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The purpose of this study is to examine the whole succession process in 

family owned company. This study focuses on taxation and financial issues 

of family owned business. This research defines challenges that companies 

might confront during the succession process and different ways to prepare 

to the succession. The main idea of this study is to find a suitable option to 

execute the succession process in this case company. 

This research was executed as a qualitative case-study so the results can’t 

be generalized because of the nature of case study research method. The 

research materials are based on the interviews of the family business owner 

and the successor. The calculations are based on the financial reports of 

the case company.  

This research found out that the best option to execute the succession in 

the case company depends on the successor’s financial situation. The val-

uation of fair value bases on Finnish taxation system and the tax rate de-

pends on the fair value of the company. The most suitable way to execute 

the succession process in this case is to pay a small part of the company’s 

fair value.  This method is the combination of gift and sale.  
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1. JOHDANTO  

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Yksi merkittävistä ja hankalista kysymyksistä yritysmaailmassa liittyy yritys-

ten omistajavaihdoksiin, sillä omistajavaihdoksen onnistuminen on kriittinen 

tekijä yritysten tulevaisuuden kannalta. Sukupolvenvaihdoksella tarkoite-

taan yritystoiminnan siirtämistä liiketoiminnan jatkajalle, joka voi olla yrittä-

jän perhepiiristä tai kokonaan ulkopuolinen henkilö. Sukupolvenvaihdosti-

lanteissa yrityksen omistaja vaihtuu yleensä yrittäjän jäätyä pois yrityksen 

toiminnasta esimerkiksi eläkkeelle jäämisen myötä. Sukupolvenvaihdos 

eroaa muista omistajavaihdoksista toteutustavaltaan, sillä monesti jatkaja 

löytyy perhepiiristä eikä tavoitteena ole saada suurinta mahdollista voittoa 

yrityksen luovutuksesta. Tilanteesta riippuen sukupolvenvaihdoksissa voi-

daan monesti myös soveltaa erityisiä huojennussäännöksiä, joilla pyritään 

huojentamaan luovutukseen liittyvää verotusta. Näihin huojennuksiin liittyy 

monia erilaisia ehtoja, joiden tunteminen on välttämätöntä sukupolvenvaih-

doksen onnistumisen kannalta. (Juusela & Tuominen 2010, 13; Martin et al. 

2002,6). 

Omistajavaihdoksen toteutustapa vaikuttaa mahdollisesti pitkäjaksoisesti 

yrityksen tulevaisuuteen ja menestykseen. Muutokset ovat osa omistaja-

vaihdoksia, joten yritystoiminta saattaa kokea erilaisia muutoksia omistajan 

vaihtumisen myötä. Esimerkiksi yrityksen johto siirtyy jatkajalle ja myös yri-

tys voi muuttua rakenteeltaan. (Grundström et al. 2013, 162) Sukupolven-

vaihdoksen toteutustapoja on olemassa useita ja koko prosessi on tilan-

nesidonnainen. Sukupolvenvaihdostilanteissa taloudellisten ja verotuksel-

listen näkökohtien lisäksi tulee ottaa huomioon sosiaaliset ja kulttuuriset te-

kijät. Perheyritysten sukupolvenvaihdoksiin liittyykin merkittävästi erilaisia 

sosiaalisia tekijöitä, joiden hallitseminen on prosessin onnistumisen kan-

nalta tärkeää. Myös omistajavaihdos on monesti luopujalle tunteita herät-

tävä prosessi, sillä perheyrityksen toimintaan voi liittyä monia erilaisia tun-

nesiteitä. Monesti myös yrityksen perustaja on ikään kuin yrityksen kasvot, 
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jolloin yritystoiminta personoituu varsin vahvasti omistaja-yrittäjään, mikä 

voi olla ongelmallista jatkajan kannalta. Huolellisen suunnittelun ja toteutuk-

sen avulla pystytään kuitenkin välttämään monet edellä mainitut ongelmat, 

joita prosessin aikana ilmenee. (Barney 1986; Siakas et al. 2014, 335) 

Sukupolvenvaihdos on edessä varsin monessa yrityksessä tulevien vuosien 

aikana, joten sen merkitys yritysmaailmassa on korostumassa. Sukupolven-

vaihdosten määrä on kasvussa kun omistajayrittäjät siirtävät yrityksiään toi-

mintaa jatkaville osapuolille. Omistajavaihdosbarometrin (2012) mukaan 

Suomessa omistaja-yrittäjät ovat keskimäärin vanhempia kuin muualla Eu-

roopassa ja keskimäärin 3500–4700 perheyrityksen omistajaa jää eläk-

keelle Suomessa vuosittain. Viime aikoina on kiinnitetty enenemissä määrin 

huomiota sukupolvenvaihdostilanteissa jatkajan löytämiseen. Osalla yrityk-

sistä on vaikeuksia löytää sopiva jatkaja, mikä voi vaarantaa koko yritystoi-

minnan jatkuvuuden. (Grundström et al. 2013, 162) 

Sukupolvenvaihdokseen liittyy keskeisesti käsite perheyritys, joissa yritys-

toiminta on siirtynyt vuosikymmenien ja jopa vuosisatojen ajan sukupolvelta 

toiselle perheen ja suvun piirissä. Perheyritys voidaan määritellä monin eri 

kriteerein, mutta esimerkiksi Euroopan komission määritelmän mukaan per-

heyritykset ovat yleensä pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joissa on vähem-

män kuin 250 työntekijää ja liikevaihto on vähemmän kuin 50 miljoona euroa 

tilikaudella tai taseen loppusumma ei ylitä yli 43 miljoonaa euroa. (European 

Commission, 2009) PriceWarehouseCoopers määrittelee perheyrityksen 

sellaiseksi yritykseksi, jossa yli puolet omistuksesta kuulu perheelle tai per-

heeksi rinnastettavalle taholle, yrityksen johto koostuu perheenjäsenistä ja 

yrityksen omistajilla on vastuu yrityksen operatiivisesta toiminnasta eli käy-

tännössä yritystoiminnan pyörittämisestä. Nykyinen huono taloudellinen ti-

lanne koko Euroopassa on asettanut perheyritykset vaikeaan tilanteeseen 

ja vaikeuttanut yritysten toimintaa. Euroopan alueella noin 70–80 prosenttia 

yrityksistä on perheyrityksiä, joten niiden tärkeys kansantalouden kannalta 

on huomattava. Perheyrityksissä keskitytään yleensä pidemmän aikavälin 

tuottavuuteen kuin nopeiden voittojen tavoitteluun, mikä ilmenee perheyri-
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tysten toiminnan jatkuvuudessa, sillä monesti perheyritykset toimivat kau-

emman aikaa kuin yritykset, jotka eivät ole perheyrityksiä. (Siakas et al. 

2014, 335) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tällä hetkellä kohdeyrityksessä omistajavaihdoksen toteutusta ei ole suun-

niteltu eikä tietämystä sukupolvenvaihdosprosessista juurikaan ole.  Koh-

deyritys on betoniteollisuudessa toimiva pienikokoinen osakeyhtiömuotoi-

nen yritys. Yrityksen liikevaihto päätyvällä tilikaudella tulee olemaan noin 

6,5 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä yritys on omistajayrittäjän omistuksessa, 

mutta omistajavaihdos tulee lähiaikoina kyseeseen omistajayrittäjän eläk-

keelle jäämisen myötä.  

Tutkimuksessa tavoitteena on luoda mahdollisimman kokonaisvaltainen ja 

selkeä näkemys kohteena olevan pk-yrityksen tulevasta omistajavaihdos-

prosessista ja sen mahdollisista toteutustavoista. Tutkimuksessa selvite-

tään mikä toteutustapa on kustannustehokkain luovuttajan ja jatkajan kan-

nalta sukupolvenvaihdostilanteessa, joka toteutetaan perhepiirissä. Tutki-

muksessa käsitellään kohdeyrityksen sukupolvenvaihdoksen toteutuksen 

mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja ja toteutuksessa ilmeneviä ongelmia. Tut-

kimuksessa käydään läpi erilaisia tapoja toteuttaa sukupolvenvaihdos ky-

seisessä kohdeyrityksessä. Tutkimuksen teoria käsittelee omistajavaihdos-

ten toteutusta teoreettisesta näkökulmasta ja antaa täten teoreettisen poh-

jan tapaustutkimuksen tekemiselle. Myös yrityksen historialliseen tietoon 

perustuvaa tilinpäätösanalyysiä käydään läpi tutkimuksessa, mistä pyritään 

nostamaan esille tärkeimmät tunnusluvut ja perusperiaatteet. Myös koh-

deyrityksen arvonmääritys on yksi keskeisistä aiheista, sillä se toimii laskel-

mien perustana.  

Koska kyseessä on tapaustutkimus case-yrityksen avulla, tavoitteena on 

löytää kohdeyritykselle optimaalisin ratkaisu sukupolvenvaihdoksen toteut-

tamiseksi. Tärkeää onkin, että omistajavaihdoksen toteutukseen vaikuttavat 
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tekijät pystytään tunnistamaan mahdollisimman tarkasti löytäen kohdeyri-

tykselle mahdollisimman onnistunut ratkaisumalli. Tutkimuksen tarkoituk-

sena on myös esitellä erilaisten toteutustapojen väliset eroavaisuudet ja tätä 

kautta löytää tilanteeseen sopivia ratkaisuehdotuksia. 

Tutkimusongelmien avulla määritellään tutkimuksen kannalta keskeiset te-

kijät ja aihealueet, jotka käydään läpi tutkimuksessa.  Tutkimuskysymyksiin 

tulee vastata tutkimuksessa, joten tutkimusongelmat ne tulee määritellä 

mahdollisimman tarkasti.  Tutkimuksen tutkimusongelmat ja tutkimusongel-

mien tarkemmat sisällöt on kuvailtu seuraavassa taulukossa (Taulukko1). 

Tarkoituksena on määritellä tarkemmin, mitä tekijöitä tutkimuskysymykset 

sisältävät ja miksi ne ovat tutkimuksen kannalta keskeisiä. Tässä tutkimuk-

sessa tutkimusongelmiksi muodostuivat seuraavat taulukon mukaiset kysy-

mykset. 

Taulukko 1: Tutkimusongelman määrittely 

 

Päätutkimusongelma 

 

 

Miten yksityisen osakeyh-

tiön sukupolvenvaihdos 

voidaan toteuttaa molem-

pien osapuolien kannalta 

verotuksellisesti mahdolli-

simman onnistuneesti? 

 

Päätutkimuskysymys rajaa tutkimuksen 

aihetta merkittävästi, sillä päätutkimuson-

gelman mukaisesti tutkimuksessa keski-

tytään sukupolvenvaihdoksen verotuksel-

liseen näkökulmaan. Koska kyseessä on 

perheyrityksen sukupolvenvaihdos, on 

tärkeää löytää sopiva yrityksen siirtotapa 

sekä jatkajan että luovuttajan näkökul-

masta. Tutkimuksessa käydään läpi eri 

vaihtoehtoja, joiden avulla sukupolven-

vaihdos voidaan toteuttaa tutkimuksen 

rajausten sallimissa rajoissa. Tärkeänä 

tekijänä sukupolvenvaihdoksen verotusta 

koskien, ovat sukupolvenvaihdoshuojen-

nukset, jotka liittyvät erityisesti verotusnä-

kökulmaan.  

 

 

Alaongelmat 
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Miten case -yrityksen arvo 

määritetään sukupolven-

vaihdostilanteessa? 

 

Sukupolvenvaihdoksen arvonmääritys on 

yksi keskeinen osa sukupolvenvaihdos-

prosessia, sillä verotuksen tulee perustua 

yrityksen arvoon. Sukupolvenvaihdosti-

lanne eroaa tavallisesta yrityskaupasta 

siten, että yrityksen arvoa ei pyritä mää-

rittämään mahdollisimman korkealle ta-

solle, sillä perheen sisäisessä vaihdosti-

lanteessa luovuttajan tavoitteena ei ole 

saada maksimaalista tuottoa. Arvonmää-

rityksen periaatteet on kuitenkin tunnet-

tava, joten siksi arvon määrittäminen on 

tutkimuksessa yhtenä osa-alueena.  

 

 

Millainen on omistajavaih-

dosprosessi kokonaisuu-

dessaan? 

 

Omistajavaihdosprosessin eri osa-alueet 

käydään tutkimuksessa läpi, sillä koko-

naiskuvan kannalta on tärkeää hahmottaa 

koko prosessi kaikkine vaiheineen. Omis-

tajavaihdosprosessia määritellessä tulee 

ottaa huomioon tekijät, jotka voivat olla 

tutkimuksen kohdeyrityksen sukupolven-

vaihdostilanteessa merkitseviä. 

  

 

Miten sukupolvenvaihdok-

seen voidaan valmistau-

tua? 

 

Valmistautumista koskien käydään läpi 

niitä keinoja, joita voidaan käyttää yrityk-

sen valmisteluun omistajavaihdosta var-

ten, kuten yritysjärjestelyt. Toisaalta val-

mistautumiseen liittyy myös verotukselli-

sia tekijöitä verosuunnitteluun liittyen, 

jotka tulee huomioida verotusta enna-

koidessa. Tutkimuksessa määritellään 

myös niitä sudenkuoppia, joita omistaja-

vaihdosprosessin eri vaiheissa voidaan 

kohdata verotukselliseen näkökulmaan 

liittyen. 
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Tutkimuksen tutkimusongelmiin vastataan tiivistävästi tutkimuksen johto-

päätökset osiossa, jossa samalla arvioidaan sitä kuinka hyvin tutkimuk-

sessa on onnistuttu vastaamaan näihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimusky-

symyksiin tulisi löytää vastaukset tutkimuksen aikana ja tutkimuskysymyk-

set ikään kuin toimivat tutkimuksen runkona ja osaltaan rajaavat aihetta ha-

luttuun suuntaan. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus sijoittuu ulkoisen laskentatoimen kenttään ja on luonteeltaan ta-

paustutkimus eli tutkimuksessa keskitytään tutkimaan yhtä kohdeyritystä 

mahdollisimman tarkasti ja syvällisesti. Tapaustutkimukselle on ominaista 

yhden tai enintään muutaman kohteen valikoitu tutkiminen ja tarkastelu.  Ta-

paustutkimus kuuluu laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimukseen ja on yksi 

yleisimpiä liiketaloustieteellisen tutkimuksen tutkimusmenetelmiä.  Laadulli-

sessa tutkimuksessa käytetään tutkimusmenetelminä muun muassa haas-

tatteluja, havainnointia ja dokumentteihin perustuvan tiedon analysointia, 

mistä syystä laadullinen tutkimus on sopiva tutkimusote juuri tähän tutki-

mukseen.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71; Koskinen et al. 2005, 155)  

Varsinainen teoriaosuus koostuu käsitteiden määrittelystä ja tutkimisesta 

teoreettisesta näkökulmasta, kun taas empiriaosuus eli kohdeyrityksen su-

kupolvenvaihdoksen toteutus -osio peilaa tätä teoriaosaa käytännön omis-

tajavaihdosprosessia läpikäyden. Kohdeyrityksen tilinpäätökset ovat tärke-

ässä asemassa, sillä ne tarjoavat laskennallisen informaation tutkimuksen 

tekemiseksi. Kohdeyrityksen omistajan haastattelut ovat myös tärkeä infor-

maationlähde tutkimuksessa. Etenkin tulevaisuutta ennakoitaessa tarvitaan 

omistajayrittäjän omaa näkemystä yrityksen mahdollisesta tulevaisuuden 

kehityksestä. Kyseisessä case -yrityksessä omistajayrittäjä on keskeinen ja 

näkyvä osa yritystä, mikä osaltaan saattaa asettaa haasteita sukupolven-

vaihdoksen toteutukselle. 
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Teoreettisella viitekehyksellä tarkoitetaan tutkimuksen näkökulmaa eli sitä 

miten tutkimuksen aihetta lähestytään. Tämä teoreettinen viitekehys märit-

telee pitkälti tutkimuksen etenemisen, sillä tutkimuksen näkökulma ohjaa ja 

antaa suunnan tutkimukselle. Aikaisempaan tutkimukseen perehtyminen ja 

tutkimusmetodologisten käsitteiden määrittely ovat teoreettisen viitekehyk-

sen määrittelyprosessin vaiheita. Tutkimuksen kannalta on olennaista erot-

taa havainnot tutkimuksen tuloksista sopivan tutkimusmetodin avulla ja tä-

män tutkimusmetodin tulisikin olla linjassa teoreettisen viitekehyksen 

kanssa. (Alasuutari 1994, 70–73) Tässä tutkimuksessa teoreettinen viiteke-

hys keskittyy sukupolvenvaihdoksen taloudelliseen ja verotukselliseen nä-

kökulmaan, käyttäen tutkimusmetodina tapaustutkimusta. 

Sukupolvenvaihdoksen toteutuksen tutkimiseen sopii erittäin hyvin tutki-

musmenetelmäksi tapaustutkimus, sillä omistajavaihdokset ovat sidoksissa 

yrityksen tilanteeseen ja toteutustapoja on harkittava tapauskohtaisesti. Jo-

kainen sukupolvenvaihdostilanne on omanlainen prosessinsa ja niihin vai-

kuttavat monet eri tekijät samanaikaisesti. Näistä syistä tutkimuksen tulosta 

ei voi yleistää koskemaan muita yrityksiä, mikä on ominainen piirre tapaus-

tutkimukselle.  

Tutkimusmenetelminä käytetään yrityksen omistajayrittäjän haastatteluita 

sekä aktiivista osallistumista ja havainnointia yrityksen toimintaan. Tutki-

muksen onnistumisen kannalta on tärkeää saada mahdollisimman tarkkaa 

tietoa yrityksen sukupolvenvaihdokseen vaikuttavista tekijöistä ja etenkin 

taloudelliset tekijät nousevat tutkimuksessa esille. Tutkimuksen onnistumi-

sen kannalta on tärkeää myös tutustua toimialan muihin yrityksiin yleisellä 

tasolla sekä koko toimialan kehitykseen, jotta on mahdollista muodostaa 

näkemys kohdeyrityksen toiminnasta toimialan kontekstissa sekä arvioida 

tulevaisuuden kehityksestä. Koska tutkimuksen pääongelma koskee vero-

tusta, keskitytään tutkimuksessa taloudellisen informaation analysointiin.  
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1.4 Tutkimuksen rajaus 

 

Aiheen rajauksen tarkoituksena on tarkentaa kysymystä siitä, mitä aineiston 

kautta halutaan osoittaa ja täten vastata tutkimukselle asetettuihin tutkimus-

kysymyksiin (Hirsijärvi et al. 2003, 75). Laadulliselle tutkimukselle on tyypil-

listä, että aineiston määrä on käytännössä loputon, minkä vuoksi aineiston 

rajaus on tutkimuksen onnistumisen kannalta merkittävä tekijä. Tapaustut-

kimuksessa yksittäinen tapaus nähdään esimerkkinä yleisestä, vaikka suo-

raan tapaustutkimuksen tuloksia ei voida yleistää koskemaan suurempaa 

joukkoa tapauksia. (Eskola & Suoranta 2008, 64) Tutkimukseen otetaan 

mukaan vain tämä yksi kohdeyritys tapaustutkimuksen luonteen mukaisesti, 

joten tutkimuksessa etsitään vain tälle kohdeyritykselle sopivaa tapaa to-

teuttaa sukupolvenvaihdos. Tutkimuksessa käsitellään pientä suomalaista 

perheyritystä, joten tutkimus toteutetaan tämän pienen ja listautumattoman 

yrityksen tarpeisiin.  

Omistajavaihdoksen toteutustapa on yksi merkittävä tekijä sukupolvenvaih-

doksessa, sillä tavoitteet vaihtelevat omistajavaihdoksen tavasta riippuen. 

Tässä tutkimuksessa näkökulma rajataan sukupolvenvaihdoksen toteutuk-

seen perheyrityksessä eli sukupolvenvaihdoksen tulee olla mahdollisimman 

onnistunut molempien osapuolten näkökulmasta. Tutkimus keskittyy suku-

polvenvaihdoksen verotuksellisiin tekijöihin, joten muut sukupolvenvaihdok-

sen onnistumiseen liittyvät teemat käydään läpi vain osittain. Tutkimuksesta 

rajataan pois sukupolvenvaihdostilanteet, jotka koskevat perintöverotusta 

eli tutkimuksessa keskitytään luovuttajan elinaikana tehtäviin omistajavaih-

doksiin. Tutkimuksessa keskitytään nimenomaan sukupolvenvaih-

doshuojennuksiin, joita voidaan soveltaa tiettyjen edellytysten täyttyessä.. 

Tutkimuksesta rajataan pois liiketoimintasiirto, sillä liiketoimintasiirtona to-

teutettavissa omistajavaihdoksissa ei voida soveltaa sukupolvenvaih-

doshuojennuksia, joten liiketoimintasiirtoa ei ole tarpeellista ottaa mukaan 

tutkimukseen. (Juusela et al. 2010, 71) 

Tutkimuksessa esitellään jonkin verran mahdollisia ennakoivia toimenpiteitä 

sukupolvenvaihdostilanteissa, esimerkiksi joitain yritysjärjestelyitä, joiden 
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kautta yritystä voidaan muokata luovutusta varten. Tarkoituksena on esitellä 

case -yrityksen kannalta keskeisimmät yritysjärjestelyt eikä kaikkia yritysjär-

jestelyitä käydä läpi. Verosuunnittelua koskien tutkimus rajataan koske-

maan kohdeyritykselle mahdollisia verosuunnittelumahdollisuuksia, joista 

voisi olla kohdeyritykselle hyötyä. Tarkoituksena on läpikäydä laillisen vero-

suunnittelun ja veronkierron välistä eroa.  Myös arvonmäärityksessä keski-

tytään lähinnä case – yritykselle sopiviin ratkaisuihin, mutta arvonmääritys-

mallit esitellään teoria – osassa, sillä arvonmäärityksen perusperiaatteiden 

tunteminen on olennainen osa tutkimusta.  

 

1.5 Aikaisempi tutkimus ja lähdeaineisto 

 

Aikaisempaa tutkimusta aiheesta on melko paljon, sillä sukupolvenvaihdos 

on aiheena ajankohtainen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. 

Etenkin eri toteutustapoja koskevaa aineistoa löytyy hyvin paljon, sillä niitä 

on tutkittu varsin laajasti. Tutkimuksessa hyödynnetään kansainvälisiä aka-

teemisia tutkimuksia lähdeaineistona, sillä kansainvälistä tutkimusta on 

tehty paljon tutkimukseen liittyvistä aihealueista. Tärkeänä lähteenä ovat 

myös Suomen laki ja Verohallinnon ohjeet, jotka säätelevät Suomessa to-

teutettavaa sukupolvenvaihdosprosessia juridisesta näkökulmasta.  

Seuraavaksi esitellään sukupolvenvaihdokseen liittyvää kansainvälistä tut-

kimusta eri aihealueisiin liittyen. Perheyrityksiin liittyvää tutkimusta on teh-

nyt Gersick et al. (1997) tutkimuksessaan Generation to generation: Life 

Cycles of Family Businessess. Tutkimuksessa keskitytään perheyritysten 

elinkaareen ja tutkimuksen mukaan yrityksen elinkaari koostuu neljästä vai-

heesta: 

 Aloitusvaihe: perheyrityksen sisäiset suhteet muodostuvat 

 Keskivälin muutosvaihe: perheen lapset eli mahdolliset jatkajat teke-

vät mahdollisia ura- ja tulevaisuudensuunnitelmia 

 Yhteistyövaihe: perhe toimii yhdessä ja toimintamallit kehittyvät 
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 Sukupolvenvaihdos: yrityksen johtajuus ja toiminta luovutetaan jat-

kajalle tai jatkajille. 

Myös Siakas et al (2014) on tutkinut perheyrityksiä tutkimuksessaan Family 

Businesses in the New Economy: How to Survive and Develop in Times of 

Financial Crisis. Tutkimuksessa keskitytään tutkimaan perheyritysten toi-

mintaa taloudellisen kriisin aikana ja perheyritysten merkitystä Euroopan 

Unionin tasolla. Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu vertailemalla 

Kreikan ja Suomen perheyritysten toimintaa. Tutkimuksen mukaan per-

heyrittäjyys on tärkeää kummassakin maassa ja perheyritysten määrä kat-

taa valtaosan kaikesta tutkimusmaiden yritystoiminnasta.  

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelua on tutkinut McNamara et al. (2009) 

tutkimuksessaan The Utilization of a Succession Plan Effectively Change 

Leadership and Ownership in a Small Business Enterprise. Tutkimus käsit-

telee sukupolvenvaihdoksen suunnittelua ja tämän suunnittelu merkitystä 

sukupolvenvaihdoksen onnistumisen kannalta. Tutkimuksessa käydään 

läpi tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon suunniteltaessa sukupolvenvaih-

dosta. Tutkimuksessa todetaan muutoksen olevan tärkeä osa nykyistä ja 

yhä globaalimpaa taloudellista järjestelmää ja sen toimivuutta. Siinä koros-

tetaan myös yrityksen sisäisen yhteistyön merkitystä muutostilanteissa. Su-

kupolvenvaihdoksen suunnittelua on myös tutkittu Darvish & Temelie 

(2014) tekemässä tutkimuksessa A Study on the Relationship between Suc-

cession and Strategic Planning. Tutkimuksessa löydettiin vahva korrelaatio 

strategisen suunnittelun ja sukupolvenvaihdoksen suunnittelun väliltä ja tut-

kimuksessa todetaan myös suunnittelun olevan liian vähäistä.  

Yksi näkökulma sukupolvenvaihdokseen liittyvässä tutkimuksessa on jatka-

jan valintaan liittyvä tutkimus. Grundsrtöm et al. (2012) tutkimus Family-

owned manufacturing SMEs and innovativeness: A comparison between 

within-family successions and external takeovers käsittelee sukupolven-

vaihdoksen toteutuksen eroja tilanteissa joissa jatkaja on joko perheen kes-

kuudesta tai yrityksen ulkopuolelta. Jalal et al. (2012) on tutkinut uuden jat-
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kajan valintaa tutkimuksessaan Outsider CEO succession and firm perfor-

mance. Tutkimuksessa on tutkittu 528 yrityksen toimitusjohtajan valintaa 

niissä tilanteissa, joissa yrityksen jatkaja on otettu yrityksen ulkopuolelta. 

Tutkimuksissa ilmeni, että mitä suurempi yritys on kyseessä, sitä useammin 

jatkaja on yrityksen ulkopuolelta.  

Eräs näkökulma sukupolvenvaihdostutkimuksessa liittyy johtajuuden ja tie-

don siirtymiseen sukupolvelta toiselle. Trevinyo-Rodríguez & Bontis (2010) 

tutkivat kuinka perheyhteys vaikuttaa tiedon siirtymiseen sukupolvenvaih-

dostilanteissa.  Handler (1990) on tutkimuksessaan osoittanut, että luopujan 

ja jatkajan tulee molempien sopeutua toisiinsa ja tilanteeseen, jotta suku-

polvenvaihdos onnistuisi. Rastogi & Agrawal (2010) tekemä tutkimus kes-

kittyy jatkajien ominaisuuksien tutkimukseen. Kyseisessä tutkimuksessa 

perheyrityksen jatkajat jaetaan kahteen eri ryhmään heidän riskinsieto-

kyynsä perusteella. Tutkimuksen mukaan osa jatkajista siirtyy perheyrityk-

sen johtoon paineen alla ja tällaiset jatkajat sietävät vain pientä riskiä yritys-

toiminnassa. Toinen jatkajaryhmä taas haluaa toteuttaa strategisia muutok-

sia ja täten sietää korkeampaa riskiä liiketoiminnassa.  

Sukupolvenvaihdostilanteen arvonmääritykseen liittyen on tehty myös tutki-

musta arvonmääritysmallien sopivuuteen liittyen. Hawkey (2002) on tutkinut 

arvonmääritykseen ja yrityksen arvoon vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen 

mukaan arvonmääritykseen on olemassa monia erilaisia malleja, joiden 

avulla yrityksen rahamääräinen arvo saadaan selville, mutta esimerkiksi yri-

tyksen ympäristöön ja liiketoimintaan liittyvät riskitekijät jäävät täysin huo-

mioitta näissä arvonmääritysmalleissa. Tutkimuksessa painotetaankin ko-

konaisuuden arviointia ja arvonmääritysmallien käyttämistä vain suuntaa 

antavana apuna yrityksen arvoa määriteltäessä. (Hawkey 2002, 26) Ip ja 

Jacobs (2006) esittelevät tutkimuksessaan omistajavaihdoksille tyypillistä 

tutkimusta koskien perheyrityksiä, lainsäädäntöä, rahoitusta ja verotukselli-

sia näkökohtia sekä muita sukupolvenvaihdokseen liittyviä tekijöitä. 

Sukupolvenvaihdosta koskevaa tutkimusta on siis tehty laajalti eri aihealu-

eisiin liittyen, mutta tämän tutkimuksen kannalta verotukseen liittyvä sään-
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tely on tärkein teoreettinen lähtökohta tutkimuksen tekemiselle. Sukupol-

venvaihdoksen teoreettinen perusta on kuitenkin hyvä tuntea, jotta tutki-

muksesta muodostuu ehyt kokonaisuus. 

 

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa eli johdan-

nossa käydään läpi tutkimuksen taustaa ja tavoitteita. Siinä määritellään 

myös tutkimusongelma alaongelmineen sekä rajataan tutkimuksen aihe. 

Johdannossa käsitellään myös tutkimuksen metodologia eli määritellään 

tutkimusmenetelmä sekä läpikäydään tutkimukseen liittyvää aiempaa tutki-

musaineistoa. Toinen pääluku käsittelee sukupolvenvaihdoksen toteutus-

prosessia ja siinä huomioitavia tekijöitä. Toisessa luvussa käydään läpi su-

kupolvenvaihdoshuojennukset ja muut omistajavaihdokseen liittyvät vero-

tukselliset tekijät. Kolmannessa luvussa käsitellään sukupovenvaihdoksen 

arvonmääritystä ja erilaisia arvonmääritysmalleja sekä taloudellisten luku-

jen analysointia.  Neljännessä luvussa käydään läpi verosuunnittelun mah-

dollisuuksia ja toisaalta myös veronkiertoa.  Neljäs luku keskittyy lähinnä 

niihin toimiin, joilla voidaan valmistautua sukupolvenvaihdokseen. Viides 

luku on tutkimuksen empiriaosa eli siinä käsitellään kohdeyrityksen suku-

polvenvaihdoksen toteutusprosessi kokonaisuudessaan kohdeyrityksen 

näkökulmasta. Viimeisessä eli kuudennessa pääluvussa käydään läpi tutki-

muksen tuloksia ja tehdään johtopäätökset tutkimuksesta sekä määritellään 

mahdolliset jatkotutkimustarpeet. 
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2. SUKUPOLVENVAIHDOKSEN TOTEUTUS 

 

Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa usealla eri tavalla tilanteesta riip-

puen. Toteutustapa vaikuttaa verotuksellisiin tekijöihin ja sitä kautta mak-

settavien verojen määrään sekä luovuttajan saamaan vastikkeen määrään. 

Verokohtelussa voi olla huomattaviakin eroja eri toteutustapojen välillä.  

Keskeisenä seikkana sukupolvenvaihdoksen toteutusta suunnitellessa, tu-

lee ottaa huomioon mahdolliset verohuojennukset, joita on mahdollista 

saada määrättyjen edellytysten täyttyessä. Sukupolvenvaihdos voidaan 

pääsääntöisesti toteuttaa seuraavin tavoin: 

 kauppa käypään hintaan 

 lahjaluonteinen kauppa, jossa kauppahinta on vähintään 75 prosent-

tia käyvästä arvosta 

 lahjaluonteinen kauppa, jossa kauppahinta on yli 50 prosenttia mutta 

alle 75 prosenttia käyvästä arvosta 

 lahjaluonteinen kauppa, jossa kauppahinta maksetaan, mutta kaup-

pahinnan määrä on alle 50 prosenttia käyvästä arvosta 

 täysin vastikkeeton luovutus eli täyslahja. (Juusela et al. 2010,24) 

Nämä edellä mainitut toteutustavat ovat yleisimmin käytettyjä omistajavaih-

doksen toteutuksen päävaihtoehtoja, joista tässä tutkimuksessa käsitellään 

case -yrityksen kannalta tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot. Merkittävänä 

tekijänä valittaessa sopivaa toteutustapaa on luovuttajan saaman vastik-

keen määrä, sillä luovuttajan luopuessa yritystoimintansa omistajuudesta, 

tulee luovuttajan samalla turvata tulevaisuutensa varallisuus. Kyseeseen tu-

lee myös jatkajan rahoitusvaihtoehdot ja rahoituksen riittävyys mahdollisen 

vastikkeen ja verojen maksuun.  

Sukupolvenvaihdosprosessiin liittyy muitakin seikkoja kuin vain taloudellisia 

tekijöitä, joita mainittiin edellä. Omistajavaihdosprosessi on useita vuosia 

kestävä ja siihen tulisi varata riittävästi aikaa. Jatkajan olisi hyvä siirtyä as-

teittain yrityksen toimintaan mukaan, sillä siten mahdollistetaan liiketoimin-
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nan sulava siirtyminen. Tutkimusten mukaan sukupolvenvaihdoksen toteu-

tukseen ei useinkaan varauduta riittävän hyvin ennalta ja monissa perheyri-

tyksissä ei haluta suunnitella tulevaa sukupolvenvaihdosta. Jopa 70 pro-

senttia omistajayrittäjistä ei halua valmistautua sukupolvenvaihdokseen 

etukäteen. (Kertesz and Atalaya 1999, 94) Sukupolvenvaihdoksen onnistu-

mista voidaan arvioida kahden tekijän avulla, joita ovat sukupolvenvaihdos-

prosessin onnistuminen sekä yrityksen toiminnan tulos sukupolvenvaihdok-

sen jälkeen.  Sukupolvenvaihdoksen onnistumisen kannalta keskeistä on 

jatkaa yrityksen toimintaa menestyksekkäästi tulevaisuudessa ja täten taata 

liiketoiminnan jatkuvuus. (Sharma et al. 2003, 681) 

 

2.1 Vastikkeelliset omistajavaihdokset 

 

Vastikkeellinen yrityskauppa on yksi tapa toteuttaa sukupolvenvaihdos, eri-

tyisesti silloin kun jatkaja ei kuulu perhepiiriin. Perheen sisäiset sukupolven-

vaihdokset voidaan toteuttaa myös vastikkeellisina yrityskauppoina, mutta 

usein luovuttaja pyrkii toteuttamaan luovutuksen markkinahintaa alhaisem-

malla hinnalla, jolloin toteutustapa on lahjoitus tai yhdistelmä vastikkeelli-

sesta kaupasta ja lahjoituksesta. Yrityskauppa voidaan pääsääntöisesti to-

teuttaa osakekauppana tai liiketoiminta- eli substanssikauppana. Yleisim-

min sukupolvenvaihdostilanteissa, joissa vastikkeellista kauppamenettelyä 

sovelletaan, käytetään kaupan muotona osakekauppaa, sillä liiketoiminta-

kauppaan ei sovelleta sukupolvenvaihdokseen liittyviä huojennuksia. (Juu-

sela et al. 2010, 25–26) 

Vastikkeelliset luovutukset käsittävät nimensä mukaisesti kauppajärjestelyt, 

joihin liittyy järjestelyn vastikkeellisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa kaup-

pahinnan maksamista luovutettavasta kohteesta. Vastikkeellinen kauppa 

voidaan toteuttaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla, kuten jo aiemmin to-

dettiin. Osakekaupan ja liiketoimintakaupan välillä on merkittäviä eroja, 

minkä takia toteutustapaa tulee harkita tapauskohtaisesti. Osakekaupassa 

myyjä myy ostajalle tai luovutuksen saajalle omistamansa osakkeet tai osan 
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osakkeista. Luovutuksen saajalle tai ostajalle siirtyvät kaupan tuloksena yh-

tiön osakkeet. Omistettavan yhtiön varat ja velat eivät osakekaupassa siirry, 

vaan ne ovat omistettavan yhtiön varoja ja velkoja, kuten kauppaa edeltä-

vässä tilanteessa. Osakekauppa ei välttämättä vaikuta yhtiön toimintaan 

merkittävästi, sillä sopimussuhteet säilyvät samanlaisina. Kuitenkin koko 

osakeomistuksen tai osake-enemmistön siirtyessä uusi omistaja saattaa 

haluta muuttaa hallitusta, mikä vaikuttaa yhtiön jokapäiväiseen toimintaan. 

Liiketoimintakaupassa eli substanssikaupassa on kyse tietyn erikseen mää-

ritellyn varallisuuden kaupasta, jolloin vastuut siirtyvät ostajalle. Tällaista 

menettelyä ei noudateta osakekaupassa, sillä vastuut pysyvät osakekau-

pan tapauksessa kohdeyhtiöllä.  (Karsio et al. 2012; Ossa 2014, 68)  

Vastuiden selvittäminen tarkasti on jatkajan edun mukaista, sillä yhtiön velat 

vaikuttavat kauppahinnan määrään. Yrityksen käypä arvo vähenee näiden 

vastuiden verran vaikuttaen vähentävästi kauppahintaan. Pääsääntöisesti 

osakkeenomistaja ei vastaa osakeyhtiön veloista, ellei poikkeuksellisesti 

henkilökohtaista vastuuta ole sovittu. Mikäli omistaja on sitoutunut yhteisve-

lalliseksi yhtiön kanssa muun muassa panttaamalla omaisuuttaan velkojen 

vakuudeksi, sovitaan kauppakirjassa uusien vakuuksien hankkimisesta. 

Ostajan siis tulee tietyn määräajan kuluessa hankkia veloille uudet velko-

jalle riittävät vakuudet ja vapauttaa näin entisen omistajan asettamat vakuu-

det. Mikäli uusien vakuuksien hankkimisessa ilmenee ongelmia, voi luovut-

tava osapuoli vähentää vastuiden määrää laskiessaan kauppahintaa, jolloin 

kauppahinta suurenee. (Immonen & Lindgren 2013, 33–35) Osakekaup-

paan ei tarvita kohdeyhtiön velkojien suostumusta, sillä velallinen ei osake-

kaupassa vaihdu. Mikäli omistus tai toiminnan rakenne kuitenkin muuttuvat 

olennaisesti, voivat velkojat irtisanoa ennenaikaisesti luoton 

Ostajaa koskee muun muassa Varainsiirtolain mukainen (VSVL 20 §) va-

rainsiirtoverotus, jonka määrä on 1,6 prosenttia kauppahinnasta. Listattujen 

yhtiöiden osakekaupat on vapautettu varainsiirtoverosta. Luovutuksen saa-

jan tulee maksaa valtiolle varainsiirtoveroa kiinteistöjen ja arvopapereiden 

luovutuksesta. (Verohallinto 2014) Varsinaisia sukupolvenvaihdokseen liit-
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tyviä huojennuksia varainsiirtoverotusta koskien ei ole, vaan varainsiirtove-

roa on maksettava aina arvopapereista eli osakkeista. Kokonaan vastik-

keettomaan lahjaan ei liity varainsiirtoverovelvollisuutta. (Juusela et al. 

2010, 104) 

 

2.1.1 Osakkeiden vapaan luovutettavuuden – periaate 

 

Osakeyhtiölain OYL 1:4: n mukaan osake voidaan luovuttaa ja hankkia, 

jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Osakkeiden vapaan luovutettavuu-

den periaate mahdollistaa osakkeenomistajan irrottautumisen yhtiöstä ja 

toisaalta periaate myös sallii oikeuden hankkia yhtiön osakkeita. OYL 3:6: n 

mukaan yhtiöjärjestykseen on mahdollista sisällyttää lunastus- ja suostu-

muslauseke. Osakkeiden vapaa luovutettavuuden -periaatteen toteutusta 

rajoittavia tekijöitä ovat yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti olevat lunastus- ja 

suostumuslausekkeet sekä omistajien väliset osakassopimukset. Näitä 

suostumus- ja lunastuslausekkeita kutsutaan vaihdannanrajoituslausek-

keiksi.  Pääsääntöisesti osakkeiden myyntiä koskeva päätös tehdään halli-

tuksen toimesta. Joissain tapauksissa, joissa kauppa koskee valtaosaa yh-

tiön osakkeista, minkä seurauksena yrityksen toiminta voisi muuttua, kuuluu 

päätäntävalta yhtiökokoukselle. (Mähönen & Villa 2013,170) 

OYL 1:4§:n mukaan osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa eikä periaat-

teessa osakkeiden luovutusta voida vapaasti rajoittaa. Yhtiöjärjestykseen 

saatetaan kuitenkin sisällyttää suostumus- tai lunastuslauseke tai mahdolli-

sesti molemmat. Lunastuslauseketta koskeva sääntely on OYL 3:7§:ssä, 

minkä mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä tietyn tahon, kuten 

osakkeenomistajien oikeudesta lunastaa ulkopuoliselle ostajalle siirtyvät 

osakkeet.  Suostumuslauseketta koskevat säännökset ovat OYL 3:8 §:ssä, 

minkä mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan erikseen määrätä yhtiön suos-

tumuksesta, joka vaaditaan osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin. 

Suostumuksella tarkoitetaan sitä, että ostaja ei saa osakkeeseen kohdistu-
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via hallinnointioikeuksia ennen kuin yhtiö on antanut suostumuksensa. Osa-

kassopimuksissa voidaan muun muassa määritellä etuosto-oikeuksista ja 

luovutuskielloista. Nämä osakassopimukset ovat molempia osapuolia sito-

via. (Immonen & Lindgren 2013, 25–38; Karsio et al. 2012, 18–19) 

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai 

muulla henkilöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle 

siirtyvä osake.  Tämä lunastusoikeuden haltija tulee osoittaa lunastuslau-

sekkeessa. Suostumuslausekkeessa voidaan määrätä, että yhtiön osakkei-

den hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Pääsääntöi-

sesti ellei yhtiöjärjestyksestä muuta johdu, päättää hallitus suostumuksen 

antamisesta. (Mähönen & Villa 2013, 174) 

 

2.1.2 Luovutusvoiton ja -tappion laskenta 

 

Luovutusvoitolla tarkoitetaan luovutuksesta koitunutta voittoa, josta pää-

sääntöisesti tulee maksaa veroa edellä mainitun mukaisesti. Luovutusvoitto 

katsotaan pääsääntöisesti syntyneen sen verovuoden tuloksi, jolloin 

kauppa on tapahtunut tai vaihto on suoritettu. Käytännössä tämä tarkoittaa 

luovutussopimuksen allekirjoitus hetkeä, mikä määrittelee täten luovutuk-

sen verovuoden. (Juusela et al. 2010 26,29–30; Verohallinto 2013) Tulove-

rolain TVL 46.1 §:n mukaan hankintameno koostuu myyjälle suoritetusta 

kauppa-hinnasta ja luovutetun omaisuuden ostoon liittyvistä kustannuk-

sista. Hankintamenon määrittäminen on olennainen osa luovutusvoiton las-

kentaa ja täten se on myös tärkeä tekijä luovutusvoiton verotuksessa.  

Pääsääntöisesti luovutushinnasta vähennetään verotuksessa poistamaton 

hankintameno, jolloin saadaan lasketuksi luovutusvoiton määrä.  Voiton 

hankkimisesta aiheutuneet kulut luetaan osaksi hankintamenoa eli ne voi-

daan vähentää voittoa laskettaessa. TVL 47:1 §:n mukaan omaisuuden 

hankintamenoon luetaan kuuluvaksi myös omaisuuteen kohdistuvat perus-

parannusmenot. Perusparannusmenoiksi luetaan ne menot, joita on tehty 

omistuksen aikana eli täten ne saadaan myös vähentää luovutushinnasta 
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laskettaessa luovutusvoiton määrää. Mahdolliset korvaukset, joita on saatu 

omaisuutta kohdanneista vahingoista, lisätään luovutushintaan eli niiden 

myötä verotettavan tulon määrä kasvaa. (Ossa 2014,74) 

TVL 110 §:n 2 momentin mukaan koko luovutusvoitto verotetaan sinä 

vuonna, jolloin luovutus tapahtuu. Voitto lasketaan luovutusvuoden tuloksi, 

vaikka kauppahintaa ei olisi vielä maksettu. Jos kauppahintasaaminen to-

detaan myöhemmin arvottomaksi, verovelvollinen voi säädettyjen määräai-

kojen rajoissa vaatia verotusta muutettavaksi. (Verohallinto 2013) 

Sukupolvenvaihdostilanteissa on mahdollista, että syntyy luovutustappiota, 

jolloin luovutushinta on pienempi kuin hankintameno. Omaisuuden luovu-

tuksesta syntynyt luovutustappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta 

saadusta luovutusvoitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena 

sitä mukaan kuin voittoa kertyy. Lahjaluonteisissa kaupoissa luovutus jae-

taan maksetun hinnan ja käyvän arvon mukaisesti vastikkeelliseen ja vas-

tikkeettomaan osaan. Vastikkeellisen osuuden hankintamenoksi katsotaan 

siihen kohdistuva osa omaisuuden hankintamenosta. Luovutusvoittoa tai 

luovutustappiota laskettaessa luovutushinnasta saa vähentää vain osan 

hankintamenosta. (Verohallinto 2013) 

 

2.1.3 Omistuskaupan eli osakekaupan verotus tulolajeittain 

 

Luovuttajan verokohtelu riippuu tulonlähteestä, johon luovutuksen kohteena 

olevat omistusosuudet kuuluvat. Mikäli omistajana on luonnollinen henkilö, 

sovelletaan luovutukseen pääsääntöisesti tuloverolain luovutusvoittovero-

tusta koskevia säännöksiä. Elinkeinotoimintaan liittyvät osakkeet tai osuu-

det verotetaan Elinkeinoverolain mukaisesti EVL-tulona. Yleisesti tätä sään-

nöstä sovelletaan tilanteissa, joissa osakkeenomistajana on osakeyhtiö tai 

kun osakkeilla on merkittävästi liiketoimintaa edistävä tai tukeva vaikutus. 

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan pääasiassa liike- ja ammattitoimintaa, joka 

muodostaa elinkeinotoiminnan tulonlähteen. Tälle elinkeinotoiminnalle on 

tyypillistä muun muassa voiton tavoittelu, itsenäisyys, suunnitelmallisuus, 



26 
 

jatkuvuus, toiminnan ulospäin suuntautuneisuus ja taloudellisen riskin ole-

massa olo. Yritykseksi katsotaan toimintamuodostaan riippumaton yritys, 

joka harjoittaa varsinaista yritystoimintaa. (Myrsky & Linnakangas 2010, 79; 

Ossa 2009, 184) Tarkkoja määritelmiä ei kuitenkaan ole olemassa, joten 

rajan vetäminen EVL- ja TVL-toiminnan välille on tästä syystä joissain ta-

pauksissa hankalaa. (Andersson et al. 2009, 17; Juusela et al. 2010, 26–30 

)  

TVL 45 §:n mukaan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on luonnolliselle 

henkilölle veronalaista pääomatuloa, jota verotetaan 30 prosentin verokan-

nan mukaisesti.  Mikäli verotettavan pääomatulon määrä ylittää 50 000 eu-

roa, käytetään pääomaverokantana 32 prosenttia ylimenevältä osalta. Pää-

säännön mukaan luovutushinnasta vähennetään omaisuuden poistamatta 

oleva osa ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten määrä. Tu-

loverotuksessa verotettavaan luovutusvoittoon sovelletaan todellisen han-

kintamenon vaihtoehtona hankintameno-olettamia eli omaisuudella katso-

taan olevan tietyn suuruinen hankintameno. Tällaista hankintameno-oletta-

maa ei voida käyttää jos luovuttajana on esimerkiksi osakeyhtiö. Todellisen 

hankintamenon määritelmän mukaisesti luovutusvoiton määrä lasketaan 

vähentämällä luovutushinnasta omaisuuden hankintamenon poistamatta 

olevan osan ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden menojen yhteismäärä 

sekä varainsiirtovero. Hankintameno-olettaman mukaan luovutushinnasta 

vähennettävä määrä on vähintään 20 prosenttia jos omistusaika on ollut alle 

kymmenen vuotta. Mikäli omaisuus on omistettu vähintään kymmenen vuo-

den ajan, on vähennettävä määrä vähintään 40 prosenttia luovutushin-

nasta. (Kukkonen 2014, 136) Hankintameno-olettamaa käytettäessä ei 

oteta varainsiirtoveroa ja muita voiton hankinnasta aiheutuneita kuluja huo-

mioon. Myyjän saantotapa vaikuttaa juuri tähän hankintamenon laskemi-

seen eli hankintameno määräytyy maksetun vastikkeen mukaan. Mikäli 

omaisuus on saatu vastikkeetta muun muassa lahjana tai perintönä, katso-

taan hankintamenoksi omaisuuden verotusarvo eli omaisuuden todennä-

köistä luovutushintaa. (Karsio et al. 2012, 167; Immonen & Lindgren 2013, 

42–44) 
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Alihintaista eli lahjaluontoista kauppaa koskee erityinen säännös liittyen luo-

vutusvoiton laskentaan. Tällöin omaisuus on luovutettu käypää arvoa alem-

malla hinnalla, jolloin maksetun vastikkeen määrä on alle ¾ osaa todelli-

sesta arvosta, jaetaan luovutus tällöin maksetun hinnan ja käyvän arvon 

perusteella vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan. Säännöksen mu-

kaan hankintamenoa kertyisi vaan vastikkeelliselle osalle hankintaa. (Immo-

nen & Lindgren 2013, 46–47) 

Pääsäännön mukaan EVL:n mukaisessa kaupassa luovutushinta on ve-

ronalaista tuloa ja hankintameno vähennyskelpoista menoa. Säännösten 

mukaan luovutusvoitosta vähennetään vain todellinen hankintameno eli ve-

rotuksessa poistamatta oleva määrä, joten hankintameno-olettamaa koske-

vaa sääntelyä ei EVL:ssä ole. Todellista hankintamenoa määriteltäessä ote-

taan huomioon kauppahinta ja muut ostoon liittyvät kulut sekä maksettu va-

rainsiirtovero. EVL:n mukainen luovuttaja on esimerkiksi osakeyhtiö tai 

osuuskunta ja luovutuksen kohteena ovat osakeyhtiön osakkeet. (Immonen 

& Lindgren 2013, 59–62) 

 

2.1.4 Tuloverolain mukaiset sukupolvenvaihdoshuojennukset 

 

Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa on mainittu, sukupolvenvaih-

doshuojennukset edellyttävät vastikkeellisen sukupolvenvaihdoksen toteu-

tusta osakekauppana. TVL 48 § koskee verovapaita luovutusvoittoja, kuten 

sukupolvenvaihdoshuojennuksia. Mikäli kaikki laissa vaaditut ehdot täytty-

vät, on sukupolvenvaihdostilanteessa mahdollista saada verotuksellisia 

huojennuksia. Esimerkiksi luovutuksen myötä syntyvä luovutusvoitto voi 

olla luovuttajalle verovapaata edellytysten täyttyessä. Luovutustappiota 

syntyy tilanteessa, jossa luovutushinta on hankintamenoa pienempi. Luovu-

tustappio voidaan vähentää omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta 

huolimatta erillisistä verovapaussäännöksistä. (Verohallinto 2013) 
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TVL 48.1 §:n 3.kohdan mukaan omaisuudesta saatu luovutusvoitto ei ole 

veronalaista tuloa, mikäli luovutuksen kohteena on kiinteä omaisuus ja luo-

vutus käsittävät vähintään kymmenen prosentin omistusosuuden yhtiön kai-

kista osakkeista. Säännös rajoittuu koskemaan vain yritysomaisuutta, joten 

esimerkiksi vapaa-ajan asunnot ja vuokrakiinteistöt eivät lukeudu huojen-

nusten piiriin. Omaisuuden omistajan eli luovuttajan ei edellytetä osallistu-

neen yhtiön toimintaa, joten passiivinen omistajuus ei sulje pois luovutus-

voittoon liittyvien verohuojennuksien hyödyntämisen mahdollisuutta.  

Koska tutkimus käsittelee osakeyhtiötä, tutkitaan huojennuksia vain osake-

yhtiöiden kannalta. Luovutettavien osakkeiden osuuden on siis oltava vä-

hintään kymmenen prosenttia yhtiön koko osakekannasta.  Osakkeiden 

tuottamat äänimäärät eivät ole verohuojennuksia pohdittaessa tärkeässä 

asemassa, sen sijaan osakkeiden tuottama omistusosuus on ratkaiseva te-

kijä. Luovutusten erillisyys on keskeinen tekijä arvioitaessa luovutusten to-

siasiallisuutta ja luovutusten toteuttamiskertojen määrää. Jokaisen yksittäi-

sen luovutuksen on oltava kymmenen prosentin luovutussäännöksen mu-

kainen. Esimerkiksi yhteisomistajuuden avulla, osakkeet voidaan yleensä 

luovuttaa yhdellä kertaa, jolloin luovutuksen tulee olla yhteenlaskettuna 

kymmenen prosentin säännön mukainen. (Juusela et al. 2010, 81; Verohal-

linto 2013) 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksiin liittyy sääntelyä koskien luovutuksensaa-

jan sukulaisuutta suhteessa luovutuksenantajaan. Luovutuksensaajan on 

oltava yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa hänen lapsensa tai tämän rin-

taperillinen taikka hänen sisarensa, veljensä, sisarpuolensa tai velipuo-

lensa. Lapsena pidetään myös puolison lasta sekä verovelvollisen tai hänen 

puolisonsa otto- tai kasvattilasta. Lastenlapset voidaan myös katsoa sovel-

tuvan huojennukseen oikeutetuiksi kuin myös avopuolisot TVL 7.3 §:ssä 

mainituin ehdoin. ’’Yhdessä puolisonsa kanssa’’ – sanamuoto tarkoittaa 

sitä, että luovutettava omistus voidaan esimerkiksi luovuttaa luovuttajan po-

jalle tämän vaimolle yhteisluovutuksena tai kahtena erillisenä luovutuksena.  

(Juusela et al. 2010, 88–89;Verohallinto 2013) 
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Sukupolvenvaihdoshuojennuksen täysimääräinen hyödyntäminen edellyt-

tää käytännössä luovutuksen kohteena olevan omaisuuden omistusta vä-

hintään 15 vuoden ajan. Sillä ensin luovuttajan tulee olla omistanut omai-

suus kymmenen vuotta ennen luovutusta, jonka jälkeen luovutuksen saajan 

tulee ainakin viiden vuoden ajan omistaa kyseessä oleva omaisuus. Poik-

keuksena tähän on kuitenkin tilanne, jossa luovuttaja on omistanut osakkeet 

alle kymmenen vuotta, mutta on saanut osakkeet lahjaksi tai perinnöksi ja 

luovuttajan omistusaika yhdessä lahjan- tai perinnönantajan kanssa on ollut 

vähintään kymmenen vuotta. (Juusela et al 2010, 89) 

Kymmenen vuoden omistussäännön mukaista omistusaikaa pohdittaessa 

nousee huomioitavaksi tekijäksi hankinta-ajankohdan määrittäminen. Esi-

merkiksi osakeyhtiön perustamishetkenä pidettyä kaupparekisterimerkin-

tää, ei voida pitää osakkeiden hankintahetkenä. Sen sijaan osakkeiden han-

kinta-ajankohta määritellään siihen hetkeen jolloin osakkeet on käytän-

nössä merkitty perustamiskokouksen yhteydessä. Täten perustamiskirjan 

allekirjoituspäivä määrittelee osakkeiden omistusajan alkamisen. Jos osak-

keet on ostettu, ajankohtana käytetään kaupantekohetkeä, joka ilmenee 

kauppakirjasta. Osakkeet joihin kohdistuu uusmerkintää tai rahastoantia, 

katsotaan näiden uusien osakkeiden hankinta-ajan alkaneen alkuperäisten 

osakkeiden hankinta-aikana. (Juusela et al. 2010, 90) 

Huojennus on mahdollista menettää, mikäli edellytykset eivät täyty tai niitä 

rikotaan luovutuksen jälkeen. Luovutuksensaajan tulisi siis omistaa saatu 

omaisuus ainakin viiden vuoden ajan luovutuksen jälkeen. Huojennuksen 

menettäminen vaikuttaa jatkoluovuttajan luovutusvoiton laskemiseen eikä 

täten menetyksellä ole vaikutusta huojennuksensaajan tuloverotukseen. 

(Verohallinto 2013) Täten omaisuuden luovuttaneelle luovuttajalle ei ole 

käytännössä verotuksellisesti merkitystä mitä luovutuksensaajaa tekee su-

kupolvenvaihdoksen jälkeen. Luovuttaja ei siis menetä luovutusvoittonsa 

verovapautta, vaikka luovutuksensaaja rikkoisikin viiden vuoden luovutus-

sääntöä. Luovutuksensaajan eli omaisuuden edelleen luovuttajan ve-

ronalaista luovutusvoittoa laskettaessa omaisuuden hankintamenosta vä-

hennetään veronalaisen luovutusvoiton määrä, jota ei pidetty alkuperäisen 
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luovuttajan veronalaisena tulona, sillä luovutus oli huojennuksen mukaisesti 

verovapaa. Mikäli omaisuudesta luovutetaan edelleen vain osa, sanktiota 

määritellessä otetaan huomioon sukupolvenvaihdostilanteessa verotta-

matta jääneestä määrästä vain luovutettua osuutta vastaava suhteellinen 

osa.  

Viiden vuoden – säännön mukainen määräaika lasketaan pääsäännön mu-

kaan ostokauppakirjan tekemisestä myyntikauppakirjan allekirjoitukseen. 

Kyseisen säännöksen tarkoituksena on nimenomaisesti edistää sukupol-

venvaihdoksia ja yritystoiminnan jatkumista perhepiirissä. Siksi sank-

tiosäännös on olemassa ja huojennussäännösten rikkominen voikin koitua 

luovutuksensaajalle suhteellisen kalliiksi (Juusela et al. 2010, 92–94) 

Sukupolvenvaihdostilanteissa ei aina ole selvää luovutuksensaajan kan-

nalta, että hän sitoutuu huojennusten saamiseksi omistamaan ja olemaan 

jälleenluovuttamatta luovutuksena saatua omaisuutta viiteen vuoteen. On 

mahdollista, että luovutuksensaaja myös joutuu taloudellisten ongelmien ta-

kia luopumaan omaisuudesta ennen kuin viisi vuotta on kulunut. Tällaisessa 

tilanteessa on mahdollista, että luovutuksensaaja joutuu luopumaan omai-

suudesta tappiollisesti. Tällöin huojennuksiin liittyvä sääntö on luovutuksen-

saajaa kohtaan erityisen ankara ja mahdollisesti aiheuttaa merkittävää hait-

taa luovutuksensaajalle. Laista löytyy sanktion huojentamismahdollisuus 

tällaisia kohtuuttomaksi kuvailtuja veroseuraamustilanteita varten. Vero-

huojennusta on haettava erikseen Verohallinnolta, joka voi myöntää osittai-

sen tai täydellisen vapautuksen huojennussääntöihin liittyvästä verosankti-

osta. (Juusela et al. 2010, 96) 

 

2.2 Lahjat ja lahjaluonteiset kaupat 

 

Lahjan ominaisimpina tunnusmerkkeinä pidetään vastikkeettomuutta ja va-

paaehtoisuutta. Lahja vähentää lahjanantajan varallisuutta olennaisesti ja 

samalla lisää lahjansaajan varallisuutta sekä se perustuu vapaaehtoisuu-

teen eli lahjoittamistahtoon.  (Puronen 2008, 25–27)  Lahjan voidaan katsoa 
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lisäävän lahjoituksensaajan lahjaveronmaksukykyä, millä perustellaan lah-

javerotusta yleisellä tasolla. Vero-oikeudellisesti lahjan katsotaan siirtyvän 

pysyvästi osapuolten välillä. Pääsääntöisesti lahjaverotus kohdistuu siihen 

omaisuuteen, joka on vastikkeetta saatu lahjaksi ja tästä lahjoituksen koh-

teena olevasta omaisuudesta tulee suorittaa lahjaverotuksen mukainen 

vero. (Juusela et al. 2010, 109) Lahjasta tulee myös suorittaa varainsiirto-

veroa 1,6 prosenttia arvopaperien osalta aivan kuten osakekaupassa VSVL 

20 §:n mukaan. 

Omaisuuden arvostaminen perustuu pääasiallisesti todelliseen markkina-

arvoon eli omaisuus arvostetaan käyvän arvon -periaatteen mukaisesti. 

Käyvän arvon -periaate nousee esille muun muassa sukupolvenvaihdosti-

lanteissa, joissa osapuolet ovat keskenään mahdollisesti lähisukulaisia tai 

heillä on muuten jonkinlainen intressiyhteys keskenään. Omaisuuden ar-

vostamiseen ja käypään arvoon liittyen, voivat tulla kyseeseen peiteltyä 

osinkoa ja veronkiertoa koskevat säännökset. (Juusela et al. 2010, 48) Tiet-

tyjen edellytysten täyttyessä, voi myyjän eli luovuttajan luovutusvoitto voi 

olla verovapaa. Verovapauden edellytykset on määritelty TVL 48 §:ssä.  

TVL 47 §:ssä määritellään miten hankintameno tulee määrittää jos luovutus 

on toteutettu käypää arvoa alemmalla arvolla.  Mikäli omaisuus on saatu 

kokonaan vastikkeetta, saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan 

esimerkiksi lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo. Alihintaisen omaisuu-

den hankintamenoksi lasketaan maksetun vastikkeen ja lahjaksi katsotun 

erotuksen yhteismäärä. Edellytyksenä on kuitenkin, että omaisuuden käy-

västä arvosta maksettu vastike on enintään ¾ eli 75 prosenttia omaisuuden 

käyvästä arvosta. Mikäli vastiketta on maksettu enemmän kuin ¾ osaa käy-

västä arvosta, lasketaan hankintamenoksi tämä vastikkeen määrä. Hankin-

tamenon laskentaan liittyy myös edellytys koskien elelleenluovutuksia, jotka 

tapahtuvat alle vuoden kuluessa lahjoituksesta. Tällaisissa tilanteissa omai-

suuden hankintameno lasketaan alkuperäisen luovuttajan hankintame-

nosta. Täten siis lahjansaaja saa vähentää hankintamenona määrän, jos 

hän lahjansaajan asemasta olisi luovuttanut omaisuuden. (Juusela et al. 

2010, 50–51) 
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2.2.1 Lahjanomainen vastikkeellinen kauppa 

 

Perintöverolain PerVL 18:3 §:n mukaan osakkeiden vastikkeellinen luovu-

tus muodostaa lahjaveronalaisen saannon, jos vastikkeen määrä on niin al-

hainen, että luovutusta voidaan pitää lahjanluonteisena. Luovutus katso-

taan lahjanluonteiseksi, jos vastike on enintään ¾ luovutuksen kohteen käy-

västä arvosta. lahjaluontoisella kaupalla tarkoitetaan alihintaisia luovutuk-

sia, joita voidaan pitää eräänlaisina kaupan ja lahjan yhdistelminä.  

Hinnoittelupoikkeaman eli kohteen todellisen arvon ja maksetun kauppahin-

nan välisen eron suuruus vaikuttaa siihen, aiheuttaako alihintainen luovutus 

tuloverotuksen ohella lahjaverotuksen verovelvollisuutta. Luovutuksensaa-

jan tuloverotuksen kannalta merkittävä tekijä on hankintamenon suuruus ti-

lanteessa, jossa esimerkiksi perheyhtiön osakkeet luovutetaan luovutuk-

sensaajalle alihintaan. Pääsääntöisesti hankintamenoksi lasketaan makse-

tun vastikkeen ja lahjaksi katsotun erotuksen yhteismäärä, jolloin hankinta-

menon määräksi muodostuu osakkeiden lahjaverotuksessa vahvistettu 

käypä arvo alihintaisen luovutuksen hetkellä. (Immonen & Lindgren 

2013,190–191 ) 

Tietyissä tilanteissa voidaan jo heti luovutushetkellä tulkita luovutettavan 

omaisuuden olevan lahjoitus vaikka osapuolten välillä kyseessä olisikin 

kauppa. Mikäli on todennäköistä, että kauppahintaa ei ole tosiasiassa tar-

koitus suorittaa ottaen huomioon esimerkiksi kauppakirjassa sovitut mak-

suehdot sekä ostajan taloudelliset mahdollisuudet suoriutua maksueristä, 

voidaan luovutus katsoa suoraan lahjaksi. Vaiheittaisesti tapahtuvissa su-

kupolvenvaihdoksissa, joissa sukupolvenvaihdos toteutetaan useammassa 

eri luovutuserässä, voidaan vastikkeeton lahja ja lahjanluonteinen kauppa 

tai muu luovutus katsoa lahjaverotuksessa yhdeksi ja samaksi saannoksi, 

mikäli luovutukset ovat tapahtuneet ajallisesti toisiaan lähellä. (Verohallinto 

2013) 
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2.2.2 Lahjaverolain mukainen huojennus 

 

Laissa on erikseen säädetty sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevista 

edellytyksistä, joiden täyttyminen mahdollistaa huojennuksesta hyötymisen 

verotuksessa. Edellytysten tavoitteena on avustaa sukupolvenvaihdosten 

toteutumista ja tukea täten yritystoiminnan jatkuvuutta tulevaisuudessa. Mo-

nissa pienyritysten sukupolvenvaihdostilanteissa, huojennukset saattavat 

olla tärkeä yritystoiminnan jatkuvuuden mahdollistava tekijä. Kaikkien edel-

lytysten on täytyttävä, jotta huojennus voidaan hyödyntää verotuksessa.  

Lahjaveron määrä riippuu lahjoittajan ja lahjansaajan sukulaisuudesta ja 

lahjan suuruudesta. Lahja- ja perintöverolain 3 luvusta 19§:stä löytyy lahja-

veron määrän laskemiseksi taulukko kahdelle eri veroluokalle. Ensimmäi-

seen veroluokkaan kuuluvat pääsääntöisesti lähiomaiset eli esimerkiksi rin-

taperilliset. Toinen veroluokka koskee lahjansaajia, jotka eivät ole sukulais-

suhteessa lahjanantajaan tai eivät lukeudu lähiomaisiksi luokiteltuihin suku-

laisiin. Tässä tutkimuksessa omistajavaihdos toteutetaan perhepiirissä, jo-

ten tarvetta tälle toisen veroluokan mukaiselle lahjaverotukselle ei ole eikä 

sitä siksi käydä syvällisemmin läpi. Pääsääntöisesti lahjavero määräytyy sa-

moin perustein kummallekin veroluokalle, mutta kaukaisemmille sukulaisille 

tai muille lahjoituksensaajille verotus on raskaampi kuin lähipiirille. Molem-

mat lahjaverotaulukot löytyvät tutkimuksen liitteistä. (Liite 4 ja 5) 

PerVL 55-57 §:n mukaan lahjaveroa on mahdollista huojentaa kokonaan tai 

osittain. Huojennuksille on asetettu edellytykset, jotka tulee täyttää huojen-

nusten toteutumiseksi. Lahjana saadun omaisuuden tulee olla yritys tai sen 

osa sekä luovutuksensaajan tulee jatkaa luovutetun yrityksen mukaista toi-

mintaa. Luovutuksen kohteena tulee olla PerVL 57§:n mukaan vähintään 

kymmenesosa omistukseen oikeuttavista osakkeista.  Pääsääntönä on, että 

yhden lahjan on käsitettävä tämä vähintään kymmenen prosentin osuus. 

Toisaalta yhteisomistuksena annettu lahja, joka käsittää kymmenen pro-

senttia osakekannasta, voidaan katsoa riittäväksi. Luovuttajan on tullut 

omistaa luovutuksen kohteena oleva omaisuus ainakin kymmenen vuoden 

ajan. (Lakari 2012, 88)  
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Yleisesti kauppahinnan tulisi olla vähintään ¾ kaupan kohteen käyvästä ar-

vosta tai muuten ostajan voidaan katsoa saaneen lahjan kauppahinnan 

alennuksen muodossa. Täydellinen verovapaus on mahdollinen sukupol-

venvaihdoshuojennuksien myötä osittain vastikkeellisissa lahjatilanteissa, 

joissa vastikkeen määrä on ollut yli 50 prosenttia luovutetun omaisuuden 

käyvästä arvosta. Mikäli vastikkeen määrä on ollut 50 prosenttia tai vähem-

män, voidaan huojennus toteuttaa vain osittaisena.(Juusela et al. 2010, 

128; Lakari 2012, 90-91) 

Lahjaveron määrä perustuu lahjana saadun omaisuuden käypään arvoon 

eli arvoon, jota käytettäisiin toisistaan riippumattomien osapuolten välisessä 

luovutuksessa. Käyvän arvon määrittäminen noteeraamattomassa yrityk-

sessä voi osoittautua hankalaksi, sillä yhtiön osakkeilla ei ole sellaista vaih-

dantaa, jonka perusteella käypä arvo voitaisiin luotettavasti määrittää. Ylei-

sesti tukeudutaankin tuottoarvolähtöisiin arvostusmenetelmiin tai substans-

siarvoperusteisesti osakkeiden matemaattiseen arvoon ja verotusarvoon.  

Mikäli muut verohuojennusten edellytykset täyttyvät, määritellään verotet-

tava määrä yrityksen vertailuarvon mukaisesti. Veroedun määrä on siis sitä 

suurempi, mitä suurempi on vertailuarvon ja käyvän arvon välinen ero. Ve-

roedun lisäksi maksettaville veroille on mahdollista saada maksuaikaa mak-

suaikaedun nimissä.  Maksuaikaetu eli siis lisäaika verojen maksamiseen 

on mahdollista saada yli 1700 euroa koskevalle veromäärälle. Maksuaika-

edussa todellisen lisähyödyn tuottaa koroton pidennetty maksuaika, jonka 

johdosta pidempi maksuaika ei aiheuta verovelvolliselle kohtuuttomia lisä-

kustannuksia. (Lakari 2012, 92) 

Sukupolvenvaihdoshuojennusta koskeva lainsäädäntö poikkeaa pääsään-

töisestä menettelytavasta, jonka mukaan kaikki luovutukset ovat ve-

ronalaista tuloa. TVL 48§:n mukaan luovutuksensaajaan kohdistetaan ka-

renssiaika, jonka aikana luovutuksensaaja ei saa edelleen luovuttaa lah-

jaksi saatua omistustaan. Tällä karenssiaikasäännöksellä pyritään turvaa-

maan sukupolvenvaihdoksen tosiasiallinen toteutus eli tarkoituksena on tu-

kea yritystoiminnan jatkuvuutta ja omistuksen pysyvyyttä. Karenssiajaksi on 

määritelty viisi vuotta kaupantekopäivästä lähtien eli ensimmäisen viiden 
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vuoden aikana luovutuksensaajan ei tulisi luovuttaa omaisuutta eteenpäin. 

Mikäli edelleen luovutus tapahtuu alle viiden vuoden kuluessa, maksuun-

pannaan maksuunpanematta jätetty vero korotettua 20 prosentilla. Karens-

siaikaa koskeva sääntely on ankara ja täten verohuojennusta ei edes kan-

nata hakea jos tosiasiallisena aikomuksena ei ole jatkaa yritystoimintaa. 

Poikkeuksena kuitenkin tähän karenssisääntöön mainittakoon yrityksen 

konkurssi ja kannattamattomuuden johdosta lopetettu toiminta karens-

sisäännön vastaisesti. Näissä edellä mainituissa tilanteissa laki poikkeaa 

karenssisäännöksestä, jotta kohtuuttomia verotuksellisia sanktioita ei syn-

tyisi. (Lakari 2012,88-89; Immonen & Lindgren) 

Huojennusta tulee pyytää kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella en-

nen lahjaverotuksen toimittamista. Kuitenkin myös veroviranomaisella on 

hyvän hallintotavan mukaisesti velvollisuus ilmoittaa mahdollisesta huojen-

nuksesta verovelvolliselle. Mahdollisuus huojennuspyynnön tekemiseen ve-

rovelvollisella on niin kauan kun verotus on kesken tai toimittamatta. Näin 

ollen verovelvollisen on käytännössä mahdollista hakea huojennusta, 

vaikka olisikin laiminlyönyt veroilmoituksen antamisen määräaikaan men-

nessä. (Lakari 2012, 93) 

Pääsääntönä huojennuksille on, että yrityksen tulee luovutushetkellä olla 

elinkeinoverotuksen mukaan verotettava. Tuloverotuksen mukaan verotet-

tavia yhtiötä ovat esimerkiksi asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt.  

(Juusela et al. 2010, 135–136) Pääsääntöisesti luovutuksensaajan tulee 

olla luonnollinen henkilö, jotta huojennukset toteutuvat. Tästä säännöstä on 

myös olemassa poikkeuksia, joita ei kuitenkaan ole tässä tutkimuksessa ai-

heellista käydä läpi, sillä tutkimuksessa luovutuksensaaja on luonnollinen 

henkilö.  

TVL 48 §:n mukaisen huojennuksen ja lahjaverotukseen liittyvän huojen-

nussäännön välillä on eroavaisuuksia koskien toiminnan jatkamista. TVL 48 

§:n mukaan huojennuksen saaminen ei edellytä yritystoiminnan harjoitta-

mista ennen luovutusta. PerVL:n mukaan huojennusta ei voida soveltaa jos 

luovutushetkellä luovuttaja ei ole harjoittanut yritystoimintaa ja luovutuksen-
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saaja aloittaa yritystoiminnan uudelleen. Tämä säännös on varsin ymmär-

rettävä, sillä jatkamisen edellytyksenä on tietenkin yritystoiminta, jota voi-

daan jatkaa. Jatkajan on jatkettava henkilökohtaisesti liiketoimintaa osallis-

tumalla yritystä koskevaan päätöksentekoon. Kokopäiväistä työskentelyä 

yrityksessä, ei kuitenkaan odoteta jatkajalta. Toiminnan jatkamiseksi voi-

daan myös katsoa päätösvallan käyttö hallituksen jäsenenä tai toimitusjoh-

tajana. (Lakari 2012, 95) Sääntöä voidaan soveltaa ja tulkita tilanteesta riip-

puen, mikä saattaa vaikeuttaa tilanteen arviointia. Keskeisinä periaatteina 

arvioitaessa toiminnan jatkamiseen liittyviä kysymyksiä, ovat jatkajan rahoi-

tuspanos ja koulutus sekä yritystoiminnan riskin ottaminen. (Juusela et al. 

2010, 174–175) 

 

2.2.3 Hallintaoikeuden pidättäminen ja sen vaikutukset 

 

Oikeuksien pidättämisellä tarkoitetaan muun muassa tuotto- ja hallintaoi-

keuksien pidättämistä määrätylle taholle joko määräajaksi tai eliniäksi. Hal-

lintaoikeuden perusteella oikeuden omistaja on oikeutettu käyttämään ja 

hallitsemaan tiettyä omaisuutta. Sukupolvenvaihdostilanteessa tällainen oi-

keuksien pidättämistilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin kun luovut-

taja haluaa pitää itsellään oikeuden saada osinkoa luovuttamastaan yrityk-

sestä. (Ossa 2014, 99) 

Hallinta- ja käyttöoikeudet vaikuttavat lahjan verorasitukseen vähentävästi, 

sillä hallintaoikeuden myötä luovutuksensaaja ei käytännössä saa osak-

seen omaisuuden täyttä arvoa oikeuksien kuuluessa muulle osalliselle. 

PerVL 10 §:n mukaan määritellään velvoitteen käypä arvo, joka tulee vä-

hennettäväksi verotuksessa. Muun muassa osinko-oikeuden arvon määrit-

täminen perustuu viimeisimpien vuosien osinkojen keskiarvoihin. Mikäli 

osinkoja ei ole jaettu viimeisimpien vuosien aikana, käytetään arvona esi-

merkiksi jotain suhteellista osuutta. PerVL 10.2 §:ssä on määritelty kertoi-

met joiden mukaan edun arvo lasketaan. Pääsääntönä edun arvon lasken-

nassa otetaan huomioon verovelvollisen eli edusta nauttivan osapuolen ikä. 
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Mitä nuorempi hallintaoikeuden saaja on, sitä suuremman summan osan 

saa vähentää omaisuuden arvosta verotuksessa. Huomioitavaa on, että mi-

käli hallintaoikeudesta luovutaan joskus myöhemmin tulevaisuudessa, voi-

daan tämä tilanne katsoa veronalaiseksi lahjaksi. (Verohallinto 2013; Ossa 

2014,102) 

Oikeuksien pidättäminen ei yleensä johda huojennusten menettämiseen, 

mikäli luovutuksensaaja voidaan katsoa käyttävän riittävästi päätäntävaltaa 

yrityksessä. Luovutuksensaajan asema yrityksen aktiivisena toimijana ja 

päätösvallan käyttäjänä ei saa vaarantua, sillä huojennuksilla pyritään yri-

tystoiminnan jatkamiseen. (Juusela et al. 2010, 178–179) Kuitenkin joissain 

tilanteissa voidaan katsoa, ettei luovutuksensaajalla ole tosiasiallisia mah-

dollisuuksia jatkaa yrityksen toimintaa, sillä luovutuksenantaja pidättää it-

selleen todelliset oikeudet päättää ja hoitaa yrityksen asioita. Mikäli luovut-

taja pidättää itselleen elinikäiset käyttö- ja hallintaoikeudet, voidaan tällöin 

jatkajan tosiasiallinen valta yrityksessä katsoa liian vähäiseksi, mikä voi joh-

taa huojennuksen menettämiseen verotuksessa. (Lakari 2012, 96) 
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3. SUKUPOLVENVAIHDOKSEN ARVONMÄÄRITYS 

 

Arvonmääritys on oleellinen osa sukupolvenvaihdosprosessia, sillä se mää-

rittelee pitkälti sukupolvenvaihdostilanteessa laskelmissa käytettävän käy-

vän arvon. Tästä syystä arvonmäärityksellä on vaikutusta erityisesti vero-

tukseen, sillä arvonmäärityksen myötä yritykselle saadaan rahamääräinen 

arvo, jota voidaan käyttää käyvän arvon ja verotuksen perustana.  

Arvonmääritys kuvaa yrityksen taloudellista arvoa tarkasteluhetkellä, mutta 

se sisältää myös tulevaisuuteen liittyviä odotuksia. Arvonmääritys on luon-

teeltaan monimutkainen prosessi, joka vaatii syvällistä perehtymistä arvon-

määrityksen kohteena olevan yrityksen toimintaan kokonaisuutena. Pienten 

yritysten kohdalla arvonmäärityksen kautta ei saada yhtä ainoaa oikeaa ar-

voa, sillä mallit eivät anna yksiselitteistä ratkaisua pienille yrityksille.  Haw-

key on tehnyt tutkimusta yritysten arvonmäärityksestä ja tutkimuksessa to-

detaan, että yleensä pienissä yrityksissä yrityksen arvo määritellään liian 

suureksi. (Hawkey 2002, 26)  

Arvon määrittäminen on prosessi, joka sisältää monia eri vaiheita eikä se 

ole pelkästään yksiselitteinen laskentamalli. Arvonmäärityksessä on myös 

tärkeää pyrkiä näkemään yrityksen kasvupotentiaali, joka ei ole ilmaista-

vissa välttämättä pelkkänä lukuna. Tämä tekeekin arvonmäärityksestä 

haastavan prosessin, sillä tulevaisuuden arvioiminen ja rahassa mittaamat-

tomien tekijöiden arvottaminen eivät ole yksiselitteisesti arvioitavissa. (Kat-

ramo et al. 2011, 71; Hawkey 2002, 26–27) Kun yrityksessä toteutetaan 

sukupolvenvaihdos, on arvonmäärityksen intressinä löytää verotuksellisesti 

optimaalinen hinta luovutettavalle omaisuudelle. Kauppatilanteessa taas 

omistaja haluaa saada mahdollisimman paljon vastikkeeksi rahaa yrityk-

sensä myynnistä, joten sukupolvenvaihdostilanteen näkökulma arvonmää-

ritykseen on täysin eri kuin kauppatilanteessa. 

Seuraava kuva (kuva 1) esittää yrityksen arvonmäärityksen eri osa-alueita, 

joita ovat strateginen analyysi, liiketoiminnan analyysi ja tilinpäätösanalyysi. 
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Näiden kolmen analyysin pohjalta muodostetaan kuva yrityksen tulevaisuu-

desta ja yhdessä yrityksen riskisyyden arvioinnin kanssa määritellään yri-

tyksen arvo.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 1: Yrityksen arvonmääritysprosessi (Kallunki & Niemelä 2004, 24) 

 

Pienten ja suurten yritysten väliset eroavuudet arvonmäärityksen kannalta 

koostuvat monista eri tekijöistä. Yritykset voivat olla keskenään varsin eri 

vaiheissa niiden elinkaarta. Monesti pienillä yrityksillä toimintaa ei ole vielä 

kehitetty tarpeeksi eikä siihen ole välttämättä tulevaisuudessakaan saman-

laisia mahdollisuuksia kuin suurilla julkisesti noteeratuilla yrityksillä. Yritys-

ten väliset kokoerot vaikuttavat liiketoiminnan laajuuden ohella myös muihin 

tekijöihin. Esimerkiksi pienten yritysten kasvumahdollisuudet ovat yleisesti 

heikommat kuin suurten yritysten, sillä pienten yritysten investointimahdol-

lisuudet ovat varsin rajalliset, mikä osaltaan vaikuttaa kasvunäkymiin hei-

kentävästi. Jos julkisesti noteeraamattomalle yritykselle määritellään arvoa, 

joudutaan monesti turvautumaan vertailuluovutuksiin, joiden avulla arvioi-

daan yrityksen mahdollista arvoa. Nämä edellä mainitut tekijät kuitenkin hei-

kentävät yritysten vertailukelpoisuutta keskenään, sillä yritysten välillä on 

eroavaisuuksia. Julkisesti noteerattujen yritysten arvonmäärityksiin sopivat 

yleisesti arvonmääritysmallit, mutta pienempien yritysten kohdalla malleista 

ei välttämättä hyödytä merkittävästi. (Ossa 2014,53) 
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3.1 Due diligence 

 

Jotta omistajavaihdos onnistuisi, tulee ostettavan yrityksen liiketoiminta tun-

tea mahdollisimman syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti. Due diligence tar-

koittaa selvitystä, joka tehdään ennakkotarkastuksen muodossa ennen yri-

tyskauppoja tai yritysjärjestelyitä. Sukupolvenvaihdostilanteissa due dili-

gence – prosessi ei ole niin merkittävä kuin tavallisessa yrityskauppatilan-

teessa, sillä yleensä jatkaja tuntee yrityksen toiminnan suhteellisen hyvin 

perheyhteytensä vuoksi. Due diligence -selvitys on kuitenkin tärkeä osa 

omistajavaihdoksia ja sen merkitys kasvaa koko ajan. (Blomqvist et al. 

2001,9) 

Due diligence -tutkimus on yleisesti ulkopuolisen ammattilaisen tekemä, 

sillä yrityskauppaprosessin ulkopuolinen henkilö voi tarkastella tilannetta 

objektiivisesti. Selvityksen tarkoituksena on antaa mahdollisimman selkeä 

kuva yrityskaupan kohteesta sekä kohteen arvosta vähentäen ostajalle koi-

tuvaa riskiä. Due diligence voi liittyä myös muihin liiketoimintasuhteisiin, 

jotka edellyttävät luottamusta osapuolien välillä. Tarkoituksena on kartoittaa 

mahdollisimman tarkasti yrityskauppaan liittyvät riskit ja vastuut, jotta niihin 

voitaisiin reagoida etukäteen ennen kaupantekoa. Prosessin tavoitteena on 

myös varmistua, että asetetut tavoitteet saavutetaan. (Katramo et al. 2011, 

50–51; Nachescu 2010, 116) 

Due diligence – selvityksessä käydään läpi yrityksen toimialaa ja kansanta-

loudellisia vaikuttimia yritystoimintaan, yrityksen kilpailuasemaa ja kilpaili-

joita, yrityksen historiaa ja kehitystä vuosien aikana, yrityksen liiketoimintaa 

kokonaisuudessaan, yrityksen resursseja kaikilla tasoilla sekä tilinpäätös- 

ja kannattavuustietoja. (Angvin 2001, 35). Mikäli selvityksessä selviää huo-

mattavia epävarmuustekijöitä tai tavoitteiden saavuttaminen osoittautuu 

mahdottomaksi, voidaan yrityskauppaprosessi keskeyttää. (Angvin 2001, 

35) Täten selvitys parantaa ostajan tiedollista asemaa ja onkin taktinen vä-

line sopimusneuvotteluissa. Pääsääntöisesti due diligence -selvitys teh-

dään päätöksenteon tueksi ja kohteen arvon määrittämisen avuksi. Se toi-

mii myös apuna yrityskaupan tekemisen jälkeen, jolloin siitä on hyötyä muun 
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muassa liiketoiminnan haltuunotossa ja integraatiossa. Ostajan olisikin tär-

keää tuntea liiketoimintaa riittävän paljon, jotta due diligence – prosessissa 

voitaisiin keskittyä vain olennaisiin seikkoihin. (Katramo et al. 2011, 52-53; 

Nachescu 2010, 115) 

 

3.2 Arvomääritysmallit 

 

Arvonmääritysmallien avulla on mahdollista määrittää erilaisten laskenta-

mallien avulla yrityksen arvo tietyllä tarkasteluhetkellä. Yleisimmin käytetyt 

arvonmääritysmallit ovat: 

 lisäarvomalli 

 kassavirtaperusteinen malli 

 osinkoperusteinen malli. 

Viimeaikainen tutkimus on keskittynyt arvonmääritysmallien välisiin eroavai-

suuksiin ja siihen miten luotettavia nämä mallit ovat. Teoreettisena lähtö-

kohtana voitaisiin pitää sitä, että kaikki mallit antaisivat suunnilleen samat 

tulokset, mutta useinkaan näin ei tapahdu. Kukin malli pyrkii määrittämään 

yrityksen arvon hieman eri näkökulmista eli mallien välillä on eroavaisuuk-

sia. (Imam et al. 2013, 10) Näiden laskentamallien soveltuvuus pk – yritys-

ten arvonmäärityksen perustaksi on saanut kritiikkiä, sillä mallien ei katsota 

voivan tarjota pienien yrityksien liiketoiminnan arvosta niin tarkkaa tietoa 

kuin suurten pörssiyritysten. Tässä tutkimuksessa käsitellään sukupolven-

vaihdostilannetta, jossa arvonmäärityksen merkitys on vähäisempi kuin ta-

vallisissa yrityskaupoissa.  Arvonmäärityksen teoria on hyvä tuntea ja mallit 

voivat antaa suuntaa arvonmäärityksen tekemiseen. (Ossa 2014, 54) 
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3.2.1 Osinkoperusteinen malli 

 

Osinkoperusteinen malli on perinteinen oman pääoman arvostusmalli ja se 

on lähtökohtana muille arvonmääritysmalleille, kuten vapaan kassavirran 

mallille ja lisäarvomallille. Seuraavan kaavan (kaava 1) mukaisesti saadaan 

laskettua osakkeen osinkoperusteinen arvo: 

   𝑂𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜 𝑃0 = 
𝐷1

(1+𝑟)
 + 

𝐷2

(1+𝑟)2 +
𝐷3

(1+𝑟)3 +…+
𝐷𝑛

(1+𝑟)𝑛   (1) 

 

Malli perustuu oletukselle, että yrityksen osakkeen arvo muodostuu päätty-

mättömästä osinkovirrasta. Tulevat osingot siis diskontataan nykyhetkeen 

korkokannalla r, joka on oman pääoman sijoittajien tuottovaatimus.  Mallin 

kannalta olennaista on osinkojen tasainen kasvuvauhti. Yrityksestä riippuen 

osingot voivat vaihdella merkittävästi vuodesta toiseen, jolloin osinkoperus-

teinen malli voi antaa väärän kuva yrityksen arvosta. Tutkimuksessa on ky-

seessä pieni osakeyhtiö, jonka osingot vaihtelevat melko merkittävästi vuo-

sittain ja omistus on keskittynyt vain muutamalle henkilölle, jolloin osinko-

perusteinen malli ei sovi parhaalla mahdollisella tavalla case – yrityksen ar-

vonmäärittämiseen.  (Katramo et al. 2011, 128; Ossa 2014, 54–55) 

 

3.2.2 Vapaan kassavirran malli 

 

Kassavirtamallin vahvuutena pidetään sitä, etteivät tilinpäätöksen harkin-

nanvaraisuudet, kuten tietyt tilinpäätöskäytännöt vaikuta kassavirtoihin. 

Kassavirtaperusteisessa mallissa otetaan huomioon vain yrityksen enna-

koidut kassavirrat arvonmäärityksen perustana. Operatiivinen kassavirta 

saadaan laskettua vähentämällä kassavirrasta verot sekä käyttöpääoma- ja 

käyttöomaisuusinvestointien maksut, sillä ne ovat kassasta maksuja. Kas-

savirta malleja on olemassa useita erilaisia, mutta käytetyin on vapaan kas-

savirran malli. Vapaan kassavirran mallin avulla, voidaan määrittää joko 

oman pääoman arvo tai koko yrityksen arvo. (Ossa 2014, 55) 
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Oman pääoman arvo saadaan diskonttaamalla osakkeenomistajille kuuluva 

vapaa kassavirta eli kassavirta, kaikkien liiketoiminnan kulujen, verojen ja 

korkomenojen jälkeen, oman pääoman kustannuksella. (Katramo et al. 

2011, 130) Koko yrityksen arvo saadaan diskonttaamalla koko yrityksen 

odotetut vapaat kassavirrat nykyhetkeen pääoman keskimääräiskustannuk-

silla (weighted average cost of capital, WACC). (Fernández 2004, 14) 

Tärkein osuus kassavirtaperusteisessa mallissa on kassavirtojen arviointi ja 

ennustaminen. Seuraavassa taulukossa 2 havainnollistetaan niitä eriä, 

jotka tulee ottaa huomioon ennakoidessa vapaan kassavirran määrää: 

Taulukko 2: Vapaan kassavirran laskeminen 

 

Liikevoitto 

+ Osuus osakkuusyhtiöstä 

- Operatiiviset verot

 

= Operatiivinen kassavirta 

+ Poistot

 

= Bruttokassavirta 

+/- Muutos käyttöpääomassa 

- Bruttoinvestoinnit

 

= Vapaa operatiivinen kassavirta 

+/- Muut erät (verojen jälkeen)

 

= Vapaa kassavirta 

 

Kassavirtalaskelma lähtee tyypillisesti liikkeelle liikevoitosta tai käyttökat-

teesta, sillä näistä molemmista on vähennetty poistot ja verot. Tulevaisuu-

den kassavirtoja voidaan ennustaa oletuksien kuten liikevaihdon prosentu-
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aalisen kasvun avulla tai esimerkiksi kiertonopeuksiin perustuen. Diskont-

tokorko määräytyy pääoman keskimääräisen kustannuksen eli WACC:in 

mukaan. Kassavirtamallin mukaan laskettuja kassavirtoja tulee arvioida sen 

mukaan, kuinka suurin osa liiketoiminnan arvosta muodostuu tulevien kas-

savirtojen perusteella. (Katramo et al. 2010, 135; Jennergren 2006,1555; 

Ossa 2014, 57-58) 

 

3.2.3 Lisäarvomalli 

 

Lisäarvomallin mukaan oman pääoman arvo muodostuu oman pääoman 

kirjanpidollisesta arvosta eli tasesubstanssista ja tulevien lisävoittojen nyky-

arvosta. Lisäarvomallia on kehitetty osinkoperusteisesta mallista korvaten 

osingot yrityksen voitoilla. Lisäarvomallissa tulee määrittää sopiva diskont-

tokorko, jona yleensä voidaan käyttää oman pääoman tuottovaatimusta. Li-

sävoitot saadaan laskemalla ennustetun ja vaaditun nettotuloksen erotus. 

Seuraavan kaavan avulla voidaan määrittää yrityksen arvo lisäarvomalliin 

perustuen:  

 

𝑂𝑚𝑎𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜0 =  

𝐾𝑖𝑟𝑗𝑎 − 𝑎𝑟𝑣𝑜0 +  
𝑎𝑒1

(1+𝑟)
 + 

𝑎𝑒2

(1+𝑟)2 + 
𝑎𝑒3

(1+𝑟)3 + ... + 
𝑎𝑒𝑛

(1+𝑟)𝑛   (2) 

 

Kaavassa tulevaisuuden lisävoitot on merkitty merkinnällä ae ja diskontto-

korko on merkitty kaavaan r -merkinnällä. Kirja-arvona käytetään tarkaste-

luhetken tasesubstanssia. Mikäli lisävoitto luku on positiivinen, kertoo se toi-

minnan tuottavan lisäarvoa omalle pääomalle. Negatiivinen luku taas kertoo 

yrityksen heikentävän omaa pääomaa. (Katramo et al. 2011, 135–136) 

Lisäarvomallin vahvuutena pidetään sitä, etteivät virheet tulevien tuottojen 

ennusteissa vaikuta ratkaisevasti arvonmäärityksen tulokseen. Lisäarvo-



45 
 

mallissa otetaan huomioon tarkasteluhetken tasesubstanssi, joten osa ar-

vosta muodostuu kirjanpidollisesta omasta pääomasta eikä ainoastaan tu-

levista kassavirtaennusteista. Muut arvonmääritysmallit perustuvat lähinnä 

tulevaisuuden ennakointiin ja siten ne ovat riskialttiita virheille arvioitaessa 

tulevia kassavirtoja. (Katramo et al. 2011, 137) 

 

3.3 Analyysit arvonmäärityksessä 

 

Kokonaisvaltainen analyysi vaatii riittävän tietämyksen toimialasta ja yrityk-

sen asemasta markkinoilla sekä yrityksen strategian ja liiketoiminnan ym-

märtämistä. Yrityksen onnistuminen strategian toteutuksessa sanelee pit-

kälti yrityksen tulevaisuuden kehityksen ja sen kasvumahdollisuudet. Arvon-

määritysprosessi sisältää liiketoiminnan ja strategian analysoinnin lisäksi ti-

linpäätösanalyysin sekä tulevaisuuden ennakointiin liittyvät analyysit. (Kat-

ramo et al. 2011, 75) 

Copeland et al. tutkimuksen mukaan arvonmääritysprosessi jakautuu:  

 yrityksen kehityksen historian analysointiin  

 pääoman tuottovaatimuksen arviointiin  

 tulevan kehityksen ennakointiin  

 jäännösarvon määrittämiseen  

 yrityksen arvon laskemiseen ja tuloksen tulkintaan. 

Näiden jokaisen vaiheen määrittäminen ei ole kuitenkaan sukupolvenvaih-

dostilanteessa mielekästä, sillä esimerkiksi pääoman tuottovaatimus ei ole 

sukupolvenvaihdostilanteessa samalla tavalla merkitsevä tekijä kuin yritys-

kaupassa. Kuitenkin osa arvonmäärityksen vaiheista tulee käydä läpi myös 

sukupolvenvaihdostilanteessa, sillä ne ovat välttämättömiä analyysin toteut-

tamiseksi.  Tärkeää jatkajan kanalta on selvittää yrityksen historiaa ja tule-

vaa kehitystä, sillä täten jatkajan on mahdollista saada mahdollisimman ko-

konaisvaltainen kuva yritystoiminnan keskeisistä tekijöistä. Yritystoiminnan 
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jatkuvuuden turvaamiseksi on tärkeää, että jatkaja tunnistaa yritystoiminnan 

kannalta kriittiset tekijät. (Copeland et al. 2000, 235)  

Noteeraamattoman yrityksen arvonmääritysprosessin mukainen käyvän ar-

von määrittäminen on usein yksilöllistä ja haastavaa. Monesti pienten yri-

tysten käyvän arvon määrittämisessä mahdollisimman ajantasainen tilin-

päätös analysoidaan arvonmäärityksen perustaksi. Täten arvonmääritys-

mallien soveltaminen ei välttämättä tarjoa yrityksen arvonmäärityksen teke-

miseen tarvittavaa tietoa. (Kukkonen 2014, 241-242) 

 

3.3.1 Strateginen analyysi 

 

Strategisella analyysillä tarkoitetaan liiketoiminnan analysointia, jossa ta-

voitteena on tunnistaa yrityksen taloudelliseen menestykseen vaikuttavat 

tekijät, kuten markkinoiden ja tuotealueiden kasvu ja koko sekä yrityksen 

suhde markkinoihin. Strategisen analyysin tuloksena saadaan selville ne te-

kijät, jotka määräävät voittojen ja kassavirtojen suuruudet yleisellä tasolla. 

Liiketoiminnan analysointiin keskittyvä strateginen analyysi ei anna varsi-

naista numeerista tietoa yrityksen toiminnasta, vaan numeerinen analyysi 

kuuluu strategisen vaiheen jälkeisiin arvonmääritysprosessin osa-alueisiin. 

(Kallunki & Niemelä 2007, 26) 

Strateginen analyysi voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen analyysiin, riip-

puen tarkasteltavan tekijän luonteesta ja ominaisuuksista. Sisäisessä ana-

lyysissä keskitytään selvittämään lähinnä yrityksen tuotteisiin ja niiden hin-

noitteluun, tuotantoprosessiin, osaamiseen sekä henkilöstöön liittyviä teki-

jöitä, joilla on vaikutusta yrityksen arvoon. Sisäisen analyysin tarkoituksena 

on arvioida muun muassa seuraavia tekijöitä: 

 liikeideaa ja sen toimivuutta 

 palveluiden ja tuotteiden kilpailukykyisyyttä sekä kilpailuetua 

 tuotteiden elinkaarta, patentteja sekä tuotteiden korvattavuutta 

 tuotteiden hinnoittelua ja differointia 
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 myynti- ja markkinointistrategiaa 

 jakeluteitä 

 henkilöstöä 

 investointimahdollisuuksia ja tehtyjen investointien kannattavuuksia 

 rahoituksellista tilannetta. 

Liikeidean analysoinnin tarkoituksena on arvioida onko liiketoiminta lähtö-

kohdiltaan toimiva ja kannattava kokonaisuus. Liikeidean analysointi on 

hankalaa sellaisilla markkinoilla, joissa liikeideaa ei ole aiemmin testattu. 

Tällaisten uusien yritysten ja uusilla markkinoilla toimivien yritysten arvon-

määritykset saattavat antaa toisistaan eroavia tuloksia, mikä tekee näiden 

yritysten arvon määrittämisestä haastavaa. (Katramo et al. 2011, 81) 

Ulkoinen analyysi taas keskittyy nimensä mukaisesti kilpailijoihin, toi-

mialaan, yleiseen taloudelliseen ja teknologiseen kehitykseen sekä muihin 

yrityksen ulkopuolisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa yrityksen menestyk-

seen ja arvoon. Nämä tekijät ovat sellaisia, joihin yritys itse ei voi suoranai-

sesti vaikuttaa vaan niiden vaikutukset tulee ennakoida ja arvioida mahdol-

lisimman tarkasti, jotta yritys pystyy sopeutumaan mahdollisimman tehok-

kaasti muuttuviin tilanteisiin ja olosuhteisiin. Esimerkiksi seuraavia tekijöitä 

arvioidaan ulkoista analyysiä tehtäessä: 

 maailmantalouden kasvuennusteet, ennusteet korkotason kehityk-

sestä sekä kysynnän muutoksista 

 toimialan yleinen kehitys, kannattavuus ja kilpailukykyisyys suh-

teessa muihin toimialoihin 

 kilpailijoiden analysointi. 

Toimiala vertailussa otetaan huomioon markkinoiden kasvun lisäksi myös 

suhdanneherkkyys eli syklisyys. Toimialan sisäinen kilpailu on tärkeä tekijä 

arvioitaessa hinnoittelua toimialan kilpailijoiden kesken, sillä kireä kilpailu 

madaltaa hintoja mahdollisesti alihinnoittelun tasolle saakka. (Kallunki & 

Niemelä 2007, 26–30; Katramo et al. 2011, 83) 
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3.3.2 Tilinpäätösanalyysi 

 

Tilinpäätös on pienissä yrityksissä yleensä informatiiviselta laadultaan hei-

kompi kuin julkisesti noteeratuissa yrityksissä, sillä pk-yritysten tilinpäätök-

set eroavat sisältövaatimuksiltaan huomattavasti suurien yritysten tilinpää-

töksistä. Toisaalta taas pienten yritysten tilinpäätökset ovat merkittävin tie-

donlähde niiden arvonmääritystä tehtäessä. Elnathan et al. tekemän tutki-

muksen mukaan arvonmäärityksen ammattilaiset luottavat pitkälti pienten 

yritysten ilmoittamiin tilinpäätöstietoihin. Tutkimuksessa tutkitaan ammatti-

laisten tekemien arvonmääritysten eroja pienten yritysten ja suurten notee-

rattujen yritysten välillä. Tutkimuksessa todetaan myös, että suurissa yrityk-

sissä tulosta muokataan erilaisten tuloksen muokkauskeinoin, jolloin liike-

toiminnan tulos saattaa vääristyä. Sen sijaan yksityiset pienet yritykset 

muokkaavat tulostaan vähemmän ja täten se antaa realistisemman kuvan 

yrityksen toiminnasta. (Elnathan et al. 2010, 389) 

Omistajien sekä sijoittajien päätöksenteko perustuu pitkälti tilinpäätöstieto-

jen antaman informaation varaan. Yritysten markkina-arvot seuraavat 

melko tarkasti tilinpäätöstietojen mukaista taloudellista tilaa ja tilinpäätöstie-

dot osaltaan heijastavat yrityksen liiketoiminnan mahdollista tulevaisuuden 

kehitystä. (Katramo et al. 2011,75) Tunnuslukujen käyttökelposuutta ana-

lyysissä pyritään parantaa käyttämällä keskenään erilaisia tunnuslukuja 

useamman vuoden ajalta (Ossa 2014, 54). 

Tilinpäätösanalyysin tavoitteena on selvittää yrityksen tämänhetkinen talou-

dellinen tilanne ja se miten tämä taloudellinen tilanne on saavutettu eli ar-

vion kohteena on myös yrityksen historiallinen kehitys. Tarkoituksena on 

tuottaa myös informaatiota tulevaisuutta varten eli ennakoida liiketoiminnan 

mahdollista kehitystä. Analysoinnin avulla pyritään selvittämään yrityksen 

kannattavuus sekä rahoitus- ja varallisuusasema. Tilinpäätösten tietoja tu-

lee oikaista, jotta tilinpäätökset olisivat vertailukelpoisia ja antaisivat oikean 

kuvan liiketoiminnan tuloksesta. Yrityksillä on mahdollista vaikuttaa tilinpää-
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tökseensä erilaisilla muokkauskeinoilla tavoitteista riippuen. Monesti listaa-

mattomien yritysten tilinpäätökset saattavat tarvita oikaisuja listattujen yri-

tysten tilinpäätöksiä enemmän. (Katramo et al. 2011,84) 

Tilinpäätösanalyysi voidaan jakaa perinteiseen tilinpäätösanalyysiin ja muu-

hun tilinpäätöksen analysointiin. Perinteisen tilinpäätösanalyysin avulla saa-

daan yritysten tilinpäätökset vertailukelpoisiksi keskenään. Tärkeää onkin 

tuntea tuloksen suunnittelukeinot, jotta yrityksen todellinen tulos saataisiin 

selville.  Tulossuunnittelun kohteena on yleensä yrityksen kirjanpidollinen, 

verotuksellinen ja operatiivinen tulos. Näille kaikille tuloksen muodoille on 

asetettu omat tavoitteensa, jotka pyritään saavuttamaan tulossuunnittelun 

keinoin. (Katramo et al.2011, 85) 

Yrityksen toimintaa voidaan arvioida eri tunnuslukujen valossa. Perintei-

sessä tilinpäätösanalyysissä tilinpäätöksen sisältämä tieto esitetään 

yleensä tunnuslukujen avulla tiivistäen. Tunnusluvut voidaan jakaa seuraa-

viin luokkiin niiden luonteen mukaan: 

1. Kannattavuuden tunnusluvut, joita ovat muun muassa sijoitetun pääoman 

tuotto, oman pääoman tuotto, käyttökate- liikevoitto- ja tulosmarginaalit. 

2. Vakavaraisuutta kuvaavia tunnuslukuja ovat esimerkiksi omavaraisuus-

aste, velkaantumis- ja nettovelkaantumisaste. 

3. Maksuvalmiuden tunnuslukuja ovat nettokäyttöpääoma, quick ja current 

ration – tunnusluvut. 

4. Kiertoajan mukaan luokiteltavia tunnuslukuja ovat myyntisaamisten ja os-

tovelkojen sekä vaihto-omaisuuden kiertoajat.  

Tutkimukseen on valittu kolme eri tunnuslukua kuvaamaan yrityksen talou-

dellista tilaa kokonaisuudessa. Tutkimukseen on valittu seuraavat tunnus-

luvut, sillä ne kuvaavat keskenään eri osa-alueita yrityksen taloudellisesta 

suorituksesta. Seuraavissa kaavoissa (kaavat 3-4) esitetään oman pää-

oman tuottoasteen, omavaraisuusasteen ja quick rationin laskentakaavat. 

(Corporate analysis reg. association 2013, 74-75, 81) 
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Oman pääoman tuottoaste = 
𝑇𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑂𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
× 100 (3) 

Omavaraisuusaste = 
𝑂𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎

𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
× 100  (4) 

Quick ratio = 

𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 + 
𝑅𝑎ℎ𝑎𝑡 𝑗𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑘𝑘𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡
 + 𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑎𝑟𝑣𝑜𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡 

𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 − 
𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑘𝑜𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑡

  (5) 

 

Tunnusluvuille on asetettu ohjeelliset arvot, joiden avulla yrityksen tilaa voi-

daan arvioida. Yritystutkimuslautakunta määrittelee ohjearvoja eri tunnuslu-

vuille, joita tutkimuksessa on käytetty vertailukohtana kohdeyrityksen tun-

nusluvuille. Ohjearvot ovat kuitenkin suuntaa-antavia, joten niiden perus-

teella voi ainoastaan arvioida yrityksen toimintaa melko karkeasti.  

 

3.3.3 Substanssiarvo 

 

Substanssiarvolla tarkoitetaan yrityksen velatonta arvoa eli varoista on vä-

hennetty yrityksen velat.  Se kuvaa sitä rahamäärää, joka yrityksestä saa-

taisiin jos toiminta lopetettaisiin eli sitä voidaan pitää yrityskaupan vähim-

mäishintana. (Tilisanomat 2011; Ossa 2014, 54) Mikäli yrityksen velat ovat 

suuremmat kuin varat, pidetään yrityksen substanssiarvona nollaa ja se osa 

veloista, joka ylittää varat, vähentää käyvän arvon määrää.  Substanssiarvo 

sisältää pääsääntöisesti ainoastaan sellaisia eriä, jotka ovat yrityksen toi-

minnan kannalta välttämättömiä. Yrityksen taseessa voi olla useitakin sel-

laisia eriä, joilla ei ole tulonmuodostuksen kanssa mitään tekemistä, joten 

ne tulisi jättää substanssiarvolaskelman ulkopuolelle. (Verohallinto 2012, 

32) 
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Yrityksen velat muodostuvat pääosin taseen vieraasta pääomasta sekä pa-

kollisista varauksista. Näiden lisäksi yrityksellä saattaa olla myös esimer-

kiksi laskennallista verovelkaa, joka tulee maksettavaksi ja täten katsotaan 

velaksi jos yrityksen toiminta lopetetaan. Yrityksellä voi olla myös muita vel-

koihin rinnastettavia eriä, jotka ovat luonteeltaan velkoja yritystoimintaa lo-

petettaessa. (Verohallinto 2011) Substanssiarvo ei ota lainkaan huomioon 

yrityksen tulevaa kehitystä, joten se kuvaa ainoastaan sen hetken toiminnan 

lopetusarvoa. Tästä syystä se ei kuvaa yritystoiminnan arvoa laaja-alaisesti 

(Tilisanomat 2011). 

 

3.3.4 Tuottoarvo 

 

Tuottoarvolaskelma ottaa huomioon yrityksen tulevat tuotot, joten se sovel-

tuu usein substanssiarvoa paremmin arvonmäärityksen perusteeksi. Vero-

hallinnon ohjeen mukaan yrityksen tuottoarvolla tarkoitetaan tulevien netto-

tulojen nykyarvoa ja se lasketaan vähintään kolmen verovelvollisuuden al-

kamista edeltävän vuoden keskimääräisen nettotuloksen perusteella. (Ve-

rohallinto 2012,33) 

Verohallinnon ohjeen mukaisesti tulos tulee oikaista poistamalla siitä mah-

dolliset satunnaiset erät, käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot ja lah-

joitukset sekä tilinpäätössiirrot. Tilikauden tuloksesta vähennetään myös 

yrittäjän laskennalliset palkkakustannukset, jos yrityksessä työskentelevä 

yrittäjä ei ole nostanut palkkaa itselleen. Tällöin palkan määränä vähenne-

tään summa, joka maksettaisiin saman ammattitaidon omaavalle henkilölle. 

Myös tuloverot otetaan tuottoarvon laskemisessa huomioon laskennallisena 

kustannuksena. (Ossa 2014, 57) 

Jos tulos on laskettu vuoden ylittävältä tilikaudelta, katsotaan tulokseksi12 

kuukauden tulosta vastaava osa. Laskettaessa tuottoarvoa, kolmen vero-

vuotta viimeksi edeltäneen vuoden tarkistettujen vuositulosten keskiarvo 

jaetaan osakkeiden lukumäärällä ja näin saatu osakkeen tuotto pääomite-

taan 15 prosentin korkokannan mukaan. Vakiintuneen verotuskäytännön 
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mukaan pääomituskorkokantana pidetään 15 prosenttia, mutta perustel-

lusta syystä johtuen korkokantana voidaan käyttää myös alhaisempaa tai 

korkeampaa korkoa riippuen yrityksen riskistä. Jos yrityksen vuositulosten 

keskiarvo on negatiivinen luku, pidetään tuottoarvona nollaa. (Verohallinto 

2012, 33; Ossa 2014, 57) 

Verohallinnon ohjeen mukaan yhtiön tuottoarvon ollessa suurempi kuin yh-

tiön substanssiarvo, määritetään käypä arvo verotuksessa tuottoarvon ja 

substanssiarvon keskiarvon mukaan. Jos taas substanssiarvo on suu-

rempi tai yhtä suuri kuin tuottoarvo, yrityksen käypänä arvona pidetään 

substanssiarvoa. (Verohallinto 2011) Mikäli yritys tekee hyvää tulosta, 

mutta tuottoja ei ole jätetty yritykseen, tulisi painottaa yrityksen tuottoarvoa 

substanssiarvoa enemmän.  
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4. SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN VALMISTAUTUMINEN 

 

Yrityksen rakenne eli käytännössä yhtiömuoto on verotuksellisesti merkit-

tävä tekijä, sillä yrityksen yhtiömuoto määrittelee pitkälti sen miten verotus 

toteutuu. (Hawkey 2002, 12) Koska tässä tutkimuksessa käsitellään vain 

osakeyhtiötä, jätetään muiden yhtiömuotojen verotukselliset seikat huomi-

oitta. Sukupolvenvaihdostilanteet sisältävät monia verotuksellisesti hankalia 

sekä tulkinnanvaraisia tilanteita, mikä saattaa aiheuttaa yllättäviä verotuk-

sellisia seuraamuksia. Verokohtelu on mahdollista varmistaa etukäteen 

maksullisen ennakkoratkaisun tai ennakkotiedon avulla. Omistusrakenteen 

muutoksia voidaan toteuttaa etukäteisesti jo pidemmällä tähtäimellä muun 

muassa osakeanneilla tai suunnatulla omien osakkeiden hankkimisella.  

Monesti onkin verotuksellisesta näkökulmasta optimaalista, siirtää yrityksen 

omistusta vähitellen tulevalle jatkajalle. 

Sukupolvenvaihdoksen toteutusta edeltää usein oman pääoman rakenteen 

muokkaus ja järjestely, jolla käytännössä tarkoitetaan taseen keventämistä 

luovutusta varten. Yritysjärjestelyiden avulla voidaan järjestellä yrityksen ra-

kennetta luovutusta edeltäen. Yritysjärjestelyihin liittyy erilaisia ongelmia, 

sillä lainsäädäntö on hyvin tulkinnanvaraista ja monimutkaista. Yritysjärjes-

telyihin kohdistuu samanaikaisesti monia lainmukaisia määräyksiä, joten se 

on hyvin monimuotoinen suunnittelualue. Järjestelyitä tulee arvioida enna-

kolta, jotta niiden veroseuraamukset olisivat mahdollisimman hyvin tiedossa 

ennen varsinaista toteutusta. (Immonen & Lindgren 2013, 17) Voitonjako-

kelpoisten varojen jakaminen ja muutenkin turhan suuren oman pääoman 

siirtäminen luovutuksensaajalle etukäteisesti, helpottaa luovutuksen talou-

dellista toteutusta.  

 

4.1 Verosuunnittelu 

 

Hyvässä verojärjestelmässä verotus on ennustettavissa, jolloin verokohtelu 

on oltava selvitettävissä etukäteen. Lainsäädäntö muuttuu kokoajan, joten 
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verosuunnittelussa tulisi myös huomioida lainsäädännön jatkuva muuttumi-

nen, minkä vuoksi uusiin lainsäädännön muutoksiin tulisi varautua etukä-

teen. Hyvässä verosuunnittelussa otetaan huomioon verovelvollisen talou-

delliset ja henkilökohtaiset tekijät, ja varaudutaan ennalta mahdollisiin muu-

toksiin. (Juusela & Wahlroos 2010, 29–31) Huomioitavaa on myös, että ve-

rosuunnitteluun kohdistuu monia muita tekijöitä, joiden takia verosäästöt 

saattavat menettää merkityksensä. Näitä erilaisia verosuunnitteluun liittyviä 

toimenpiteitä ovat muun muassa hallinnolliset kustannukset. Monimutkai-

nen lainsäädäntö myös osaltaan lisää näiden kustannusten määrää. (Syrjä 

2010b, 16)  

Verosuunnittelu tulee toteuttaa silmällä pitäen yhtiön tulevaisuutta, sillä 

suunnittelun aikajänne ulottuu tulevaisuuteen. Se on pitkän aikavälin hanke, 

joka ulottuu usean tilikauden ajalle. Verosuunnittelussa on tärkeää ottaa 

huomioon tulevaisuuden mahdolliset lainsäädännön muutokset, sillä enna-

koinnin myötä verosuunnittelu onnistuu suuremmalla todennäköisyydellä.  

(Myrsky & Linnakangas 2010, 74,77)   

Sukupolvenvaihdostilanteessa on mahdollista hakea ennakkotieto tai en-

nakkoratkaisu. Niiden välinen ero perustuu lähinnä muutoksen hakukelpoi-

suuteen. Ennakkoratkaisu on sitova ja siitä voidaan valittaa hallinto-oikeu-

teen, kun taas ennakkotieto ei ole sitova eikä siihen täten voida hakea muu-

tosta. Ennakkoratkaisusta ilmenee, tuleeko kyseisestä tapauksesta maksaa 

veroa ja mihin arvoon omaisuus arvostetaan. Siitä käy myös ilmi mahdolli-

nen veroluokka ja lopullinen veron määrä sekä voidaanko tapaukseen so-

veltaa sukupolvenvaihdoshuojennuksia. (Lindhlom 2010, 111).  

PerVL 39 a ja 39b §:n mukaan voidaan hakea lahja- ja perintöverotusta kos-

keva ennakkoratkaisu. TVL 48 §:n mukaiseen verovapaaseen luovutusvoit-

toverotukseen voidaan hakea ennakkoratkaisua Laki verotusmenettelystä 

(VNL) 85 §:n mukaisesti. Huomioitavaa on, ettei ennakkoratkaisu sido ve-

roviranomaista, mikäli sukupolvenvaihdos toteutetaan ennakkoratkaisuha-

kemuksesta poikkeavalla tavalla. Täten hakemuksessa tulisikin olla tarkasti 

ja täsmällisesti kaikki vaadittavat tiedot. Ennakkoratkaisu on voimassa mää-
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räajan eli veroviranomainen saa määrätä tapauskohtaisesti voimassa-

oloajan ennakkoratkaisulle. Ennakkotieto on käytännössä lähes samanlai-

nen kuin ennakkoratkaisu, mutta ennakkotiedon voi hakea TVL 48 §:n mu-

kaisille sukupolvenvaihdoshuojennustilanteille toisin kuin ennakkoratkaisu, 

joka koskee lahjaa tai perintöä.  Erona ennakkotiedon ja ennakkoratkaisun 

välillä on valitusoikeus, sillä ennakkotieto ei ole valituskelpoinen kuten en-

nakkoratkaisu. (Juusela 2010, 238–239; Lindholm 2014, 162–163 ; Manni-

nen 2001. 417) 

 

4.2 Veronkierto 

 

VML 28 § sisältää veronkiertoon pääasiallisesti liittyvät säännökset.  Vero-

suunnittelun ja veronkierron raja saattaa joissain tapauksissa olla melko häi-

lyvä eikä selkeää rajanvetoa ole aina helppo tehdä. Pääsääntöisesti ky-

seessä on veronkierto, jos on toteutettu sellainen toimenpide, joka ei varsi-

naisesti kuulu kyseisen asian luonteeseen tai tarkoitukseen. Verosuunnitte-

lun tavoitteena on pystyä ennakoimaan verotuksen lopputulema ja estää 

ennakoimattomien verotustilanteiden syntyminen sekä minimoida verojen 

määrää. (Virtanen 2002, 71) Yritysjärjestelyitä toteutettaessa verotuksen 

välttäminen ei saisi olla toimenpiteiden toteuttamisen pääasiallinen syy, 

vaan yritysjärjestelyiden toteuttamiselle tulisi olla liiketaloudelliset motiivit. 

Yleisesti veronkierroksi katsotaan tilanne, jossa toteutetaan monia yritysjär-

jestelyitä peräkkäin, jolloin niiden voidaan katsoa täyttävän veronkierron 

määritelmän kriteerit.  (Kotiranta et al. 2007, 129)    

Peitelty osinko voi tulla myös kyseeseen tilanteissa, joissa osakeyhtiön 

omistaja tai hänen omaisensa saavat rahan-arvoista etua vastikkeetta yhti-

östä tai poikkeavan hinnoittelun johdosta. Esimerkiksi peitellyn osingon ti-

lanne saattaa syntyä alihinnoittelutilanteessa, kun yhtiö myy osakkeenomis-

tajalle omaisuutta alihintaan. (Kukkonen 2014, 224) Peiteltyä osinkoa kos-

keva lainsäädäntö on VML 29:2 §:ssä. Peitellystä osingosta aiheutuu vero-

sanktio, jonka mukaan osakkeenomistajan saamasta rahan-arvoisesta 
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etuudesta 70 prosenttia katsotaan veronalaiseksi, mikä on suhteellisen an-

kara sanktio. (Lakari & Engblom 2012, 203) Peitellyn osingon riskiä vähen-

täviä tekijöitä ovat muun muassa luopujan luopuminen koko omaisuudes-

taan tai se, että luopujalle jää vain hyvin pieni osuus osakkeista omistuk-

seensa. Myös vapaan pääoman määrä ja säännöllinen osingonjako vaikut-

tavat peitellyn osingon riskiin vähentävästi. (Ukkola & Vilppula 2004, 223)   

 

4.3 Laiton varojen jako 

 

OYL:ssä on sääntelyä koskien pääoman pysyvyyden turvaamista, mikä tar-

koittaa varojenjaon laillista perustaa. Osakeyhtiö voi jakaa varojaan neljällä 

eri tavalla: 

1. osinkona 

2. osakepääoman alentamisen kautta 

3. omien osakkeiden hankinnalla ja lunastamisella 

4. yhtiön purkamisella ja rekisteristä poistamisella 

Huomattavaa on kuitenkin, että varojenjakoon liittyvät säännökset ovat tah-

donvaltaisia eli vapaata pääomaa voidaan jakaa kaikkien osakkeenomista-

jien suostumuksella, ellei yhtiöjärjestyksessä ole tätä kumoavaa sääntelyä. 

Pääsääntönä varojenjaolle on viimeksi vahvistettu ja tilintarkastajan tarkis-

tama tiinpäätös, josta ilmenee jakokelpoisten varojen määrä ja että näitä 

jakokelpoisia varoja ylipäätään on.  Maksukykyisyystestillä voidaan todeta 

yhtiön olevan maksukykyinen varojen jakoon. Maksukykyisyystestiä kos-

keva laillinen sääntely löytyy OYL 13:2: stä ja sen tarkoituksena on estää 

osakkeenomistajien itsekäs käyttäytyminen suhteessa vieraan pääoman 

velkojiin. (Mähönen & Villa 2013, 261) 

Laittomaksi varojenjaoksi katsotaan kaikki sellainen varojenjako, jolle ei ole 

olemassa liiketaloudellista perustetta. Liiketaloudellisen perusteen määrit-

tely ei ole OYL:n mukaan yksiselitteinen.  Varojenjakoa tulisikin arvioida ko-

konaisvaltaisesti yhtiön toiminnan tarkoituksen mukaisuutta silmällä pitäen.  
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Yhtiöoikeudessa sanktiona laittomasta varojenjaosta on jaettujen varojen 

palauttaminen ja koron maksaminen palautettavalle rahamäärälle. Rikosoi-

keudelliselta kannalta laiton varojenjako on rikos, josta sanktiona on sakko 

tai vankeus. Täten voidaankin todeta lain olevan melko ankara laitonta va-

rojenjakoa kohtaan, vaikka rajanveto laillisen ja laittoman varojenjaon välille 

ei olekaan aivan yksiselitteistä. (Mähönen & Villa 2013, 275) 

 

4.4 Yrityksen valmistaminen omistajavaihdosta varten yritysjärjeste-

lyiden avulla 

 

Sukupolvenvaihdoksen kohdeyritys on mahdollisesti harjoittanut liiketoimin-

taa jo useamman vuoden ajan ja kerryttänyt omaisuutta vuosien aikana. 

Toiminnan tehokkaan kehittämisen kannalta osa varallisuudesta saattaa 

olla hyödytöntä tai turhaa. Runsas varallisuus vaikuttaa yrityksen arvoon 

kasvattavasti ja nostaa näin osakkeista maksettavaa kauppahintaa.  Mikäli 

sukupolvenvaihdoksen kohteena olevan yrityksen arvo liian korkea, voi jat-

kajan olla hankala hankkia riittävästi pääomaa ja rahoitusta osakkeiden 

hankkimiseen.  Liian raskas tase voi vaikeuttaa jatkajan mahdollisuuksia 

hankkia riittävä rahoitus yritystoiminnan jatkamiseksi. (Immonen & Lindgren 

2013, 266; Kukkonen 2010, 304–305) 

 

4.4.1 Jakautuminen 

 

Jakautumisen avulla voidaan hajauttaa yrityksen toimintaa sopiviksi koko-

naisuuksiksi siten, että omistajasuhteet eivät muutu. Jakautumisen avulla 

voidaan siirtää esimerkiksi yritystoimintaan liittymätöntä tai tarpeetonta va-

rallisuutta omaksi yhtiökseen. Jakautumisesta saatava hyöty onkin vero-

kohtelussa, sillä jakautumisen kautta veronmaksua voidaan lykätä. Huomi-

oitavaa on, että mikäli jakautuminen aiheuttaa perusteettoman veroedun, 

voi kyseeseen tulla veronkierroksi mielletty menettely, kuten EVL 52 h §:ssä 

määrätään. (Ossa 2014, 32) 
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Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeeksi vas-

taanottavan yhtiön osakkeita, eikä täten osakkeiden verotuksesta voida ve-

rottaa. Osakkeiden luovutuksen verotus tapahtuu vasta kun jakautumisesta 

vastikkeeksi saadut osakkeet luovutetaan tulevaisuudessa. Omistusaika 

siis periytyy siitä ajankohdasta jolloin jakautuvan yhtiön osakkeet oli alun 

perin hankittu eli verovapaa luovutus voi tulla kyseeseen jakautumisen 

avulla jo varsin pian jakautumisen toteutuksesta. (Immonen & Lindgren 

2013, 267)  

Jakautumista koskevaa säätelyä on paljon, sillä jakautuminen on mahdol-

lista toteuttaa monin eri keinoin. On mahdollista toteuttaa jakautuminen ko-

konaisjakautumisena, jolloin jakautuvat yhtiö purkautuu ja varata ja velat 

siirtyvät kahdelle uudelle yhtiölle. Kuva 2 kuvaa kokonaisjakautumistilan-

netta. Yhtiö A Oy siis jakautuu kokonaisjakautumisella kahdeksi yhtiöksi B1 

Oy ja B2 Oy, jolloin Yhtiö A Oy lakkaa. A Oy:n osakkeenomistajat saavat A 

Oy:n osakkeiden vastikkeeksi yhtiöiden B1 Oy ja B2 Oy:n osakkeet jakau-

tumissuunnitelman mukaisesti tietyssä suhteessa. Jakautuvan yhtiön osak-

keenomistajille annetaan jakautumisvastike eli tavanomaisesti vastaanotta-

van yhtiön osakkeita. (Immonen & Lindgren 2013, 290) Jakautumista on 

mallinnettu yksinkertaistetusti seuraavassa kuvassa (kuva 2). 

 

 

Kuva 2: Kokonaisjakautuminen 

Jakautuminen toteutetaan toteutussuunnitelman mukaisesti eikä prosessin 

aikana tästä suunnitelmasta voi poiketa. Jakautumisen toteutuminen edel-

lyttää määräenemmistön kannatusta OYL 5:27 § mukaisesti.  Velkoja voi 

A Oy

B1 Oy

B2 Oy
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myös olla jakautumista vastaan ja vastustaa päätöstä kuulutusvaiheessa. 

Mikäli kuulutusvaiheessa velkojat eivät vastusta päätöstä, ilmoitetaan ja-

kautuminen täytäntöön pantavaksi, jonka jälkeen jakautuminen tulee voi-

maan ja toteutettavaksi. (Immonen & Lindgren 2013, 272) 

Osittaisjakautumistilanteessa jakautuva yhtiö jatkaa itse omaa toimintaansa 

sille jäävällä omaisuudella ja osa varoista siirtyy yhdelle tai useammalle vas-

taanottavalle yhtiölle. Käytännössä osittaista jakautumista koskeva menet-

tely on lähes samanlainen kuin kokonaisjakautumisessa. Jakautumiseen 

liittyvää verokohtelua koskevat säännökset ovat osittain erilaisia verotuk-

sessa kuin yhtiölainsäädännössä. Huomioitavana tekijänä koskien veron-

kiertoa on EVL 52 h §:n mukainen määritelmä veronkierrosta. Jakautumisen 

yksinomaisena syynä ei tulisi olla veronkierto tai – välttäminen. Varainsiirto-

verotuksessa edellytetään, että jakautuminen on tehty osakeyhtiölain mu-

kaisesti. (Immonen & Lindgren 2013, 288) 

 

4.4.2 Sulautuminen 

 

Sulautumisessa kaksi yhtiötä nimensä mukaisesti sulautuu yhdeksi yhtiöksi. 

Pienissä yhtiöissä sulautuminen tulee kyseeseen yleisesti yrityskaupan tai 

sukupolvenvaihdoksen tullessa ajankohtaiseksi. Sulautumisen kautta voi-

daan siirtää yhtiön uudet osakkeet uudelle omistajalle, mikäli ostajana on 

osakeyhtiö. Sulautumisessa ei ole mahdollista saada heti rahallista vasti-

ketta. (Kukkonen 2010, 292) 

Elinkeinoverolain 52a § ja 52b §:n mukaan sulautumisessa sulautuva yhtiö 

purkautuu selvitysmenettelyittä ja siirtää varansa ja velkansa toiselle osa-

keyhtiölle. Selvitysmenettelyittä sanamuodolla viitataan purkautumiseen 

osakeyhtiölain mukaisesti. Sulautuvan yhtiön omistajat saavat vastikkeena 

vastaanottavan yhtiö osakkeita omistuksensa mukaisessa suhteessa. Myös 

rahavastike on mahdollinen sulautumisessa, mutta kuitenkin vain 10 pro-

sentin osakkeiden nimellisarvosta. Sovellettava laki riippuu siitä verote-
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taanko sulautuvia yhtiötä TVL:n vai EVL:n mukaisesti. Käytännössä sään-

nöksillä ei keskenään ole suuria eroja, sillä kumpaankin verovelvolliseen 

sovelletaan pitkälti samoja verotuksellisia perusteita.  

Toisin kuin jakautumisessa, ei sulautumisessa tunneta osittaista sulautumi-

sen muotoa. Siihen asti kun sulautuminen on tullut voimaan, verotetaan su-

lautuvaa ja vastaanottavaa yhtiötä kumpaakin erillisinä yhtiöinä. Kun täytän-

töönpano on rekisteröity, voidaan sulautuminen katsoa tapahtuneeksi. Su-

lautumista koskien jatkuvuusperiaatteen mukaisesti sulautuvan yhtiön ei 

katsota purkautuvan. Esimerkiksi vähentämättä olevat hankintamenot ja 

muut vähennyskelpoiset erät voidaan vähentää vastaanottavan yhtiön ve-

rotuksessa samalla tavalla kun ne olisi vähennetty sulautuvan yhtiön koh-

dalla. (Kukkonen 2010, 295–297) 

Mikäli lain vaatimukset eli EVL 52a § ja EVL 52b § eivät toteudu, katsotaan 

sulautuminen verolliseksi eli kyseessä on purkautuminen. Verollisessa su-

lautumisessa sulautuvan yhtiön katsotaan siis purkautuvan verotuksessa ja 

siihen sovelletaan EVL 51d §:n mukaisia säännöksiä.  

 

4.4.3 Jatkajan ottaminen yhtiömieheksi ja yhtiöosuuksien vyöryttämi-

nen sukupolvenvaihdoksessa 

 

Osakeyhtiö muotoisessa yhtiössä jatkaja voidaan ottaa mukaan yhtiöön en-

nen varsinaista sukupolvenvaihdosta suunnatun osakeannin tai osakkeiden 

myynnin kautta. Luopujan lopullisesti luopuessa yrityksestään, voidaan hä-

neltä lunastaa osakkeet alentamalla osakepääomaa tai vapaalla pääomalla, 

jolloin osakepääomaa ei alenneta. Vapaalla pääomalla lunastukseen liittyy 

peitellyn osingon vaara. Omien osakkeiden lunastaminen on molempien 

osapuolien kannalta hyödyllistä, sillä lunastuksen myötä yhtiön arvo alenee 

ja kauppahintaan sitoutuu pääomaa vähemmän. 

Sukupolvenvaihdostilanteissa on mahdollista tehdä kauppa apuyhtiön 

avulla. Apuyhtiöksi perustetaan siis yhtiö, joka maksaa kauppahinnan vel-

karahoituksella. Velkaa tämä apuyhtiö eli ostava taho lyhentää yrityksestä 
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saatavilla tuotoilla. Apuyhtiötä verotetaan kuin mitä tahansa muuta yhtiötä, 

jolloin yhtiöveroprosentti on 24,5 prosenttia. Yhteisövero on osakeyhtiöiden 

ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jota maksetaan 24,5 prosenttia ve-

ronalaisesta tulosta (Valtiovarainministeriö 2013). 

Mikäli apuyhtiö käyttää velkarahoitusta, tulee huomioida OYL säädös 12:7, 

jonka mukaan yhtiö ei saa antaa raha- tai muuta lainaa taikka vakuutta 

omien osakkeiden hankkimiseen. Tämä tarkoittaa, ettei apuyhtiö voi antaa 

kohdeyhtiön varoja lainan vakuudeksi eikä toisaalta kohdeyhtiökään voi an-

taa lainaa omien osakkeidensa ostoon. Rajoitus koskee vai ostettavan yh-

tiön antamaa lainaa tai vakuutta, mikä mahdollistaa ostettujen osakkeiden 

käytön osakekaupan vakuutena. 

 

4.5 Sukupolvenvaihdostilanteisiin liittyvät haasteet 

  

Sukupolvenvaihdokseen liittyy myös muuta suunnittelua kuin vain taloudel-

lista ja verotuksellista ennakointia. Omistajavaihdoksen toteutuksen onnis-

tuminen vaikuttaa pitkälle yrityksen tulevaisuuteen ja siksi hyvää sukupol-

venvaihdoksen suunnitteluun tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota. 

Monesti pienissä yrityksissä ei panosteta omistajavaihdoksen suunnitteluun 

ennen toteutusta, mikä saattaa aiheuttaa tulevaisuudessa ongelmia. (Pan-

dey & Sharma 2014,155) Kuitenkin useat yritykset ovat alkaneet ymmärtää 

sukupolvenvaihdoksen suunnittelun merkityksen ja osa yrityksistä hyödyn-

tää omistajavaihdoksen toteutuksessa sukupolvenvaihdossuunnitelmaa, jo-

hon kirjataan omistajavaihdosprosessin pääkohdat. Sukupolvenvaihdos-

suunnittelun ideana on auttaa jatkajaa jatkamaan yritystoimintaa mahdolli-

simman mutkattomasti, jotta yrityksen liiketoiminta ei vaarannu tulevaisuu-

dessa.  

Monesti perheyrityksissä yritys kulminoituu suurelta osin omistajayrittäjään 

ja hänen persoonallisuuteensa. Omistajayrittäjä on persoona, jonka asiak-

kaat tietävät ja tuntevat. Yleensä yritys personoituu vahvasti omistajayrittä-

jään ja yrittäjän vaikutus yrityksen sisäisiin suhteisiin on huomattava.  Kun 
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sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi, ei perheyrityksissä yleensä ole 

tehty kirjallisesti liiketoimintasuunnitelmaa tai muita liiketoimintaan liittyviä 

dokumentteja. Monesti yrittäjällä itsellään on ollut mielikuva ja visio siitä mitä 

yritys tekee, joten kirjallisia suunnitelmia ei ole nähty niin tarpeellisina. 

(Hnátek 2012, 4) Onnistuneessa sukupolvenvaihdoksessa onkin pitkälti 

kyse onnistuneesta johtajuuden siirrosta luopujalta jatkajalle. (Kuusisto & 

Kuusisto 2008, 13) 

Yritysmaailmassa yritykset keskittyvät pääsääntöisesti tuloksentekoon, 

mikä on myös tärkeä ominaisuus perheyrityksille. Toisaalta perheyrityksillä 

voi olla myös muita arvoja, joita he pyrkivät toteuttamaan yritystoiminnan 

kautta tai muuten ilmentämään yritystoiminnassaan. Omistajayrittäjän 

suhde omaan yritykseensä on monesti hyvin tunnesidonnainen, sillä mo-

nesti kyseessä on elämäntyö. Toiminnasta luopuminen voi olla hankalaa 

omistajayrittäjälle, sillä hänellä on erityinen tunneside perustamaansa yri-

tykseen.  

Hollerbach 2011 on tutkimuksessaan Company Succession in small and 

medium sized family companies määritellyt toimenpiteitä, jotka tulee huomi-

oida, jotta sukupolvenvaihdosprosessi onnistuu: 

a) Yrityksen tulee olla tuottava ja kannattava, jotta yritystoimintaa kannattaa 

jatkaa 

b) Yrityksen arvonmäärittäminen realistisesti 

c) Suunnitelma sukupolvenvaihdoksen toteuttamisesta,  

d) Tulisi löytää verotuksellisesti optimaalinen ratkaisu sukupolvenvaihdok-

sen toteutukselle 

e) Sopivan jatkajan löytäminen yritykselle  

f) Luopujan tulevaisuuden turvaaminen taloudellisesti 

Jatkajan tulisi olla ominaisuuksiltaan sopiva yritystoiminnan jatkajaksi. Näi-

den ominaisuuksien määritteleminen ei ole aivan yksiselitteistä ja olisikin 
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tärkeää ottaa huomioon yrityksen tilanne ja yritys itsessään. jatkajan koke-

mus muissa yrityksissä työskentelystä ennen perheyritykseen siirtymistä, 

nähdään yleensä positiivisena vaikutteena, sillä kokemus muualla antaa jat-

kajalle mahdollisesti näkemystä miten yritystoimintaa tulisi jatkossa kehit-

tää. Jatkajan olisi tärkeää tuntea yritystoiminta mahdollisimman hyvin ja 

myös kunnioittaa osittain yritykseen muodostunutta kulttuuria ja toimintata-

poja. (Hnátek 20125-6) 

Ongelmana uuden jatkajan löytämisessä voi olla se, ettei perheessä ole 

seuraavan sukupolven jatkajaa tai he eivät ole halukkaita jatkamaan per-

heen yritystä. Jos yrityksen omistus pysyy edelleen perheellä, mutta johto 

on ulkopuolisella henkilöllä, voi tämä aiheuttaa Hnátekin tekemän tutkimuk-

sen mukaan muun muassa motivaatioon liittyviä ongelmia. Tutkimuksen 

mukaan myös ulkopuolinen palkattu johtaja saattaa kokea ulkopuolisuutta, 

sillä hän ei kuulu perheeseen. (Hnátek 2012, 8-9) 

Mikäli perheyrityksen taloudellinen tilanne heikkenee, se tietää yleensä 

myös hankaluuksia omistajaperheen talouteen, sillä yleensä perheyrityksiin 

panostetaan huomattavia määriä taloudellisesti. Sukupolvenvaihdos vaatii 

myös huomattavaa taloudellista panostusta omistajavaihdokseen, mikä 

saattaa vaikeuttaa jatkajan löytymistä. Koropp et al. on tutkinut tutkimukses-

saan tekijöitä, jotka vaikuttavat rahoitusprosessiin ja rahoitustavan valin-

taan. Esimerkiksi riskinottohalu on mainittu yhdeksi tekijäksi, joka määrittää 

koko rahoitusprosessin suunnittelua. Kokonaisuudessaan rahoitusproses-

sin suunnittelu koostuu useasta eri tekijästä samanaikaisesti. Tutkimuk-

sessa rahoitusprosessin epäonnistuminen mainitaan yhdeksi keskeiseksi 

syyksi sukupolvenvaihdosten epäonnistumiseen. (Koropp et al. 2013, 320) 

Seuraavassa kuvassa (kuva 3) on kuvattu sukupolvenvaihdokseen vaikut-

tavia tekijöitä eri vaiheissa omistajavaihdosprosessia. 
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Kuva 3: Sukupolvenvaihdosprosessi (Baur 2014, 135) 

 

Valmisteluvaiheessa on tärkeää löytää sopiva jatkaja yritykselle. Perheen 

sisäisten suhteiden merkitys korostuu sukupolvenvaihdosta toteutettaessa, 

sillä konflikteja voi syntyä kun omaisuutta siirretään. Päätöksistä ei aina 

synny yksimielistä kantaa ja perheen sisälle voi tulla erimielisyyksiä. Varsi-

naisessa toteutusvaiheessa tulee huomioida muun muassa omistajuuden 

siirtoon liittyvät asiat ja verotukselliset tekijät. Tärkeää on myös huomioida 

johtajuuteen liittyvät asiat, kuten johtajaroolin ja informaation siirtäminen jat-

kajalle. Seurantavaiheessa voidaan arvioida koko prosessin onnistumista ja 

suunnitella yrityksen jatkoa. (Baur 2014,135) 

Perheyritysten sukupolvenvaihdostilanteissa henkilöiden ominaisuudet ja 

persoonallisuudet monesti korostuvat vaikutuksellaan, sillä pienet yritykset 

ovat monesti hyvin henkilösidonnaisia. Joskus omistajavaihdos saattaa 

epäonnistua kun jatkaja ei ole sopiva yrityksen johtoon ja hänen valintansa 

perustuu vain siihen, että hän on ainoa mahdollinen perheyrityksen jatkaja. 

Miller et al. on tutkimuksessaan tutkinut muun muassa erilaisia tapoja to-

teuttaa sukupolvenvaihdos. Tutkimuksessa esitellään kolme eri toteutusta-

paa, jotka erottautuvat toisestaan omistajavaihdoksen tuoman muutoksen 
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• Jatkajan ominaisuudet

• Luopujan ominaisuudet

• Vastuuntuntoisuus/halu ottaa vastuuta

• Persoonallisuustekijät
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Omistajuus
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• Perheen arvot ja toimintavat
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Johtajuus
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mukaisesti. Sukupolvenvaihdos voidaan tutkimuksen mukaan toteuttaa niin, 

että vanhat tavat säilytetään ja perustajan näkemystä noudatetaan uuden-

kin omistajan kohdalla. Toinen tapa toteuttaa sukupolvenvaihdos on radi-

kaali muutos, jonka myötä yritystä ja toimintatapoja uudistetaan. Kolmas 

vaihtoehto toteutukselle on ikään kuin näiden kahden vaihtoehdon välissä. 

(Miller et al. 2004, 516–517) 

Tutkimuksen mukaan sukupolvenvaihdostilanteissa syntyy hankaluuksia 

sovittaa mennyttä ja tulevaa yhteen, sillä luopujan ja jatkajan näkemykset 

voivat olla eriäviä keskenään. Tästä syystä sukupolvenvaihdostilanteissa 

tulisikin tarkastella ja huomioida monia eri osa-alueita samanaikaisesti, jotta 

omistajavaihdoksen toteutus onnistuu mahdollisimman mutkattomasti. (Mil-

ler et al. 2004, 516–517) 
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5. CASE – YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS KÄYTÄNNÖSSÄ 

 

5.1 Kohdeyrityksen kuvaus 

 

Tutkimuksen kohteena oleva yritys on betonialalla toimiva betonielement-

tejä valmistava yritys. Toimialansa luonteen vuoksi yrityksen toimintaympä-

ristö on hyvin suhdanneherkkä ja kysynnän vaihtelut ovat osittain sesonki-

luonteisia. Yritys on elinkeinoverolain mukaan verotettava ja juridiselta muo-

doltaan osakeyhtiö. Kohdeyritys on perustettu vuonna 1994.  Yrityksen 

omistajia on kaksi, joista molemmat omistavat puolet yrityksen osakekan-

nasta. Omistaja-yrittäjä työskentelee tällä hetkellä toimitusjohtajana yrityk-

sessä ja on jäämässä tulevina vuosina eläkkeelle aikomuksenaan siirtää 

yritystoiminta seuraavalle sukupolvelle. 

Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä ei löydy lunastus- tai suostumuslausek-

keita, mitkä estäisivät sukupolvenvaihdoksen toteutuksen tämän tutkimuk-

sen mukaisesti. Sukupolvenvaihdosta koskeva omistusosuus olisi siis 50 

prosenttia osakkeiden koko määrästä, mikä täten täyttäisi huojennuksia var-

ten määrätyn 10 prosentin määrän. Yrityksen mahdollinen jatkaja on omis-

tajayrittäjän poika, joka tällä hetkellä osittain työskentelee yrityksessä.  

Yritys on perustettu minimiosakepääomalla eli 2500eurolla eikä osakepää-

omaa ole tämän jälkeen korotettu. Case -yrityksen sukupolvenvaihdos to-

teutetaan osakekaupan avulla, jolloin sukupolvenvaihdoshuojennukset on 

mahdollista hyödyntää verotuksessa. Tarkoituksena on myös turvata luopu-

jan taloudellinen asema, sillä hän toimii kaupassa myyjänä ja saa kauppa-

hinnan itselleen. Osakekaupan myötä yhtiön vastuut ja velat siirtyvät osta-

jalle ja kohdeyhtiön velat ja vastuut jäävät rasittamaan yhtiötä. Yrityksen jat-

kajan tulee maksaa varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia osakkeiden kauppahin-

nasta, sillä osakkeet ovat arvopapereita. Lahjaluontoisessa kaupassa va-

rainsiirtoveroa suoritetaan kauppahinnan tai muun vastikkeen osoittamasta 

määrästä, mutta ei lahjaksi katsottavalta osalta.  Osakekaupalla ei ole välit-

tömiä veroseuraamuksia case – yritykseen, sillä osakkeiden omistajat vain 

vaihtavat omistajaa. Myöskään arvolisäverolaki ei sovellu case -yritykseen, 
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koska osakekaupassa ei tapahdu arvonlisäverolaissa tarkoitettua tavaran 

tai palvelun luovutusta.  Liiketoiminta- eli substanssikaupassa tilanne olisi 

toinen, sillä siirtyvä omaisuus liiketoimintakaupassa on muuta kuin arvopa-

pereita.  

 

5.2 Tutkimusprosessin kuvaus 

 

Tutkimuksessa käytetään aineistona yrityksen tilinpäätöstietoja vuodesta 

2008 alkaen vuoteen 2014. Viimeisin tilinpäätös on valmistunut helmi-

kuussa 2014 ja saatavilla on ollut myös viimeisen 6 kuukauden ajalta laa-

dittu osatilinpäätös. Omistaja-yrittäjän ja jatkajan antamat tiedot ja haastat-

telut ovat tärkeä osa lähdeaineistoa. Haastattelut ovat pääasiassa perustu-

neet teemakeskusteluihin eli aihealueeseen liittyvistä teemoista on keskus-

teltu vapaasti sekä ennalta laadittuihin kysymyksiin. (Liite 6) Haastatteluissa 

on käyty läpi yrityksen kehityksen vaiheita, yrityksen taloudellista tilannetta 

ja sukupolvenvaihdokseen liittyviä mahdollisia ongelmatilanteita, joita pro-

sessin läpikäynnissä saattaa ilmetä. Haastattelukysymykset löytyvät liit-

teestä 6.  

Tutkimuksen laskelmat ovat laadittu tilinpäätöstietojen avulla ja näiden las-

kelmien tarkoituksena on selkeyttää sukupolvenvaihdosten verotuskäytän-

töjä. Tutkimuksessa käytetyt aineistot on lueteltu lähdeluettelon jälkeisessä 

aineistolähdeluettelossa. Oma asemani yrityksessä vaikutti monella tapaa 

tutkimuksen tekemiseen, sillä esimerkiksi tutkimusaineiston hankkiminen oli 

suhteellisen vaivatonta. Myös ennakkotietämys yrityksen toiminnasta ja toi-

mialasta avusti tutkimuksen tekemisessä. 

Seuraavaksi tutkimuksessa käydään läpi toimialaa, jotta saadaan selke-

ämpi kuva millaisella toimialalla yritys toimii, millainen kilpailutilanne alalla 

on ja miten kohdeyritys sijoittuu markkinoille kilpailijoihinsa nähden. Toi-

miala-analyysin jälkeen käydään läpi kohdeyrityksen taloudellista tilannetta 

ja arvonmääritystä. Viimeisessä osuudessa käydään läpi kohdeyrityksen 
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sukupolvenvaihdokseen liittyviä muita tekijöitä, jotka vaikuttavat omistaja-

vaihdosprosessiin.  

 

5.3 Toimiala-analyysi 

 

Kohdeyrityksen toimiala on rakennusteollisuus ja tarkemmin määriteltynä 

betoniteollisuus, joka koostuu useammasta eri tuoteryhmästä. Betoniteolli-

suus koostuu useammasta eri tuoteryhmästä, johon betoniteollisuuden tuot-

teet jakautuvat. Liitteessä 1 on esitelty kuviossa eri tuoteryhmät, joista suu-

rimmaksi tuoteryhmäksi nousevat betonielementit. Kohdeyritys valmistaa 

tällä hetkellä ainoastaan betonielementtejä. (Betoni 2013) 

Rakennusteollisuutta pidetään yleisesti varsin suhdanneherkkänä alana, 

mikä tarkoittaa sitä, että se reagoi nopeasti ja voimakkaasti kysynnän muu-

toksiin. Kansantaloudelliset suhdannevaihtelut siis heijastuvat rakennuste-

ollisuuteen esimerkiksi matalasuhdanteen vaiheessa, jolloin vähentynyt ky-

syntä ilmenee rakennusprojektien keskeyttämisinä ja lykkäämisinä. Raken-

nusteollisuuden tekemän tutkimuksen mukaan (liite 2) kokonaisrakentami-

sen määrä vähentyi huomattavasti vuosina 2008–2009, jonka jälkeen koko-

naisrakentamisen määrä on kasvanut lähes aiempien vuosien tasolle. Vuo-

den 2010 jälkeen rakentamisen määrä on jälleen vähentynyt. (Rakennuste-

ollisuus 2013) Kohdeyritykselle taloudellinen taantuma heijastuu tilausten 

vähentyneenä määränä. 

Haastateltavien mukaan toimialalla on kilpailua suhteellisen paljon ja kilpai-

lutilanne on jakautunut alalla suurempien ja pienempien toimijoiden välille. 

Pienemmät yritykset toimivat suurempien yritysten alihankkijoina ja kaupat 

ovat pääsääntöisesti suurempia urakoita, joissa toimittajina saattaa olla 

useampia alihankkijoita. Kohdeyrityksen liiketoiminnan luonteeseen kuulu-

vat summiltaan suhteellisen suuret urakkatarjoukset, joten tarjouslasken-

nan merkitys korostuu. Tarjouksia laskiessa on tärkeää saada riittävästi in-

formaatiota tarjottavasta kohteesta, jotta tarjous voitaisiin laskea mahdolli-

simman realistiseksi.  
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Kilpailun kannalta hinta on olennainen tekijä, sillä se määrittelee pitkälti ti-

lausten ja myynnin määrän. Suuret, kokonaisia rakennuskohteita rakenta-

vat rakennusyritykset, kilpailuttavat tarjoukset ja valitsevat kokonaisratkai-

sultaan parhaimman kokonaisuuden. Uutena kilpailutekijänä markkinoilla 

ovat ulkomailta käsin toimivat yritykset, jotka kuljettavat betonielementtejä 

Suomeen. Rakennusteollisuutta pidetään yleisesti maantieteellisesti paikal-

lisena toimialana, sillä betonielementtien kuljettaminen pitkän matkan pää-

hän lisää kustannuksia huomattavasti. Toimipaikat betonituotteita valmista-

ville yrityksille määräytyvät yleensä jakeluteiden perusteella. Kohdeyrityk-

sen tapauksessa sijainti on tärkeä, sillä kuljetusmatkat eivät saa olla liian 

pitkiä. Osittain toimiala onkin hyvin paikallinen juuri jakeluteiden merkittä-

vyyden vuoksi. 

Haastatteluiden mukaan kohdeyritys toimii pääasiassa suurempien raken-

nusliikkeiden alihankkijana ja tarvittaessa tekee myös pienempiä rakennus-

kohteita. Suuriin alalla toimijoihin verrattuna kohdeyrityksen tuotannon es-

teenä ovat lähinnä rajalliset investointimahdollisuudet ja kapasiteetin tuo-

mat rajoitteet. Toimialaan nähden, kohdeyritys on kasvanut heikosta kan-

santaloudellisesta tilanteesta huolimatta. Muutama vuosi sitten tehdyt on-

nistuneet investoinnit tuotantoon ovat pääasiassa mahdollistaneet koh-

deyrityksen kasvun tässä suhteellisen heikossa kansantaloudellisessa tilan-

teessa. 

Kohdeyrityksellä ei ole hallussaan patentteja koskien betonin valmistusta tai 

betonielementtien tekoa. Betonielementtien valmistukseen tarkoitetut lait-

teet ja koneet hankitaan ulkopuolisilta toimittajilta ja valmistusmenetelmät 

ovat alalla standardinomaiset. Betonin rakennetta ja kestävyyttä varten on 

laadittu tarkat yleiset laadunvalvontaehdot, joiden mukaan alan toimijoiden 

tulee toimia. Kohdeyrityksellä on muun muassa Inspectan ja Suomen stan-

dardoimisliiton SFS Ry:n mukaiset laatumääritelmien mukaiset tuotteet, joi-

den laatua valvotaan säännöllisesti. (Inspecta 2014; Suomen standar-

doimisliitto Ry) 
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Betonielementtien ja muiden betonituotteiden valmistus on melko perin-

teikästä rakennusteollisuutta ja alalta löytyy jo pitkät perinteet omaavia yri-

tyksiä. Tuotteet on tarkoitettu pitkäikäisiksi ja kestäviksi, mikä osittain ilme-

nee elementtituotteiden korkeina hintoina. Tosin valmistuskustannukset 

ovat myös suhteellisen korkeat, sillä raaka-aineet ja työvoima ovat suuria 

kustannuseriä. Betonituotteiden kysyntää voidaan pitää suhteellisen va-

kaana, sillä suuremmat rakennuskohteet valmistetaan betonielementeistä. 

Kansantaloudellinen tilanne vaikuttaa täten pääosin rakennusprojektien to-

teutuksiin ja sitä kautta betonituotteiden kysyntään.  

Haastattelun mukaan betoniteollisuudessa voi erottautua parhaiten hinnalla 

ja toimintavarmuudella. Rakennusprojektit ovat tiukasti aikataulutettuja ja 

siksi onkin tärkeää onnistua etenkin laadun ja aikataulutuksen osalta yksit-

täisissä projekteissa mahdollisimman hyvin. Hinnoittelun kannalta tärkeää 

on löytää taloudellisesti mahdollisimman kustannustehokas ratkaisu laa-

dusta tinkimättä. Tehokkaiden työskentelymenetelmien ja raaka-aineiden 

saatavuuden varmistaminen takaavat yleensä hyvän lopputuloksen. Beto-

nituotteiden valmistuksessa henkilöstön rooli korostuu, sillä betonielement-

tien valmistus vaatii osaavaa henkilöstöä eikä tällä hetkellä elementtien val-

mistus ole mahdollista ilman henkilötyövoimaa.  

 

5.4 Case – yrityksen arvonmääritys ja taloudellisen tilan kehitys 

 

Yrityksen liikevaihtoa arvioidessa on huomattavaa, että yrityksen liikevaihto 

on kasvanut viimeisten vuosien aikana nopeasti. Yhtenä selityksenä liike-

vaihdon kasvulle on kapasiteetin kasvu kohdeyrityksessä, mikä on mahdol-

listanut aiempaa suuremman tuotannon sekä uusien investointien toteutuk-

sen. Myös tulevaisuudessa on odotettavissa tuloksen ja liikevaihdon kas-

vua, sillä kohdeyrityksessä aiotaan investoida lisää tuotantoon kapasiteetin 

kasvattamiseksi.  

Seuraavassa taulukossa (taulukko 3) esitetään kohdeyrityksen tilikauden 

tuloksen kehitys vuodesta 2010 alkaen. Taulukosta nähdään, että tilikauden 
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tulos on moninkertaistunut tarkasteluvuosien aikana. Yrityksen arvonmääri-

tys vaatii ensin tuottoarvon määrittämisen edellisten tilikausien tulosten pe-

rusteella. 

Taulukko 3: Kohdeyrityksen tilikauden tuloksen kehitys 

  
02/2010 

 
02/2011 

 
02/2012 

 
02/2013 

 
02/2014 

Tilikauden 
tuloksen 
kasvu 
vuosittain  

 
31 470 

   
99 195 

  
464 598 

 
780 204 

 
1 059 150 

5,6 -ker-
tainen 

3,15 -
kertainen 

4,68-ker-
tainen 

1,68 -ker-
tainen 

1,36 -kertai-
nen 

 

Tuottoarvo lasketaan viimeisimpien tilikausien voittojen keskiarvon perus-

teella. Verohallinnon ohjeen mukaan tuottoarvo laskelmaan otetaan mu-

kaan kolmen viimeisimmän tilikauden tulokset. Taulukossa 3 ja kuvassa 4 

on esitetty tilikauden kehitys kuuden viimeisen tilikauden ajalta.  Keskimää-

räinen tilikauden tulos on ollut viimeisten kolmen vuoden (vuosina 2011–

2013) aikana 767 984euroa. Tämä keskimääräinen tilikausien tulos pääomi-

tetaan 15 prosentin korkokannalla Verohallinnon ohjeen mukaisesti, jolloin 

tulokseksi saadaan lukema 5 119 893euroa. 

Substanssiarvo lasketaan varojen ja velkojen erotuksena viimeisimmän ti-

linpäätösinformaation mukaisesti. Yrityksen velat päättyneellä tilikaudella 

olivat yhteensä 1 562 545 euroa ja varat olivat 4 171 236euroa. Täten sub-

stanssiarvoksi saadaan 2 608 691euroa. Verohallinnon ohjeen mukaisesti 

käypä arvo lasketaan substanssiarvon ja tuottoarvon keskiarvona eli koh-

deyrityksen tapauksessa käyväksi arvoksi verohallinnon ohjeen mukaisesti 

laskettuna saadaan 3 864 292euroa.   

Seuraavassa kuvassa (kuva 4) nähdään tilikauden tuloksen ja liikevaihdon 

kasvukäyrät viimeisen kuuden vuoden ajalta. 
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Kuva 4: Tilikauden tuloksen ja liikevaihdon kehitys vuosina 2009–2014 

 

Kuvan 4 mukaan sekä tilikauden tulos että liikevaihto ovat kasvaneet vii-

meisten vuosien aikana ja etenkin liikevaihto on ollut kovassa kasvusuh-

danteessa. Tilikauden tulos on kasvanut maltillisemmin viime vuosien ajan. 

Monesti investoinnit vievät yrityksen resursseista suuren osan toteutusvai-

heessa ja alkavat yleensä tuottaa vasta pidemmällä aikavälillä. 

Kun tilikauden tulosta ja liikevaihtoa vertaillaan omissa kaavioissaan erik-

seen, kuvassa 5 voidaan nähdä tilikauden tuloksen tuloskäyrän nousevan 

hyvin jyrkästi vuoden 2011 jälkeen. Tällöin tilikauden tuloksen ja liikevaih-

don väliset erot tulevat näkymään paremmin kuin kasvikäyriä katsotaan pin-

taa syvemmältä. 

 
 
Kuva 5: Kohdeyrityksen tilikauden tuloksen kehitys vuosina 2009–2014 
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Kohdeyrityksen tilikauden tuloksen kehitys on ollut taloudellisesti haasteel-

lisina aikoina hyvällä tasolla. Tilikauden tulos on kehittynyt tuotantoon teh-

tyjen investointien myötä. Kohdeyritys rakensi uuden tuotantohallin ja suu-

rensi varastoa vuosina 2010–2011.  Toteutetut investoinnit ovat mahdollis-

taneet suurempien tilausten tekemisen, joiden myötä tilikauden tulos on 

kasvanut huomattavasti viimeisen kolmen vuoden jaksolla. Kohdeyrityksen 

tapauksessa betonituotteiden katteet ovat olleet hyviä, jotta tilikauden tu-

losta on saatu kasvatettua. Hyvän tilikauden tuloksen myötä kohdeyritys on 

saanut kerättyä hyvää rahoituspuskuria tulevaisuutta varten. 

Kuvan 6 mukaisesti liikevaihto on kasvanut nousujohteisesti koko tarkaste-

lujakson ajan. Liikevaihdon kasvu kertoo pääasiassa tuotannon kasvusta. 

 

 

Kuva 6: Kohdeyrityksen liikevaihdon kehitys vuosina 2009–2014 

 
Myös toimialan kasvulla voi olla osuutensa liikevaihdon kasvuun. Liikevaih-

don kasvukäyrässä ei ole nähtävissä ei ole yhtä selkeää nousukohtaa kuten 

tilikauden tuloksen kohdalla. Syy käyrien välisiin eroihin löytyy mahdollisesti 

siitä, että liiketoiminnan tulos kehittyy viiveellä investointien pitkäaikaisen 

vaikutuksen myötä.  

 

Haastattelussa ilmeni, että kohdeyrityksen kohdalla korkotason kehitys on 

huomioitava tekijä, sillä yrityksellä on vierasta pääomaa pankkilainan muo-

dossa, joten korkotason muutokset voivat olla merkittäviä lainakustannuksia 

ajatellen. Investoinnit ovat kuitenkin alkaneet tuottaa suhteellisen hyvin ja 
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tuotannon määrää on voitu kasvattaa ja täten yhä suurempien tilausten to-

teutus on mahdollistunut. 

 

 

5.4.1 Tilinpäätöksen tunnuslukuanalyysi 

 

Yrityksen tunnuslukuja arvioidaan viimeisen viiden tilikauden ajalta, jotta 

saadaan riittävä kokonaiskäsitys yrityksen taloudellisesta tilasta ja kehityk-

sestä. Tunnusluvuista tutkimukseen on valittu kokonaispääoman tuottoaste, 

omavaraisuusaste sekä quick ratio. Jotta yrityksen taloudellisesta tilan-

teesta saadaan muodostettua tunnuslukujen avulla mahdollisimman selkeä 

kokonaiskuva, tulee tunnuslukujen mitata keskenään eri tekijöitä. 

Seuraavan taulukossa (taulukko 4) on esitetty tunnusluvuille ohjearvot, joi-

den puitteissa tunnuslukuja voidaan arvioida:  

Taulukko 4: Tunnuslukujen ohjearvot (Corporate analysis reg. association 
2013, 81) 

 

Tunnuslukujen arvioinnissa tulee huomioida, että taulukon mukaiset ohjear-

vot ovat vain suuntaa-antavia. Tosin tunnuslukujen analysoinnin myötä voi-

daan muodostaa jonkinlainen arvio yrityksen viimeaikaisesta menestyk-

sestä. Tunnuslukujen laskentakaavat esitettiin teoriaosuudessa kappa-

leessa 3.2.2 Tilinpäätösanalyysi (kaavat 4-6). 

Oman pääoman tuottoaste – tunnusluku kuvaa yrityksen kykyä huolehtia 

omistajien sijoittamista pääomista eli tunnusluvun avulla voidaan laskea 

 

Luokitus 

 

Omavaraisuusaste 

 

Quick ratio 

Oman pää-
oman tuotto-
aste 

Hyvä Yli 40 % Yli 1 Yli 10 % 

Tyydyttävä 20–40% 0,5-1 5-10 % 

Heikko Alle 20 % Alle 0,5 Alle 5 % 
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kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa kuluneen tilikauden ai-

kana. Oman pääoman tuoton tulisi nousta aina markkinoilta saatavan riskit-

tömän sijoituksen tuottoa korkeammaksi oman pääoman riskisyyden 

vuoksi. Riskittömänä tuottona pidetään tavallisesti valtion joukkovelkakirja-

lainojen tuottotasoa. Tunnusluvun arviointia saattavat vaikeuttaa investoin-

nin, joita on tehty ja jotka eivät ole vielä alkaneet tuottaa voittoa. Sen takia 

tunnuslukua tulee arvioida osittain tilannekohtaisesti ja tarkastella samaan 

aikaan yrityksen nettotulosta omavaraisuusasteen rinnalla. Kohdeyrityksen 

pääoman tuottoprosentti on vaihdellut vuosien aikana. Omavaraisuusaste 

kuvaa yrityksen oman pääoman määrää suhteessa taseen loppusummaan. 

Se kuvaa yrityksen vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä velvoitteista pitkällä 

aikavälillä. Yritysneuvottelulautakunnan mukaisten ohjearvojen mukaan yli 

40 prosentin omavaraisuusastetta voidaan pitää eriomaisena kun taas alle 

20 prosentin arvon mukainen omavaraisuusaste on heikko. (Corporate ana-

lysis reg. association 2013, 75) 

Quick ratio mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan likvi-

dien tai nopeasti rahaksi muutettavien erien avulla eli tunnusluku mittaa yri-

tyksen kassavalmiutta ja rahoituspuskuria.  Tunnusluvun ohjearvona on 1, 

jolloin rahoitusomaisuus kattaa lyhytaikaisten velkojen määrän täysin.  Mitä 

pienempi lukema on, sitä heikompi maksuvalmius yrityksellä on.  Lukeman 

1,5 ylittävät tulokset kertovat erinomaisesta maksuvalmiudesta. (Corporate 

analysis reg. association 2013, 81) Kohdeyrityksen maksukyky on tällä het-

kellä erinomainen ohjearvojen mukaan arvioituna. Esimerkiksi kohdeyrityk-

sen tapauksessa raha- ja pankkisaamisten eli käytännössä likvidien tiliva-

rojen määrä vaikuttaa positiivisesti olennaisesti maksuvalmiuteen. 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 5) on esitetty kohdeyritykselle lasketut 

tunnusluvut vuodesta 2010 vuoden 2014 saakka. Tunnusluvut on laskettu 

kohdeyrityksen tilinpäätöstietojen perusteella. 
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Taulukko 5: Kohdeyrityksen tunnusluvut vuosina 2010–2014 

 

Taulukon (taulukko 5) mukaisten ohjearvojen mukaan kohden yrityksen va-

kavaraisuus on ollut viime vuodet erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste 

on ollut tyydyttävällä tasolla viiden vuoden tarkastelujaksona kahtena eri ti-

likautena, johtuen todennäköisesti vieraan pääoman määrän kasvusta in-

vestointien toteutusvuosina. Viimeiset kolme tilikautta yrityksen vakavarai-

suus on ollut erinomaisella tasolla. Kohdeyrityksen tapauksessa tilikauden 

tuloksen merkittävä kasvu vuodesta 2011 alkaen on yksi syy omavaraisuus-

asteen erinomaiseen tasoon, sillä edellisten tilikausien voitot kasvattavat 

oman pääoman määrää merkittävästi. Kohdeyrityksessä tehtiin mittavia in-

vestointeja ja nämä investoinnit rahoitettiin pankkilainalla, mikä osaltaan on 

vaikuttanut yrityksen vakavaraisuuteen. Nyt muutamien vuosien jälkeen kun 

lainaa on saatu lyhennettyä ja tuotantoon tehdyt investoinnit ovat alkaneet 

tuottaa, on kohdeyrityksen vakavaraisuus kehittynyt.                                                                                                                              

Yrityksen likvidien kassavarojen määrä on kasvanut ensimmäisestä tarkas-

teluvuodesta 2011 alkaen. Lyhytaikaisen vieraan pääoman määrä on li-

sääntynyt tasaisesti investointien myötä. Lainaa on kuitenkin lyhennetty, 

mikä näkyy viimeisimmän tilinpäätöksen lyhytaikaisen vieraan pääoman 

määrässä. Yrityksellä ei ole rahoitusarvopapereita, joten niitä ei ole huomi-

oitu laskelmissa. Yrityksen hyvä maksuvalmius kertoo parantuneesta rahoi-

tuspuskurista, jota on hankittu tulorahoituksen avulla. Viiden vuoden tarkas-

telujaksolla oman pääoman tuottoaste on ollut korkeimmalla tasolla. Vii-

meisten kolmen vuoden aikana koko pääoman tuottoaste on ollut erinomai-

sella tasolla eli yrityksen omistajat ovat saaneet yrityksestä tuottoa sijoitta-

malleen pääomalle 

  

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Omavaraisuus-
aste 

 
13,89 % 

 
16,85 % 

 
28,77 % 

 
45,99 % 

 
61,62 % 

Quick Ratio  
0,95 

 
0,6 

 
1,01 

 
0,93 

 
2,07 

Oman pääoman 
tuottoaste 

 
9,37 % 

 
24,32 % 

 
57,39 % 

 
49,16 % 

 
41,21 % 
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Kokonaisuudessaan tilinpäätöksen tunnusluvut antavat tietoa yrityksen toi-

minnan kehityksestä. Tärkeää on kuitenkin muistaa, etteivät tunnusluvut ku-

vaa toimintaa kovin monimuotoisesti, vaikka erilaisia tunnuslukuja tutkimuk-

seen on valittu mukaan. Tunnuslukuanalyysin avulla on mahdollista kuiten-

kin luoda kokonaisvaltaisempi kuva yrityksen tilanteesta ja vertailla sitä 

määriteltyihin raja-arvoihin. 

 

5.5 Sukupolvenvaihdoksen verotus case – yrityksessä 

 

Kohdeyrityksen sukupolvenvaihdostilanteen verohuojennusten välisiä eroja 

ja huojennusten vaatimia edellytyksiä käydään läpi tutkimuksen empiiri-

sessä osassa. Huojennusten hyödyntäminen on verotuksellisesti kannatta-

vaa, sillä huojennusten avulla veron määrä pienenee ja luovuttaja saa kor-

vausta. 

Osakekaupan myötä myyjä voidaan myyjän saamaa luovutusvoittoa verot-

taa. Verotus määräytyy luopujan tulonlähteen mukaan eli kuuluuko luovu-

tuksen kohteena ollut omaisuus EVL vai TVL – tulonlähteeseen. Kohdeyri-

tyksen omistajayrittäjä, joka tulevaisuudessa on luopumassa omistusosuuk-

sistaan, on luovutettavien osakkeiden omistajana luonnollinen henkilö eli 

sovellettavaksi tulevat TVL:n luovutusvoittoa koskevat säännökset. Kuten 

jo aiemmin on mainittu, TVL 48.1 mukaan luovutuksesta saatu luovutus-

voitto on verovapaa kun: 

 Luovutuksen kohteena ovat osakkeet oikeuttavat 10 prosentin omis-

tusosuuteen yhtiöstä 

 Luovutuksensaaja on esimerkiksi lapsi 

 Omaisuus on ollut luopujan omistuksessa yhteensä yli kymmenen 

vuotta. 

Kohdeyrityksen kohdalla nämä kaikki kolme kriteeriä täyttyvät, sillä potenti-

aalinen jatka on omistajayrittäjän poika, luopuja on omistanut osakkeet 20 
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vuoden ajan ja osakkeet oikeuttavat yhteensä 50 prosentin omistusosuu-

teen kohdeyrityksestä.  

Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n mukaan lahjana tai lahjanluonteisella kau-

palla saaduista osakkeista maksettava lahjavero voidaan huojentaa joko 

kokonaan tai osittain. Osittaisen huojennuksen edellytyksenä on, että 

 veronalaiseen saantoon sisältyy yritys tai sen osa, ja 

 luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa lahjana saadussa yrityk-

sessä, ja 

 huojennettavan veron määrä on yli 850 euroa. 

Täyden verohuojennuksen saaminen edellyttää, että 

 luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa, ja 

 luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä, ja 

 luovutuksensaaja maksaa vastiketta yli 50 prosenttia osakkeiden 

käyvästä arvosta. 

 

5.5.1 Lahjaveron kokonaishuojennus 

 

Kokonaishuojennus on siis mahdollinen, mikäli jatkaja ostaa kohdeyrityksen 

osakekannan siten, että kauppahinta ylittää yli 50 prosenttia käyvästä ar-

vosta. Täten on ehdottoman tärkeää maksaa kauppahintana 51 prosenttia 

eikä 50 prosenttia, sillä mikäli maksettu määrä on tasan 50 prosenttia, huo-

jennussäännöstä ei voida soveltaa ja jatkajalle määrätään maksettavaksi 

lahjavero koko lahjaksi katsotulta osalta. Kun jatkaja on maksanut 51 pro-

senttia käyvästä arvosta, hän voi tehdä lahjaveron huojennuspyynnön ja 

välttyy näin lahjaverotukselta. Tällöin jatkaja minimoi itselleen koituvan ve-

ron määrän ja samalla luovuttajan luovutusvoittoverotus on TVL 48.1 mu-

kaan verovapaa.  

Huomioitavaa on, että 50 prosentin vastikkeellisuusehtoa ei voida soveltaa 

tilanteessa, jossa jatkaja ei itse suorita vastiketta, vaan osakeyhtiö lunastaa 
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sukupolvenvaihdosjärjestelynä omia osakkeitaan maksamalla lunastushin-

nan omalla vapaalla pääomallaan luopujaosakkaalle. Tällöin lahjavero tulee 

maksettavaksi normaaliin tapaan. (Korkein hallinto-oikeus 2011) 

Jos siirtyvästä omaisuudesta maksetaan yli 75 prosenttia eli käytännössä 

76 prosenttia käyvästä arvosta, ei tällöin kyseessä ole lahja. Tällöin jatkajan 

tulee maksaa vain omaisuuden siirrosta perittävä varainsiirtovero kauppa-

hinnan lisäksi. Monesti kuitenkin kauppahinnan ylittäessä yli ¾ käyvästä ar-

vosta, on maksetun kauppahinnan määrä suurempi kuin muissa tapauk-

sissa määräytyvä veron määrä. Toteutustapaan vaikuttaa myös se tarvit-

seeko luopuja korvausta siirtämästään omaisuudesta. Yleensä optimaalisin 

ratkaisu on sellainen, joka turvaa myös luopujan taloudellisen tilanteen su-

kupolvenvaihdoksen jälkeen. Täten voi olla kannattavaa, että jatkaja mak-

saa 51 prosenttia käyvästä arvosta ja huojentaa huojennussäännösten no-

jalla lahjaveroaan saamalla kokonaishuojennuksen osakseen. Samanaikai-

sesti jos luovuttajaan sovelletaan TVL 48.1 §:n mukaista luovutusvoiton ve-

rovapautta, ei luovuttajan tarvitse myöskään maksaa veroa.  

 

5.5.2 Osittaishuojennuksen mukainen veron määrä 

 

Osittaishuojennuksen kautta lahjaveroa voidaan huojentaa nimensä mukai-

sesti osittain. Omaisuuden arvon ja kauppahinnan välinen erotus voidaan 

katsoa lahjaksi, riippuen kuinka suuri osa käyvästä arvosta maksetaan kau-

pan yhteydessä.   

Osakkeen spv-arvo lasketaan siten, että osakeyhtiön yritysvarallisuus ar-

vostetaan määrään, joka vastaa 40 prosenttia Arvostamislain 4 ja 5 §:n mu-

kaisten perusteiden mukaan lasketusta määrästä. Arvostamislain 4 ja 5 

§:ssä säädetään osakeyhtiön osakkeen vertailuarvon laskemisesta, joten 

spv-arvo on yleensä 40 prosenttia osakkeen vertailuarvosta. Julkisesti no-

teeraamattoman osakkeen vertailuarvo lasketaan jakamalla yhtiön nettova-

rallisuus yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrällä (Kulovaara 2013, 74) 
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Vertailuarvoa laskettaessa nettovarallisuuteen luetaan yhtiön kaikkien tulo-

lähteiden varat ja velat, jotka arvostetaan lähtökohtaisesti tuloverotuksessa 

poistamattomiin arvoihin tai vertailuarvoihin (tarkemmin ArvL 3-8 §). Varo-

jen ja velkojen erotuksena saatua nettovarallisuutta korjataan mm. vähen-

tämällä siitä tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko. Osakkeen spv-arvon 

laskemisessa käytetään sitä vertailuarvoa, joka on määritetty lahjoitushet-

keen nähden viimeisimmän tilinpäätöksen tietojen perusteella. 

Vertailuarvo arvostamislain mukaisesti laskettuna on käyvästä arvosta puo-

let. Tämä vertailuarvo kerrotaan lahjan osuudella saannosta eli esimerkiksi 

kauppahinnan ollessa 10 prosenttia on lahjan osuus 90 prosenttia. Osak-

keiden vertailuarvo on taas 40 prosenttia tästä saadusta summasta. Lahja-

veron määrä lasketaan esimerkkilaskelmissa lahjaverotaulukon mukaisesti 

vertailuarvolle ja käyvälle arvolle ensimmäisen veroluokan mukaisesti. Lah-

javerotaulukot löytyvät tutkimuksen liitteet osasta (Liitteet 3 ja 4). Tämän 

jälkeen tehdään kaksi erillistä laskelmaa, joiden tulosten erotuksista muo-

dostuu lopullisen veron määrä. Laskelmassa A lahjaveron määrä vertailuar-

vosta vähennetään käyvästä arvosta lasketun lahjaveron määrästä. Laskel-

massa B vähennetään käyvästä arvosta lasketusta lahjaverosta 850 euron 

minimivaatimus. Lopuksi veron määrän laskemiseksi, pienemmän arvon 

saanut laskelma vähennetään suuremman arvon saaneesta laskelmasta eli 

kohdeyrityksen tilanteessa laskelmasta B on vähennetty laskelman A arvo, 

kuten taulukoissa 6,7 ja 8. 

Kohdeyrityksen sukupolvenvaihdoksessa jatkajan saama osuus on siis 50 

prosentin yrityksen koko omistuksesta. Kohdeyrityksen käypä arvo on 3 864 

292euroa josta 50 prosentin osuuden käypä arvo on 1 932 146euroa.  Seu-

raavissa esimerkeissä on laskettu osittaisen huojennuksen määrä erisuu-

ruisilla kauppahinnoilla eli kauppahinta on 0-50 prosentin välillä omaisuu-

den käyvästä arvosta.  

Taulukko 6 esittää tilannetta, jossa jatkaja maksaa 10 prosenttia kauppa-

hintana käyvästä arvosta. Arvopaperien eli osakkeiden kaupasta menee va-

rainsiirtoveroa 1,6 prosenttia kauppahinnasta eli 3091 euroa. Tällöin koko-

naisrahoitustarpeeksi jatkajalle muodostuu verot mukaan lukien (193 214 
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+46 605 + 3 091) = 242 910 euroa. Kokonaisrahoitustarpeeseen luetaan 

kuuluvaksi kauppahinta, varainsiirtovero ja osittaishuojennuksen mukainen 

lahjavero. 

Taulukko 6: Lahjaveron määrä 10 % kauppahinnalla 

Omaisuuden käypäarvo 1 932 146  

Kauppahinta 10 % 193 214 

Lahjan osuus saannosta 90 % 

Lahjan arvo ArVL:n mukaan 869 465 

90 % x 966 073  
(Vertailuarvo arvostamislain mukaan on puolet omaisuuden 
käyvästä arvosta)  

Osakkeiden vertailuarvo 347 786 

40 % x 869 465  

Lahjavero käyvästä arvosta 328 917  

151 810 + (19 % x 1 932 146 - 1 000 000)  

Lahjavero vertailuarvosta 47 455 

23 810 + (16 % x 347 786 - 200 000)  

Laskelma A:  

Lahjavero käyvästä arvosta 328 786  

./. Lahjavero vertailuarvosta 47 455 

Erotus A 281 331 

Laskelma B:  

Lahjavero käyvästä arvosta 328 786  

./. 850 euron minimivaatimus  850  

Erotus B 327 936 
 
Erotuksista pienempi eli erotus A vähennetään maksuunpan-
tavasta verosta.  
 
Lopullinen veron määrä  

Lahjavero käyvästä arvosta 327 936 

./. Erotus A 281 331 

Veron määrä  46 605 

 

Seuraavassa laskelmassa taulukossa 7 lasketaan veronmäärä tilanteessa, 

jossa kauppahinta on 30 prosenttia luovutettavan omaisuuden käyvästä ar-

vosta. Varainsiirtoveron määrä tässä tapauksessa on 9274 euroa eli koko-

naisrahoitusta jatkaja tällöin tarvitsee (579 643 +34 240 + 9 274) = 623 

157euroa mukaan lukien kauppahinnan ja osittain huojennetun veron mää-

rän. 
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Taulukko 7: Lahjaveron määrä 30 % kauppahinnalla 

Omaisuuden käypäarvo 1 932 146  

Kauppahinta 30 % 579 643 

Lahjan osuus saannosta 70 % 

Lahjan arvo ArVL:n mukaan  

70 % x 966 073 676 251 
(Vertailuarvo arvostamislain mukaan on puolet omaisuuden 
käyvästä arvosta)  

Osakkeiden vertailuarvo 270 500 

40 % x 676 251  

Lahjavero käyvästä arvosta 328 917 

151 810 + (19 % x 1 932 146 - 1 000 000)  

Lahjavero vertailuarvosta 35 090 

23 810 + (16 % x 270 500 - 200 000)  

Laskelma A:  

Lahjavero käyvästä arvosta 328 917  

./. Lahjavero vertailuarvosta 35 090 

Erotus A 293 827 

Laskelma B:  

Lahjavero käyvästä arvosta 328 917  
./. 850 euron minimivaatimus  850  

Erotus B 328 067  
 
Erotuksista pienempi eli erotus A vähennetään maksuun-
pantavasta verosta. 
  

Lopullinen veron määrä  

Lahjavero käyvästä arvosta 328 067 

./. Erotus A 293 827 

Veron määrä 34 240 

 

Viimeisessä esimerkissä kauppahinta on 50 prosenttia käyvästä arvosta eli 

kauppahinnan määrä on 966 073 euroa (Taulukko 8). Varainsiirtoveron 

määrä on siis tällöin 15 457euroa, jolloin jatkajan kokonaisrahoitustarpeeksi 

muodostuu yhteensä (22 077+ 966 073 + 15 457) 1 003 607 euroa mukaan 

lukien kauppahinnan ja lahjaveron määrän.  
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Taulukko 8: Lahjavero 50 % kauppahinnalla 

Omaisuuden käypäarvo 1 932 146 

Kauppahinta 50 % 966 073 

Lahjan osuus saannosta 50 % 

Lahjan arvo ArVL:n mukaan 483 036 

50 % x 966 073  
(Vertailuarvo arvostamislain mukaan on puolet omaisuuden 
käyvästä arvosta)  

Osakkeiden vertailuarvo 193 214 

40 % x 483 036  

Lahjavero käyvästä arvosta 328 917  

151 810 + (19 % x (1 932 146 - 1 000 000))  

Lahjavero vertailuarvosta 22 927  

4310 + (13 % x 193 214 – 50 000)  
 
Laskelma A:  

Lahjavero käyvästä arvosta 328 917  
./. Lahjavero vertailuarvosta 22 927  

Erotus A 305 990  
 
Laskelma B:  
Lahjavero käyvästä arvosta 328 917  
./. 850 euron minimivaatimus  850                 

Erotus B 328 067 
 
Erotuksista pienempi eli erotus A vähennetään maksuunpanta-
vasta verosta. 
  

Lopullinen veron määrä  

Lahjavero käyvästä arvosta 328 067  

./. Erotus A 305 990  

Veron määrä  22 077 

 

Laskelmien tarkoituksena on selkeyttää osittain huojennettavaa lahjaveroa 

ja osittaisen huojennuksen laskemista. Pääsääntöisesti osittaista huojen-

nusta koskeva lainsäädäntö löytyy Arvostamislaista. Laskelmien avulla saa-

daan selkeämpi käsitys siitä, miten verotus voitaisiin toteuttaa erilaisissa ti-

lanteissa ja miten voitaisiin löytää sopivin ratkaisu kohdeyritykselle.  Kuten 

laskelmista ilmenee, maksettavaksi koituva lahjaveron määrä pienenee, 

mitä suurempi osuus käyvästä arvosta maksetaan. Tällöin kuitenkin jatka-

jan kokonaisrahoituskustannus nousee, sillä kauppahinnan määrä on suh-
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teessa suurempi. Myös varainsiirtoveron määrä on suhteessa suurempi, mi-

käli kauppahinnan määrä kasvaa, sillä varainsiirtovero maksetaan kauppa-

hinnan perusteella.  

 

5.5.3 Yhteenveto eri luovutustapojen verokohteluista 

 

Mikäli omistajavaihdos toteutetaan kokonaan lahjan avulla, ei lahjasta tar-

vitse maksaa varainsiirtoveroa, sillä varainsiirtoveroa maksetaan vain arvo-

paperien kauppahinnasta. Tällöin luopuja joutuu luopumaan omaisuudes-

taan vastikkeetta. Lahja tuleekin kyseeseen tilanteessa, jossa luopuja ei tar-

vitse tulevaisuutensa turvaksi vastiketta omaisuudestaan. Toisaalta voisi 

myös olla mahdollista pidättää luopujalle esimerkiksi osinko-oikeus yrityk-

seen, jotta luopuja saisi mahdollisesti jonkin verran tuloa yrityksestä tulevai-

suudessa.  

Mikäli kohdeyritys luovutetaan kokonaan lahjana, lasketaan veron määrä 

samoin tavoin kuin muutenkin lahjaveroa laskettaessa lahjaverotaulukon 

mukaisesti luovutettavan omaisuuden käyvästä arvosta. (Liite 3) Kohdeyri-

tyksen tapauksessa lahjaveron määräksi muodostuu laskelman mukaan 

151 810 + (19 % x (1 932 146-1 000 000)) = 328 917euroa. Kun kyseessä 

on täysimääräinen lahjoitus, ei kauppahintaa tarvitse maksaa eikä lahjoi-

tusta koske varainsiirtoverotus, määräytyy kokonaisrahoitustarve täysin lah-

javeron määrän mukaisesti. Eli täysimääräisenä lahjana toteutettu omista-

javaihdos vaatii kokonaisrahoitusta 328 917euroa. 

Jos kauppahintana maksetaan kokonaishuojennuksen mukainen määrä eli 

51 prosenttia käyvästä arvosta, voidaan vero huojentaa kokonaan. Tällöin 

kokonaisrahoitustarpeeksi muodostuu kauppahinnan määrä ja varainsiirto-

vero.  

Seuraavassa taulukossa (taulukko 9) on koottu eri toteutustapojen välistä 

vertailua. 
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Taulukko 9: Eri luovutustapojen vertailua 

 
Kauppa-
hinta/käyp
ä arvo 

 
Lahja-ve-
ron määrä 

 
Varain-
siirtovero 

 
Kokonais-ra-
hoitustarve 

 

Huojennus 

 
10 % 

 
46 605 

 
3 091 

 
242 910 

 
Osittainen 

 
30 % 

 
34 240 

 
9 274 

 
623 157 

 
Osittainen 

 
50 % 

 
22 077 

 
15 457 

 
1 003 607 

 
Osittainen 

 
51 % 

 
0 

 
15 766 

 
1 001 160 

 
Kokonais-huo-

jennus 

 
75 % 

 
0 

 
23 185 

 
1 472 294 

 
Ei huojennusta 

(kauppa) 
 

 
0 % (lah-
joitus) 

 
328 917 

 
0 

 
328 917 

 
Ei huojennusta 

(lahja) 
 

 

Kohdeyrityksen tilanteessa alhainen kauppahinta suhteessa käypään ar-

voon sekä lahjaveron osittaishuojennus muodostavat kokonaisrahoitustar-

peeltaan edullisimman ratkaisun.  Tällöin luopuja saa pienen osuuden luo-

vutettavan omaisuuden käyvästä arvosta mahdollisesti verovapaana jos 

TVL 48.1 ehdot täyttyvät ja jatkajan lahjaverotusta on osittain kevennetty. 

Myös täysimääräinen lahjoitus on kokonaisrahoitustarpeeltaan edullinen 

ratkaisu, mutta tällöin tulee huomioida, ettei luopuja saa omistajavaihdok-

sen myötä omaisuudesta mitään vastiketta.  

Kokonaishuojennus ei loppujen lopuksi ole kovinkaan edullinen ratkaisu ko-

konaisrahoituksellisesti, sillä vastikkeen tulee olla yli 50 prosenttia omaisuu-

den käyvästä arvosta, jotta verotuksessa voidaan hyödyntää kokonais-

huojennus. Vastikkeen ollessa 50 prosenttia käyvästä arvosta osittais-

huojennusta soveltaen, on kohdeyrityksen tilanteessa jatkajalle raskas vaih-

toehto kokonaisrahoitustarpeen näkökulmasta. Eri verotusvaihtoehtoja tut-

kimalla huomataan, että kohdeyrityksen tilanteessa kauppahinnan määrä 
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vaikuttaa olennaisesti kokonaisrahoitustarpeeseen. Kaikista raskain vaihto-

ehto kokonaisrahoitustarpeen näkökulmasta on kauppa vähintään ¾ hin-

taan käyvästä arvosta, sillä se vastaa käytännössä normaalia kauppatilan-

netta. 

Kokonaistilanne tulee kuitenkin huomioida päätöksiä tehdessä, sillä luopu-

jan tulevaisuuden taloudellinen turvaaminen voi joissain tilanteissa vaatia 

suuremman kauppahinnan maksamista luovutettavasta omaisuudesta. Mo-

nesti sukupolvenvaihdostilanteissa painotetaan myös jatkajan näkökulmaa, 

sillä jatkajan tarvitsema kokonaisrahoituksen tarve määrittelee yleensä sen 

onko jatkajan mahdollista jatkaa yritystoimintaa.  

 

5.6 Sukupolvenvaihdoksen muut haasteet case -yrityksessä 

 

Kohdeyrityksen luopujaa ja jatkajaa haastateltiin koskien muita kuin vero-

tuksellisia ja taloudellisia haasteita omistajavaihdosprosessiin liittyen. 

Nämä muut haasteet koskevat muun muassa omistajavaihdokseen liittyviä 

käytännön järjestelyitä ja johtajuutta sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Haas-

tattelukysymykset löytyvät liitteestä 6 

Yrityksen omistajayrittäjä on kolmannen sukupolven yrittäjä, joten yrittäjyys 

on tuttua jo useamman sukupolven ajalta. Jatkajalta kysyttiin haastattelussa 

niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet päätökseen jatkaa perheyrityksen toi-

mintaa. Jatkajan mukaan yrittäjyys mahdollistaa eräänlaisen itsensä toteut-

tamiseen ja joustavuuden, jotka ovat jatkajalle tärkeitä tekijöitä tulevaa työ-

uraa ajatellen. Yrityksen tuleva jatkaja haluaa myös jatkaa perheensä elä-

mäntyötä, sillä hänen mukaansa yrityksen myyminen ulkopuoliselle taholle 

tarkoittaisi perheen elämäntyön hukkaan heittämistä. Jatkaja on myös kiin-

nostunut rakennusalasta jo opiskelujensa puolesta, joten perheyrityksen jat-

kaminen tuntuu hänestä luontevalta ratkaisulta. 

Yrityksen omistajayrittäjä on koulutukseltaan rakennusinsinööri.  Myös jat-

kaja on saanut alalle sopivan koulutuksen ja hän valmistuu pian diplomi-

insinööriksi rakennustekniikasta. Jatkajalla on uusin tietämys toimialasta, 
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mikä voidaan nähdä etuna yrityksen liiketoimintaa jatkettaessa. Opiskelui-

den ohessa jatkaja on tehnyt töitä yrityksessä ja valmistumisen jälkeen hä-

nen tarkoituksenaan on siirtyä kokonaan töihin kohdeyritykseen. Jatkaja ei 

ole ollut muiden yritysten palveluksessa, joten hänellä ei ole yrityksen ulko-

puolista kokemusta. Teoria-osuudessa mainittiin ulkopuolisen työkokemuk-

sen olevan arvokasta, mikä ei tosin kohdeyrityksen tilanteessa toteudu. 

Sukupolvenvaihdosta ei ole suunniteltu kohdeyrityksessä lähes lainkaan, 

joten mitään kirjallisia sukupolvenvaihdossuunnitelmia ei ole laadittu. Viime 

vuosien aikana kysymys yrityksen tulevaisuudesta on noussut yhä useam-

min esiin, sillä omistajayrittäjä on jäämässä eläkkeelle muutamien vuosien 

päästä. Haastattelun mukaan luopujan on hankala luopua yrityksestään, 

mikä onkin mahdollisesti yksi syy siihen, ettei sukupolvenvaihdosta ei ole 

kovin paljoa suunniteltu ennalta.  Luopujan mukaan hänelle olisi tärkeää 

turvata yritystoiminnan jatkuminen myös tulevaisuudessa ja säilyttää omis-

tus perhepiirissä. Ymmärrystä kuitenkin löytyy, jos perhepiiristä kukaan ei 

olisi halukas jatkamaan liiketoimintaa. Myös yrityksen myynti täysin ulko-

puoliselle taholle, olisi mahdollisesti yksi vaihtoehto tarpeen näin vaatiessa.  

Tietämys sukupolvenvaihdokseen liittyvästä verotuksellisesta kohtelusta oli 

sekä jatkajan että luopujan kohdalla vähäistä. Jatkaja mainitsi haastatte-

lussa yhdeksi haasteeksi verotukselliset tekijät. Myöskään muuta tietä-

mystä sukupolvenvaihdokseen ja sukupolvenvaihdosprosessiin liittyen osa-

puolilla ei ole. Tulevaisuudessa kohdeyrityksellä onkin edessään muutos-

prosessi, joka vaatii yrityksen ulkopuolista tukea. Tämän ulkopuolisen tuen 

tarpeen myös jatkaja ja luopuja tunnistivat ja totesivat omistajavaihdoksen 

vaativan ammattilaista toteutuksen avuksi.  

Jatkajalta kysyttiin millaista opastusta ja koulutusta hän toivoisi saavansa 

mahdollisiin yrityksen jatkajan ja omistajan tehtäviin. Jatkajan mielestä tär-

keää on saada käytännönkokemusta tarpeeksi pitkällä aikavälillä, jotta tär-

keät asiat ehtisi omaksua. Aikaa tulisi myös varata riittävästi, jotta prosessia 

ei tarvitsisi toteuttaa liian vähäisellä valmistelulla. Jatkajan mielestä myös 

hoidettavien tehtävien kuormittavuus sekä työtehtävien määrä eivät ole täy-
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sin selvillä. Ajankäytön suunnittelu voisi täten olla aluksi hankalaa, sillä jat-

kajalla ei ole kokemusta riittävästi. Jatkajan mielestä haasteellista on siirtää 

kaikki tieto luopujalta hänelle, sillä yritystoiminnasta luopuja on pyörittänyt 

yritystä 20 vuoden ajan. Omistajayrittäjällä on vankka kokemus ja tietämys 

kohdeyrityksen toiminnasta, joten tämä kokemuksen siirtäminen voi olla 

haastavaa ja aikaa vievää. Kuten jo aiemmin teoriaosuudessa todettiin, su-

kupolvenvaihdoksen onnistuminen vaatii etenkin onnistuneen johtajuuden 

siirron luopujan ja jatkajan välillä. (Kuusisto & Kuusisto 2008, 13) 

Omistajavaihdoksen rahoitukseen liittyen jatkajalta ja luopujalta kysyttiin, 

millaisena he itse näkevät tilanteen omistajavaihdoksen rahoituksen kan-

nalta. Mikäli sukupolvenvaihdos toteutetaan, jatkaja joutuisi mahdollisesti 

ottamaan lainarahoitusta omaisuudensiirtoa varten. Tarvittavan lainan 

määrä riippuu omistajavaihdoksen toteutustavasta, sillä kokonaisrahoituk-

sentarve voi vaihdella melko huomattavasti eri toteutustapojen välillä, kuten 

aiemmin tutkimuksessa tuli esille. Jatkajan mielestä omistajavaihdoksen ra-

hoittaminen lainarahoituksella ei muodosta estettä sukupolvenvaihdoksen 

toteutukselle. Kokonaisrahoituksen tarpeen arvioinnin kannalta onkin tärkeä 

valita sekä jatkajalle että luopujalle sopiva tapa toteuttaa omistajavaihdos. 

Tulevaisuuden näkymistä kysyttäessä, molemmat uskoivat tulevaisuuden 

olevan jatkossakin menestyksekäs. Tosin viime vuosien vahvan kasvun jat-

kuminen arvelutti molempia osapuolia, sillä toimialalla saattaa olla tulevai-

suudessa edessään taloudellisesti hankalia aikoja. Tulevaisuuden näkymät 

olivat sekä jatkajan että luopujan mielestä kuitenkin positiivisia. Mikäli yritys 

kasvaa jatkossa lisää, voi nopea kasvu tehdä organisaation johtamisen ja 

kasvun hallinnan haastavaksi. Viime vuosien aikana kasvun myötä yritys on 

kohdannut uusia haasteita lähinnä sopivan työvoiman hankintaa koskien. 

Uusia työntekijöitä on kasvun myötä rekrytoitu ja välillä työvoimasta on ollut 

suorastaan pulaa.  

Luopuja kertoo osallistuvansa yritystoimintaan mahdollisesti jossain määrin, 

etenkin heti omistajavaihdoksen jälkeen. Pääasiassa hän toimisi apuna ja 

neuvoisi jatkajaa yritystoiminnan pyörittämisessä. Yritystoiminnasta luopuja 

kertoi, ettei hän välttämättä tarvitse eikä halua vastiketta luovuttamalleen 
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omaisuudelle, mikäli se helpottaa jatkajan rahoitusjärjestelyiden toteutta-

mista. Molempien osapuolien mielestä tärkeintä on jatkaa yritystoimintaa 

elinkelpoisena ja menestyvänä tulevaisuudessa. Omistajayrittäjä mainitsi 

myös tärkeänä tekijänä työpaikkojen säilyttämisen, sillä monet yrityksen 

työntekijöistä ovat työskennelleet yrityksessä lähes yrityksen perustami-

sesta saakka. 

Haastatteluiden myötä kävi siis ilmi, että yritys tulee kohtaamaan haasteita 

tulevaisuudessa, etenkin mikäli yritys jatkaa kasvuaan samalla tahdilla kuin 

viime vuosina. Kuitenkin luopujan ja jatkajan odotukset yrityksen tulevaisuu-

desta ovat hyvin positiiviset. Myös kasvun myötä yrityksessä on odotetta-

vissa muutoksia lähivuosien aikana uusien investointien muodossa. Suku-

polvenvaihdosprosessiin valmistautuminen olisikin hyvä aloittaa jo hyvissä 

ajoin, jotta omistajavaihdos toteutettaisiin mahdollisimman onnistuneesti.  
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Yhteenveto ja johtopäätökset -kappale keskittyy tutkimuksen tutkimuson-

gelmiin vastaamiseen, tutkimuksen tulosten arviointiin sekä jatkotutkimus-

tarpeiden kartoittamiseen. Tässä tutkimuksen viimeisessä kappaleessa on 

tarkoitus koota tutkimuksen ydinasiat yhteenvedon kaltaiseksi selkeäksi ko-

konaisuudeksi, jotta tutkimuksen pääasiat tulisivat yksinkertaisella tavalla 

havainnollistettua. 

 

6.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tutkimuksen alussa, johdanto – kappaleessa määriteltiin tutkimuksen tutki-

musongelmat, joiden avulla tutkimusta rajattiin tutkimuksen kannalta oleel-

liseen suuntaan. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että ase-

tettuihin tutkimuskysymyksiin on vastattu tutkimuksessa. Seuraavassa tau-

lukossa on koottu yhteen lyhyesti vastaukset tutkimuksen johdannossa esi-

tettyihin tutkimuskysymyksiin. 

 

 Taulukko 10: Vastaukset tutkimusongelmiin 

 

Miten yksityisen osakeyhtiön 

sukupolvenvaihdos voidaan to-

teuttaa molempien osapuolien 

kannalta verotuksellisesti mah-

dollisimman onnistuneesti? 

 

Sukupolvenvaihdostilanteessa tu-

lee arvioida tilanne kokonaisuu-

tena ja muodostaa tilanteeseen 

sopiva ratkaisu tämän arvion poh-

jalta. Mikäli esimerkiksi luopuja tar-

vitsee vastiketta luovuttamastaan 

omaisuudesta, voi kyseiseen tilan-

teeseen sopia paremmin koko-

naisrahoitukseltaan kalliimpi rat-

kaisu. Kohdeyrityksen tilanteessa 

kauppahinnan alhainen määrä 

suhteessa käypään arvoon, jolloin 

lahjavero voidaan osittain huojen-
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taa, tuottaa sekä kokonaisrahoi-

tustarpeeltaan edullisimman rat-

kaisun jatkajalle että luopujalle.  

 

 

Miten case -yrityksen arvo mää-

ritetään sukupolven-vaihdosti-

lanteessa? 

 

Kohdeyrityksen arvonmääritys pe-

rustuu Verohallinnon antamaan 

ohjeeseen. Arvonmääritysmallit ei-

vät sukupolvenvaihdostilanteissa 

ole välttämättä mielekkäitä käyt-

tää, sillä yrityksen arvoa ei pyritä 

määrittämään mahdollisimman 

korkeaksi, kuten yrityskauppatilan-

teissa. Yrityksen taloudellista tilaa 

arvioitiin tutkimuksessa tilinpäätös-

tietojen ja tunnuslukujen perus-

teella. 

 

 

Millainen on omistajavaihdos-

prosessi kokonaisuudessaan? 

 

Omistajavaihdosprosessi tulee 

aloittaa riittävän ajoissa, jotta su-

kupolvenvaihdos voidaan toteuttaa 

onnistuneesti. Prosessi koostuu 

valmistelu-, toteutus- ja seuranta-

vaiheista. Monien tutkimusten mu-

kaan epäonnistuneet sukupolven-

vaihdosprosessit ovat uhka kan-

santaloudellisella tasolla, sillä per-

heyritykset muodostavat suhteelli-

sen suuren osan kaikista yrityk-

sistä kansantaloudellisella tasolla. 

Tutkimuksessa ilmeni, ettei koh-

deyrityksessä ole vielä aloitettu 

valmistelemaan tulevaa omistaja-

vaihdosta. 

 

Miten sukupolvenvaihdokseen 

voidaan valmistautua? 

 

Taloudellisesta näkökulmasta ve-

rotukselliset tekijät ovat tutkimuk-

sessa pääroolissa. Verotuksen 

suunnittelu ja sopivan toteutusta-

van löytäminen ovat tärkeitä teki-

jöitä omistajavaihdoksen onnistu-
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misen kannalta.  Verotuksen en-

nakkoratkaisun hakeminen estää 

yllättävien veroseuraamusten syn-

nyn. Verosuunnittelu on yksi kes-

keisistä sukupolvenvaihdosproses-

sin vaiheista. 

 

 

Johdannossa esitetyt tutkimuskysymykset rajasivat tutkimuksen aihetta 

kohdeyritykselle sopivaan suuntaan ja helpottivat tutkimuksen tekemistä. 

Päätutkimuskysymys on tutkimuskysymyksistä aihealueeltaan laajin ja sii-

hen vastaaminen käsittää lähes koko tutkimuksen. Tutkimuksessa käytiin 

läpi myös muita kuin taloudellisia tekijöitä, mutta pääasiassa tutkimus kes-

kittyi taloudellisten ja verotuksellisten näkökohtien tutkimiseen. 

 

6.2 Keskustelua tutkimuksen tuloksista 

 

Sukupolvenvaihdostilanteita suunniteltaessa, nousee usein esiin ensimmäi-

senä verotukselliset sekä muut taloudelliset näkökohdat, sillä sukupolven-

vaihdoksen verokohtelu poikkeaa osittain tavallisesta omistajavaihdokseen 

liittyvästä verotuksesta. Huolellisella suunnittelulla on mahdollista optimoida 

kustannuksia niin, ettei kokonaisrahoituksen tarve kasva liian suureksi jat-

kajalle. Suunnitteluvaiheessa tulisi määritellä kenen verotusta ja kokonais-

rahoituksen tarvetta järjestelyillä halutaan tukea, sillä siten osataan huomi-

oida tilanteen kannalta vaikuttavat tekijät. Jatkajalla ei välttämättä ole mah-

dollisuutta hankkia riittävästi rahoitusta sukupolvenvaihdosta varten mikäli 

kokonaisrahoituksen tarve kasvaa liian suureksi. Tällöin sukupolvenvaih-

doksen toteutusprosessi saattaa vaarantua eikä omistajavaihdosta voida 

toteuttaa. 

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelun tärkeyttä ei yleensä nähdä niin merkit-

tävänä, eikä siksi sukupolvenvaihdokseen etenkään pienissä yrityksissä 

valmistauduta riittävästi. Koko prosessin ymmärtäminen ja onnistunut toteu-
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tus vaatii huolellista suunnittelua jo vuosia ennen toteutusta. Sukupolven-

vaihdos tulisi toteuttaa vaiheittain ja jokaiseen vaiheeseen tulisi varata riit-

tävästi aikaa. Tutkimuksen näkökulma keskittyi enimmäkseen taloudellisiin 

sekä verotuksellisiin tekijöihin, mutta koko prosessin kokonaisvaltainen ym-

märtäminen kohdeyrityksen näkökulmasta, vaatii myös muiden tekijöiden 

huomiointia. Omistajavaihdokseen liittyviä muita kuin taloudellisia teemoja 

käsiteltiin tutkimuksessa haastatteluiden avulla. Haastatteluissa kävi ilmi, 

ettei omistajavaihdokseen ole varauduttu eikä osapuolilla ole tietoa proses-

sin kulusta lähes lainkaan. Kohdeyrityksessä kuitenkin tiedostettiin ulkopuo-

lisen avun tarve sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa.  

Kohdeyrityksen mennyttä taloudellista tilannetta ja mahdollista tulevaisuu-

den kehitystä arvioitiin tutkimuksessa yritystoiminnan jatkamisen näkökul-

masta. Tulevaisuuden ennakointi ja historiallisen datan läpikäynti mahdol-

listavat realistisen arvonmäärityksen ja tulevaisuuden suunnitelmien laati-

misen. Kohdeyritys on ollut viime vuosien aikana kasvuvaiheessa, jolloin 

liikevaihto on kasvanut noin miljoonalla eurolla vuosittain. Sekä jatkajan että 

luopujan näkemys yrityksen tulevaisuudesta on positiivinen ja he uskovat 

yrityksen toiminnan kasvavan myös tulevaisuudessa.   

Tutkimuksessa vertailtiin kohdeyritykselle sopivia sukupolvenvaihdoksen 

toteutustapoja taloudellisista lähtökohdista, jolloin huomioitiin etenkin vero-

tukseen vaikuttavat tekijät. Sukupolvenvaihdoksen verotusta koskien on 

säädetty erillistä lainsäädäntöä, jonka tunteminen on edellytys onnistu-

neelle sukupolvenvaihdokselle. Tutkimuksessa kohdeyritykselle määriteltiin 

arvo Verohallinnon ohjeen mukaisesti, jotta eri luovutustavoille oli mahdol-

lista arvioida kokonaisrahoituksen tarve. Arvonmääritysmalleja käytiin läpi 

teoriaosuudessa, mutta niiden käytön hyötyjä kohdeyrityksen kaltaisiin su-

kupolvenvaihdostilanteisiin voidaan myös kritisoida. Sukupolvenvaihdosten 

arvonmääritykset eroavat yrityskauppoihin sovellettavista arvonmääritys-

prosesseista, sillä tarkoituksena ei ole myydä yritystä varsinaisesti voitolla. 

Tilanteissa, joissa yritys myydään ulkopuoliselle taholle, pyritään arvonmää-

ritysvaiheessa määrittelemään yrityksen tulevaisuuden kasvupotentiaali, 

jotta yritys myytäisiin mahdollisimman hyvään hintaan.  



94 
 

Kohdeyritykselle mahdollisesti paras tapa toteuttaa omistajavaihdos olisi 

kauppa esimerkiksi 10 prosentin hintaan käyvästä arvosta, jolloin kohdeyri-

tyksen jatkaja saisi verotuksessaan osakseen osittaisen verohuojennuksen. 

Tällöin myös yritystoiminnastaan luopuva saisi jonkun verran vastiketta luo-

vuttamastaan omaisuudesta. Huomattavaa on, että kohdeyrityksen koh-

dalla esimerkiksi kokonaishuojennuksen soveltaminen ei olisi halvin vaihto-

ehto toteuttaa omistajavaihdos, vaikka verotuksessa veron määrän voi huo-

jentaa kokonaan.  

 

6.3 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimuskohteet 

 

Tutkimus on tapaustutkimus, mikä vaikuttaa tutkimustuloksen yleistettävyy-

teen. Tapaustutkimuksessa keskitytään yhteen tapaukseen, joten tutkimuk-

sen tulos pätee vain tutkittuun yritykseen. Toisaalta tapaustutkimuksen tu-

los saattaa olla esimerkkitilanne yleisestä eli mahdollisesti eri tapaukset voi-

vat saada samanlaisia tuloksia. Tutkimuksen tekemisen kannalta oma ase-

mani kohdeyrityksessä vaikutti monella tapaa tutkimuksen tekemiseen. Tie-

donsaanti oli helppoa samoin kuin havaintojen tekeminen verrattuna tilan-

teeseen, jossa yrityksen ulkopuolinen taho tekee tutkimusta.  

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan, sitä mitä tutkimuksessa on tarkoitus 

tutkia. Sisäinen validiteetti kuvaa tutkimuksen omaa luotettavuutta kun taas 

ulkoinen validiteetti liittyy tutkimustuloksen yleistettävyyteen. Tutkijan tulee 

siis arvioida tutkimuksensa teorian oikeellisuutta havaitsemalla epäluotetta-

vat lähteet.  (Metsämuuronen 2003, 35) Tässä tutkimuksessa tutkittiin pää-

tutkimusongelman mukaisesti yrityksen sukupolvenvaihdoksen toteutusta 

pienessä ja noteeraamattomassa osakeyhtiössä keskittyen verotukselli-

seen näkökulmaan. Tutkimuksen voidaan todeta olevan sisäisesti validi, 

sillä tutkimuksessa on käytetty uusinta säädettyä lainsäädäntöä ja teoria 

koostuu ajantasaisista tutkimuksista. Tapaustutkimus – menetelmällä teh-

tyä tutkimusta ei voida suoraan yleistää, sillä tutkimuksen tulos pätee vain 

tutkimuksen kohteena olevaan tapaukseen. Esimerkiksi yrityksen käyvällä 

arvolla on huomattava merkitys sukupolvenvaihdoksen toteutustapaan, sillä 
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verot määräytyvät kauppahinnan ja käyvän arvon suhteessa, joten koh-

deyritykselle sopiva toteutustapa ei välttämättä sovi toiselle yritykselle.   

Tutkimuksen empiirisen osan aineisto koostui haastatteluista ja taloudelli-

sen tiedon arvioinnista tilinpäätösaineiston perusteella. Haastatteluiden luo-

tettavuutta arvioitaessa tulee huomioida, että haastateltavat ovat esittäneet 

tutkimuksessa omat subjektiiviset näkemyksensä, joten haastattelut eivät 

anna objektiivista kuvaa kohdeyrityksestä. 

Haastatteluja tehtiin kokien yrityksen taloudellista tilaa ja sukupolvenvaih-

dosprosessiin liittyviä haasteita koskien. Haastattelujen kysymykset pohjau-

tuivat pitkälti teoriaosuudessa läpikäytyihin teoreettisiin käsitteisiin ja teori-

oihin. Taloudellisen tiedon analysoinnissa käytettiin kohdeyrityksen tilinpää-

töstietoja, joita voidaan pitää luotettavina lähteinä, sillä ne ovat virallisia ja 

julkisia standardien mukaan laadittuja asiakirjoja. Taloudellisiin sekä vero-

tuksellisiin tekijöihin liittyen, laadittiin tutkimuksessa laskelmia, jotka suori-

tettiin lainsäädännön ja tutkimuksen teorian mukaisesti. Laskelmia tulee pi-

tää kuitenkin esimerkinomaisina ja arvioperusteisina, sillä tutkimuksessa 

esitetyt laskelmat kuvaavat vain sitä hetkeä, jolloin laskelmat on laadittu.  

Tutkimusprosessin edelleen kehittämistä voitaisiin mahdollisesti jatkaa mo-

niin eri tutkimussuuntiin. Mielenkiintoista olisi tutkia vertailutasolla sukupol-

venvaihdosten onnistumisia perheyrityksissä ja niitä tekijöitä, jotka edesaut-

tavat yrityksiä omistajanvaihdosten toteutuksissa. Jatkotutkimusta sukupol-

venvaihdos -aiheesta voisi tehdä esimerkiksi tutkimalla ja vertailemalla eri 

pk-yritysten sukupolvenvaihdosten toteutustapoja ja niistä koituneita vero-

seuraamuksia. Yrityksiä voitaisiin jaotella eri ryhmiin esimerkiksi toimialojen 

mukaisesti ja näin saataisiin tietoa miten eri toimialoilla sukupolvenvaihdok-

set toteutetaan. Toisaalta parempi jako eri ryhmiin voisi perustua yrityksen 

käypään arvoon, sillä siten samankokoiset yritykset olisivat samoissa ryh-

missä ja niitä voitaisiin vertailla paremmin keskenään. Kohdeyrityksen kan-

nalta voitaisiin myös keskittyä enemmän sukupolvenvaihdoksen valmiste-

luun esimerkiksi erilaisten yritysjärjestelyiden muodossa. Tutkimuksen teo-
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riaosassa käytiin läpi muutamia yritysjärjestelykeinoja, mutta niiden paino-

arvo jäi tässä tutkimuksessa vähäiseksi, sillä tutkimuksen pääongelma kes-

kittyi sukupolvenvaihdoksen toteutustapoihin.  

Kokonaisuudessaan sukupolvenvaihdos on aiheena ajankohtainen ja siitä 

tehdään melko paljon tutkimusta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Su-

kupolvenvaihdosten määrä on ollut kasvussa viime vuosina ja omistajavaih-

dosten onnistumisen tärkeys on ymmärretty kansataloudellisesti merkittä-

vänä tekijänä.  
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Liite 3: Lahjaveron määrä I veroluokan mukaan 

 

Verotettavan 

osuuden arvo eu-

roina 

Veron vakioerä osuu-

den alarajan kohdalla 

euroina 

Veroprosentti yli-

menevästä osasta 

4 000–17 000 100 7 

17 000–50 000 1 010 10 

50 000–200 000 4 310 13 

200 000–1 000 

000 
23 810 16 

1 000 000– 151 810 19 

 

 

 

 

Liite 4: Lahjaveron määrä II veroluokan mukaan 

 

Verotettavan 

osuuden arvo 

euroina 

Veron vakioerä osuu-

den alarajan kohdalla 

euroina 

Veroprosentti ylime-

nevästä osasta 

4 000–17 000 100 20 

17 000–50 000 2 700 26 

50 000–1 000 000 11 280 32 

1 000 000– 315 280 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Liite 5: Quick ratio 
 
 
 

  
Lyhytaikaiset 
saamiset 

 
Raha- ja pank-
kisaamiset 

 
Lyhytaikainen 
vieras pääoma 

 
Quick 
Ratio 

 
2010 

                   
308 178,64    

                                 
49 127,63    

                                        
374 539,21    

                              
0,95    

 
2011 

                   
206 752,60    

                                 
60 814,04    

                                        
444 687,03    

                              
0,60    

 
2012 

                   
317 594,94    

                               
320 764,52    

                                        
632 892,15    

                              
1,01    

 
2013 

                   
411 321,47    

                               
308 065,09    

                                        
776 897,73    

                              
0,93    

 
2014 

                   
841 951,01    

                               
545 708,47    

                                        
669 869,92    

                              
2,07    

 

 

 

 

Liite 6: Luopujan ja jatkajan haastattelukysymykset 

Kysymykset luopujalle/toimitusjohtajalle koskien toimiala-analyysiä: 

1. Millaiseksi kuvailisit betoniteollisuutta toimialana? 

2. Onko toimialalla paljon kilpailua? 

3. Onko yrityksenne toimialaan nähden pieni vai suuri toimija? 

4. Miten suhdannevaihtelut ovat vaikuttaneet betonielementtien kysyn-

tään? 

5. Mitkä tekijät vaikuttavat kilpailutilanteisiin toimialalla? 

6. Onko yrityksellänne patentteja koskien betonielementtien valmis-

tusta? 

 

 



 

 

Kysymykset luopujalle koskien sukupolvenvaihdosprosessia: 

1. Miten olette valmistautuneet tulevaan omistajavaihdokseen? 

2. Kuinka paljon tiedätte sukupolvenvaihdoksen verotuksesta ja eri to-

teutustavoista? 

3. Millaisia ominaisuuksia edellytät yritystoiminnan jatkajalta? 

4. Miltä yritystoiminnasta luopuminen sinusta tuntuu? 

5. Miten olet ottanut jatkajan mukaan yritystoimintaan? 

6. Miten näet yrityksen tulevaisuuden entä oman tulevaisuutesi suku-

polvenvaihdoksen jälkeen? 

7. Miten olet suunnitellut perehdyttää jatkajan tehtäviin? 

8. Aiotko osallistua yritystoimintaan vielä eläkkeelle jäämisen jälkeen? 

 

Kysymykset jatkajalle koskien sukupolvenvaihdosprosessia: 

1. Mikä sinusta tuntuu vaikeimmalta koko sukupolvenvaihdosproses-

sissa? 

2. Miten hyvin uskot pärjääväsi yrityksen johdossa? 

3. Minkälaisia neuvoja koet tarvitsevasi, jotta voit jatkaa onnistuneesti 

yritystoimintaa? 

4. Kuinka paljon tukea uskot tarvitsevasi? 

5. Miksi haluat jatkaa perheyritystä? 

6. Uskotko koulutustaustastasi olevan hyötyä? 

7. Miten näet yrityksen tulevaisuuden? 

 

 

 


