtiö jatkajalle joko osittain tai 

kokonaan vastikkeettomasti. (Kukkonen & Walden 2011,  244-245; Immonen ja 

Lindgren 2006, 27) 

Perintö- ja lahjaverotusta kevennettiin vuosien 2008 ja 2009 välisenä aikana. 

Toisaalta taas perintö- ja lahjaverotuksen yhtenäistämisprosessi on johtanut 

vuoden 2010 alusta alkaen monissa tapauksissa verotuksen merkittäväänkin 
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kiristymiseen. Vuoden 2007 loppuun asti perintöjen ja lahjojen verottamisessa 

käytettiin yhteneväistä asteikkoa. Vuoden 2008 alussa voimaan tulleessa uu-

distuksessa asteikot eriytettiin toisistaan. Samalla veronalaisen lahjan alaraja 

nostettiin 3400 eurosta 4000 euroon. Samaisessa uudistuksessa poistettiin yksi 

veroluokka. Perinnön ja lahjan saavat verovelvolliset on jaettu vuoden 2008 

alusta alkaen kahteen veroluokkaan entisen kolmen luokan sijaan. Perintö- ja 

lahjaverotusta kevennettiin ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien osalta edel-

leen vuoden 2009 alusta alkaen. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien vero-

prosentteja alennettiin kolme prosenttia. Tätä veronalennusta pidetään komp-

romissina, joka liittyi siihen, että hallitus ei toteuttanut hallitusohjelmassaan 

mainitsemaansa sukupolvenvaihdosten huojennusta. Verovuoden 2009 alusta 

alkaen perintö- ja lahjaveroasteikkoja on ollut siten yhteensä neljä. Ensimmäi-

seen veroluokkaan kuuluvien henkilöiden ylin veroprosentti on 13 ja toiseen 

veroluokkaan kuuluvien 32 prosenttia. Sukupolvenvaihdosluovutusten osalta 

tuloverolakiin (TVL 48.1) tehtiin vuonna 2009 taannehtiva lain kiristäminen. Sen 

mukaan sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltuessa luovuttajan ei tarvitse 

suorittaa saamastaan luovutusvoitosta lainkaan veroa. (Juusela & Tuominen 

2010, 19-20) 

 

3.4 Sukupolvenvaihdos lahjanluonteisella kaupalla 

Sukupolvenvaihdos toteutetaan usein lahjanluonteisella kaupalla, sillä luopuja 

ei halua perilliseltä täyttä hintaa. Sukupolvenvaihdoksen toteutuksen päävaih-

toehtoina voidaan pitää kauppaa käypään hintaan, lahjaluonteista kauppaa, 

sekä kokonaan vastikkeetonta luovutusta eli lahjaa.  (Immonen & Lindgren 

2006, 18-19) Seuraavaksi luetellaan tarkemmin sukupolvenvaihdoksen toteu-

tuksen päävaihtoehdot sekä lahjanluonteisiin kauppoihin sovellettavat perintö-

verolain (PerVL) säännökset: 

• Normaali osakekauppa täyteen hintaan 
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• Lahjaluonteinen kauppa, jossa kauppahinta on vähintään 75 prosenttia 

yrityksen käyvästä arvosta (PerVL 18.3) 

• Lahjaluonteinen kauppa, jossa kauppahinta on vähintään 50 prosenttia 

yrityksen käyvästä arvosta (PerVL 55.5) 

• Kokonaan vastikkeeton luovutus eli lahja 

(Kukkonen & Walden 2011, 247) 

Lahjaluonteisen kaupan rajoja on kaksi: 75 prosentin sääntö (PerVL 18.3) sekä 

50 prosentin sääntö (PerVL 55.3). Mikäli maksettu vastike jää alle 75 prosentin, 

mutta ylittää 50 prosenttia kohteen osakkeiden käyvästä arvosta, perintövero-

lain pykälä 55 tulee sovellettavaksi, ja lahjavero jätetään lahjan osalta koko-

naan maksamatta. Tällöin kyseessä tulee olla nimenomaan sukupolvenvaih-

dostilanne. Perintöverolaissa (PerVL 18.3) on taas säädetty 75 prosentin sään-

nöstä siten, että kauppahinnan ollessa enintään 75 prosenttia yrityksen osak-

keiden käyvästä arvosta, katsotaan käyvän hinnan ja vastikkeen välinen ero 

lahjaksi, ja tätä säännöstä voidaan soveltaa sukupolvenvaihdoksiin sekä taval-

lisiin yrityskauppoihin, eikä säännöksen soveltaminen edellytä kohdeyrityksen 

omaisuuden luonnetta, luovuttajaa tai luovutuksensaajaa koskien erityisedelly-

tysten täyttymistä. Käytännössä riittää, että yrityksen käypä arvo pystytään 

osoittamaan riittävällä tarkkuudella. Lahjaluonteisen kaupan ensisijainen ja 

kaikkiin kauppoihin sovellettava raja on määrätty perintöverolain kohdassa 

18.3. Tämän mukaan lahjaveroa ei tarvitse maksaa lainkaan, kun luovutuksen-

saaja maksaa yrityksen osakkeista enemmän kuin 75 prosenttia osakkeiden 

käyvästä arvosta, koska tällöin ei ole kyseessä perintöverolaissa tarkoitetusta 

lahjasta. (Juusela & Tuominen 2010, 48-52)  

Perintöverolaissa (PerVL 55.5) on säädetty 50 prosentin säännöstä. Kun mak-

settu vastike on yli 50 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta, lahjavero jäte-

tään maksuun panematta. Omaisuuden hankintameno lasketaan maksetun 

vastikkeen ja lahjana saadun osan lahjaverotuksessa vahvistetun verotusarvon 

eli käyvän arvon yhteismäärästä. Mikäli maksettu vastike on tasan puolet, huo-
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jennussäännös ei sovellu, ja luovutuksensaajalle määrätään maksettavaksi 

täysi lahjavero lahjana saadun omaisuuden osalta. Perintöverolain (PerVL 

55.5) mahdollistama huojennus ei edellytä luovutuksensaajalta nimenomaista 

huojennusvaatimusta, mutta luovutuksensaajan edun mukaista on pystyä osoit-

tamaan säädettyjen sukupolvenvaihdosluovutuksen edellytysten täyttyminen. 

Alihintainen 50 prosentin säännön nojalla huojennettu luovutus tulee kysymyk-

seen vain tilanteissa, joissa perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojen-

nuksen edellytykset täyttyvät. Näin ollen verovelvollisen intressissä on osoittaa 

huojennusedellytysten täyttyminen. (Juusela & Tuominen 2010, 61-62; Immo-

nen & Lindgren 2006, 157; Verohallinto 2011) 

Luovutuksensaaja on verovelvollinen saamastaan lahjan osuudesta, jollei pe-

rintöverolain (PerVL 55) huojennussäännös sovellu. Lahjanluonteisen kaupan 

luovutuksen verotuksessa tulee sovellettavaksi tuloverolain (TVL 47.5) erityis-

säännös. Säännös soveltuu sekä voitolliseen että tappiolliseen luovutukseen, 

vaikka tappiollisesta luovutuksesta ei ole olemassa julkaistua oikeuskäytäntöä. 

Tuloverolain erityissäännöksen soveltaminen edellyttää lain sanamuodon mu-

kaan, että luovutushinta saa olla enintään 75 prosenttia omaisuuden käyvästä 

arvosta. Tällöin luovutuksensaajan hankintamenoksi tulee maksetun vastik-

keen ja lahjaksi katsotun osuuden yhteismäärä. Tällöin hankintamenoksi muo-

dostuu käytännössä omaisuuden lahjaverotuksessa vahvistettu käypä arvo. 

Tuloverolain (TVL 47.5) soveltuessa luovutus jaetaan vastikkeelliseen ja vas-

tikkeettomaan osaan, ja vastikkeellisesta osata saadaan vähentää vain siihen 

kohdistuva hankintameno.  Mikäli luovutushinta on enemmän kuin 75 prosent-

tia, luovuttajan verokohtelu toteutetaan tuloverolain (TVL 46) pääsäännön mu-

kaan, eikä siitä aiheudu lahjaveroseuraamuksia. Tällaisessa tilanteessa ei tar-

vitse pohtia perintöverolain (PerVL 55 ja 56) sukupolvenvaihdoshuojennus-

säännösten soveltumista. Tällöin luovutuksensaajan tuloverotuksessa hankitun 

omaisuuden hankintamenoksi muodostuu kaupassa käytetty todellinen hinta. 

(Juusela & Tuominen 2010, 57-60, 214-215)  
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Lahjanluonteinen kauppa aiheuttaa myyjän verotuksessa poikkeavan hankin-

tamenon laskemisen. Maksetun vastikkeen määrä verotetaan myyjällä omai-

suuden luovutushintana. Osakkeiden hankintamenoksi katsotaan osakkeista 

maksettu kauppahinta, johon lisätään jatkajan maksama varainsiirtovero. 

Osakkeiden hankintamenoksi luetaan tuloverotuksessa maksettu kauppahinta, 

ja tämän lisäksi verotetun lahjan osuus eli omaisuuden lahjaverotuksessa käy-

tetyn käyvän arvon ja maksetun kauppahinnan erotus. Lahjan arvo lisätään 

vastikkeen määrään hankintamenoa laskettaessa, vaikka lahjavero olisi jätetty 

kokonaan maksuun panematta perintöverolain (PerVL 55.5) kokonaishuojen-

nussäännöksen perusteella. Hankintamenon laskeminen vastikkeen ja lahjan 

yhteismäärästä edellyttää kuitenkin, että omaisuuden käyvästä arvosta makset-

tu vastike on enintään 75 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta. (Juusela & 

Tuominen 2010, 48-52) 

Lähtökohta voidaan pitää, että perintöverolain sukupolvenvaihdosta koskevia 

huojennussäännöksiä voidaan lähtökohtaisesti soveltaa kaikkiin niihin yrityk-

siin, joiden tulos vahvistetaan elinkeinoverolain (EVL) mukaan. Veronalaisia 

elinkeinotuloja ovat muun muassa elinkeinossa käytetyistä aineellisista ja ai-

neettomista hyödykkeistä saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet. Yhtiötä 

pidetään siten perintöverolain tarkoittamana yrityksenä, jos yhtiön tulon verot-

tamiseen tulisi soveltaa tuloverotuksessa elinkeinoverolain säännöksiä yhtiön 

toiminnan laatu ja laajuus huomioiden. Huojennuksen soveltamiseksi yhtiön on 

kuitenkin EVL-statuksen lisäksi katsottava harjoittavan perintöverolain mukaista 

yritystoimintaa. Huojennussääntöjä ei sen sijaan voida verohallinnon ohjeen 

mukaan soveltaa sellaiseen yhtiöön, joka harjoittaa pelkästään tuloverolain 

mukaan verotettavaa toimintaa. Sukupolvenvaihdosta suunnitteleva yrityksen 

omistaja ei voi täysin tukeutua yhtiön säännönmukaisessa verotuksessa määri-

tettyyn statukseen. Ratkaisevaa on se, olisiko yhtiötä tullut verottaa elinkeino-

verolain mukaan luovutushetkellä vai ei. (Juusela & Tuominen 2010, 134-136) 
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Lahjaverolain varsinaiset sukupolvenvaihdoshuojennussäännökset on määritel-

ty perintöverolaissa (PerVL 55-57) sekä tuloverolaissa (TVL 48.1-48.5). Huo-

jennus koskee lahjaveron määrää ja veron maksuaikaa. Lahjana saadusta 

omaisuudesta määrättävä lahjavero voidaan huojentaa osittain tai kokonaan. 

Huojentaminen toteutetaan jättämällä lahjavero tai sen osa maksuun panemat-

ta. Lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksen saajana on siis luovutuk-

sensaaja, eikä tuloverolain mukaisesti luovuttaja. Huojennuksen määrän las-

kemisen osalta säännös on ollut alusta asti vaikeasti tulkittava.  (Kukkonen & 

Walden 2011, 245-246; Juusela & Tuominen 2010, 22-23, 81-82; Verohallinto 

2011) 

 

3.5 Täysi ja osittainen verohuojennus 

Täyden huojennuksen saaminen ei ole mahdollista täysin vastikkeettomissa 

luovutuksissa. Täydellisen vapautuksen saaminen lahjaverosta edellyttää lah-

jana saadun omaisuuden osalta sitä, että luovutuksensaaja suorittaa saamas-

taan omaisuudesta vastiketta yli 50 prosenttia sen käyvästä arvosta. Jos vas-

tikkeen määrä on alle 50 prosenttia yrityksen käyvästä arvosta, veroa voidaan 

huojentaa vain osittain. (Juusela & Tuominen 2010, 57) 

Täyden lahjaveron huojennuksen saaminen edellyttää, että 

1. Luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa 

2. Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä 

3. Luovutuksensaaja maksaa vastiketta yli 50 prosenttia osakkeiden käy-

västä arvosta 

Lahjavero voidaan huojentaa kokonaan perintöverolain (PerVL 55.5) säännök-

sen perusteella, mikäli edellä mainitut kriteerit täyttyvät. Huojennuksen tarkoi-

tuksena on turvata sukupolvenvaihdosten toteuttaminen. (Juusela & Tuominen 

2010, 127-128; Verohallinto 2011) 
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Yritystoiminnan jatkamisella tarkoitetaan nimenomaan henkilökohtaista osallis-

tumista liiketoiminnan johtamiseen yrityksessä. Verotuskäytännössä tämän on 

katsottu tarkoittavan sitä, että jatkaja osallistuu päätösvallan käyttämiseen yhti-

össä. Päätösvallan käyttämiseksi on verotuskäytännössä hyväksytty esimer-

kiksi yhtiön hallituksen jäsenenä toimiminen tai toimitusjohtajana toimiminen. 

Hyväksyttävää yritystoiminnan jatkamista ei voida rajata pelkästään hallituksen 

jäsenyyteen tai toimitusjohtajana toimimiseen. Tarkoituksena on ainoastaan 

yritystoiminnan aktiivinen jatkaminen, mikä voi tapahtua muillakin tavoin. (Juu-

sela & Tuominen 2010, 173-174) 

Osittaisen lahjaveron huojennuksen edellytyksenä on, että 

1. Veronalaiseen saantoon sisältyy yritys tai sen osa 

2. Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa lahjana saadussa yrityksessä 

3. Huojennettavan perintö- tai lahjaveron veron määrä on yli 850 euroa 

Edellä mainituista osittaishuojennuksista säädetään varsin vaikeaselkoisesti 

perintöverolaissa (PerVL 55.2 ja 55.4). Veron määrän ja maksuajan huojenta-

minen edellyttää lainkohdissa määriteltyjen edellytysten täyttymistä. Tämän 

lisäksi verovelvollisen tulee esittää pyyntö veron ja/tai maksuajan huojentami-

sesta ennen verotuksen toimittamista. Säännösten mukaan maksettavaksi 

määrättävästä perintö- tai lahjaverosta jätetään osa maksuunpanematta. Vero-

huojennus lasketaan suhteellisesti lahjaa vastaavan osuuden mukaan, ja huo-

jennus lasketaan sille suhteelliselle osalle, jolla kauppahinta alittaa käyvän ar-

von. Jos kauppahinta on esimerkiksi 30 prosenttia yritysvarallisuuden käyvästä 

arvosta, lahjan huojennettu osuus on 70 prosenttia yritysvarallisuuden koko 

vertailuarvosta.  Säännöstä sanatarkasti sovellettaessa tulisi laskea kaksi eri 

erotusta, joista pienempi muodostaa maksuunpanematta jätettävän osan. En-

simmäinen erotus saadaan siten, että käypien arvojen mukaan lasketusta ve-

rosta vähennetään vero, joka määrättäisiin omaisuudesta, jos se arvostettaisiin 

40 prosenttiin arvostamislain mukaisesti laskettuna. Toinen erotus saadaan 

siten, että käypien arvojen mukaan lasketusta perintö- ja lahjaverosta vähenne-
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tään 850 euroa. Huojennuksen laskemiseksi lahjoitetulle tai lahjanluonteisella 

luovutuksella saaduille osakkeille määritetään käyvän arvon lisäksi myös niin 

sanottu sukupolvenvaihdosarvo, josta kerrotaan edellä. Huojennettavan lahja-

veron määrä on käyvästä arvosta lasketun veron ja sukupolvenvaihdosarvosta 

lasketun veron erotus tai käyvästä arvosta lasketun veron ja 850 euron erotus. 

Lahjasta jää siten maksettavaksi osakkeiden sukupolvenvaihdosarvosta lasket-

tavaa lahjaveroa vastaava määrä, kuitenkin aina vähintään 850 euroa. (Vero-

hallinto 2011; Juusela & Tuominen, 2010, 61-64, 127-128, 186-187)  

Alihintainen luovutus on useissa tilanteissa luovuttajalle täysin verovapaa tulo-

verolain (TVL 48.1) huojennussäännöksen nojalla. Tämä johtuu siitä, että pe-

rintö- ja lahjaverohuojennuksen edellytysten täyttyessä täyttyvät usein myös 

tuloverolain huojennussäännöksen edellytykset. Jos sekä perintöverolain 

(PerVL 55.3) että tuloverolain (TVL 48.1) soveltamisen edellytykset täyttyvät, 

myös luovutuksesta saatu voitto on luopujalle verovapaata tuloverotuksessa. 

Verovapauden edellytyksiä on kolme: 

1. Verovelvollinen luovuttaa sellaisen yhteisön osakkeita tai osuuksia, jotka 

oikeuttavat vähintään kymmenen prosentin omistusosuuteen mainitussa 

yhtiössä. 

2. Saajana on luovuttajan lapsi, lapsen rintaperillinen, luovuttajan sisar, ve-

li, sisarpuoli tai velipuoli. Verovapaus koskee myös edellä mainitun saa-

jan puolisoa, jos luovutuksensaajina ovat sekä mainittu lähisukulainen 

että hänen puolisonsa yhdessä. 

3. Omaisuus on ollut yhteensä yli kymmenen vuotta luovuttajan tai hänen 

ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeet-

tomasti. 

Jos yksikin edellä mainituista edellytyksistä jää täyttymättä, on luovutusvoitto 

veronalaista tuloa. Luovutusvoitto on luovuttajalle kokonaan verovapaa, kun 

verovelvollinen luovuttaa sellaisen yhteisön osakkeita, jotka oikeuttavat vähin-

tään 10 prosentin omistusosuuteen mainitussa yhtiössä. Lisäksi ratkaisevana 
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pidetään osakkeiden tuottamaa oikeutta yhtiön varallisuuteen. Luovutettavien 

osakkeiden tuottamalla äänioikeudella ei ole merkitystä huojennusta arvioita-

essa. Siten luovutuksen kohteena voi olla sellaisia osakkeita, jotka tuottavat 

alle 10 prosentin äänivallan yhtiökokouksessa. Vastaavasti, vaikka osakkeet 

tuottaisivat käytännössä merkittävänkin äänienemmistön, niiden luovutukseen 

ei voida soveltaa huojennusta, jollei osakkeet samalla tuota vähintään 10 pro-

sentin omistusosuutta yhtiöstä.  Tuloverolain (TVL 48.1 kohta 3) huojennus-

säännös soveltuu sekä EVL- että TVL-tulolähteen osakkeisiin. (Juusela & 

Tuominen 2010, 61-62; Immonen & Lindgren 2006, 157; Verohallinto 2011) 

Taulukkoon 4 on koottu tuloverolain ja perintöverolain mahdollistamat huojen-

nukset: 

Luovutustapa 
TVL 48.1 kohdan 

3 huojennus 

PerVL 55.1 osit-

tainen huojennus 

PerVL 55.5 koko-

naishuojennus 

Milloin 

Luovuttaja haluaa 

jonkinlaisen kor-

vauksen 

Luovuttaja ei ha-

lua korvausta 

Luovuttaja haluaa 

jonkinlaisen korva-

uksen 

Kauppahinta 

käyvästä arvosta 

(%) 

0 – 100 % 0 – 50 % 51 – 100 % 

Taulukko 4. Tuloverolain ja perintöverolain huojennukset. (Juusela & Tuomi-

nen 2010, 24) 

Taulukosta 4 nähdään, että luopujan luovutusvoitto on verovapaa tuloverolain 

48.1 soveltuessa, eikä se ole riippuvainen kauppahinnasta. Lahjaveron osittai-

nen huojennus mahdollistuu perintöverolain 55.1 soveltuessa, vaikka kauppa-

hinta olisi esimerkiksi vain 10 prosenttia yrityksen käyvästä arvosta. Perintöve-

rolain 55.5 suoma kokonaishuojennus lahjaverosta on taas mahdollinen vain, 

mikäli kauppahinta on yli 50 prosenttia kohdeyrityksen käyvästä arvosta. 
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Tuloverolain ja perintöverolain mukaisia huojennuksia voidaan vertailla taulu-

kon 5 avulla: 

Ominaisuus TVL 48 PerVL 55 

Huojennuksen muoto Vapautus verosta Vähennys verosta, osittai-

nen vapautuminen 

Soveltamisala Luonnollisten henkilöiden 

välinen kauppa 

Lahja, perintö tai lahja-

luonteinen luovutus 

Luovutuksen kohde 10 % osakkeista 10 % yritysvarallisuudesta 

Jatkamisedellytys Ei ole Jatkettava yritystoimintaa 

Luovutusosapuolet Lähisukulaiset Ei merkitystä 

Taulukko 5. Tuloverolain ja perintöverolain huojennusten vertailu.  

Sukupolvenvaihdokset on määritelty perintöverolain ja tuloverolain säännöksis-

sä hieman eri tavoin. Taulukosta 5 nähdään, että luopuja vapautuu luovutus-

voittoverosta tuloverolain 48 soveltuessa. Tällöin kaupan osapuolten tulee olla 

luonnollisia henkilöitä ja sukua toisilleen. Kaupan kohteena tulee olla vähintään 

10 prosenttia yrityksen osakekannasta, eikä jatkajan tarvitse välttämättä jatkaa 

yritystä. Perintöverolain 55 soveltuessa jatkaja vapautuu lahjaverosta osittain. 

Tällöin tulee olla kyseessä lahja, perintö tai lahjanluonteinen luovutus, ja luovu-

tuksen kohteena tulee olla vähintään 10 prosenttia kohdeyrityksen osakkeista. 

Perintöverolain soveltuessa jatkajan on jatkettava yritystoimintaa, mutta termin 

sukupolvenvaihdos käyttäminen on itseasiassa harhaanjohtavaa, sillä sään-

nösten soveltumista ei ole rajoitettu yritystoiminnan luovuttajan ja jatkajan su-

kulaissuhteen perusteella. Tuloverolain luovutusvoiton verovapaussäännöksen 

sekä perintö- ja lahjaverolain huojennussäännöksen soveltamisedellytykset 

poikkeavat toisistaan, joten säännöksien soveltumista arvioidaan kummassakin 

verolajissa itsenäisesti. Täten myyjän luovutusvoitto voi olla verovapaa, vaikka 
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ostajan lahjaveroa ei voitaisikaan huojentaa. (Kukkonen & Walden 2011, 245-

246; Juusela & Tuominen 2010, 22-23, 81-82; Verohallinto 2011) 

 

3.6 Kokonaan vastikkeeton luovutus eli lahja 

Lahja on yksipuolinen oikeustoimi, jolla omaisuuden omistusoikeus siirretään 

toiselle ilman vastiketta. Lahjan tunnusmerkkinä voidaan pitää sitä, että lahja 

vähentää antajan varallisuutta ja lisää saajan varallisuutta, ja että varallisuus 

siirtyy henkilöltä toiselle vastikkeetta vapaaehtoisella luovutuksella. Koska lah-

jan saaja ei maksa vastiketta omistusoikeuden saamisesta, lahjaan ei voida 

soveltaa kaupan vastuuperusteita. Täten lahjan saaja ei voi vaatia vahingon-

korvausta, jos lahjoituksen kohteessa on virhe. Perintö- ja lahjaverolain lahjan-

luonteisia luovutuksia koskevan säännöksen mukaan käyvän hinnan ja sitä 

pienemmän vastikkeen erotus katsotaan lahjaksi, jos käytetty vastike on enin-

tään 75 prosenttia yrityksen osakkeiden käyvästä arvosta. Vastaavanlaista 

säännöstä alihintaisista luovutuksista ei siviilioikeudessa ole, vaan luovutusta 

pidetään joko kauppana tai lahjana. (Lakari & Engblom 2009, 15-16) 

Kun omaisuus saadaan vastikkeetta, ei sillä ole hankintamenoa. Verotukselli-

sesti asia on ratkaistu tuloverolaissa (TVL 47), jonka mukaan vastikkeetta saa-

dun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan perintö- ja lahjaverotuksessa käy-

tetty verotusarvo, jolla tarkoitetaan käytännössä omaisuuden luovutushetken 

käypää arvoa. Verohallinnon ohjeessa todetaan, että lahjaverotuksen verotus-

arvoa käytetään hankintamenona myös niissä tilanteissa, joissa lahjaveroa on 

huojennettu. Perintö- ja lahjaverotuksen konkreettisella maksuunpanolla ei ole 

siten vaikutusta luovutusvoittoverotuksessa käytettävään hankintamenoon. 

Ratkaisevaa hankintamenon määrittämisessä on se, mikä on ollut lahjana saa-

dun omaisuuden lahjaverotuksessa käytetty arvo. Maksetun lahja- ja perintöve-

ron määrällä ei ole luovutusvoittoverotuksen kannalta merkitystä. Jos lahjana 

on saatu osakeyhtiön koko osakekanta ja yhtiö on arvostettu perintöverotuk-

sessa 250 000 euron arvoiseksi, osakkeiden todellinen hankintameno on 
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250 000 euroa myyntihetkellä. Lahjaverotusarvoa pidetään todellisena hankin-

tamenona. Mikäli omistusajan pituus halutaan selvittää hankintameno-

olettamaprosentin määrittämistä varten, omistusajan katsotaan alkaneen lahjoi-

tuspäivästä.  (Lakari & Engblom 2009, 61; Juusela & Tuominen 2010, 63-64) 

Lahjaveron osittainen huojennus soveltuu myös tilanteisiin, joissa omaisuutta 

lahjoitetaan kokonaan vastikkeetta. Tällaisessa tilanteessa osa normaalisti 

maksuun määrättävästi lahja- tai perintöverosta voidaan huojentaa. Käytän-

nössä huojennuksen määrä on useimmiten varsin huomattava. Suhteellinen 

osa tarkoittaa sitä, että veron määrää laskettaessa huomioidaan myös huojen-

nuksen kohteena olevaan omaisuuteen kohdistuvat velat. Jos velat eivät koh-

distu mihinkään tiettyyn varallisuuteen, ne kohdistetaan suhteellisesti kaikkiin 

varoihin. Suhteellinen kohdistaminen tapahtuu varojen käypien arvojen suh-

teessa, ellei verovelvollinen muuta osoita. Vähintään 850 euron suuruinen lah-

javero määrätään vuoden 2010 lahjaveroasteikon mukaan ensimmäisessä ve-

roluokassa varallisuudesta, jonka käypä arvo on vähintään 14 800 euroa. (Juu-

sela & Tuominen 2010, 184-185) 

Vastikkeettomissa luovutuksissa luovutusvoittoa koskevat säännökset eivät 

tule lainkaan sovellettaviksi. Lahjansaajan on suoritettava lahjaksi saamistaan 

osakkeista lahjaveroa, joka määräytyy lahjoitettujen osakkeiden käyvän arvon 

perusteella. Lahjan antajan näkökulmasta verohuojennukselle ei ole tarvetta, 

sillä lahjan antajan varallisuus vähenee eikä hänelle itselleen tule veroseu-

raamusta.  Osakkeiden käyvän arvon määrittämisessä sovelletaan verohallin-

non antamaa ohjetta. Lahjavero lasketaan lahjansaajan veroluokan ja lahjan 

verotettavan määrän mukaan. Lahjaveroasteikot on jaettu eri luokkiin. Ensim-

mäiseen veroluokkaan kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, suoraan ylenevässä 

tai alenevassa polvessa oleva perillinen sekä aviopuolison suoraan alenevassa 

polvessa oleva perillinen. Toiseen veroluokkaan kuuluvat muut sukulaiset ja 

vieraat. (Verohallinto 2011; Lakati & Engblom, 2009, 13-14) Taulukko 6 kuvaa 

ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoa: 
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Verotettavan osuuden 

arvo 

Veron vakioerä osuuden 

alarajan kohdalla 

Veroprosentti ylimene-

västä osasta 

4000-17000 100 7 

17000-50000 1010 10 

50000- 4310 13 

Taulukko 6. Lahjaveroasteikko ensimmäisessä veroluokassa. (Lakari & Eng-

blom 2009, 44) 

Mikäli verotettavan lahjan arvo jää alle 4000 euron, lahjasta ei suoriteta lahja-

veroa. Jos taas kohdeyrityksen käypä arvo on yli 50 000 euroa, käyvästä ar-

vosta vähennetään 50 000 euroa ja saatu summa kerrotaan 13 prosentilla. 

Näin saatuun lahjaveroon lisätään vielä 4310 euron vakierä. (Verohallinto 

2011)  

 

3.7 Sukupolvenvaihdosarvo 

Huojennuksen laskemiseksi lahjoitetulle tai lahjanluonteisella luovutuksella 

saaduille osakkeille määritetään käyvän arvon lisäksi myös niin sanottu suku-

polvenvaihdosarvo. Yritykselle tulee määrittää maksuun pantavan veron mää-

rää laskettaessa kaksi arvoa. Ensimmäinen on käypä arvo eli todennäköinen 

luovutushinta ja toinen on vertailuarvo. Yrityksen vertailuarvoksi katsotaan 40 

prosenttia arvostamislain mukaan määritetystä arvosta, ja tätä kutsutaan myös 

sukupolvenvaihdosarvoksi. Tällöin myös yrityksen veloista huomioidaan 40 

prosenttia. Käypää arvoa tarvitaan tutkiessa, onko kyseessä lahjaverotuksen 

alainen luovutus. Vertailuarvoa taas käytetään sukupolvenvaihdoshuojennusta 

(PerVL 55) laskettaessa. Silloin kun sukupolvenvaihdoshuojennuksen edelly-

tykset täyttyvät, vero määrätään käytännössä yrityksen vertailuarvon, ei käyvän 

arvon mukaan, ja tällöinkin laskelmaan otetaan vertailuarvosta mukaan vain 

osa. Mitä suurempi ero vertailuarvon ja käyvän arvon välillä on, sitä suurem-

man veroedun lahjansaaja saa. Huojennussäännös tarkoittaa sitä, että jos 
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osakkeiden käypä arvo on 1000 euroa ja vertailuarvo on 100 euroa, lahjavero 

lasketaan sadasta eurosta (100 × 40 % = 40). Ilman huojennusta lahjaveron 

perusteena olisi ollut 1000 euroa. (Lakari & Engblom 2009, 84; Kukkonen & 

Walden 2011, 268-269; Verohallinto 2011) 

Arvostuksen lähtökohdaksi otetaan verovelvollisuuden alkamista edeltäneeltä 

vuodelta toimitettavassa tai toimitetussa tuloverotuksessa arvostusverolain 

mukaisesti laskettu vertailuarvo. Verohallinnon mukaan osakkeen sukupolven-

vaihdosarvon laskemisessa käytetään sitä vertailuarvoa, joka on määrätty lah-

joitushetkeen nähden viimeisimmän tilinpäätöksen tietojen perusteella. Yksityi-

sen osakeyhtiön osakkeen vertailuarvo lasketaan jakamalla yhtiön nettovaralli-

suus yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrällä. Vertailuarvoa laskettaessa 

nettovarallisuuteen luetaan yhtiön kaikkien tulolähteiden varat ja velat, jotka 

arvostetaan pääsääntöisesti tuloverotuksessa poistamattomiin arvoihin tai ver-

tailuarvoihin arvostamislaissa (ArVL 3-8) määriteltyjen säännösten mukaisesti. 

Arvostamislain (ArVL 5.2) mukaan vertailuarvoa laskettaessa nettovarallisuu-

desta vähennetään tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko. Osakkeen vertai-

luarvoa rajoittaa niin sanottu leikkurisäännös, jonka mukaan verovuoden vertai-

luarvo saa olla enintään 50 prosenttia korkeampi kuin edellisen vuoden vertai-

luarvo. Leikkurisäännön soveltuminen perintö- ja lahjaverotuksen sukupolven-

vaihdoksiin mahdollistaa tarkkojen laskelmien tekemisen tulevaisuudessa ta-

pahtuvien sukupolvenvaihdosten enimmäisverokustannuksista. (Juusela & 

Tuominen 2010, 190-193; Verohallinto 2011) 

Perintöverolain (PerVL 55.2) mukaan maksuunpanematta jätettävä veron osan 

laskemiseksi vähennetään tämän lain mukaan määrätystä verosta vero, joka 

perintöosuudesta tai lahjasta olisi määrättävä, jos rakennukset, koneet, kalusto 

ja laitteet sekä niihin kohdistuvat velat samoin kuin muuhun yritykseen kuuluva 

yritysvarallisuus arvostettaisiin määrään, joka vastaa 40 prosenttia verovelvolli-

suuden alkamista edeltäneeltä vuodelta toimitettavassa tuloverotuksessa nou-

datettavien, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun arvostamislain 

(ArVL 3 ja 4) mukaisten perusteiden mukaisesta määrästä. Käytännössä tämä 
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tarkoittaa sitä, että huojennettavan osan laskemista varten osakeyhtiössä lah-

jan tai perinnön saantohetkellä oleva yritysvarallisuus ja siihen kohdistuvat ve-

lat arvostetaan arvostamislain mukaan. Säännösten mukaan maksettavaksi 

määrättävästä perintö- tai lahjaverosta jätetään osa maksuunpanematta. (Juu-

sela & Tuominen 2010, 186-187; Kukkonen & Walden 2011, 249; Verohallinto 

2011)  

 

3.8 Luovutusvoitto ja luovutustappio 

Sukupolvenvaihdoksessa voi syntyä luovutusvoittoa tai luovutustappiota. Tulo-

verolain (TVL 46) mukaan luovutusvoitto lasketaan siten, että luovutushinnasta 

vähennetään omaisuuden poistamattoman hankintamenon ja voiton hankkimi-

sesta aiheutuneiden menojen yhteismäärä. Hankintameno on osakkeiden pois-

tamatta oleva osa tarkasteluhetkellä, ja käytännössä tämä tarkoittaa osakkeista 

maksettua hintaa. Voiton hankkimisesta johtuvia, luovutushinnasta vähennettä-

viä menoja ovat osakehankintaan liittyneet sivukustannukset, kuten esimerkiksi 

luovuttajan osakkeista aikoinaan maksama varainsiirtovero. Osakkeiden luovu-

tusvoittoa verotetaan sen verovuoden tulona, jona kauppa on tehty. Kun osa-

kekaupassa myyjänä on luonnollinen henkilö, tuloverolain alaisessa luovutus-

voiton laskemisessa voidaan soveltaa hankintameno-olettamaa siten, että luo-

vutushinnasta vähennetään 40 prosenttia luovutushinnasta, mikäli luovutettu 

omaisuus on ollut luovuttajan omistuksessa vähintään 10 vuoden ajan. Tulee 

kuitenkin muistaa, että hankintameno-olettamaa sovellettaessa voiton hankki-

misesta aiheutuneita sivukuluja ei saa vähentää.  Hankintameno-olettamaa 

käytetään siis silloin, kun todellinen hankintameno myyntikuluineen on pienem-

pi kuin käytettävä hankintameno-olettama. (Verohallinto 2011) 

Hankintamenona voidaan vähentää joko todellinen hankintameno kuluineen ja 

perusparannusmenoineen tai luovutusvoitto voidaan laskea hankintameno- 

olettamaa soveltaen. Yleensä on tarpeellista tehdä molemmat laskelmat vertai-

lun vuoksi, jottei voittoa tule ilmoitettua veroviranomaiselle aiheettoman suure-



57 
 

na. Mikäli osakeyhtiön osakekanta on myyty 100 000 eurolla, myyjän tulee sel-

vittää, mitä hän on osakkeista aikanaan itse maksanut. Jos myyjä on perusta-

nut yhtiön 2500 euron vähimmäispääomalla, osakkeiden todellinen hankinta-

meno on 2500 euroa. Mikäli yhtiön omaa pääomaa on sittemmin maksullisessa 

osakeannissa korotettu, tämä määrä lisätään hankintamenoon. Hankinta-

menossa huomioidaan myös voiton hankkimismenot eli esimerkiksi ostoon ja 

myyntiin liittyvät kulut, jolloin esimerkiksi kauppakirjan laatijan palkkio vähenne-

tään myyntihinnasta luovutusvoittolaskelmalla. (Lakari & Engblom 2009, 57-58; 

Juusela & Tuominen 2010, 71-73 ) 

Mikäli myyjä antaa ostajalle kauppahinnasta alennusta niin paljon, että alennus 

verotetaan ostajan myyjältä saamana lahjana, syntyy myyjälle kaupassa hypo-

teettista luovutusvoittoa. Tällöin veroa joudutaan maksamaan laskennallisesta 

erästä, vaikka todellisuudessa voittoa ei synnykään. Tuloverolaissa olevasta 

säännöksestä johtuen, kannattaa harkita huolella, onko omaisuutta järkevää 

myydä siten hinnoiteltuna, että kyseessä on verotuksellisesti lahjanluonteinen 

kauppa. Suuren alennuksen antaminen saattaa johtaa siihen, että luovuttaja 

maksaa veroa voitosta, jota hän ei todellisuudessa saa. (Lakari & Engblom 

2009, 64-65) 

Luovuttajalle syntyy luovutustappiota, mikäli sukupolvenvaihdosluovutuksen 

yhteydessä osakkeiden luovutushinta on pienempi kuin luovuttajan hankinta-

meno. Tuloverolaki (TVL 48.1) ei tule tällöin lainkaan sovellettavaksi. Sen so-

veltumiseen ei ole edes tarvetta, koska luovuttajalle ei realisoidu luovutusvoit-

toa, josta normaalitilanteissa olisi suoritettava veroa. Tuloverolain (TVL 50) 

mukaan omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden 

luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna, ja kolmena sitä seuraavana vuo-

tena sitä mukaa kuin voittoa kertyy, ja siinä järjestyksessä kuin luovutustappiot 

ovat syntyneet riippumatta siitä, olisiko vastaava luovutusvoitto ollut veronalai-

nen vai tuloverolain (TVL 48) huojennuksen ansiosta verovapaa.  Tämä tarkoit-

taa sitä, että verovuonna syntynyt tappio vähennetään viimeisenä. (Verohallinto 

2011; Juusela & Tuominen 2010, 71-73) 
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3.9 Sukupolvenvaihdoksen verokohtelun ennakoiminen,  huojen-

nuksen hakeminen ja sen menettämisriski 

Sukupolvenvaihdosta varten voidaan hakea veroviranomaista sitova ennakko-

tieto tai ennakkoratkaisu. Verovirastolta saa kirjallisen ohjeistuksen lisäksi tar-

vittaessa myös suullista neuvontaa. Ennakkotiedon ja ennakkoratkaisun kes-

keisin ero on niiden muutoksenhakukelpoisuudessa. Veroviraston antamasta 

ennakkoratkaisusta voidaan tehdä valitus hallinto-oikeuteen ja mahdollisesti 

myös korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ennakkotietoon taas ei yleensä voida 

hakea muutosta. Muutosta voidaan kuitenkin hakea, jos verotus on toimitettu 

saadun ennakkotiedon mukaisesti vasta, ja verotus, jota ennakkotieto koskee, 

on toimitettu saadun ennakkotiedon mukaisesti. Verotus toimitetaan annetun 

ennakkotiedon tai -ratkaisun mukaan, mikäli verovelvollinen niin vaatii. Niiden 

arvo on siinä, että myönteisten ratkaisujen myötä järjestelyihin uskalletaan ryh-

tyä ja kielteisissä tapauksissa voidaan miettiä muita vaihtoehtoja. Tuloverolain 

piiriin kuuluviin asioihin haetaan ennakkotieto verovirastosta. Siten voidaan 

selvittää, hyväksytäänkö yritysjärjestely elinkeinoverolain mukaiseksi tai kat-

sooko verovirasto jostakin järjestelystä syntyvän jollekulle peiteltynä osinkona 

verotettavaa etua. Myös perintö, lahja ja arvonlisäverotus kuuluu ennakkorat-

kaisumenettelyn piiriin. Tyypillisesti ennakkoratkaisu voi koskea sitä, soveltuu-

ko suunniteltuun yrityksen luovutukseen luovutuksensaajan sukupolvenvaih-

doshuojennuksia koskeva säännöstö. Arvonlisäveroa koskeviin asioihin voi-

daan pyytää kirjallista ohjausta. Ohjaus on maksuton, mutta samalla myös 

muutoksenhakukelvoton. (Lakari & Engblom 2009, 205-206) 

Ennakkotieto- tai ratkaisuhakemuksen laatiminen on haasteellinen tehtävä. 

Tärkeää on muotoilla kysymys loogiseen ja kaikki vaihtoehdot kattavaan muo-

toon. Jotta selvitettävä kysymys aukeaa myös hakemuksen käsittelijälle, tulee 

taustatiedoista antaa riittävä selvitys. Tärkeät taustatiedot koskevat verovelvol-

lista hakijaa, yrityksen harjoittamaa liiketoimintaa, toiminnan laajuutta, liikevaih-

toa ja taseen tietoja. Oleellista on esittää hakijan näkemys siitä, kuinka asia 
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tulisi ratkaista ja antaa riittävät perustelut. Perusteiksi kelpaavat lain tulkinnat 

mahdollisine kirjallisuusviitteineen sekä mahdolliset korkeimman hallinto-

oikeuden ratkaisukäytännöt. Ohjaus tulisi saada kirjallisessa muodossa, koska 

suulliseen ohjaukseen on aina hankala vedota. Verolainsäädännössä ei ole 

arvonlisäverolain lisäksi erillisiä säännöksiä koskien kirjallisia ohjeita. Tästä 

huolimatta verovirastolta on mahdollista saada kirjallinen vastaus kysymyk-

seen. Tulee kuitenkin huomioida, että luottamus tällaisen vastauksen oikeelli-

suuteen ja sitovuuteen ei ole samalla tasolla ennakkotiedon tai -ratkaisun koh-

dalla. Myös ennakkotietojen ja -ratkaisuiden kohdalla on huomioitava, että saa-

dut kannanotot eivät välttämättä sido veroviranomaisia, mikäli myöhemmin ha-

vaitaan, ettei ennakkokannanottoa annettaessa ollut käytettävissä kaikkia tieto-

ja. (Lakari & Engblom 2009, 206-208) Ennakkotietoa kannattaa hakea yleensä 

tilanteessa, jossa suunniteltuun järjestelyyn voi liittyä peitellyn osingon tai veron 

kiertämisen riski, samoin kuin erilaisissa arvostuskysymyksissä (Immonen ja 

Lindgren 2006, 28-29).  

Huojennussäännösten soveltumisesta perintö- tai lahjaverotukseen voidaan 

hakea ennakkoratkaisua. Ennakkoratkaisun hakemista ei pidetä huojennus-

säännösten soveltamisen vaatimisena, vaan lainvoiman saaneen ennakkorat-

kaisun ja huojennussäännösten soveltamista on vielä erikseen vaadittava kirjal-

lisesti ennen säännönmukaisen perintö- tai lahjaverotuksen toimittamista. Sen 

sijaan myönteiseen ennakkoratkaisuhakemukseen vetoamista voidaan pitää 

riittävänä tahdonilmaisuna huojennusvaatimuksesta. Vapaamuotoinen kirjalli-

nen huojennuspyyntö on jätettävä verotuksen toimittavaan, eli lahjanantajan 

verotoimistoon ennen kuin asia on käsitelty säännönmukaisessa perintö- tai 

lahjaverotuksessa. Muita muotovaatimuksia ei verotuskäytännössä ole edelly-

tetty. Huojennusäännösten soveltamista on yleensä vaadittava aina etukäteen. 

(Kukkonen & Walden 2011, 249-250) 

Verovelvollisen saama huojennus on usein varsin merkittävä. Huojennusta ha-

ettaessa verovelvolliselta edellytetään oma-aloitteista aktiivista toimintaa, mutta 

myös veroviranomaisen osalta voidaan edellyttää verovelvollisen informoimista 
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huojennuksen mahdollisuudesta niissä tilanteissa, joissa veroviranomainen 

havaitsee ennen verotuksen toimittamista, että huojennuksen edellytykset voi-

sivat täyttyä, mutta joissa pyyntöä ei ole käsitelty. Huojennusta on pyydettävä 

erikseen sekä varsinaisen veronhuojennuksen että maksuajan pidentämisen 

osalta. Maksuaikaa koskeva huojennus on mahdollista myöntää vähintään 

1700 euron suuruiselle verolle. Pidennetyltä maksuajalta ei peritä korkoa. Mak-

sunlykkäystä myönnetään vain perintöön tai lahjaan sisältyvästä yrityksen ve-

rosta, eikä siten perinnöstä tai lahjasta määrättävästä verosta. Huojennuksen 

vaatiminen on syytä esittää selkeästi erikseen esimerkiksi lahjaveroilmoituk-

sessa tai ilmoituksen erillisessä liitteessä. Verovelvollisella on oikeus huojen-

nuspyynnön tekemiseen niin kauan kuin säännönmukainen verotus on kesken 

tai toimittamatta siitä riippumatta, mikä on syynä verotuksen viivästymiselle. 

(Juusela & Tuominen 2010, 128-129; Lakari & Engblom 2009, 85) 

Sukupolvenvaihdoksen verohuojennuksen perusajatuksena on yritystoiminnan 

pysyvä jatkaminen. Näin ollen perintöverolaissa (PerVL 55.4) säädetään, että 

mikäli verovelvollinen luovuttaa pääosan saamastaan yrityksestä, jonka perin-

tö- tai lahjaverotuksessa on myönnetty laissa tarkoitettu huojennus ennen kuin 

viisi vuotta on kulunut perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivästä, huojen-

nus menetetään. Tällöin verovelvollisen maksettavaksi määrätään maksuun 

panematta jätetty vero korotettuna 20 prosentilla. Huojennusta ei siten kannata 

vaatia, ellei yritystoimintaa todella aiota jatkaa. Yrityksen edelleen luovutus tar-

koittaa käytännössä sitä, että yli puolet lahjoituksen kohteen osakkeista luovu-

tetaan. Jos yrityksen jatkaja osakkeiden lahjoituksen jälkeen jatkaa liiketoimin-

taa vähintään viisi vuotta, poistuu riski veroedun menettämisestä. (Juusela & 

Tuominen 2010, 82-83, 89) 
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4. CASE-YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS KÄYTÄNNÖSSÄ 

4.1 Kohdeyrityksen kuvaus 

Case-yritys on pieni yksityinen osakeyhtiö, joka urakoi pääasiassa omakotitalo-

jen ja kerrostalojen sähköasennustöitä. Yritystä verotetaan elinkeinoverolain 

mukaan. Yritys on perustettu vuonna 1976, ja yritys työllistää keskimäärin viisi 

työntekijää, joista yksi on omistaja-toimitusjohtaja. Nykyinen toimitusjohtaja 

aloitti työskentelyn yrityksessä vuonna 1983, ja pian tämän jälkeen hän osti 

yrityksen koko osakekannan ja ryhtyi yrityksen toimitusjohtajaksi. Täten nykyi-

nen toimitusjohtaja on omistanut yrityksen lähes 30 vuotta. Yrityksen osake-

pääoma oli vuonna 1983 45 000 markkaa, joka on tämän päivän kurssin mu-

kaan noin 7568 euroa, eikä osakepääomaa ei ole korotettu tämän jälkeen. Yri-

tyksessä työskentelee tällä hetkellä täysipäiväisesti myös toimitusjohtajan poi-

ka, joka on yrityksen potentiaalinen jatkaja.  

Case-yrityksen sukupolvenvaihdos toteutetaan osakekaupan avulla, jolloin su-

kupolvenvaihdoshuojennuksia voidaan soveltaa. Samalla turvataan luopujan 

taloudellinen asema, koska hän toimii kaupassa myyjänä ja saa kauppahinnan 

itselleen. Osakekaupan myötä yhtiön vastuut ja velat siirtyvät ostajalle, ja koh-

deyhtiön velat ja vastuut jäävät rasittamaan yhtiötä. Yrityksen jatkajan tulee 

maksaa varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia osakkeiden kauppahinnasta. Lahjan-

luontoisessa kaupassa varainsiirtoveroa suoritetaan kauppahinnan tai muun 

vastikkeen osoittamasta määrästä, mutta ei lahjaksi katsottavalta osalta.  Osa-

kekaupalla ei ole välittömiä veroseuraamuksia case-yritykseen. Myöskään ar-

volisäverolaki ei sovellu case-yritykseen, koska osakekaupassa ei tapahdu ar-

vonlisäverolaissa tarkoitettua tavaran tai palvelun luovutusta. 
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4.2 Tutkimusprosessin kuvaus 

Case-yrityksen tilinpäätöstiedot hankittiin Thomson One Banker -tietokannasta, 

ja uusin saatavilla oleva tilinpäätös on vuodelta 2009. Tutkimuksessa käytetty 

tilinpäätösaineisto on vuosilta 2005 - 2009. Tuloslaskelmasta ja taseesta tutki-

muksessa käytettiin tilikauden tulosta, yrityksen varoja, yrityksen velkoja, koko-

naispääoman tuottoastetta, quick ratiota ja omavaraisuusastetta (Liite 3). 

Thomson One Banker -tietokannan käyttöä puoltaa se, että eri vuosien tilinpää-

tökset ovat vertailukelpoisia, ja monia tunnuslukuja on laskettu valmiiksi. Tut-

kimuksen empiiristä aineistoa kerätään haastattelemalla erikseen case-

yrityksen luopujaa ja potentiaalista jatkajaa. Haastattelut suoritettiin puolistruk-

turoituna haastatteluina siten, että kysymykset oli laadittu etukäteen (Liitteet 1 

& 2). Haastatteluissa käsiteltiin luopumisprosessia, vaihdoksen haasteita, 

osaamisen siirtoa jatkajalle sekä potentiaalisen jatkajan tärkeimpiä ominai-

suuksia. Haastattelut suoritettiin case-yrityksen tiloissa ja ne nauhoitetiin. 

Haastattelutuloksia analysoidaan peilaamalla niitä teoriaosuudessa käsiteltäviin 

asioihin ja tutkimuksiin.  

 

4.3 Case-yrityksen sukupolvenvaihdos prosessimallej a soveltaen 

Case-yrityksen sukupolvenvaihdosprosessin etenemistä ja jatkajan johtajuuden 

lunastamista voidaan tarkastella Churchillin ja Hattemin (1987) sekä Lon-

geneckerin ja Schoenin (1987) mallien avulla. Churchill ja Hattem (1987) jakoi-

tavat sukupolvenvaihdosprosessin neljään eri vaiheeseen, ja case-yritys on 

tällä hetkellä kolmannessa vaiheessa, jota voidaan luonnehtia luopujan ja jat-

kajan kumppanuusvaiheeksi. Tässä vaiheessa osapuolet johtavat yritystä yh-

dessä ja pyrkivät löytämään toisilleen sopivat roolit. Seuraava ja viimeinen vai-

he on voimakas vaihdoksen vaihe, jossa yrityksen vetovastuu siirtyy kokonaan 

jatkajalle.  

Longenecker ja Schoen (1987) jakoivat taas sukupolvenvaihdosprosessin seit-

semään eri vaiheeseen, jossa jatkajan rooli yrityksessä kasvaa asteittain. Ca-
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se-yritys on tämän mallin pohjalta tällä hetkellä viidennessä vaiheessa, jossa 

jatkaja työskentelee perheyrityksessä vakituisesti, ja hän on saanut itselleen 

jonkin verran vastuuta. Seuraavassa vaiheessa jatkajan tulee lunastaa johta-

juus vaiheittain itselleen, jolloin luopuja siirtyy taka-alalle. Molempien mallien 

mukaan jatkajan sisäänajo yritykseen on melko pitkällä. Haastatteluissa kävi 

ilmi, että kumppanuusvaihe kestää vielä viitisen vuotta, jonka jälkeen jatkaja 

lunastaa johtajuuden itselleen, ja luopuja työskentelee yrityksessä osa-

aikaisesti toimien neuvonantajana. 

Case-yrityksen sukupolvenvaihdoksen prosessimallina käytetään edellä mainit-

tua Heinosen (2005, 24-26) laatimaa kuusiportaista mallia. Mallia peilataan ca-

se-yritykseen siten, että saadaan selville, missä vaiheessa case-yritys on tällä 

hetkellä. Mallin käyttö helpottaa sukupolvenvaihdosprosessin läpiviemistä. Tä-

män mallin pohjalta case-yrityksen vaihdosprosessi on alkutekijöissä. Case-

yrityksessä on tehty päätös omistajuuden siirtämisestä, ja jatkaja on tunnistettu 

ja häntä on alettu valmentamaan vaihdosta silmällä pitäen. Seuraavassa vai-

heessa tulisi suunnitella sukupolvenvaihdoksen teknistä toteutusta, joka pitää 

sisällään yrityskaupan muodon valinnan. Neljännessä vaiheessa tulee ratkaista 

juridiset, rahoitukselliset ja verotukselliset seikat. Myöskään tätä haastavaa 

vaihetta ei ole vielä pohdittu, mutta haastattelujen pohjalta case-yritys tulee 

turvautumaan näissä asioissa vahvasti ulkopuoliseen konsultaatioon. Viides 

vaihe pitää sisällään luopujan eläkesuunnittelun. Tämä vaihe on erityisen tär-

keä, jotta eläkkeelle siirtyminen tapahtuu suunniteltuna vaiheittaisena proses-

sina, jolloin yrityksestä luopuminen helpottuu. Haastattelussa ilmeni, että luopu-

ja oli suunnitellut jonkin verran eläkkeelle siirtymistä. Varsinainen sukupolven-

vaihdos tullaan toteuttamaan case-yrityksessä todennäköisesti viiden vuoden 

kuluttua, jota ennen vaihdoksen tekniset, juridiset, rahoitukselliset ja verotuk-

selliset seikat tulee selvittää. 
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4.4 Case-yrityksen sukupolvenvaihdoksen pehmeät ja kovat haas-

teet haastattelututkimuksen perusteella 

Yrityksen perustaja on työskennellyt case-yrityksessä vuodesta 1983 lähtien, ja 

hän on koulutukseltaan sähköteknikko. Yrityksen potentiaalinen jatkaja on 

työskennellyt case-yrityksessä vakituisesti kaksi vuotta, ja tätä ennen kahtena 

kesänä kesätyöntekijänä. Jatkajan ensimmäiset työtehtävät perheyrityksessä 

olivat lattiatason tehtäviä.  Jatkaja on koulutukseltaan sähköinsinööri, joten hän 

on koulutuksensa puolesta pätevä jatkamaan case-yritystä. Jatkaja haluaa jat-

kaa perheyritystä, koska se antaa tietynlaista vapautta toteuttaa itseään, ja 

omalla työpanoksella on näkyviä vaikutuksia muun muassa palkkaan ja osin-

koon. Toisaalta jatkaja tunnisti yrittämiseen liittyvät taloudelliset riskit. Jatkaja 

on työskennellyt aikaisemmin perheen ulkopuolella muun muassa lämpöpump-

puyrityksessä pumppuasentajana. Tutkijat ovat yleisesti sitä mieltä, että aikai-

sempi työkokemus perheyrityksen ulkopuolella katsotaan eduksi.  

Luopuja oli haastattelun aikana suunnitellut sukupolvenvaihdosta hieman, ja 

hän tiedosti sen olevan muutaman vuoden kuluttua ajankohtainen. Hän ei 

osannut kertoa, miksi sukupolvenvaihdosta ei oltu suunniteltu enempää. Pien-

yrityksissä sukupolvenvaihdoksen suunnittelu näyttää olevan varsin vähäistä 

verrattuna suurempiin yrityksiin, ja Brownin ja Rogerin (1999) tutkimus osoitti, 

että pienet yritykset suhtautuvat varsin piittaamattomasti sukupolvenvaihdok-

sen suunnitteluun. Kun luopujalta tiedusteltiin sukupolvenvaihdoksen suurimpia 

haasteita, hän koki verotukseen liittyvät seikat haastavimmiksi. Tämä johtui 

paljolti siitä, ettei vastaavaa tilannetta ollut tullut eteen aikaisemmin. Malisen 

(2004) tutkimuksen mukaan verotusta pidettiin haastavana paljolti sen vuoksi, 

ettei sukupolvenvaihdosta oltu suunniteltu perusteellisesti, ja tämä pätee ilmei-

sen hyvin myös case-yritykseen. Luopuja tiedosti, että hän tarvitsee ulkopuolis-

ta apua sukupolvenvaihdoksen läpiviemiseen, jolloin verotuksellisten seikkojen 

ratkaiseminen helpottuu. Jatkaja taas koki, että vaikeimmat asiat sukupolven-

vaihdoksessa liittyvät kaupan rahoitukseen, jolloin hän joutuu turvautumaan 
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todennäköisesti lainarahoitukseen. Jatkaja ei kokenut verotuksellisia asioita 

vaikeimmiksi sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa, ja hän oli jossain määrin 

tietoinen verohuojennuksista. Myös Malisen (2004) suomalaisella tutkimusai-

neistolla toteutettu tutkimus osoitti odotusten vastaisesti, että verotukselliset 

seikat koetiin ainoastaan keskinkertaisiksi haasteiksi. Sukupolvenvaihdoksen 

pehmeistä haasteista jatkaja piti haastavimpina sitä, että yrityksen tärkeimmät 

suhteet ja kontaktit pystyttäisiin säilyttämään.  

Luopuja arveli, että hänen on helppo luopua yrityksestä, eikä hän kokenut aja-

tusta eläkkeelle siirtymisestä vaikeaksi, vaan pikemminkin positiiviseksi asiaksi. 

Tämä on ristiriidassa muun muassa Malisen (2004) tutkimuksen kanssa, jossa 

kyselyyn vastaajat kokivat vaihdoksen henkisesti kohtalaisen vaikeaksi. Jatkaja 

arveli, että luopujan voi olla vaikea luopua yrityksestään, joka taas hidasta-

maan sukupolvenvaihdoksen toteutusta. Kun luopujaa pyydettiin luettelemaan 

jatkajan tärkeimpiä ominaisuuksia, hän mainitsi joustavuuden, ulospäin suun-

tautuneisuuden, karisman ja auktoriteetin. Myös jatkaja tiedosti auktoriteetin ja 

karisman merkityksen, koska karismaattinen jatkaja saa helpommin aikaan uu-

den yrityskulttuurin käynnistymisen. 

Luopuja kertoi, että jatkajaa on koulutettu ja perehdytetty lähinnä työssä oppi-

misen avulla, joka onkin käytetyin koulutusmuoto pienyritysten kohdalla. Pe-

rehdyttämistä oli annettu muun muassa tarjouslaskennasta, laskutuksesta ja 

tilinpäätöksen lukemisesta.  Jatkaja kuitenkin koki, ettei luopuja ollut ohjannut 

ja valmentanut häntä suunnitelmallisesti tarpeeksi. Toisaalta hän oli sitä mieltä, 

ettei hän ollut riittävän aktiivisesti osallistunut mahdollisiin ohjaustilanteisiin. 

Luopuja koki, että hänen on helppo delegoida tehtäviä jatkajalle, ja jatkaja oli 

hänen mukaan saanut osallistua riittävästi yrityksen vastuulliseen toimintaan 

jatkajan halujen mukaisesti. Myös jatkaja oli sitä mieltä, että hän on saanut riit-

tävästi vastuuta etenkin niissä osa-alueissa, jotka kiinnostavat häntä eniten. 

Jatkaja haluaisi kuitenkin enemmän vastuuta työnjohdollisiin tehtäviin. Jatkaja 

oli sitä mieltä, että työtehtävien rotaatioon on ollut riittävä mahdollisuus, jolloin 

hän on voinut kerryttää tieto-taitoaan sähköalasta. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, 
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ettei ollut hyödyntänyt riittävästi työtehtävien rotaation tuomia mahdollisuuksia. 

Luopuja kertoi pyrkivänsä siirtämään jatkajalle tietoa ennen kaikkea asiakas-

suhteista, yhteistyökumppaneista ja myyntihinnoista. Jatkaja oli myös esitelty 

hyvissä ajoin tärkeimmille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Sambrookin 

(2005) tutkimuksen mukaan sukupolvenvaihdoksen onnistumiseen vaikuttaa 

keskeisesti se, miten luopuja onnistuu siirtämään tietoa ja osaamistaan jatkajal-

le. Toisaalta taas Malisen (2004) tutkimus osoitti, että tiedon siirto jatkajalle on 

kohtalaisen vaikeaa. Jatkaja oli sitä mieltä, että hänellä on riittävästi liiketalou-

dellista osaamista yrityksen pyörittämiseen. Tätä hän perusteli sillä, että hän 

hoitaa yrityksen juoksevan kirjanpidon, ja on yhteydessä yrityksen ammattitai-

toiseen kirjanpitäjään. Hän oli myös hyvin selvillä yrityksen kulurakenteesta. 

Useat tutkijat ovatkin sitä mieltä, että jatkajan liiketaloudellinen osaaminen 

näyttelee erittäin suurta osaa sukupolvenvaihdoksen onnistumisessa.   

Luopuja näki, että yritys tulee menestymän myös sen jälkeen, kun hän on siir-

tynyt eläkkeelle. Tämä on ristiriidassa Tatoglun (2008) tutkimuksen kanssa, 

jossa luopujat eivät odottaneet yrityksen menestyvän tulevaisuudessa kovin-

kaan hyvin vaihdoksen jälkeen. Luopuja oli myös hyvin selvillä yrityksen tule-

vasta strategiasta ja arveli, että yrityksen tarjonta tulee hieman muuttumaan 

sukupolvenvaihdoksen myötä. Jatkaja näki case-yrityksen toimialan erittäin 

kilpailulliseksi, jonka johdosta hän tekisi tulevaisuudessa joitain muutoksia yri-

tyksen liikeideaan ja tarjontaan. Hän panostaisi myös markkinointiin edeltä-

jäänsä enemmän. Luopuja ei osannut eritellä hänen ja jatkajan johtamistyylien 

eroavaisuuksia, mutta oli sitä mieltä, että jatkajan oli uutena työntekijänä hel-

pompi kohdata yrityksen työntekijöitä. Tämä johtui luopujan mielestä siitä, että 

jatkaja koetaan enemmän tasavertaiseksi työntekijöiden tahoilta. Jatkajaa taas 

koki, että hän on johtajana joustavampi, hienotunteisempi ja ihmisläheisempi. 

Jatkaja oli sitä mieltä, että osa työntekijöistä tulisi tukemaan häntä sukupolven-

vaihdoksen jälkeen ja osa taas ei. Tämä on linjassa Malisen (2004) tutkimustu-

losten kanssa, jonka mukaan työntekijöiden on vaikea oppia luottamaan jatka-

jaan. Jatkaja arveli, että osa työntekijöistä piti epäoikeudenmukaisena sitä, että 
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hän siirtyy yrityksen johtoon sukulaissuhteiden avulla. Luopuja taas uskoi, että 

yrityksen työntekijät tulevat tukemaan jatkajaa varauksetta vaihdoksen jälkeen-

kin. Tämä arvio on melko yhdenmukainen Tatoglun (2008) tutkimustulosten 

kanssa. Friedmanin (1986) tutkimus korosti, että onnistunut sukupolvenvaihdos 

edellyttää koko henkilöstön tukea.  

Luopujan mukaan yrityksessä on tällä hetkellä meneillään jaetun johtajuuden 

vaihe, jossa vastuuta yritetään jakaa tasaisesti molemmille. Jatkaja taas koki, 

että jaetun johtajuuden vaihe on toteutunut vain hetkellisesti. Kummankaan 

osapuolen mielestä jaetun johtajuuden vaihe ei ole ollut konfliktiherkkä. Jatkaja 

oli sitä mieltä, että pienyrityksessä jaettua johtajuutta on vaikea toteuttaa käy-

tännössä, koska molemmat hoitavat usein omat projektinsa itsenäisesti. Jatka-

ja koki, että hän on saanut riittävästi suoraa palautetta luopujalta. Toisaalta 

taas hän kertoi tiedostavansa itse, milloin työtehtävät on hoidettu hyvin ja mil-

loin huonosti. Jatkaja kokee tarvitsevansa ohjausta myös sukupolvenvaihdok-

sen jälkeen siten, että luopuja jää avustamaan yrityksen taustalle. Wasserma-

nin (2003) tekemän tutkimuksen mukaan on varsin yleistä, että luopuja jää yri-

tyksen taustavaikuttajaksi varsinaisen vaihdoksen jälkeen. Myös luopuja oli 

varma, että hän tulee jäämään yrityksen taustalle tukemaan ja ohjeistamaan 

jatkajaa myös sukupolvenvaihdoksen jälkeen. 

Jatkaja oli sitä mieltä, että yrityksen koko vaikuttaa yrityksen houkuttelevuuteen 

jatkamisen kannalta, koska suuremmissa yrityksissä vastuuta voidaan jakaa 

tasaisemmin runsaslukuisamman henkilökunnan vuoksi.  Myös Vento-Vierikon 

(2003) tutkimus osoitti, että suurempi yritys on houkuttelevampi jatkajan näkö-

kulmasta. Jatkaja oli myös sitä mieltä, että mitä menestyneempi yritys on ky-

seessä, sitä houkuttelevampaa sen jatkaminen on. Tätä hän perusteli sillä, että 

pienyrityksessä yrittäjä joutuu tekemään monikertaisen työn saadakseen siitä 

korvausta verrattuna suureen ja taloudellisti hyvää tulosta tekevään yritykseen. 

Tällä hetkellä jatkaja ei näe, että hänellä olisi riittävät valmiudet yrityksen jat-

kamiseen, koska hänellä on vielä paljon oppimista toimialasta. 
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4.5 Case-yrityksen arvonmääritys ja taloudellisen t ilan kartoitus 

Case-yrityksen käypä arvo lasketaan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti 

tuotto- ja substanssiarvojen avulla, eikä muunalaiseen arvostukseen ole perus-

teita case-yrityksen tilanteessa. Yrityksen kolmen viimeisen tilikauden tulokset 

ovat olleet 16 000 euroa, 26 000 euroa ja 24 000 euroa (Liite 3). Yrityksen tuot-

toarvo lasketaan näiden keskiarvona, jonka jälkeen saatu tulos pääomitetaan 

vielä 15 prosentin korkokannalla. Näin ollen yrityksen tuottoarvoksi saadaan 

146 000 euroa. Yrityksen substanssiarvo lasketaan viimeisimmän vahvistetun 

tilinpäätöksen avulla varojen ja velkojen erotuksena. Yrityksen taseen varat 

arvostetaan 240 000 euroon ja velat 103 000 euroon (Liite 3), jolloin yrityksen 

substanssiarvo on 137 000 euroa. Koska tuottoarvo ylittää substanssiarvon, 

yrityksen käypänä arvona voidaan pitää verohallinnon ohjeiden mukaisesti tuot-

toarvon ja substanssiarvon keskiarvoa, joka on 141 500 euroa. Case-yrityksen 

osakekanta muodostuu 500 osakkeesta, joten yhden osakkeen matemaatti-

seksi arvoksi saadaan 283 euroa.  

Yrityksen taloudellista tilaa arvioidaan uusimman saatavilla olevan tilinpäätök-

sen avulla siten, että kokonaispääoman tuottoprosentti, quick ratio ja omava-

raisuusaste ovat edustettuina. Tunnuslukuja tarkastellaan viiden viimeisimmän 

vuoden ajanjaksolta. Viiden vuoden ajanjakso on riittävän pitkä, jotta tunnuslu-

kujen ajallisesta kehityskaaresta saadaan selkeä kuva.  
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Kokonaispääoman tuottoprosentin, omavaraisuusasteen ja quick ration viiden 

tuoreimman vuoden arvot esitetään kuviossa 3: 

 

Kuvio 3. Case-yrityksen kokonaispääoman tuottoprosentti, omavaraisuusaste 

ja quick ratio viiden vuoden ajanjaksolta. 

Kuviosta 3 nähdään, että kokonaispääoman tuottoprosentti on vuoden 2005 

heikosta arvosta kohentunut aina vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen se laski seu-

raavana kahtena vuotena. Kun asiaa tarkastellaan Yritystutkimus Ry:n (2011) 

antamien ohjearvojen avulla, huomataan, että kokonaispääoman tuottoprosent-

ti on ollut case-yrityksen tapauksessa heikko vuonna 2005. Vuonna 2006 yri-

tyksen kokonaispääoman tuottoprosentti oli tyydyttävä, ja vuosina 2007 ja 2008 

hyvä. Vuonna 2009 se laski taas tyydyttävälle tasolle. Case-yrityksen maksu-

valmius on parantunut melko systemaattisesti vuodesta 2005 vuoteen 2008, 

mutta se laski hieman vuoteen 2009 tullessa. Kun asiaa tarkastellaan Yritystut-

kimus Ry:n (2011) antamien ohjearvojen avulla, huomataan, että vuonna 2005 

quick ratiolla mitattu maksuvalmius oli tyydyttävällä tasolla, ja koko lopputar-

kastelujakson ajan hyvällä tasolla. Case-yrityksen omavaraisuusaste on kohen-
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tunut melko systemaattisesti vuoden 2005 jälkeen. Kun asiaa tarkastellaan Yri-

tystutkimus Ry:n (2011) antamien ohjearvojen avulla, huomataan, että yrityk-

sen vakavaraisuus on hyvällä tasolla koko tarkastelujakson ajan.  

Kun yrityksen taloudellista tilaa arvioidaan edellä mainittujen kolmen eri tunnus-

luvun avulla, voidaan todeta, että case-yrityksen tuleva jatkaja pääsee harjoit-

tamaan liiketoimintaa taloudellisesti varsin terveeseen yritykseen. Case-yritys 

kykenee tekemään melko hyvää tulosta toimintaan sitoutuneen oman ja vie-

raan pääoman avulla, ja hyvän maksuvalmiuden ansiosta se kykenee selviyty-

mään lyhyen ajan maksuvelvoitteistaan. Hyvä vakavaraisuus taas parantaa 

case-yrityksen tappionsietokykyä, jolloin se kykenee selviytymään sitoumuksis-

taan pitkällä aikavälillä. Vuonna 2008 alkanut taantuma näkyy melko hyvin ku-

viossa kolme. Taantuman pitkäaikaisempien vaikutusten näkyminen tunnuslu-

vuissa edellyttäisi kuitenkin uudemman tilinpäätöksen käyttöä. Kun yrityksen 

taloudellista tilaa arvioidaan ainoastaan kolmen tunnusluvun avulla, on huomi-

oitava, että joidenkin toisten tunnuslukujen avulla tehty analyysi voisi johtaa 

toisenlaisiin johtopäätöksiin.  Kyseisillä tunnusluvuilla tehty tilinpäätösanalyysi 

mahdollistaa kuitenkin varsin luotettavan ja suuntaa antavan johtopäätöksen 

tekemisen. 

 

4.6 Case-yrityksen sukupolvenvaihdos täyden ja osit taisen vero-

huojennuksen avulla 

Tässä tutkimuksessa täyden lahjaveron huojennuksen mahdollistamia lahjan-

luonteisia kauppoja verrataan toisiinsa siten, että kauppahinta on yli 50 pro-

senttia ja yli 75 prosenttia yrityksen osakkeiden käyvästä arvosta. Kokonais-

huojennus mahdollistuu, mikäli luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa, luo-

vutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä ja luovutuksen-

saaja maksaa vastiketta yli 50 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta. Nämä 
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kriteerit täyttyvät case-yrityksen tapauksessa, ja täten ostajan lahjavero voi-

daan huojentaa kokonaan.  

Lahjaveron osittaishuojennusta mallinnetaan siten, että case-yrityksestä mak-

settu kauppahinta on 10 prosenttia, 30 prosenttia ja 49 prosenttia osakkeiden 

käyvästä arvosta. Osittaishuojennus mahdollistuu, mikäli veronalaiseen saan-

toon sisältyy yritys tai sen osa, luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa lahjana 

saadussa yrityksessä ja huojennettavan perintö- tai lahjaveron määrä on yli 

850 euroa. Myös nämä kaikki osittaisen lahjaveron huojentamisen kriteerit täyt-

tyvät case-yrityksen tapauksessa, jolloin lahjavero voidaan huojentaa osittain. 

Tutkimuksessa lasketaan myös vastikkeettoman lahjan aiheuttama lahjavero-

kustannus. Myös lahjaveroa voidaan huojentaa osittain lahjan kohdalla, joka 

edellyttää sitä, että jatkaja tekee huojennuspyynnön.  

Osakekauppa voi johtaa myyjän saaman luovutusvoiton verotukseen. Yrityk-

sestä luopuvan henkilön verokohtelu riippuu siitä, mihin tulolähteeseen luovu-

tuksen kohteena olevat omistusosuudet kuuluvat. Case-yrityksen tapauksessa 

luovutuksen kohteena olevan yrityksen osakkeiden omistajana on luonnollinen 

henkilö, jolloin luovutukseen sovelletaan yleensä tuloverolain luovutusvoittove-

rotusta koskevia säännöksiä. Case-yritykseen voidaan soveltaa tuloverolain 

(TVL 48.1) säännöstä, jolloin luovutuksesta saatu voitto on verovapaa. Sään-

nöksen mukaan luovutusvoitto on luovuttajalle täysin verovapaa, mikäli vero-

velvollinen luovuttaa sellaisen yhteisön osakkeita, jotka oikeuttavat vähintään 

10 prosentin omistusosuuteen mainitussa yhtiössä. Muut luovutusvoittoverova-

pauden edellytykset olivat, että luovutuksen saaja on luopujan lapsi ja että 

omaisuus on ollut yhteensä yli kymmenen vuotta luovuttajan hallussa. Nämä 

tuloverolain kaikki kolme kriteeriä täyttyvät case-yrityksen tapauksessa, eikä 

sen soveltaminen ole riippuvainen kohdeyrityksen kauppahinnasta. Taulukkoon 

7 on koottu tutkimuksessa mallinnettavien sukupolvenvaihdosten toteutustavat 

sekä lahjaveron ja luovutusvoittoveron huojennusmahdollisuudet: 
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 Täysi lahjaveron huo-

jennus 

Osittainen lahjaveron 

huojennus 

Kauppahinta 51 % ja 76 % 
10 %, 30 %, 49 % ja 

lahja 

Luovutusvoiton täysi 

verovapaus 
Kyllä Kyllä 

Taulukko 7. Case-yrityksen sukupolvenvaihdoksen toteutustavat sekä lahjave-

ron ja luovutusvoittoveron huojennusmahdollisuudet. 

 

4.6.1 Kauppahinta yli 50 tai yli 75 prosenttia case-yrityksen käyvästä arvosta 

Mikäli jatkaja ostaa case-yrityksen osakekannan siten, että kauppahinta on yli 

50 prosenttia yrityksen käyvästä arvosta, ostajan lahjavero voidaan huojentaa 

kokonaan. Jatkajan kannattaa ehdottomasti maksaa kohdeyrityksen osakkei-

den käyvästä arvosta 51 prosenttia, eikä 50 prosenttia. Mikäli maksettu vastike 

on tasan puolet, huojennussäännös ei sovellu, ja luovutuksensaajalle määrä-

tään maksettavaksi täysi lahjavero lahjana saadun omaisuuden osalta. Kun 

yrityksen jatkaja maksaa osakkeiden käyvästä arvosta 51 prosenttia, kauppa-

hinnaksi muodostuu 72 165 euroa. Jatkaja tekee perintöverolain (PerVL 55) 

mukaisen huojennuspyynnön, joten hänen ei tarvitse maksaa lahjaveroa, ja 

kuten edellä mainittu, luopujan ei tarvitse maksaa lainkaan luovutusvoittoveroa 

tuloverolain soveltuessa. Jatkajan maksettavaksi tulee kauppahinnan lisäksi 

varainsiirtoveroa yhteensä 1154,6 euroa. Täten vaihdoksen kokonaisverorasi-

tus on 1154,6 euroa, ja kaupan rahoituksen tarve 73 319,6 euroa.  

Ostajan lahjavero voidaan luonnollisesti huojentaa kokonaan myös tilanteessa, 

jossa hän maksaa kohdeyrityksen osakkeiden käyvästä arvosta yli 75 prosent-

tia. Myös luovuttajan mahdollinen luovutusvoitto on verovapaa tuloverolain so-

veltuessa.  Mikäli sukupolvenvaihdos toteutetaan siten, että kauppahinta on 76 

prosenttia kohteen käyvästä arvosta, kauppahinnaksi muodostuu 107 540 eu-

roa, eikä kyseessä ole siis perintöverolaissa tarkoitettu lahja. Jatkajan makset-
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tavaksi jää kauppahinnan lisäksi ainoastaan 1720,6 euron suuruinen varainsiir-

tovero. Näin ollen kaupan kokonaisverorasitus on 1720,6 euroa, ja rahoituksen 

tarve yhteensä 109 260,6 euroa. Case-yrityksen tapauksessa edellä mainituis-

ta täyden lahjaveron huojentamisen mahdollistamista lahjanluonteisista kau-

poista kannattaa valita ehdottomasta se, missä kauppahinta on 51 prosenttia 

kohdeyrityksen käyvästä arvosta, koska molempiin kauppoihin soveltuvat sa-

mat luopujan ja jatkajan saamat verohuojennukset. 

 

4.6.2 Kauppahinta alle 50 prosenttia case-yrityksen käyvästä arvosta 

Mikäli yrityksestä maksettava kauppahinta on alle 50 prosenttia yrityksen käy-

västä arvosta, lahjavero voidaan huojentaa vain osittain. Tällöin osakkeiden 

käyvän arvon ja kauppahinnan välinen erotus katsotaan veronalaiseksi lahjak-

si. Taulukko 8 esittää tilannetta, jossa yrityksen osakkeiden käyvästä arvosta 

maksetaan 10 prosenttia, ja lahjavero huojentuu osittain: 

Yhtiön käypä arvo 141 500 

Kauppahinta 14 150 

Lahjan suuruus 127 350 

Lahjan suhteellinen osuus saannosta 90 % (127 350/141 500) 

Lahjan arvo ArVL:n mukaan 63 675 (90 % × 70 750) 

Osakkeiden vertailuarvo 25 470 (40 % × 63 675) 

Lahjavero käyvästä arvosta 16 205 (4310 + 13 % × (141 500-

50 000)) 

Lahjavero vertailuarvosta 1857 (1010 + 10 % × (25 470-17 000)) 

Laskelma A  

Lahjavero 141 500 eurosta 16 205 

./. Lahjavero vertailuarvosta 1857 

Erotus A = 14 348 

Laskelma B  
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Lahjavero 141500 eurosta 16 205 

./. 850 euron minimivaatimus 850 

Erotus B = 15 355 

Taulukko 8. Kauppahinta 10 prosenttia case-yrityksen käyvästä arvosta. 

Erotuksista pienempi eli erotus A vähennetään maksuunpantavasta verosta, 

jolloin lopullinen osittain huojennetun lahjaveron määrä on 1857 euroa (16 206 

- 14 348). Luopuja vapautuu luovutusvoittoveron maksamisesta tuloverolain 

perusteella. Jatkaja maksaa varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia maksetusta kaup-

pahinnasta, jolloin varainsiirtoveroa kertyy maksettavaksi 226,4 euroa. Kaupan 

kokonaisverorasitukset ovat yhteensä 2083,4 euroa, ja kokonaisrahoituksen 

tarve sukupolvenvaihdoksen toteutukselle on tällöin 16 233,4 euroa. 

Taulukko 9 esittää tilannetta, jossa yrityksen jatkaja maksaa yrityksen käyvästä 

arvosta 30 prosenttia, jolloin lahjavero huojentuu osittain: 

Yhtiön käypä arvo 141 500 

Kauppahinta 42 450  

Lahjan suuruus 99 050 

Lahjan suhteellinen osuus saannosta 70 %  

Lahjan arvo ArVL:n mukaan 49 525 (70 % × 70 750) 

Osakkeiden vertailuarvo 19 810 (40 % × 49 525) 

Lahjavero käyvästä arvosta 16 205 (4310 + 13 % × (141 500-

50 000)) 

Lahjavero vertailuarvosta 1291 (1010 + 10 % × (19 810-17 000)) 

Laskelma A  

Lahjavero 141 500 eurosta 16 205 

./. lahjavero vertailuarvosta 1291 

Erotus A = 14 914 

Laskelma B  

Lahjavero 141 500 eurosta 16 205 
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./. 850 euron minimivaatimus 850 

Erotus B = 15 355 

Taulukko 9. Kauppahinta 30 prosenttia case-yrityksen käyvästä arvosta. 

Erotuksista pienempi eli erotus A vähennetään maksuunpantavasta verosta, ja 

lopullinen lahjaveron määrä on 1291 euroa (16 205 - 14 914). Luopuja vapau-

tuu luovutusvoittoveron maksamisesta tuloverolain perusteella. Tämän lisäksi 

jatkajan maksettavaksi tulee varainsiirtovero maksetusta kauppahinnasta eli 

yhteensä 679,2 euroa, jolloin kokonaisverorasitus on yhteensä 1970,2 euroa. 

Jatkajan kokonaisrahoituksen tarve on tällöin 44 420,2 euroa. 

Taulukko 10 esittää tilannetta, jossa jatkaja maksaa case-yrityksen osakkeiden 

käyvästä arvosta 49 prosenttia, jolloin lahjavero huojentuu osittain: 

 

Yhtiön käypä arvo 141 500 

Kauppahinta 69 335  

Lahjan suuruus 72 165 

Lahjan suhteellinen osuus saannosta 51 %  

Lahjan arvo ArVL:n mukaan 36 082,5 (51 % × 70 750) 

Osakkeiden vertailuarvo 14 433 (40 % × 36 082,5) 

Lahjavero käyvästä arvosta 16 205 (4310 + 13 % × (141 500-

50 000)) 

Lahjavero vertailuarvosta 830,31 (100 + 7 % × (14 433-4 000)) 

Laskelma A  

Lahjavero 141 500 eurosta 16 205 

./. lahjavero vertailuarvosta 830,31 

Erotus A = 15 374,69 

Laskelma B   

Lahjavero 141 500 eurosta 16 205 
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./. 850 euron minimivaatimus 850 

Erotus B = 15 355 

Taulukko 10. Kauppahinta 49 prosenttia case-yrityksen käyvästä arvosta. 

Erotuksista pienempi eli erotus B vähennetään maksuunpantavasta verosta, 

jolloin lopullinen lahjaveron määrä on 850 euroa (16 205 - 15 355). Luopuja 

vapautuu luovutusvoittoveron maksamisesta tuloverolain perusteella. Tämän 

lisäksi jatkajan maksettavaksi tulee varainsiirtovero maksetusta kauppahinnas-

ta yhteensä 1109,4 euroa, jolloin kokonaisverorasitus on yhteensä 1959,4 eu-

roa. Jatkajan kokonaisrahoituksen tarve on 71 294,4 euroa. 

 

4.6.3 Sukupolvenvaihdos lahjan avulla 

Vastikkeetta saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan perintö- ja lahja-

verotuksessa käytetty verotusarvo, jolla tarkoitetaan käytännössä omaisuuden 

luovutushetken käypää arvoa, joka oli case-yrityksen tapauksessa 141 500 

euroa. Lahjaveroa voidaan huojentaa osittain myös lahjan kohdalla, joka edel-

lyttää sitä, että jatkaja tekee huojennuspyynnön. Vastikkeettomissa luovutuk-

sissa luopujan ei tarvitse maksaa luovutusvoittoveroa, koska kauppa toteutuu 

nollan euron hintaan. Case-yrityksen tapauksessa jatkaja joutuu maksamaan 

ensimmäisen lahjaveroasteikon mukaisesti lahjaveroa 4310 euroa, ja tämän 

lisäksi siitä osuudesta, joka ylittää 50 000 euroa, 13 prosenttia. Näin ollen lah-

javeroa kertyy maksettavaksi yhteensä 16 205 euroa (4310 + 13 % × 141 500 - 

50 000). Tämä on myös kokonaisrahoituksen tarve, koska lahjasta ei makseta 

varainsiirtoveroa. 

 

4.7 Yhteenveto eri toteutustapojen vero- ja rahoitu skustannuksista 

Taulukkoon 11 on koottu lahjanluonteisten kauppojen ja lahjan aiheuttamat 

vero- ja rahoituskustannukset: 
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 10 % 30 % 49 % 51 % 76 % Lahja 

Kauppahinta 14 150 42 450 69 335 72 165 107 540 0 

Lahjavero 1857 1291 850 - - 16 205 

Varainsiirto-

vero 
226 679 1109 1155 1721 0 

Kok. verorasi-

tus 
2083 1970 1959 1155 1721 16 205 

Kok. rah. tar-

ve 
16 233 44 420 71 294 73 320 109 261 16 205 

Taulukko 11. Sukupolvenvaihdoksen toteutustapojen vero- ja rahoituskustan-

nukset. 

Mikäli case-yrityksen sukupolvenvaihdoksen edullisuutta tarkastellaan jatkajan 

kohtaamalla kokonaisverorasituksella, edullisin vaihtoehto on maksaa 51 pro-

senttia osakkeiden käyvästä arvosta, ja kallein vaihtoehto vastikkeeton lahja. 

Kun asiaa tarkastellaan kokonaisrahoituksen tarpeella, jonka jatkaja tarvitsee 

sukupolvenvaihdoksen toteutukseen, edullisimmat vaihtoehdot ovat maksaa 10 

prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta ja vastikkeeton lahja. Kallein vaihtoeh-

to tässä tapauksessa on maksaa 76 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta. 

Näin ollen case-yrityksen tapauksessa sukupolvenvaihdos kannattaa toteuttaa 

lahjalla tai siten, että osakkeiden käyvästä arvosta maksetaan 10 prosenttia. 

Tällöin jatkaja joutuu maksamaan noin 16 000 euroa ja luopuja nolla.  
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Kun perheyrityksessä toteutetaan sukupolvenvaihdos, vaihdoksen kustannus-

ten minimoiminen on usein järjestelyn keskeisin tavoite. Kustannuksia aiheut-

tavat lahjavero, varainsiirtovero, luovutusvoittovero sekä kaupan rahoitus. Huo-

lellisesti suunniteltu sukupolvenvaihdos mahdollistaa huomattavia säästöjä ve-

ro- ja rahoituskustannuksissa. Tuloverolaki ja perintö- ja lahjaverolaki mahdol-

listavat verotuksen huojentamisen sekä luopujan että jatkajan osalta. Sukupol-

venvaihdosta suunniteltaessa oleellista on se, kenen verotusta pyritään erityi-

sesti keventämään. 

Sukupolvenvaihdos tulisi nähdä laajana kokonaisuutena, johon kuuluvat vallit-

seva yrityskulttuuri, lainsäädäntö, taloudelliset seikat, psykologiset tekijät, joh-

tajuuden kehittyminen sekä luopujan exit-strategia. Sukupolvenvaihdokseen 

liittyvät keskeisesti myös tunteet, asenteet, ennakkoluulot sekä sosiaaliset pai-

neet. Sukupolvenvaihdos tulisi toteuttaa huolellisesti suunniteltuna vaiheittaise-

na prosessina siten, että vaihdoksen suunnitteluun ja toteutukseen varataan 

riittävästi aikaa. Valitettavan usein suunnittelu on kuitenkin varsin vähäistä. 

Useat tutkimukset osoittavat, että onnistuneen sukupolvenvaihdoksen suunnit-

telu tulisi aloittaa 3-5 vuotta ennen kuin varsinaiset ratkaisut tehdään. Sukupol-

venvaihdosprosessin onnistumiseen vaikuttavat ennen kaikkea luopujan luon-

tainen taipumus astua sivuun ja jatkajan halukkuus ja motivaatio jatkaa yritys-

toimintaa. Perheyrityksissä jatkaja pyritään löytämään ensisijaisesti perheen 

sisältä, mutta vaikuttaa siltä, että omistajanvaihdosta tarvitsevia perheyrityksiä 

on enemmän kuin potentiaalisia jatkajia. Luopujan kannalta haasteellista on 

asennoituminen luopumiseen, koska kyseessä on usein elämäntyöstä luopu-

minen. Luopujan tulee ymmärtää, että sukupolvenvaihdos on luonnollinen osa 

yrityksen dynamiikkaa, jossa uusi sukupolvi luo uutta liiketoimintaa vanhan 

päälle. Perheyrityksen omistaja ja yritys samaistuvat usein, jolloin omistajan 

henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on erityisen suuri merkitys yrityksen menes-

tymisen kannalta. Jatkajalta vaadittavia ominaisuuksia ovat asianmukainen 



79 
 

koulutus, riittävä työkokemus toimialalta sekä aito kiinnostus yrityksen liiketoi-

mintaa kohtaan. Sukupolvenvaihdoksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että 

luopuja ja jatkaja kykenevät kommunikoimaan, luottamaan toisiinsa ja sitoutu-

maan yhteiseen tavoitteeseen.   

Jatkajan kasvu johtajuuteen on usein aikaa vievä prosessi, joka etenee vaiheit-

tain. Ensimmäisessä vaiheessa jatkaja työskentelee yrityksessä usein osa-

aikaisena työntekijänä, ja samalla hänet esitellään työntekijöille. Seuraavassa 

vaiheessa jatkaja työskentelee yrityksessä vakituisesti, ja hän oppii tuntemaan 

yrityksen liiketoiminnan. Seuraavassa vaiheessa jatkaja saa itselleen enem-

män vastuuta, ja luopuja pyrkii jakamaan vastuuta yhä enemmän jatkajan 

kanssa. Toivottavaa on, että tässä kumppanuusvaiheessa molemmat osapuo-

let löytävät itselleen sopivan roolin. Viimeisessä vaiheessa jatkaja lunastaa joh-

tajuuden itselleen, ja luopuja toimii taka-alalla mentorina. Mentorointi pitää si-

sällään perehdyttämistä, neuvontaa sekä lisäkoulutusta. Itse sukupolvenvaih-

dosprosessia voidaan kuvata prosessimallien avulla, joka alkaa siitä, että pää-

tös vaihdoksesta tehdään. Tämän jälkeen potentiaalinen jatkaja pitää tunnis-

taa, jonka jälkeen alkaa jatkajan valmentaminen. Seuraavaksi on selvitettävä 

vaihdoksen tekninen toteutustapa, joista yksi on osakekauppa. Tämän jälkeen 

huomio tulee kiinnittää juridisiin, rahoituksellisiin ja verotuksellisiin seikkoihin. 

Yritystoiminnan jatkajan kannalta keskeisin ongelma liittyy johtajuuden lunas-

tamisen ohella vaihdoksen rahoittamiseen. Viimeisessä vaiheessa toteutunutta 

sukupolvenvaihdosta seurataan, ja luopuja ja jatkaja pyrkivät yhdessä ratkai-

semaan eteen tulevat mahdolliset ongelmat. 

Omistajanvaihdoksessa tulee huomioida yrityksen tärkeimmät sidosryhmät, 

koska vaihdos koettelee sidosryhmien luottamusta yritystoiminnan jatkuvuu-

teen. Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, tavarantoimittajat sekä palvelun-

tarjoajat. Jatkaja on esiteltävä näille sidosryhmille, ja luopujan on viestittävä 

heille, että jatkaja on kykenevä hoitamaan pitkäaikaisia suhteita. Myös yrityk-

sen henkilöstöä on valmisteltava vallan vaihdokseen. Henkilöstöllä on usein 

varsin vahva ennakkokäsitys jatkajasta, joka muokkautuu vuosien saatossa. 
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Ongelmia aiheutuu, mikäli henkilöstö kokee jatkajan lapsena, eikä niinkään 

vastuullisena aikuisena ja pätevänä johtajana. On myös varsin yleistä, että 

henkilöstö ei hyväksy jatkajaa. Luopujan tulee siirtää kaikki osaaminen ja rele-

vantti tieto jatkajalle ennen varsinaista sukupolvenvaihdosta. Osaaminen liittyy 

toimialaosaamiseen ja tieto henkilöstöön, asiakkaisiin, kilpailijoihin sekä toimi-

alan pelisääntöihin, arvoihin ja eettisiin ohjeisiin. Sukupolvenvaihdoksessa yri-

tyskulttuuri kokee muutoksen. Jatkajan on tarpeen vaatiessa muutettava yritys-

kulttuuria, jotta hän voi lunastaa paikkansa yrityksessä. 

Sukupolvenvaihdos pitää sisällään lukuisia kovia ja pehmeitä haasteita. Kovista 

haasteita selviydytään parhaiten turvautumalla ulkopuoliseen konsultaatioon, 

mutta pehmeistä haasteista luopujan ja jatkajan on selviydyttävä usein yksin.  

Pehmeistä haasteista selviytymiseen vaikuttavat luopujan ja jatkajan välinen 

suhde, heidän välinen luottamus ja avoin keskustelu. Pehmeät haasteet voivat 

liittyä siihen, että vaihdos on henkisesti molemmille vaikea tai perilliselle on 

vaikea löytää sopivaa roolia kumppanuusvaiheessa. Ongelmia aiheutuu myös, 

mikäli jatkaja ja luopuja ovat eri mieltä yrityksen tulevaisuudesta. Luopuja hi-

dastaa vaihdosprosessia, mikäli hän estää lapsensa kasvun aikuiseksi. Luopu-

ja voi myös estää jatkajan kehittymisen ammattilaiseksi, suojella häntä liikaa 

epäonnistumisilta ja asettaa hänet liian haasteellisiin tehtäviin. 

Tutkimuksen haastattelussa ilmeni, ettei luopuja ollut suunnitellut sukupolven-

vaihdosta, vaikka hän tiedosti sen olevan pian ajankohtainen.  Luopuja koki 

verotukselliset seikat kaikista haastavimmiksi sukupolvenvaihdoksen toteutuk-

sessa, kun taas jatkaja koki nämä ainoastaan keskinkertaisiksi haasteiksi. Luo-

puja arveli, että hänen on helppo luopua yrityksestään, eikä hän kokenut aja-

tusta eläkkeelle siirtymisestä vaikeaksi, vaan pikemminkin positiiviseksi asiaksi. 

Jatkaja taas näki, että luopujan voi olla vaikea luopua yrityksestään. Luopuja 

uskoi, että yrityksen työntekijät tulevat tukemaan jatkajaa varauksetta vaihdok-

sen jälkeen, kun taas jatkaja oli tästä hieman eri mieltä. Molemmat osapuolet 

kokivat, että yrityksessä on tällä hetkellä menossa jaetun johtajuuden vaihe, 

vaikkakin jatkajan mielestä jaettu johtajuus on ollut vain hetkellistä. Sukupol-
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venvaihdoksen onnistumisen kannalta on hyvä, ettei kumpikaan osapuoli ko-

kenut jaetun johtajuuden vaihetta konfliktiherkäksi. 

Tässä tutkimuksessa vertailtiin sukupolvenvaihdoksen eri toteutustapojen edul-

lisuutta case-yrityksen tilanteessa. Sovellettaviksi tulivat lahjaveron osittais- ja 

kokonaishuojennukset sekä luovutusvoittoveron kokonaishuojennus. Lahjave-

ron osittaishuojennus mahdollistui, vaikka kauppahinta oli alle 50 prosenttia 

kohdeyrityksen käyvästä arvota. Lahjaveron kokonaishuojennus mahdollistui, 

mikäli kauppahinta oli yli 75 prosenttia kohdeyrityksen käyvästä arvosta. Kaik-

kiin sukupolvenvaihdostilanteisiin voitiin soveltaa luovutusvoittoveron koko-

naishuojennusta tuloverolain (TVL 48.1) soveltuessa. Näin ollen tutkimuksen 

case-yritykseen soveltuivat vain mahdollinen lahjavero sekä varainsiirtovero. 

Kun case-yrityksen sukupolvenvaihdoksen edullisuutta arvioitiin jatkajan koh-

taamalla kokonaisverorasituksella, edullisin vaihtoehto oli maksaa 51 prosenttia 

osakkeiden käyvästä arvosta, ja kallein vaihtoehto vastikkeeton lahja. Kun asi-

aa tarkasteltiin kokonaisrahoituksen tarpeella, johon kuuluivat kauppahinta se-

kä verot, edullisimmat vaihtoehdot olivat maksaa 10 prosenttia osakkeiden 

käyvästä arvosta sekä vastikkeeton lahja. Kallein vaihtoehto tässä tapauksessa 

oli maksaa 76 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta. Täten case-yrityksen 

tapauksessa sukupolvenvaihdos kannattaa toteuttaa lahjan avulla tai siten, että 

osakkeiden käyvästä arvosta maksetaan 10 prosenttia. Tällöin jatkaja joutuu 

maksamaan yhteensä noin 16 000 euroa ja luopuja nolla. 

Seuraavaksi pohditaan tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia. Validiteetilla 

tarkoitetaan luotettavuutta siten, että tutkitaan juuri sitä, mitä on tarkoitus tutkia. 

Validiteetti voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Ulkoinen validi-

teetti tarkoittaa sitä, voidaanko tutkimus yleistää. Sisäinen validiteetti tarkoittaa 

taas tutkimuksen omaa luotettavuutta. Tällöin tulee tarkastella valitun teorian 

oikeellisuutta, ja tarkoituksena on karsia pahimmat epäluotettavuuden lähteet. 

(Metsämuuronen 2003, 35) Tutkimusta voidaan pitää validina, koska siinä tutki-

taan juuri sitä, mitä on tarkoituskin tutkia. Tässä tapauksessa se tarkoittaa su-

kupolvenvaihdoksen eri toteutustapojen tarkastelua. Tutkimusta ei voida suo-
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raan yleistää, koska tutkimustulokset ovat riippuvaisia muun muassa lahjave-

roasteikosta sekä kauppahinnan ja yrityksen käyvän arvon välisestä suhteesta. 

Tutkimuksella on kuitenkin jonkinlaista siirrettävyyttä vastaavanlaisiin tapauk-

siin. Kun tarkastellaan tutkimuksen omaa luotettavuutta, voidaan todeta, että 

tutkimuksessa käytettyä teoriaa voidaan pitää luotettavana, koska se pohjautuu 

uusimpaan verolakiin.  

Tutkimuksen mittarilla tarkoitetaan joko koko testipatteristoa, jonka tarkoitus on 

tuottaa tietoa tutkittavalta alueelta tai yksittäistä testiä. Yksinkertaisimmillaan 

mittari voi olla yksi ainoa kysymys, mutta usein mittari koostuu useammasta 

osiosta. Mittarin käytön tarkoitus on havainnoida ilmiötä mahdollisimman objek-

tiivisesti. Mittarin avulla hankitaan tutkimuksen empiirinen aineisto, ja hyvän 

mittarin avulla voidaan saada luotettavaa ja hyvää tietoa. Mittarin luominen al-

kaa teoriasta eli siitä, mitä jo tiedetään ilmiöstä. Mikäli teorian pohjalta pysty-

tään luomaan keskeiset käsitteet, mittarin luominen on jo pitkällä. Mikäli mittari 

on reliaabeli, vastaukset ovat eri mittauskerroilla melko samanlaiset. (Metsä-

muuronen 2003, 44-45) Osa tutkimuksen empiirisestä aineistosta hankittiin 

haastattelujen avulla. Täten pyrittiin tuottamaan mahdollisimman objektiivista 

tietoa sukupolvenvaihdokseen liittyvistä kovista ja pehmeistä tekijöistä. Tulee 

kuitenkin huomioida, että haastateltavat kertoivat ainoastaan oman, subjektiivi-

sen näkemyksensä. Mittari koostui useista kysymyksistä, joita valmisteltiin ja 

muokattiin lopulliseen muotoon. Haastattelukysymykset pohjautuivat vahvasti 

tutkielman teoriaosuuden käsitteisiin.  Käytetyn mittarin voidaan olettaa olevan 

reliaabeli, koska haastattelun vastaukset olisivat oletettavasti samanlaiset eri 

mittauskerroilla. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostui myös case-yrityksen 

tilinpäätöksestä. Tilinpäätös hankittiin Thomson One Banker -tietokannasta ja 

sitä voidaan pitää luotettavana. Tutkimuksessa suoritettiin erilaisia laskelmia 

liittyen muun muassa lahjaveroon ja varainsiirtoveroon. Laskelmat pohjautuivat 

kirjoitettuun lakiin, sekä kirjallisuudessa esitettyihin esimerkkeihin. Tulee kui-

tenkin huomioida, että kyseisiin laskelmiin liittyy aina hieman lain tulkinnanva-

raisuutta. 
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Jatkotutkimus voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että tutkimuksen otos sisäl-

tää useita, erikokoisia yrityksiä. Yritykset voidaan jakaa eri klustereihin esimer-

kiksi niiden käypien arvojen mukaisesti, jonka jälkeen taulukkolaskennan avulla 

voidaan mallintaa eri klustereiden edullisimmat tavat toteuttaa sukupolvenvaih-

dos. Otoskoon kasvaessa saadut tulokset ovat myös paremmin yleistettävissä.  

Lahjanluonteisia kauppoja voisi mallintaa siten, että mukana olisi enemmän 

mahdollisia kauppahintoja. 
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LIITTEET 

Liite 1: Haastattelukysymykset luopujalle 

Kuinka monta vuotta olet työskennellyt perheyrityksessä? 

Mikä on korkein suorittamasi tutkinto? 

Onko yrityksellä virallista sukupolvenvaihdossuunnitelmaa? 

Milloin vaihdosta on ensimmäisen kerran alettu suunnittelemaan? 

Mitkä asiat koet vaikeimmiksi sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa? 

Minkälaista ulkopuolista apua koet tarvitsevasi sukupolvenvaihdoksen läpivie-
miseksi? 

Tuntuuko ajatus eläkkeelle siirtymisestä vaikealta? 

Mitkä ovat mielestäsi jatkajan tärkeimpiä ominaisuuksia? 

Miten jatkajaa on valmennettu tai perehdytetty? 

Osaatko kertoa tarkemmin, millaista tietoa pyrit siirtämään jatkajalle? 

Onko jatkaja saanut osallistua perheyrityksen vastuulliseen toimintaan? Miten? 

Onko sinun vaikeaa delegoida tehtäviä jatkajalle? 

Millaisena näet yrityksen tulevaisuuden, kun olet jäänyt eläkkeelle? 

Oletko käynyt jatkajan kanssa asiakaskäynneillä, pankki- tai asiakasneuvotte-
luissa tms.? 

Miten yrityksen tärkeimmät sidosryhmät tullaan huomioimaan sukupolvenvaih-
doksessa? 

Millaisia eroja näet sinun ja jatkajan johtamistyyleissä? 

Onko yrityksessä ollut jaetun johtajuuden vaihetta? Millainen? Mikä siinä on 
ollut haastavinta? 

Uskotko, että työntekijät tulevat tukemaan jatkajaa? 

Tuletko vetäytymään kokonaan yrityksen toiminnasta? Miksi? 

Aiotko ohjata jatkajaa sukupolvenvaihdoksen jälkeen? 



 
 

Liite 2: Haastattelukysymykset jatkajalle 

Kuinka monta vuotta olet työskennellyt perheyrityksessä? 

Mikä on korkein suorittamasi tutkinto? 

Kuinka paljon olet työskennellyt perheen ulkopuolella? Millaisissa tehtävissä? 

Oletko työskennellyt lattiatason tehtävissä perheyrityksessä? Millaisissa? 

Mitkä asiat koet vaikeimmiksi sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa? 

Miksi haluat jatkaa perheyritystä? 

Oletko saanut luopujalta ohjausta tai valmennusta? Millaista? 

Onko sinulla taloudellista osaamista? Jos ei, aiotko hankkia sitä? 

Oletko saanut mielestäsi vastuuta perheyrityksessä? 

Minkälaisia mahdollisia muutoksia tulet tekemään perheyritykseen sukupolven-
vaihdoksen jälkeen? 

Uskotko, että työntekijät tulevat tukemaan sinua? 

Millaisia eroja näet luopujan ja sinun johtamistyyleissä? 

Onko perheyrityksessä ollut jaetun johtajuuden vaihetta? Millainen? Mikä on 
ollut siinä haastavinta? 

Millaisena näet perheyrityksen jatkamiskykysi? 

Miten usein/paljon olet saanut palautetta edeltäjältäsi? 

Koetko tarvitsevasi ohjausta sukupolvenvaihdoksen jälkeen? 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 3: Case-yrityksen tilinpäätöstietoja 

 2009 2008 2007 2006 2005 

Tilikauden tulos 16 000 26 000 24 000 19 000 5000 

Yrityksen varat 240 000 259 000 226 000 243 000 199 000 

Yrityksen velat 103 000 125 000 105 000 138 000 126 000 

ROA 6,67 10,04 10,62 7,82 2,51 

Quick ratio 1,3 1,52 1,39 1,06 0,8 

Omavaraisuusaste 56,67 51,35 53,1 42,8 41,21 

 

 

 

 

 

 

 


