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Tämä kandidaatintutkielman aiheena on osakeyhtiön sukupolvenvaihdos perintö- ja lah-

javerotuksessa. Aiheen kannalta tärkeimmät lainkohdat ovat perintö- ja lahjaverotuksen 

55-57 §, joissa käsitellään huojennuksen vaatimuksia, huojennuksen määrää ja huojen-

nuksen määräaikaa. Kyseiset lainkohdat ovat kuitenkin sisällöltään vaatimattomat, jolloin 

tutkielman kääntöpiste siirtyy tarkastelemaan enemmän oikeuskäytäntöä aiheeseen liit-

tyen. Lainkohtien rajallisuuden takia oikeuskäytäntö ja korkeimman oikeuden ennakko-

ratkaisut ovat erittäin tärkeässä roolissa tutkimusta tehtäessä.  

Tutkimuksen tutkimusmenetelmä on lainoppi eli oikeusdogmatiikka. Keskeisenä lähde-

aineistona on käytetty edellä mainittuja lainkohtia, oikeuskirjallisuutta, oikeuskäytäntöä 

sekä Verohallinnon ohjeita. 

Tutkielmassa saatiin selville, että osakeyhtiöiden sukupolvenvaihdos perintö- ja lahjave-

rotuksessa nojautuu suuresti korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuihin. Lisäksi monissa 

tapauksissa oikeustila ei ole selkeä, koska se on saattanut muuttua radikaalisti muutaman 

viime vuoden aikana. Tilanne ei tällöin ole ideaali veronmaksajien oikeusvarmuuden ja 

luottamuksensuojan kannalta, ja se lisää haasteita myös mahdollisen verosuunnittelun ja 

sukupolvenvaihdosten toteuttamiseen. Epävarmuuden poistamiseksi epäselvissä tapauk-

sissa on aina suositeltavaa hakea PerVL:n 39 a §:n mukaista ennakkoratkaisua Verohal-

linnolta. 
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1. Johdanto 

1.1  Tutkimuskohde 

Kandidaatintutkielman aiheena on perintö- ja lahjaverotuksen 55 § ja sen soveltaminen. 

Huojennuksen soveltamisen osalta tulkinnanvaraa on erittäin paljon. Epäselvää saattaa olla 

esimerkiksi se, mitä tarkoitetaan yritystoiminnalla, minkälaisesta yritystoiminnasta on 

mahdollista saada huojennusta, sekä mitä tarkoittaa yritystoiminnan jatkaminen. Lisäksi usein 

yritysomistukset ovat monimutkaisia, ja tässä tutkielmassa avataan myös yritysrakenteiden 

merkitystä sukupolvenvaihdoshuojennuksen kannalta. Tutkielman konkreettisimmat 

tutkimuskysymykset ovat seuraavia. 

1. Mikä on yritys tai yrityksen osa ja mikä on huojennukseen oikeuttavaa yritystoimintaa 

Ensimmäinen konkreettinen kysymys on se, mikä on yritys ja mikä on yrityksen osa. Lisäksi 

yritystoimintaa tarkastellessa suurimmat kysymykset kohdistuvat siihen, minkälainen 

yritystoiminta on kyseessä. Onko kyseessä EVL:n alaista yritystoimintaa vai TVL:n alaista 

yritystoimintaa, joka on aikaisemmassa oikeuskäytännössä vaikuttanut siihen, onko 

sukupolvenvaihdoshuojennusta mahdollista saada.  

2. Mistä yritysvarallisuudesta on mahdollista saada sukupolvenvaihdoshuojennusta 

Yritysvarallisuuden kasvaessa yritysten liiketoiminta on laajentunut ja kasvanut perinteisten 

liiketoimintamuotojen ulkopuolelle. Yrityksellä saattaa esimerkiksi olla liiketoimintaan joko 

kuuluvaa tai kuulumatonta sijoitusvarallisuutta ja muuta perinteisen liiketoiminnan 

ulkopuolista varallisuutta. Yritysvarallisuuden muodot, käyttötarkoitus ja liiketoimintaan 

liittyminen vaikuttavat siihen, mistä varallisuudesta on mahdollista saada spv-huojennusta.  

3. Mitä tarkoittaa yritystoiminnan jatkaminen ja mitkä ovat yritystoiminnan jatkamisen 

edellytykset  

Perintö- ja lahjaverolain 55 § sukupolvenvaihdoshuojennuksen yhtenä ehtona on 

yritystoiminnan jatkaminen. Tässä tutkielmassa pohditaan sitä, mitä tarkoittaa yritystoiminnan 

jatkaminen, kuka voi jatkaa yritystoimintaa ja mitä ehtoja sisältyy yritystoiminnan jatkamiseen. 
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1.2  Tutkielman rajaus 

Tutkielman ulkopuolelle on rajattu pois maa- ja metsätalouden sukupolvenvaihdostilanteet. 

Maa- ja metsätalouden varojen arvostaminen poikkeaa osakeyhtiön varojen arvostamisesta, 

joten rajaus on tarpeellinen. Lisäksi myös henkilöyhtiöt on rajattu pois tästä tutkielman piiristä, 

ja tarkasteltavana on ainoastaan osakeyhtiön sukupolvenvaihdokset perintö- ja lahjaverotuksen 

tilanteissa. Sukupolvenvaihdoksilla tässä tutkielmassa tarkoitetaan perintönä, lahjana tai 

lahjanluonteisella kaupalla tapahtuvia yritysvarallisuuden siirtoja, joissa luovuttaja luovuttaa 

osakeyhtiömuotoisen yrityksen tai sen osan yritystoimintaa jatkavalle henkilölle, joten tällöin 

aiheen ulkopuolelle rajataan myös käypää arvoa vastaavat sukupolvenvaihdosluovutukset. 

Käytännön syistä tutkielman rajallisen pituuden vuoksi tässä tutkielmassa on myös rajattu pois 

sukupolvenvaihdoksen käytännön toteuttamistavat. 

1.3  Tutkimusmenetelmät 

Tässä tutkielmassa käytetään tutkimusmenetelmänä oikeusdogmatiikkaa eli lainoppia. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella sukupolvenvaihdoshuojennuksen oikeustilaa ja 

kriteerejä sekä tulkita lakia ja käyttää tulkintojen apuna oikeuskirjallisuutta, Korkeimman 

hallinto-oikeuden ratkaisuja, hallituksen esityksiä, Verohallinnon ohjeita sekä tieteellisiä 

artikkeleja apuna käyttäen. Kyseinen lainsäädäntö on erittäin puutteellinen ja 

tulkinnanvarainen, joten vuosien varrella suuressa roolissa säännöksen tulkinnassa ja 

soveltamisessa ovat olleet Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätökset sekä 

Verohallinnon tulkinnat ja ohjeet säännökset soveltamisessa. 

1.4  Nykyinen lainsäädäntö 

Perintö- ja lahjaverotuksen 55 §:ssä pykälässä säädetään sukupolvenvaihdoshuojennuksesta. 

Kyseisen pykälän mahdollinen soveltaminen johtaa käytännössä siihen, että maksettavat 

perintö- tai lahjaveron määrä pienenee. Perintö- ja lahjaverolain 55§ 1 momentin mukaan 

perintö- tai lahjaverosta jätetään verovelvollisen Verohallinnolle ennen verotuksen 

toimittamista tekemästä pyynnöstä osa maksuunpanematta, jos seuraavat edellytykset 

täyttyvät: 

1. veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai osa niistä 

2. verovelvollinen jatkaa perintönä tai lahjana saaduilla varoilla maatalouden tai maa- ja 

metsätalouden harjoittamista tai muuta yritystoimintaa perintönä tai lahjana saadulla maatilalla 
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tai näin saadussa yrityksessä 

3. edellä 1 kohdassa tarkoitetusta maatilasta, muusta yrityksestä tai niiden osasta määrätyn 

perintö- tai lahjaveron suhteellinen osa koko verosta on suurempi kuin 850 euroa. 

Perintö- ja lahjaverotuksen 56 §:ssä säädetään veron huojennusta koskevaa maksuajan 

pidennystä. Jos maatilasta, muusta yrityksestä tai niiden osasta määrätyn perintö- tai lahjaveron 

suhteellinen osa koko verosta on 1 700 euroa tai enemmän ja jos 55 §:n 1 momentin 1 ja 2 

kohdassa mainitut edellytykset ovat olemassa, tämän veron osan maksuaikaa pidennetään 

verovelvollisen ennen verotuksen toimittamista Verohallinnolle tekemästä pyynnöstä. Vero, 

jonka maksamiseen on myönnetty pidennystä 1 momentin mukaan, kannetaan yhtä suurina, 

vähintään 850 euron määräisinä vuotuiserinä enintään kymmenen vuoden aikana. Tarkempia 

säännöksiä veron kantamisesta erissä annetaan valtiovarainministeriön asetuksella. 

Pidennetyltä maksuajalta ei peritä korkoa.  

Perintö- ja lahjaverotuksen 57 §:ssä pykälässä on tarkentavana lisätietona se, että edellä 55 ja 

56 §:ssä tarkoitetaan maatilan tai muun yrityksen osalla myös vähintään yhtä kymmenesosaa 

maatilan tai yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista tai osuuksista. Funktionalisesti 

huojennus perustuu siihen, että lahjana tai perintönä saatu omaisuus arvostetaan käypää arvoa 

alempaan arvoon. Osakkeen spv-arvo lasketaan siten, että osakeyhtiön yritysvarallisuus 

arvostetaan määrään, joka vastaa 40 prosenttia arvostamislain 4 ja 5 §:n mukaisten perusteiden 

mukaan lasketusta määrästä. Arvostamislain 4 ja 5 §:ssä säädetään osakeyhtiön osakkeen 

vertailuarvon laskemisesta, joten spv-arvo on yleensä 40 prosenttia osakkeen 

vertailuarvosta.1Julkisesti noteeratun osakkeen vertailuarvo on 70 prosenttia arvopaperin 

tilinpäätöspäivän mukaisesta päätöskurssista (ArvL 4 §). Julkisesti noteeratun osakkeen spv-

arvona käytetään siten 28 prosenttia lahjoitushetken mukaisesta osakkeen päätöskurssista (40 

prosenttia 70 prosentista).2  

 
1 Verohallinnon ohje 1495/00.01.00/2020. Julkisesti noteeraamattoman osakkeen vertailuarvo lasketaan jaka-
malla yhtiön nettovarallisuus yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrällä (ArvL 5 §). Vertailuarvoa laskettaessa 
nettovarallisuuteen luetaan yhtiön kaikkien tulolähteiden varat ja velat, jotka arvostetaan lähtökohtaisesti tu-
loverotuksessa poistamattomiin arvoihin tai vertailuarvoihin (tarkemmin ArvL 3-8 §). Varojen ja velkojen ero-
tuksena saatua nettovarallisuutta korjataan mm. vähentämällä siitä tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko. 
Lisäksi otetaan huomioon ArvL 5 §:ssä mainitut muutokset yhtiön varallisuusasemassa. Osakkeen vertailuarvoa 
rajoittaa ns. leikkurisäännös, jonka mukaan verovuoden vertailuarvo saa olla enintään 50 prosenttia korkeampi 
kuin edellisen vuoden vertailuarvo. Leikkurisäännöstä sovellettaessa otetaan oikaisuerinä huomioon ArvL 5 §:n 
mukaisesti esimerkiksi yhtiöön tehdyt uudet pääomansijoitukset. 
2 Verohallinnon ohje 1495/00.01.00/2020 luku 2.5.5 
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2. Yritys tai yrityksen osa huojennuksen edellytyksenä 

2.1  Yrityksen EVL-statuksen merkitys 

PerVL 55§:n mukaan perintö- ja lahjaverosta jätetään verovelvollisen pyynnöstä osa 

maksuunpanematta, jos veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy muu yritys tai osa siitä. 

Perintö- ja lahjaverolaissa ei ole määritelmiä yritykselle tai huojennukseen oikeuttavalle 

yritystoiminnalle, joten yrityksen määritelmää ja huojennukseen oikeuttavan yritystoiminnan 

käsitettä on tutkittava muun verolainsäädännön kautta. Perinteinen näkökulma on ollut se, että 

jos yhtiötä verotetaan EVL:n mukaan, yritys on oikeutettu sukupolvenvaihdoshuojennukseen. 

Kukkosen mukaan sukupolvenvaihdoshuojennuksen pääsääntöinen soveltamasala määräytyy 

sen mukaan, onko yhtiöön sovellettu EVL:ia.3 Perintö ja lahjaverolaissa soveltamisen 

edellytyksenä mainitun yrityksen käsitteen on tulkittu merkitsevän ammattia tai liikettä, jonka 

tulos vahvistetaan elinkeinoverolain mukaan4 Yrityksellä on käytännössä tarkoitettu 

toimintamuodosta riippumatta yritystä, jonka toiminta on varsinaista yritystoimintaa. 

Yritystoiminnan olemassaolo tulee ratkaista tapauskohtaisesti kokonaisarvioinnin perusteella 

ottaen huomioon erityisesti elinkeinotoiminnan yleiset tunnusmerkit. Siten elinkeinotoimintaa 

harjoittavan yhtiömuotoisen yrityksen, jonka tulos vahvistetaan EVL:n mukaan, on katsottu 

kuuluvan tässä tarkoitetun yrityksen käsitteen piiriin5 ja näin ollen yritys olisi oikeutettu 

sukupolvenvaihdoshuojennukseen. 

Verovuodesta 2020 alkaen kaikki osakeyhtiön toiminta maatalouden lähdettä lukuun ottamatta 

verotetaan EVL:n mukaisesti riippumatta siitä, onko kyse elinkeinotoiminnasta. 

Elinkeinotoiminnan käsitettä ei muutettu, vaan sillä tarkoitetaan jatkossakin liike- ja 

ammattitoimintaa. Yhteisömuodon perusteella elinkeinotoiminnan tulolähteessä verotetaan 

osakeyhtiön muutakin toimintaa kuin elinkeinotoimintaa.6 

Verohallinnon ohjeen mukaan liiketoiminta, jota aiemmassa oikeus- ja verotuskäytännössä on 

pidetty huojennuksessa tarkoitettuna yritystoimintana, on jatkossakin huojennuksessa 

tarkoitettua yritystoimintaa. Myös vastaavasti aiemmin huojennuksen ulkopuolisena 

toimintana pidetyt toiminnat ovat jatkossakin huojennuksen ulkopuolella. Lakimuutoksen 

 
3 Kukkonen 2010, s.470 
4 Ossa 2018, s.288 
5 Ossa 2018, s. 288 
6 Verohallinnon ohje 1495/00.01.00/2020 luku 2.5.2.1 
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vuoksi ratkaisun tekemisessä ei voida jatkossa hyödyntää osakeyhtiön tuloverotuksen 

tulolähdejakoa. Siten jatkossa sitä, että osakeyhtiötä verotetaan EVL:n mukaan, ei voida pitää 

osoituksena yhtiön luonteesta huojennussäännöksessä tarkoitettuna yrityksenä. Tulolähdejakoa 

ja huojennuksen soveltamista koskevaa aiempaa oikeuskäytäntöä voidaan edelleen soveltaa 

huojennuksen soveltamisalan säilyessä entisellään.7 

Näin ollen verovuodesta 2020 lähtien jako yritysvarallisuudessa ei enää perustu jakoon EVL:n 

ja TVL:n välillä, vaan kaikki yrityksen varallisuus verotetaan EVL:n mukaisesti. Verovuodesta 

2020 lähtien elinkeinotulolähteeseen sisältyy uusi muun omaisuuden omaisuuslaji (EVL 12 a 

§). Jos yhtiö omistaa pääasiassa vain tällaisia varoja, se voi viitata siihen, että kyse ei ole 

huojennussäännöksessä tarkoitetusta yrityksestä8. Ratkaisu on edelleen tehtävä aina 

kokonaisarviointina yhtiön toiminnan ja toiminnan laajuuden perusteella, ja edelleen on 

mahdollista, että vaikka yhtiön kaikki varallisuus kuuluu EVL:n piiriin verovuodesta 2020 

lähtien, osaan yhtiön varallisuudesta ei voida soveltaa sukupolvenvaihdoksen 

huojennussäännöksiä. 

Kuten edellä on todettu, jakoa EVL:n ja TVL:n väliseen varallisuuteen ei enää yrityksissä tehdä 

verovuodesta 2020 alkaen. Yrityksellä saattaa kuitenkin olla edelleen varallisuudessaan 

yritystoimintaan kuuluvaa  muuta omaisuutta. Kokonaisarvioinnin kriteerit eivät ole 

lainuudistuksen jälkeen muuttuneet, joten yhtiön varallisuuden kuulumista 

huojennussäännösten piiriin voidaan edelleen arvioida esimerkiksi aiemman oikeuskäytännön 

mukaan. 

KHO 2009 T 1491 tapauksessa oli kyse leipomoalan yrityksestä X Oy, jolla oli merkittävä 

TVL-tulolähde, (vuodesta 2020 lähtien muu omaisuus), noin 60 % taseesta. Yhtiötä oli 

verotettu EVL:n mukaan. KHO kumosi Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen ja katsoi, että 

PerVL 55§:ää voidaan soveltaa. Perustelujen mukaan TVL-tulolähteen tulos oli ollut vähäinen 

muuhun liikevaihtoon (alle 15 % yhtiön voitosta) nähden ja oli ollut ilmeistä, että TVL-

omaisuuserät oli hankittu elinkeinotoiminnan tuottamilla varoilla. Tämän oikeuskäytännön 

perusteella on perusteltua lähteä siitä näkökulmasta liikkeelle, että TVL:n alainen omaisuus 

voidaan eriyttää huojennuksen ulkopuolelle vain, jos se on huomattavan suuri osa yhtiön 

liiketoiminnasta tai kokonaisvaroista ja varoja ei ole hankittu EVL-toiminnan nettovaroilla.9 

 
7 Verohallinnon ohje 1495/00.01.00/2020 luku 2.5.2.1 
8 Verohallinnon ohje 1495/00.01.00/2020 luku 2.5.2.1 
9 Kukkonen 2010, s. 471 – KHO 2009 T 1491 
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Käänteisesti ajatellen huojennus voidaan jättää myöntämättä, jos pääosa yhtiön varoista kuuluu 

TVL:n tulolähteeseen, eikä varallisuutta ole hankittu yhtiön elinkeinotoiminnasta saaduilla 

tuloilla. Huojennusta ei myöskään myönnetä sellaisen omaisuuden osalta, joka on siirretty 

yhtiöön pelkästään veroedun saamiseksi10 

2.2  Arvopaperikauppa ja sijoitustoiminta 

Perintö- ja lahjaveron sukupolvenvaihdoshuojennus voidaan myöntää aktiivista ja 

laajamittaista arvopaperikauppaa harjoittavalle yhtiölle.11 Pelkkä passiivinen ja suhteellisen 

pienimuotoinen yhtiössä harjoitettu sijoitustoiminta ei ole tämän määritelmän perusteella 

huojennuksessa tarkoitettua yritysomaisuutta ja toimintaa. Molempien kriteerien, 

aktiivisuuden ja laajamittaisuuden on täytyttävä, jotta arvopaperikauppaa harjoittavaan yhtiöön 

voidaan soveltaa spv-huojennusta. Spv-huojennusta ei ole haluttu laajentaa esim. 

laajamuotoiseen, mutta passiiviseen sijoitustoimintaan, jota harjoitetaan yritysmuodossa.12 

Tällöin toiminta mahdollistaisi käytännössä yritysmuotoon mukautetun yksityishenkilön 

varallisuuden siirron huojennettuna, vaikka huojennus on nimenomaan tarkoitettu aidon 

yritystoiminnan jatkamisen turvaamiseksi.13 

Arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden osalta voi olla epäselvää, missä 

menee aktiivisen ja laajamittaisen arvopaperikaupan tai sijoitustoiminnan raja. Karkeana 

ohjeena on Juuselan ja Immosen mukaan mahdollista todeta, että arvopaperikauppaa 

harjoittavan yhtiön liikevaihdon ja taseen tulisi olla yli miljoona euroa. Lisäksi kauppoja tulisi 

olla lukumäärältään mieluimmin useita kymmeniä kuin vain muutamia14. Rajatapauksissa on 

suositeltavaa verotuskohtelun yhdenvertaisuuden varmistumiseksi hakea PerVL 39 a §:n 

mukainen ennakkoratkaisu. 

Oikeuskäytännössä on ollut esillä tapauksia, joissa on arvioitu arvopaperikauppaa harjoittavien 

yhtiöiden soveltuvuutta sukupolvenvaihdoshuojennuksiin. Ratkaisussa KHO 2006/723 

arvopaperikauppaa harjoittavaa osakeyhtiöitä oli verotettu EVL:n mukaan. Yhtiön taseessa oli 

vaihto-omaisuutena julkisesti noteerattuja sijoitusinstrumentteja noin 18 miljoonan euron 

verran. Pääasiassa arvopaperikaupoista muodostunut liikevaihto oli 4,9 miljoonaa euroa ja 

 
10 Ossa 2018, s. 290 
11 Juusela - Tuominen 2018, s. 169 
12 Juusela - Tuominen 2018, s. 170 
13 Juusela - Tuominen 2018 s. 170 
14 Juusela - Tuominen 2018 s. 175 
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tulos 1,5 miljoonaa euroa. Laajamittaisen ja aktiivisen arvopaperikaupan tunnusmerkit olivat 

täyttyneet.15 

Laajamittaisen ja aktiivisen arvopaperikaupan tunnusmerkit sen sijaan eivät olleet täyttyneet 

seuraavassa KHO 2009/3394 tapauksessa. 

KHO2009/3394 Oy:n osakekanta jakaantui 1000 osakkeeseen, josta A omisti 520 sekä hänen 

kolme lastaan kukin erikseen 160 osaketta. Yhtiö oli rekisteröity 13.5.1987. Sen toimialana oli myydä 

ja ostaa, välittää ja omistaa arvopapereita ja asunto-osakkeita sekä vuokrata asuntoja ja kiinteistöjä. Yh-

tiö voi harjoittaa konsultointi-, tuonti ja agentuuritoimintaa. A:n tarkoituksena oli lahjoittaa kullekkin 

lapselleen 100 osaketta. 

Yhtiön liikevaihto oli 2004-2007 välisenä aikana vaihdellut noin 534 000 euron ja 832 000 euron vä-

lillä. Ostojen lukumäärä vuosina 2005-2007 oli vaihdellut 11 ja 75 oston välillä. Ostot euroina olivat 

2004-2007 olleet noin 512 000 eurosta noin 613 000 euroon ja myynnit noin 507 000 eurosta 830 000 

euroon. 

Vaihto-omaisuus vuonna 2005 oli ollut 925 408 euroa ja vuonna 2006 1 031 714 euroa. Pitkäaikaista 

lainaa yhtiöllä oli vuosina 2005 ja 2006 ollut 164 824,17 euroa sekä lyhytaikaista lainaa vastaavasti 

257 247,55 euroa ja 324 544,05 euroa. 

Tilikauden 1.1.2006-31.12.2006 voitto oli ollut 154 864,70 euroa ja edellisten tilikausien voitto oli 

31.12.2006 oli ollut 546 967,48 euroa. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei aiottuihin Oy:n osakkeiden lahjoituksiin voitu näissä oloissa sovel-

taa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaihdosta koskevaa huojennussäännöstä, vaikka yhtiötä 

oli sen harjoittamasta arvopaperikaupasta saadusta tulosta verotettu elinkeinotulon verottamisesta anne-

tun lain mukaisesti. Ennakkoratkaisu. 

2.3  Vuokraustoiminta 

Vaikka tulolähdejako suurimmassa osassa osakeyhtiöitä on poistunut verovuoden 2020 alussa, 

on edelleen olemassa tiettyjä aloja, jotka edelleen verotetaan TVL:n säännösten mukaisesti. 

Yksi näistä aloista on kiinteistöjen ja osakehuoneistojen vuokraustoiminta. Asunto- ja 

kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutukset rajautuvat huojennuksen soveltamisen 

ulkopuolelle. TVL:n mukaan verotettavaa kiinteistöosakeyhtiöitä ei siten voida pitää 

huojennussäännöksessä mainittuna yrityksenä tai sen osana16. Vastaavin perustein myös pelkkä 

vuokraustoiminta jää huojennussäännöksen ulkopuolelle. Oikeuskäytäntönä kyseisestä asiasta 

on toiminut seuraava KHO:n tapaus: 

 
15 KHO 2006/723 
16 Immonen 2009, s. 152 
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KHO 1989 T 3979 Kuolinpesän varoihin sisältyvät erään osakeyhtiön osakkeet. Yhtiön harjoitti 

asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä omistamiensa liikehuoneistojen vuokraustoimintaa. Yhtiötä ei pidetty 

PerVL 63 a (nyk.55) ja 63b (nyk .56) §:ssä tarkoitettuna yrityksenä eikä kuolinpesän osakkaille myön-

netty edellä mainittujen lainkohtien verohuojennuksia. 

Viitatussa ratkaisussa tulkintaan vaikutti erityisesti se, että yhtiön vuokraamat liiketilat eivät 

olleet intressipiirin – kuten saman konsernin – eivätkä myöskään kuolinpesän varoihin 

kuuluvan yrityksen liiketoiminnan käytössä. Jos tällainen intressiyhteys on ollut olemassa, 

KHO on ollut huojennuksen soveltamisen kannalla17 

KHO 1987 T 5850 Sukupolvenvaihdosta koskevia huojennussäännöksiä voitiin soveltaa kuolin-

pesään kuuluviin osakeyhtiön osakkeisiin, kun osakeyhtiö oli vuokrannut kiinteistönsä tuotannollista 

toimintaa harjoittavalle kommandiittiyhtiölle, jonka vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuus kuului 

myös kuolinpesälle. 

Näin ollen huojennuksen soveltumisen lähtökohtana voidaan pitää sitä, että 

vuokraustoiminnalla on jonkinlainen intressiyhteys sellaiseen yritystoimintaan, jota verotetaan 

EVL:n mukaisesti. Jos yhtiön toimialana on pelkästään kiinteistöjen ja huoneistojen 

vuokraustoiminta, huojennuksen soveltaminen ei nykyisen oikeuskäytännön mukaan voi tulla 

kyseeseen. Vuokraustoiminnan rajaamista huojennussäännöksen ulkopuolelle on 

oikeuskirjallisuudessa perusteltu muun muassa sillä, että tulkintalinja on sopusoinnussa 

toiminnan jatkamiselta edellytettävän aktiivisen osallistumisvaatimuksen kanssa.18 

2.4  Holdingyhtiöt 

Holdingyhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, joka ei harjoita yritystoimintaa, vaan palvelee lähinnä 

omistajiensa tarpeita osakeomistusten hallinnointiyhtiönä. Holdingyhtiöön huojennus voi 

soveltua vain, jos sen osakkeiden omistamisen kautta tosiasiallisesti jatketaan tytär- ja 

osakkuusyhtiöissä harjoitettua yritystoimintaa19 Intressipiiriajattelun mukaisesti myös 

holdingyhtiö katsotaan PerVL 55 §:n mukaiseksi yritykseksi silloin, kun kyse on liiketoimintaa 

harjoittavan konsernin emoyhtiöstä. Ossan mukaan tällä hetkellä oikeus ja verotuskäytäntö on 

selkeä ja PerVL:n sukupolvenvaihdoshuojennus ulottuu myös välilliseen omistukseen, jossa 

perintöön tai lahjaan sisältyvät liiketoimintaa itse välittömästi harjoittaman yhtiön osakkeet, 

jos holdingyhtiö puolestaan omistaa liiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakekannan. 

 
17 Immonen 2009, s. 152 
18 Lindgren 2001, s. 115 
19 Verohallinnon ohje 1495/00.01.00/2020 luku 3.3 
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Huojennuksen soveltamisen näkökulmasta merkitystä ei ole sillä, että osaa yhtiön omistamista 

ja toimintaa palvelevista tytäryhtiöistä verotetaan TVL-tulolähteessä.20 

Konsernin emoyhtiöinä toimivia passiivisluonteisia holdingyhtiöitä ei enää automaattisesti 

veroteta elinkeinoverolain mukaan, vaikka tilanne 2000-luvun puolivälissä olikin 

vakiintumassa21. Jos luovutuksen kohteena on konsernin passiivisluonteinen holdingyhtiö, jota 

on verotettu tuloverolain mukaan, tuntuisi se Juuselan mielestä kohtuuttomalta, että 

luovutukseen ei voitaisi soveltaa perintö- ja lahjaverolain huojennuksen säännöksiä tilanteessa, 

jossa muita konserniyhtiöitä pidetään PerVL 55 §:n edellytysten täyttäminä yrityksinä. 22 

Tällaisissa tilanteissa perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta tulisi voida 

soveltaa myös konsernin emoyhtiönä olevan TVL-holdingyhtiön luovutukseen lahjana tai 

perintönä. Huojennuksen soveltumisen arvioiminen olisi siten aina tehtävä yritystoiminnan 

kokonaisuus koko konsernin kannalta huomioon ottaen. EVL-statuksen vaatimuksesta on 

voitava poiketa tapauskohtaisesti lain tarkoitus ja sukupolvenvaihdosten aito toteuttaminen 

huomioon ottaen.23 

2.5  Konserniyhtiöt ja välillinen omistus 

Tulkinnanvaraisuutta saattaa ilmetä silloin, kun yritys on osana isompaa konsernia tai 

monimutkaista välillistä omistusrakennetta. Lähtökohtana välillisessä omistuksessa on se, että 

välillisen omistuksen kautta huojennusta ei voida myöntää laajemmin kuin se myönnettäisi 

silloin, kun osakkeet omistetaan suoraan.24 Huojennus edellyttää siten, että lahjaan sisältyy 

riittävä osuus varsinaisesta yritystoimintaa harjoittavasta yhtiöstä ja että saadut osakkeet 

mahdollistaisivat yritystoiminnan tosiasiallisen jatkamisen omistaja-asemassa ja että välillinen 

omistusosuus antaa tosiasiallisesti vaikutusvaltaa esimerkiksi siihen, tapahtuuko yhtiössä 

huojennuksen menetykseen johtava jatkoluovutus.25 

Konsernin emoyhtiön asemaa voidaan tarkastella oikeuskäytännön kautta. Tapauksessa KHO 

2006:100 lahjoituksen kohteena oli konsernin emoyhtiö ja varsinaista liiketoimintaa 

harjoittivat sen osakkuusyhtiöt. Kaksi tytäryhtiötä, joita käytettiin konsernin voittovarojen 

 
20 Ossa 2018, s. 292 
21 Juusela – Tuominen 2018, s.169 
22 Juusela - Tuominen 2018, s. 169 
23 Juusela – Tuominen 2018, s. 170 
24 Ossa 2018, s.292 
25 Ossa 2018, s.292 
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sijoituspaikkana, harjoittivat arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa. Hallinto-oikeus oli 

katsonut, että huojennuksen perusteeksi ei oteta emoyhtiön osakkeiden verotusarvoa, vaan sen 

tase on purettava ja yhtiön osakkeiden vertailuarvo on laskettava kunkin tytäryhtiön oman 

taseen nettovarallisuuden perusteella. Hallinto-oikeus katsoi edelleen, että konsernin 

arvopaperikauppaa harjoittavaa yhtiötä ei voitu pitää huojennussäännösten tarkoittamana 

yrityksenä, kun otetaan huomioon ostojen ja myyntien vähäinen määrä sekä 

arvopaperivaraston alhainen kiertonopeus.26 

Korkein hallinto-oikeus viittasi lain esitöistä ilmenevään lähtökohtaan, jonka mukaan 

huojennuksen perusteena on yleensä osakkeen verotusarvo sellaisenaan, ja katsoi, että 

huojennuksen perusteeksi tulee ottaa emoyhtiön osakkeen verotusarvo. Tämän vuoksi ja koska 

lahjan kohteena olivat emoyhtiön osakkeet ja kun lisäksi arvopaperikauppaa harjoittavan 

tytäryhtiön arvopaperikaupan laajuutta koskevien tosiseikkojen perusteella tytäryhtiötä oli 

pidettävä huojennussäännöksissä tarkoitettuna yrityksenä, huojennussäännöksiä oli 

sovellettava myös tähän tytäryhtiöön.27 

Toisenlainen näkökulma on otettu päätöksessä KHO 2018:160. Päätöksessä KHO 2018:160 

huojennussäännöksessä tarkoitettuna yrityksenä ei pidetty X Oy:tä, jonka oma liikevaihto 

muodostui pääasiassa vuokratuloista ja jolla oli omistus- ja muita yhteyksiä useisiin toisiin 

osakeyhtiöihin. X Oy:n tytäryhtiöistä Z Oy harjoitti elinkeinotoimintaa. Se oli kuitenkin 

tappiollista ja sen osuutta (noin 20 %) X-konsernin liikevaihdosta KHO piti vähäisenä. 

Päätöksessä huojennukseen oikeuttavana yritystoimintana ei pidetty sitä, että X Oy ja sen 

toinen tytäryhtiö Å Oy vuokrasivat tiloja yritystoimintaa harjoittavalle Y Oy:lle. Y Oy:llä oli 

samoja omistajia, mutta se ei kuulunut konserniin eikä sen osakkeita lahjoitettu samassa 

yhteydessä. Huojennuksen edellytysten arvioinnissa ei ollut merkitystä myöskään Ä Oy:llä, 

josta X Oy omisti 48,68 prosenttia ja joka harjoitti yritystoimintaa. Lahjansaajan valituksessa 

oli esitetty, että huojennus tulisi myöntää jo sillä perusteella, että X Oy omisti yli 10 prosenttia 

yritystoimintaa harjoittavien Z Oy:n ja Ä Oy:n osakkeista ja sillä oli hallituspaikkojensa myötä 

merkittävää vaikutusvaltaa Ä Oy:n toiminnassa. KHO ei antanut Ä Oy:lle merkitystä, vaan 

totesi, että X Oy ei ollut huojennuksessa tarkoitettu yritys.28 

 
26 KHO 2006:100 
27 KHO 2006:100 
28 KHO 2018:160 
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Päätöksen mukaisesti huojennusta ei voida osittainkaan myöntää sen johdosta, että lahjoitetulla 

yhtiöllä, sen konsernirakenteeseen kuuluvilla yhtiöillä tai sen merkittävillä 

omistusyhteysyhtiöillä on yritystoimintaa ja -varallisuutta, jotka muodostavat vähäisen osan 

lahjoitettavan varallisuuskokonaisuuden liikevaihdosta ja varoista. Myöskään pelkkä 

vuokraustoimintayhteys osin samojen omistajien toisiin yhtiöihin ei muodosta 

yrityskokonaisuutta, kun lahjoituksen kohteena on vain vuokralle antavan yhtiön osakkeita, 

eikä sitä yritystä, joka varsinaista yritystoimintaa harjoittaa.29 

Siten huojennuksen soveltaminen edellyttää ensinnäkin sen selvittämistä, että lahjoitettavan 

yhtiön varoista ja toiminnasta vähäistä suurempi osa on jatkettavaa yritystoimintaa ja siihen 

kuuluvaa yritysvarallisuutta. Tätä varten tulee selvittää sekä lahjoitettavan yhtiön oma 

yritystoiminta että välillisesti omistettujen yhtiöiden toiminta ja näiden väliset toiminnalliset 

suhteet.30 

Yritysrakenteet saattavat olla keskenään erilaisia, joten välillisten monimutkaisten 

omistusrakenteiden osalta korosuu kokonaisarviointi. Huojennusta vaativan on tällöin 

selvitettävä, mikä on jatkettavaa yritystoimintaa, mitkä varat siihen kuuluvat ja mitkä varat 

ovat yritystoiminnan jatkumisessa tarpeen. 

2.6  Yrityksen osan omistaminen 

PerVL 57 §:n mukaan huojennussäännösten soveltamisen edellytyksenä on, että luovutettava 

omaisuus on vähintään 10 % yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista tai 

yhtiöosuuksista. Lisäksi vakiintuneena oikeus- ja verotuskäytännössä on ollut vakiintunut 

tulkinta siitä, että lahjan tai perinnön on kymmenen prosentin vähimmäisosan lisäksi tultava 

kokonaisuudessaan yhdeltä luovuttajalta. Tästä tulkinnasta esimerkkinä on seuraava KHO:n 

tapaus: 

KHO 1993/4934 Tapauksessa KHO 1993/4934 vanhemmat yhdessä lahjoittivat kahdelle tyttärelleen 

silloisen vähimmäisvaatimuksen (20%) mukaisesti kummallekkin yli 20% osakkeista. Kun vanhempien 

molempien vanhempien yksittäinen lahjoitus alitti 20%, huojennussäännöstä ei voitu soveltaa, vaikka 

kummankin tyttären vanhemmiltaan yhteenlaskettuna saamien osakkeiden määrä ylitti tarvittavan vä-

himmäisvaatimuksen. 

 
29 Verohallinnon ohje 1495/00.01.00/2020 luku 3.5 
30 Verohallinnon ohje 1495/00.01.00/2020 luku 3.5 
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Kyseistä oikeus- ja verotuskäytäntöä ja tulkintaa tukee myös PerVL 20.3 §, jossa todetaan, että 

eri antajilta saadut lahjat on erikseen verotettava. 

Poikkeuksena tähän pääsääntöön on tilanne, jossa osakkeet lahjoitetaan yhteislahjana 

useammalle kuin yhdelle henkilölle31. Lahjakirjaan tai testamenttiin on mahdollista ottaa 

maininta yhteislahjasta, jolloin eri lahjan- tai perinnönsaajille annettuja saantoja pidetään 

yhtenä verotuskokonaisuutena. Isotalon mukaan yhteislahjassa on kyse paljon 

sukupolvenvaihdoshuojennusta vanhemmasta lainkohdasta, jonka pääasiallinen tausta on 

veroluokan määrittelyssä ja edellytyksissä määrätä yhteisvastuullinen vero.32 

Oikeuskäytännön perusteella 10 % omistusosuusvaatimus ei ole yhteislahjan kohdalla 

henkilökohtainen lahjansaajien kesken, vaan yhteislahjan on yhteensä oltava yli 10 % 

luovutettavan yhtiön osakkeista, jotta spv-huojennusta olisi mahdollista soveltaa. Ratkaistu 

KHO 2013:11 on ottanut tähän kantaa: 

KHO 2013:11 A aikoi lahjoittaa kahdelle lapselleen yhteislahjana 10-19,2 prosenttia X Oy:n osak-

keista. Aiottuun lahjoitukseen katsottiin sisältyvän perintö- ja lahjaverolain 57 §:ssä tarkoitetulla ta-

valla vähintään yksi kymmenesosa yhtiön omistamiseen oikeuttavista osakkeista. 

Isotalon mukaan ratkaisun KHO 2013:11 jälkeen PerVL 57 §:n mukainen yrityksen osa 

voidaan täyttää yhteislahjalla, ja tämän oikeustapauksen jälkeen yhteislahjan käyttö on hänen 

mielestään yleistynyt. Tällöin yhteislahjan soveltuminen ratkaistaan varsinaista veroa 

laskettaessa ja ratkaisu siirretään huojennukseen.33 

Käytännön tasolla osakkeiden ja yhtiöosuuksien yhteisomistaminen on harvinaista, mutta 

teknisesti mahdollista. Käytännön tasolla myös yhteisomistaminen saattaa tuoda haasteita, 

jolloin yhteisomistaminen ei aina ole käytännöllisesti toimiva ratkaisu. 

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan myöskään peräkkäisiä saantoja samalta antajalta ei 

voida laskea yhteen vähimmäisosavaatimusta arvioitaessa. Tämän käytännön mukaan 

sukupolvenvaihdoshuojennusta ei voida soveltaa alle kymmenen prosentin lahjoitukseen, jotka 

lahjoitetaan eri aikoina tai eri osissa ja joita käsitellään erillisinä luovutuksina, vaikka 

lopputuloksena olisikin se, että lahjojen yhteismäärä ylittäisikin 10 %:n 

vähimmäisvaatimuksen. Esimerkiksi Ossa on kritisoinut tätä oikeuskäytäntöä ja toteaa, että 

 
31 Ks. Verohallinnon ohje Yhteislahjana tai testamentilla yhteisesti saadun omaisuuden verottaminen. 
A241/200/2016 
32 Isotalo 2016, s.9 
33 Isotalo 2016, s. 9 
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käytännön tilanteissa raja on usein liian jäykkä, koska sitä arvioidaan antaja ja saajakohtaisesti. 

Useasti esimerkiksi peräkkäisissä luovutuksissa on kyse yhdestä ja samasta 

sukupolvenvaihdoskokonaisuudesta.34 

Oikeuskäytäntö ja oikeustila on kuitenkin vakiintunut, ja tilanne on selkeä oikeuskäytännön 

kannalta siinä tapauksessa, jossa lahjanantaja on selkeästi antanut lahjat eri aikaan ja kyseessä 

on kaksi eri tapahtumaa, josta on maksettava lahjaverot erikseen. Tulkintaongelmia saattaa 

aiheuttaa sellaiset tilanteet, joissa lahjanantajan ja lahjansaajan välillä samanaikaisesti tehtyjä 

luovutuksia on mahdollista tulkita joko erillisinä tai samanaikaisina luovutuksina. Kuten 

aiemmin todettua, huojennusäännösten soveltamisen kannalta on merkityksellistä se, ovatko 

luovutuksen samanaikaisia vai käsitelläänkö niitä eriaikaisina luovutuksina. 

Tästä tilanteesta on olemassa niin sanottu ”ratkaisupari”, jossa ensimmäisenä ratkaisuna on 

KHO 2014:154.  

KHO 2014:154 A aikoi luovuttaa tyttärelleen B:lle kolmella erillisellä kauppakirjalla samassa ky-

lässä sijaitsevat vuosikymmenien ajan omistamansa kaksi tilaa ja määräalan kolmannesta tilasta. Toi-

nen tiloista käsitti vapaa-ajan asunnon, ja muut luovutettavaksi tarkoitetut alueet olivat metsämaata. 

Lahjaveron suorittamisvelvollisuus ja määrä oli tutkittava erikseen kunkin saannon osalta. 

Vastakkaiseen ratkaisuun on päädytty ratkaisussa KHO 2014:155 

KHO 2014:155 Asiassa oli ratkaistava, onko kahta siviilioikeudellisesti erillistä samojen osapuolten 

välistä kiinteistönkauppaa käsiteltävä perintö- ja lahjaverolain lahjanluontoista kauppaa koskevaa 18 

§:n 3 momenttia sovellettaessa yhtenä kokonaisuutena. Kauppojen kohteena oli asuinrakennus, tuotan-

torakennuksia, maatalousirtaimistoa sekä pelto- ja metsämaata. Kaupat oli suunniteltu tehtäväksi sa-

mana päivänä, ja kauppojen tarkoitukseksi ilmoitettiin sukupolvenvaihdos. Toinen suunnitelluista kau-

poista oli ehtojensa perusteella niin sanottu lahjanluontoinen kauppa. Korkein hallinto-oikeus katsoi, 

että näissä oloissa kysymyksessä oli yhtä ja samaa maatilakokonaisuutta koskeva yksi luovutus. Siten 

suunniteltujen kahden kaupan lahjaveroseuraamuksia oli arvioitava luovutuksen kohteena olevan maa-

tilavarallisuuden yhteenlasketun käyvän arvon ja siitä kokonaisuudessaan maksettavan kauppahinnan 

perusteella. Ennakkoratkaisu. 

Kyseisissä oikeustapauksissa ei ollut suoraan kyse sukupolvenvaihdoshuojennuksesta, mutta 

kyseinen ratkaisupari antaa suuntaa sille, minkälaisia luovutuksia on pidettävä erillisinä 

luovutuksina ja minkälaisia luovutuksia on pidettävä yhtenä luovutuskokonaisuutena. 

Urpilaisen mukaan ratkaistu KHO 2014:154 osoittaa, että kynnys osapuolten erillisiksi 

tarkoittamien oikeustoimien käsittelemiseen yhtenä kokonaisuutena on korkealla ainakin 

 
34 Ossa 2003, s. 9 
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silloin, kun luovutuksen kohteilla ei ole ilmiselvää ”toiminnallista yhteyttä”. Ratkaisussa KHO 

2014:155 oli taas Urpilaisen mukaan selkeämmin yksi taloudellinen kokonaisuus35. Tämän 

ratkaisuparin avulla on perusteltua arvioida erillisillä kauppakirjoilla tehtyjä kauppoja yhtenä 

kokonaisuutena, jos näillä erillisillä kaupoilla on selkeä toiminnallinen yhteys toisiinsa. 

2.7  Äänivallan ja äänioikeuden pidättämisen merkitys 

PerVL 57 §:n mukaan huojennussäännösten soveltamisen edellytyksenä on, että luovutettava 

omaisuus on vähintään 10 % yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista tai yhtiöosuuk-

sista. PerVL:n 57:s § ei ota kantaa siihen, miten äänioikeuden pidättäminen taikka äänivallan 

rajoittaminen vaikuttavat spv:n soveltamisen edellytyksiin. Kantaa siihen eivät ota myöskään 

PerVL:n muut sukupolvenvaihdostilanteita koskevat pykälät, joten ratkaisua tilanteelle on ha-

ettava muualta. 

Äänivaltaa ja äänioikeuden pidättämistä koskevista tilanteista on olemassa muutama oikeusta-

paus, jotka ovat osaltaan ristiriidassa keskenään. Ensimmäinen asiaa koskeva oikeustapaus on 

KHO 2015:164, joka otti kantaa tilanteeseen, jossa lahjoitettavien osakkeiden haltija pidätti 

äänioikeuden kokonaan itsellään: 

KHO 2015:164 A, joka omisti osakeyhtiön 100:sta osakkeesta 17 osaketta, aikoi lahjoittaa lapsenlap-

selleen 10 osaketta siten, että A pidättää itsellään lahjaksi annettaviin osakkeisiin liittyvän äänioikeu-

den. Lahjansaaja oli kyseisen yhtiön hallituksen jäsen ja työskenteli yhtiön palveluksessa. Äänioikeu-

den pidättämisestä johtuen lahjansaajan ei katsottu jatkavan yritystoimintaa perintö- ja lahjaverolain 55 

§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla lahjaksi saamillaan varoilla. Ennakkoratkaisu. Äänestys 4 - 1. 

Korkein hallinto-oikeus ratkaisuselosteessaan totesi 

seuraavasti: ”Sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevien säännösten soveltamisen 

edellytyksenä on, että lahjansaaja jatkaa lahjana saaduilla varoilla yritystoimintaa näin 

saadussa yrityksessä. Jos lahjoitettaviin osakkeisiin liittyvä äänioikeus jää lahjanantajalle, 

lahjansaajan ei voida katsoa jatkavan yritystoimintaa lahjana saamillaan varoilla. Asian 

arvioinnissa ei ole tässä tilanteessa merkitystä sillä seikalla, että lahjansaaja kuuluu yhtiön 

hallitukseen ja työskentelee yhtiön palveluksessa.” 

Ratkaisussa ei itsessään otettu kantaa siihen, täytyykö luovutettavien osakkeiden ääniosuuden 

olla yli vai alle 10 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Ratkaisua perusteltiin yritystoiminnan 

 
35 Urpilainen 2014, s. 5 
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jatkamisen vaatimuksella, joka ei tässä tapauksessa täyttynyt sillä perusteella, että osakkeiden 

lahjoittaja pidätti osakkeiden äänioikeudet kokonaan itsellään.36 

Toinen tuoreempi ratkaisu kyseiseen asiaan liittyen oli KHO 2020:7, jossa oli kyse erilajisista 

osakkeista. 

KHO 2020:7 A:n tarkoituksena oli lahjoittaa lapselleen B:lle 10 prosentin omistusosuus C Oy:n osak-

keista. Lahjoitettavat osakkeet oikeuttivat 2,5 prosenttiin äänistä C Oy:n yhtiökokouksessa. B:n oli tar-

koitus jatkaa lahjoituksen jälkeen C Oy:n hallituksen jäsenenä.B:n katsottiin jatkavan A:lta lahjana saa-

millaan C Oy:n osakkeilla yritystoimintaa C Oy:ssä perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 2 koh-

dassa tarkoitetulla tavalla. Ennakkoratkaisu. Äänestys 5 - 2. 

Tätä päätöstä myös perusteltiin PerVL 55 §:n 1 momentin 2 kohdalla, joka on yritystoiminnan 

jatkamiseen liittyvä lainkohta, eikä PerVL:n 57 §, joka ottaa kantaa lahjoitettavan osuuden 

vähimmäismäärän vaatimukseen. Lisäksi päätöstä perusteltiin OYL:n säännöksillä, KHO:n 

aikaisemmalla käytännöllä ja lainvalmisteluaineistosta tehdyillä havainnoilla.37 

Uusimmassa Verohallinnon ohjeessa on myös otettu kantaa tähän tuoreeseen päätökseen. 

Verohallinnon ohjeen mukaan, jos lahjana saatavien osakkeiden äänioikeus jää edelliselle 

omistajalle, jatkamisedellytys ei täyty. Tämä ohjeen kohta on linjassa ratkaisun 2015:164 

kanssa, jossa äänioikeus jäi siis kokonaan lahjanantajalle. Uutena kohtana ohjeeseen on otettu 

kohta, jossa todetaan seuraavasti: Jos lahjansaaja kuitenkin saa lahjaksi PerVL 57 §:ssä 

tarkoitetun osuuden yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista ja niiden tuottaman 

äänivallan, huojennusta voidaan päätöksen KHO 2020:7 mukaisesti soveltaa riippumatta siitä, 

kuinka suuren osuuden yhtiön äänivallasta nämä osakkeet tuottavat.38 Ohjeessa viitataan 

tuoreeseen KHO 2020:7 ratkaisuun, jota jo käsiteltiin yläpuolella. 

Verohallinnon ohjeesta ja kyseisestä KHO 2020:7 saa sellaisen käsityksen, että äänivallan 

prosentuaalisella määrällä ei asiassa ole merkitystä, vaan merkitystä on sillä, jatkaako 

lahjansaaja tosiasiallisesti yritystoimintaa vai ei. Jonkinlainen kriteeri on kuitenkin olemassa, 

ja se kriteeri näyttäisi olevan se, että lahjanantaja ei saa pidättää itsellään kokonaan 

äänioikeutta, vaan edes pieni osa äänioikeuden antamisestä riittäisi siihen, että 

huojennussäännöksen edellytykset täyttyvät. Verohallinnon ohjeen perusteella 

 
36 KHO 2015:164 
37 KHO 2020:7 
38 Verohallinnon ohje 1495/00.01.00/2020 luku 2.5.4 
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huojennussäännöksen edellytykseen riittäisi esimerkiksi ainoastaan 0,1% yhtiön osakkeiden 

äänioikeudesta, jos Verohallinnon ohjetta tulkitsee sanatarkasti.  

Penttilä on ottanut kantaa tähän oikeustapaukseen ja todennut, että Verohallinto teki liian 

pitkälle meneviä johtopäätöksiä KHO 2015:154 ratkaisuun liittyen äänioikeuden merkityksestä 

huojennusäännöksen soveltamisessa39. Toki uusimmassa Verohallinnon ohjeessa kyseistä 

kohtaa on muutettu kuten ylempänä jo todettua, mutta on aiheellista kysyä, onko 

huojennussäännöstä mahdollista soveltaa riippumatta siitä, kuinka suuren osuuden yhtiön 

äänivallasta nämä osakkeet tuottavat, kuten ohjeessa todetaan. 

Näiden oikeustapausten perusteella on selkeätä ja perusteltua todeta, että minkäänlaista 10 % 

prosentin rajaa äänioikeudelle ei ole spv-huojennuksen edellytysvaatimuksena. 2.5 % rajaa 

voisi pitää ratkaisun KHO2020:7 perusteella jollain tasolla minimivaatimuksena, mutta 

ratkaisuissa ei otettu kantaa äänioikeuden prosenttimäärään tai minimivaatimukseen, joten 

äänioikeuden minimirajaa on mahdotonta sanoa nykyisen oikeuskäytännön perusteella. 

Tilanteet on käsiteltävä tapauskohtaisesti, ja painoarvoa on siirrettävä tulevissa ratkaisuissa 

äänioikeuden minimirajojen ja prosenttimäärien sijasta kokonaisarviointiin ja tosiasialliseen 

arviointiin siitä, jatkaako osakkeiden saaja tosiasiallisesti yritystoimintaa vai ei. 

2.8  Huojennukseen oikeuttava varallisuus 

Spv-huojennuksen lähtökohtana on PerVL:n 55 §, jonka mukaan osakeyhtiön yritysvarallisuus 

arvostetaan määrään, joka vastaa 40 % mainitun lain 4 ja 5 §:n mukaisten perusteiden mukaan 

lasketusta määrästä. Tilanne on mutkaton siinä tapauksessa, jos yrityksellä on ainoastaan 

elinkeinotulolähteen tuloa ja elinkeinotulolähteen mukaista varallisuutta. Lähtökohta on 

monimutkaisempi, jos yrityksellä on taseessaan sekä EVL:n mukaista varallisuutta, että muuta 

omaisuutta ja varallisuutta, jota ei lueta EVL:n omaisuuden alaan tai piiriin. 

 
39 Penttilä 2020, sekä Verohallinnon ohje A56/200/2017. Tässä Verohallinnon nyt vanhentuneessa sukupolven-
vaihdoksiin liittyvässä ohjeessa luki seuraavasti. ”Kun huojennuksen soveltaminen edellyttää jatkamista ja jat-
kaminen ratkaisun KHO 2015:154 mukaisesti vaatii myös omistajanvallan käyttämistä, ei huojennus sovellu 
myöskään silloin, kun lahjansaajan yhtiöstä omistamien osakkeiden tuottama äänivalta on niin vähäinen, ettei 
niiden kautta tosiasiallisesti voida jatkaa yritystoimintaa omistajana. Tällaisia tilanteita ei ole perusteltua arvi-
oida äänioikeuden pidätyksestä poiketen. Huojennuksessa tarkoitettuun toiminnan jatkamiseen vaadittava 
omistaja-asema on olemassa, kun huojennusta vaativalla lahjansaajalla on vähintään 10 prosentin äänivalta 
yhtiössä. Tätä vähäisemmällä äänioikeudella ei jatkajalle voida katsoa muodostuvan sellaista asemaa, joka 
täyttäisi jatkamisen edellytykset.” Tämä ohjeen kohta käytännössä tarkoitti sitä, että alle 10% äänivalta yhti-
össä ei täytä yritystoiminnan jatkamisen edellytyksiä, ja näin ollen sukupolvenhuojennusta ei voitaisi myöntää. 
Ohjetta on sittemmin korjattu, ja ohjeeseen on otettu tekstissä mainittu kohta, jossa on otettu kantaa ratkai-
suun KHO 2020:7 ja muokattu ohjetta tähän ratkaisuun nojautuen. 
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Kysymyksenasettelu tässä tilanteessa on se, että kohdistuuko spv-huojennus yrityksen koko 

omaisuuteen vai mahdollisesti ainoastaan EVL:n alaan kuuluvaan omaisuuteen. 

Aikaisemmin voimassa olleen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan, jos osakeyhtiö on 

harjoittanut elinkeinotoimintaa, sen koko varallisuuteen on sovellettu perintö- ja 

lahjaverotuksen spv-huojennusta40. Näin ollen, jos aikaisemmin käsitellyt spv-huojennuksen 

kriteerit osakeyhtiön kannalta ovat täyttyneet, huojennuksen ulkopuolelle ei ole jätetty 

elinkeinotoimintaan liittymätöntä muuta omaisuutta ja yhtiön muuta varallisuutta. Esimerkiksi 

ratkaisussa KHO 2006 T 3565 (ei julk.) muun omaisuuden arvo oli alle 5 % taseen 

loppusummasta, ja ratkaisussa KHO 2009 T 1491 (ei julk.) yhtiön taseen varallisuudesta 60 % 

kuului muun omaisuuden lähteeseen. Tästä linjasta on poikettu ratkaisussa KHO 2018:163, 

jossa huojennus kohdistettiin kuitenkin vain yhtiön varsinaisen elinkeinotoiminnan varoihin: 

KHO 2018:163 Lääkäri A harjoitti toimintaansa täysin omistamansa B Oy:n muodossa. A:n oli tar-

koitus luovuttaa B Oy:n osakkeita 12,2 prosenttia kullekin alalle kouluttamattomalle ja sillä työskente-

lemättömälle lapselleen, jotka oli tarkoitus valita B Oy:n hallituksen jäseniksi. B Oy:n lääkäritoimintaa 

oli verotettu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain nojalla ja vuokraus- ja sijoitustoimintaa tulove-

rolain nojalla. B Oy:n henkilökohtaisen tulolähteen tulot ovat olleet sen elinkeinotoiminnan tuloihin 

verrattuna vähäisiä. B Oy:n henkilökohtaisen tulolähteen varojen sekä sen omistamien tuloverotuksessa 

elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluviksi katsottujen taulujen ja juhlarahojen osuus B Oy:n taseen 

bruttovaroista oli kirjanpitoarvoltaan 81,7 prosenttia ja käyvältä arvoltaan 93 prosenttia. Yhtiön varalli-

suus koostui siten lähes täysin sen elinkeinotoiminnan ulkopuolisista varoista. Näiden varojen ei ollut 

osoitettu olevan tarpeen B Oy:n elinkeinotoiminnan harjoittamisessa tai sen jatkamisen tai työpaikko-

jen säilymisen turvaamisessa yrityksen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Kun lisäksi otettiin huomi-

oon A:n työpanoksen vaikutus B Oy:n toimintaan sekä verovelvollisten yhdenvertaisuus, kuvatuissa 

olosuhteissa yhtiön edellä mainittuja varoja ei pidetty perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 2 

kohdassa tarkoitettuina varoina eikä niitä tullut ottaa huomioon laskettaessa osakeyhtiön yritysvaralli-

suutena maksuunpanematta jäävän veron osaa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 2 momentin mukaisesti. 

Ennakkoratkaisu ajalle 12/2018 - 08/2019. Äänestys 3 - 2. 

Ratkaisussa perusteluissa on mainittu se, että yhtiön henkilökohtaisen tulolähteen varojen sekä 

yhtiön omistamien taulujen ja juhlarahojen osuus taseen bruttovaroista on kirjanpitoarvoltaan 

81,7 % ja käyvältä arvoltaan 93 %. Asiassa ei lisäksi ole käynyt ilmi, että yhtiö tarvitsisi 

henkilökohtaisen tulolähteen varoiksi luettuja varoja taikka kysymyksessä olevia tauluja tai 

juhlarahoja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen tai sen jatkamisen tai työpaikkojen säilymisen 

turvaamiseen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. KHO:n mielestä yhtiön varallisuus on 

 
40 Nykänen 2019, s.3 
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koostunut lähes täysin sen elinkeinotoiminnan ulkopuolisista varoista, joille ei ole osoitettu 

edellä mainittua tarkoitusta, ja näin ollen yhtiön muuta omaisuutta olevaa varallisuutta ei tule 

ottaa huomioon laskettaessa osakeyhtiön yritysvarallisuutena spv-huojennusta laskettaessa.41 

Nykäsen mielestä ratkaisu on merkittävä sen takia, koska siinä otettiin ensimmäistä kertaa 

kantaa siihen, luetaanko osakeyhtiön elinkeinotoimintaan liittymättömät varat PerVL 55.1 § 2 

kohdan mukaisiksi yritystoiminnan varoiksi, joilla jatketaan yritystoimintaa42. Lain tarkka 

sanamuoto mainitsee ainoastaan yritysvarallisuuden, joten ratkaisu on myös lain sanamuodon 

tulkinnan kannalta merkittävä. 

Kyseisessä oikeustapauksessa jouduttiin myös suorittamaan niin sanottu taseaukaisu. 

Tapauksessa 93 % varoista ei liittynyt elinkeinotoimintaan. Nykäsen mukaan tästä ratkaisusta 

ei voi kuitenkaan päätellä sitä, että taseaukaisulle olisi olemassa jokin tietty raja, ja kuinka suuri 

muuhun kuin elinkeinotoimintaan liittyvien varojen osuus yhtiön kokonaisvaroista saa olla. 

Nykäsen mukaan kuitenkin taseaukaisun kynnys on korkealla ja muun omaisuuden osuus 

yhtiön varoista on oltava selvästi yli puolet ja todennäköisesti lähempänä 100 %:a kuin 50 %:a. 

43 Se, milloin taseaukaisu on tehtävä, on ratkaistava tapauskohtaisesti. 

Kyseinen ratkaisu on linjaratkaisu ja antaa suuntaviivoja siihen, kuinka paljon yrityksen 

taseesta ja varallisuudesta saa olla muuta omaisuutta, jotta koko yrityksen varallisuus voitaisiin 

lukea huojennuksen piiriin. Aikaisemmin mainittu oikeustapaus KHO 2009 T 1491, jossa 

muuta kuin yritysvarallisuutta oli 60 % yhtiön taseesta näyttäisi olevan alarajana sille, että 

ylipäätään olisi mahdollista harkita huojennuksen soveltamista vain yritysvarallisuuteen. 

Edellä mainitussa oikeustapauksessa KHO 2018:163 muuta kuin yritysvarallisuutta oli 93%, 

joka on tämän oikeustapauksen perusteella suuntaa-antava luku sille, kuinka paljon muuta 

omaisuutta yrityksen taseessa ei saa olla, jos haluaa spv-huojennuksen koko osakeyhtiön 

varallisuudelle. Oikeustila on mielestäni hutera, koska kyseinen linjaratkaisu on ensimmäinen 

ja muita ratkaisuja tai oikeuskäytäntöä siitä, kuinka paljon muuta omaisuutta saa olla, jotta spv-

huojennusta ei sovellettaisi osakeyhtiön koko varallisuuteen, ei ole. Lisäksi tilanteet on 

ratkaistava aina tapauskohtaisesti, ja otettava myös muita seikkoja huomioon kuin pelkästään 

tiukat rajavaatimukset, kuten se, miten muu omaisuus on hankittu, onko muu omaisuus 

minkäänlaisessa roolissa yrityksen elinkeinotoiminnassa, sekä se, mitä vaikutuksia ja haasteita 

 
41 KHO 2018:163 
42 Nykänen 2019, s.7 
43 Nykänen 2019, s. 7 
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sukupolvenvaihdokselle mahdollinen muun omaisuuden poissulkeminen huojennuksen piiristä 

aiheuttaa. 
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3. Yritystoiminnan jatkaminen 

3.1  Luovutuksen saaja 

Perintö- ja lahjaverotuksen 55 §:n mukaisen huojennuksen saamisen edellytyksenä on, toisin 

kuin tuloverotuksessa TVL 48.1 §:n 3 kohdan mukaan, että verovelvollinen jatkaa 

yritystoiminnan harjoittamista. Saajan ei myöskään tarvitse olla luopujan sukulainen, toisin 

kuin edellä mainitussa TVL:n pykälässä, jossa huojennuksen saaminen edellyttää tiettyä 

sukulaisuussuhdetta. Sukulaisuussuhteella on kuitenkin merkitystä siinä, kuinka paljon 

mahdollista veroa tulee maksettavaksi veroluokkajaon kautta. Lain esitöissä on todettu, että 

verovelvollisen on esitettävä selvitys yritystoiminnan jatkamisesta, jotta saadaan selville, kuka 

tai ketkä ovat yritystoiminnan jatkajia. Pääsääntöisesti yritystoiminnan jatkajana on 

luonnollinen henkilö, mutta huojennussäännöksissä tai lain esitöissä ei suoranaisesti vaadita, 

että huojennuksen saajan tulee olla luonnollinen henkilö, joten tietyin edellytyksin myös 

oikeushenkilöt tai kuolinpesä voivat olla luovutuksensaajia. 

3.2  Yritystoiminta ennen luovutusta 

Yritystoiminnan jatkaminen lahjana tai perintönä saaduilla varoilla edellyttää, että 

yritysvarallisuutta on käytetty yritystoiminnassa välittömästi ennen luovutusta. Huojennuksen 

edellytykset eivät täyty, jos yritystoiminta on aikaisemmin loppunut, ja luovutuksensaaja 

aloittaa yritystoiminnan uudelleen. Jos yritystoiminta on kuitenkin pakottavasta syystä 

keskeytynyt ennen luovutusta, ei keskeytyminen estä huojennussäännöksen soveltamista.44 

Verohallinnon ohjeessa pakottavana syynä on mainittu esimerkiksi yrittäjän työkyvyttömyys. 

Lisäksi yritystoiminnan keskeytymisen aikakriteerinä on samaisessa ohjeessa mainittu yli 

vuoden kestänyt yritystoiminnan keskeyttäminen45. Seuraavassa oikeustapauksessa perintö- ja 

lahjaveron huojennussäännöstä ei voitu soveltaa, koska maatilan omistaja ei ollut harjoittanut 

tilalla maataloutta moneen vuoteen ennen spv-luovutusta. Vaikka kyseinen oikeustapaus ei 

koske osakeyhtiöitä, kyseistä oikeus- ja verotuskäytäntöä on mahdollista sovellettavan myös 

osakeyhtiöiden osalta. 

 
44 Verohallinnon ohje 1495/00.01.00/2020 luku 2.5.4 
45 Verohallinnon ohje 1495/00.01.00/2020 luku 2.5.4 
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 KHO 2000:69 Vuonna 1933 syntynyt Y oli saanut 24.3.1997 kuolleen puolisonsa jälkeen kes-

kinäisellä testamentilla maatilan. Laaditun perukirjan mukaan perintö- ja lahjaverolain 55 ja 56 §:ssä tarkoitettua 

huojennusta oli vaadittu sillä perusteella, että puoliso oli harjoittanut maataloutta. Y oli verotuksen oikaisulauta-

kunnassa ja lääninoikeudessa esittänyt, miten tilaa viljellään ja pidetään kunnossa saatavien EU-tukien edellyttä-

mällä tavalla. Hänen puolisonsa vuodelta 1996 antaman maatalouden veroilmoituksen mukaan tilalta oli saatu 

kaikkiaan 7 290 mk tuloa kauranmyynnistä sekä 13 050 mk erilaisia tukia. Edelleen veroilmoituksesta ilmeni, 

että kaikki työt oli teetetty ulkopuolisella henkilöllä, mistä oli aiheutunut 9 740 mk:n menot. Y oli tehnyt X:n 

työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa 15.5.1997-14.5.2002 väliseksi ajaksi maiseman hoitoa ja kehittämistä 

koskevan sopimuksen tilan koko peltoalasta. Sen perusteella Y sai maatalouden ympäristötuen perustuen lisäksi 

erityistukea. Vuodelta 1997 oli veroilmoituksen mukaan saatu vain maatalouden tukea 14 842 mk ja vastaavat 

palkkausmenot olivat olleet 2 740 mk. 

Edellä mainituissa olosuhteissa Y:n ei katsottu harjoittavan maataloutta perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä edelly-

tetyllä tavalla. Y:n osallistumisella tilan töihin ja peltojen kunnossapitoon ei ollut asiassa ratkaisevaa merkitystä, 

kun tilan omistajan toimesta varsinaista tuottavaa maataloutta ei tilalla ollut moneen vuoteen harjoitettu. Myös-

kään saman lain 56 §:n mukaista veron maksuaikaa koskevaa säännöstä ei voitu soveltaa. 

Toinen aiheeseen liittyen ja tulkinnallisesti mielenkiintoisempi tapaus on Oulun hallinto-

oikeuden oikeustapaus 24.11. 2010 10/0543/2. Hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, että X 

Oy oli vuonna 2005 tapahtuneen liiketoiminnan myynnin jälkeen jatkanut edelleen 

kilpailukiellon salliman pienimuotoisemman liiketoiminnan harjoittamista. Yhtiö oli lisäksi 

laajentanut liiketoimintaansa uusille toimialoille. X Oy:n tarkoituksena oli kilpailukiellon 

päätyttyä aloittaa uudelleen myös kilpailukiellon vuoksi keskeytyneenä ollut toiminta. 

Tuloverotuksessa yhtiötä oli verotettu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan. 

Edellä todetuissa oloissa X Oy:tä oli pidettävä perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä tarkoitettuna 

yrityksenä, vaikka yhtiön varsinaiseksi elinkeinotoiminnaksi katsottavan toiminnan tulot olivat 

olleet vähäiset verrattuna sen kiinteistöjen vuokrauksesta ja myynneistä saamiin tuloihin. 

Myöskään se, että sukupolvenvaihdoksen kohteena oleva yhtiö oli vain vähäisessä määrin 

välittömästi jatkanut sitä yritystoimintaa, jossa varallisuus oli kertynyt, ei muodostanut estettä 

huojennuksen myöntämiselle. 

Mielestäni tässä ratkaisussa keskeisessä osassa on X Oy:n saama kilpailukielto, joka on estänyt 

kyseistä yhtiöitä harjoittamasta sitä liiketoimintaa, joka sillä on aikaisemmin ollut. Tämä 

kilpailukielto on verrattavissa siihen yritystoiminnan keskeytymisen pakottavaan syyhyn, joka 

oli aikaisemmin mainittu Verohallinnon ohjeessa. Ratkaisussa itsessään ei mainita 

yritystoiminnan keskeytymistä ratkaisuun vaikuttavana syynä todennäköisesti sen takia, koska 

yritystoiminta itsessään ei ollut keskeytynyt, se oli vain rajoittunut ja muuttunut todella 
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merkittävästi. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön mukaan yritystoiminta oli muuttunut 

vuokraustoiminnaksi, johon ei olisi mahdollista soveltaa perintö- ja lahjaverotuksen 

huojennussäännöksiä. Mutta yritystoiminta oli muuttunut merkittävästi juuri kilpailukiellon 

takia. Yhtiön tarkoituksena oli laajentaa liiketoimintaa ja kilpailukiellon päätyttyä vuonna 2010 

aloittaa myös kilpailukiellon vuoksi keskeytyneenä ollut toiminta, joka viittaisi siihen, että 

yritystoiminnan muutos olisi juuri johtunut kyseisestä kilpailukiellosta, jota tässä kontekstissa 

voitaisiin pitää pakottavana syynä yritystoiminnan muutoksessa. 

Lisäksi huojennuksen saaminen ei välttämättä edellytä sitä, että yrityksen omistaja on itse 

henkilökohtaisesti harjoittanut yritystoimintaa ennen yrityksen luovutusta. Yritystoiminnan 

voidaan katsoa jatkuvan siinäkin tapauksessa, että esimerkiksi yhtiöön kuuluvaa 

yritysvarallisuutta on käytetty yritystoiminnassa vuokrasopimuksen nojalla. Luovuttajan ei 

myöskään ole tarvinnut toimia yrityksen toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä tai muissa 

yhtiön johtotehtävissä 46 Perintö- ja lahjaverolaissa ei ole myöskään säännöksiä olemassa siitä, 

kuinka pitkään luovuttajan on täytynyt omistaa luovutettavat osakkeet, jotta huojennuksen 

soveltaminen olisi mahdollista. 

3.3  Yritystoiminta luovutuksen jälkeen 

PerVL:ssa ei ole tarkemmin määritelty, mitä yritystoiminnan jatkamisella 

sukupolvenvaihdoksenyhteydessä tarkoitetaan. Oikeuskäytännön perusteella voidaan 

kuitenkin todeta, että yritystoiminnan jatkamisella tarkoitetaan henkilökohtaista osallistumista 

yhtiön liiketoiminnan johtamiseen yrityksessä. Verohallinnon ohjeen mukaan 

luovutuksensaajan on jatkettava yritystoimintaa välittömästi luovutuksen jälkeen. Jatkuvuuden 

katsotaan toteutuvan myös tilanteissa, joissa yritystoiminnan jatkaminen viivästyy tilapäisen, 

esimerkiksi asevelvollisuuden suorittamiseen tai opiskeluun perustuvan esteen vuoksi. Näissä 

tapauksissa on lahjansaajan huojennuksen saamiseksi jatkettava yritystoimintaa heti esteen 

lakattua, kuitenkin viimeistään noin vuoden kuluttua lahjoituksesta.47 

Lisäksi Verohallinnon ohjeen mukaan yritystoiminnan jatkaminen edellyttää 

luovutuksensaajan henkilökohtaista osallistumista yhtiön liiketoiminnan johtamiseen 

yrityksessä sekä omistajavallankäyttöä lahjana saadun osakeomistuksen perusteella. 

Luovutuksensaajan katsotaan ilman eri selvitystä jatkavan yritystoimintaa 

 
46 Verohallinnon ohje 1495/00.01.00/2020 luku 2.5.4 
47 Verohallinnon ohje 1495/00.01.00/2020 luku 2.5.4 
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huojennussäännöksessä tarkoitetulla tavalla, jos luovutuksensaaja työskentelee luovutuksen 

jälkeen yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä tai toimitusjohtajana ja käyttää lahjana 

saatujen osakkeiden äänivaltaa yhtiössä.48 Andersson on sitä mieltä, että oikeuskäytännössä on 

perustellusti otettu se kanta, että yrityksen hallituksen jäsenyys riittää antaman huojennuksen49  

Tulkinta- ja ongelmatilanteita saattaa syntyä silloin, kun luovutuksensaaja ei työskentele 

luovutuksen jälkeen yhtiön hallituksessa varsinaisena jäsenenä tai toimitusjohtajana. 

Verotuskäytännön perusteella luovutuksensaajan hallituksessa tai toimitusjohtajana 

toimiminen ei kuitenkaan ole ehdoton edellytys huojennuksen saamiselle.50 Tästä yhtenä 

esimerkkinä on tapaus KHO 2014:92. 

KHO 2014:92 Talouspäällikön, joka vastasi perheyhtiön ulkoisesta laskennasta ja sen kehit-

tämisestä sekä henkilöstö- ja palkkahallinnosta ja joka lisäksi kuului yhtiön johtoryhmään, 

voitiin katsoa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin jatkavan lah-

jaksi saamillaan varoilla yritystoimintaa, vaikka hän ei kuuluisi yhtiön hallitukseen. 

Niemisen mukaan KHO 2014:92 omaksuma käytännön näkökohtia korostava tulkintalinja on 

hyvin perusteltu. Hänen mukaansa sukupolvenvaihdoshuojennuksen joustava ja 

verovelvollismyönteinen tulkinta myös omalta osaltaan vähentää paineita perintö- ja 

lahjaveron uudistamiselle tai poistamiselle, jollaisia vaatimuksia on viime vuosina ollut usein 

julkisessa keskustelussa.51 

Oikeuskäytännössä myös emoyhtiön hallituksessa toimiminen on tulkittu riittävän aktiiviseksi 

yritystoiminnan harjoittamisen tilanteessa, jossa lahjansaajat eivät toimineet liiketoimintaa 

harjoittavien tytäryhtiöiden hallituksessa, vaan ainoastaan lahjoituksen kohteena olevan 

emoyhtiön hallituksessa. Tästä esimerkkinä on oikeustapaus HAO 2005 05/0448/3. 

HAO 2005:05/0448/3 Isä lahjoitti kahdelle tyttärelleen omistamiaan konsernin emoyhtiön osakkeita. 

Emoyhtiöllä oli kymmenen tytäryhtiötä. Lahjansaajat toimivat emoyhtiön hallituksessa, mutta eivät 

tytäryhtiöiden hallituksissa. Kun lahjansaajat käyttivät omistajanvaltaa tytäryhtiöissä emoyhtiön kautta 

ja kun he käsittelivät myös tytäryhtiöiden asioita emoyhtiön hallituksessa, heidän katsottiin jatkavan 

yritystoimintaa lahjana saadussa yrityksessä. Lahjoituksiin tuli soveltaa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 

huojennussäännöstä myös tytäryhtiöiden liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden osalta. Ennakkorat-

kaisu. 

 
48 Verohallinnon ohje 1495/00.01.00/2020 luku 2.5.4 
49 Andersson 2004, s.9 ks. myös Lindgren 2014 s. 7 
50 Juusela - Tuominen 2018, s.216 
51 Nieminen 2014, s.4–5 
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Hallintoneuvostossa toimimista ei ole pidetty riittävänä seuraavassa oikeustapauksessa: 

KHO 2016:173 A aikoi lahjoittaa kahdelle lapselleen kummallekin erikseen 10 prosenttia X 

Oy:n osakkeista. Lahjansaajat oli tarkoitus valita X Oy:öön perustettavaan hallintoneuvos-

toon. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lahjansaajat eivät jatkaneet yritystoimintaa perintö- 

ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla eikä heille voitu myöntää tuohon 

lainkohtaan perustuvaa sukupolvenvaihdoshuojennusta. Ennakkoratkaisu. Äänestys 4 - 1. 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden pääasiallisena perusteluna oli se, että hallintoneuvoston 

rajallisen lakisääteisen merkityksen vuoksi hallintoneuvoston jäsenyydelle ei voida antaa asian 

arvioinnissa samaa merkitystä kuin hallituksen jäsenyydelle tai toimitusjohtajan tehtävälle. 

Kyseinen oikeustapaus muutti myös vallinnutta oikeuskäytäntöä ja oikeustilaa merkittävästi. 

Aikaisemman oikeuskäytännön mukaan hallintoneuvoston jäsenyys oli riittävä kriteeri spv-

huojennukselle. 

Lisäksi on myös muistettava, että vaikka yritystoiminnan jatkaminen on usein rajattu 

päätäntävallan käyttämiseen ja eri hallintoelimien jäsenyyteen ei hyväksyttävää toimintaa ole 

pelkästään passiivinen hallituksessa toimiminen tai toimitusjohtajan asema. Yritystoimintaan 

osallistumista arvioitaessa on otettava huomioon myös osakkaan osallistumisen laatu ja 

laajuus. Osallistumisen ja päätäntävallan ohella ratkaisevia mittareita voivat olla esimerkiksi 

rahoituspanos ja koulutus. Lisäksi osakkaan on aidosti kannettava yritystoiminnassa oleva 

riski, joka tarkoittaa sitä, että omistuksen on mahdollistettava osallisuus voittoihin ja 

tappioihin. Juuselan mukaan passiivinen osakkeiden omistaminen ei täytä aktiivista 

jatkamisedellytystä52. Lakari on sitä mieltä, että toiminnan jatkaminen edellyttää aina 

henkilökohtaista työpanosta yrityksessä53. Tapauksia on tarkasteltava aina tapauskohtaisesti, ja 

osakeyhtiön johtoelimien jäsenyyksien lisäksi painoarvoa on annettava aidoille 

yritystoiminnan jatkamisen muodoille. 

Juuselan ja Immosen mukaan yritystoiminnan jatkamista koskeva oikeuskäytäntö ja tila ei ole 

stabiili. Heidän mukaan Verohallinto ja VOVA ovat pyrkineet viime vuosien aikana kiristämään 

tulkintaa spv-huojennuksen soveltamisedellytyksistä, joka on heidän mielestään vastoin 

 
52 Juusela - Tuominen 2018, s. 220. Ks. myös Manninen 2001, s. 409 
53 Lakari 2005, s. 28 
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hallituksen linjausta edesauttaa sukupolvenvaihdosten toteuttamista.54 Tätä tulkintaa tukee 

aikaisemmin käsitelty oikeustapaus KHO 2016:173, jossa hallintoneuvoston jäsenyys ei ollut  

perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yritystoiminnan jatkamista, 

eikä heille voitu myöntää tuohon lainkohtaan perustuvaa sukupolvenvaihdoshuojennusta. 

Tämä linjaus on myös selkeästi vastoin aikaisemmin käsiteltyä KHO 2014:92 linjausta, joka 

oli erittäin verovelvollismyönteinen. Myös Lakari on samoilla linjoilla, ja toteaa, että 

viimeaikaisessa verotuskäytännössä on menty tiukempaan suuntaan, ja usein edellytetty 

hallituksen jäsenyyttä tai sitä, että luovutuksensaaja on yhtiön toimitusjohtaja eli pelkkää 

suorittavaan työhön osallistumista ilman muodollista johtoasemaa ei ole pidetty riittävänä.55 

3.4  Alaikäinen toiminnan jatkajana 

OYL:n 6:10 §:n mukaan osakeyhtiön hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eikä 

alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai 

joka on konkurssissa. Liiketoimintakiellon vaikutuksesta kelpoisuuteen säädetään 

liiketoimintakiellosta annetussa laissa. Tämä osakeyhtiölain kohta rajoittaa merkittävästi 

alaikäisen mahdollisuuksia saada spv-huojennus. Kuten aikaisemmin todettuna, osakeyhtiön 

hallituksen jäsenenä taikka toimitusjohtajan toimiminen oli ”automaattinen” signaali siitä, että 

yritystoimintaa tosiasiallisesti jatkettiin luovutuksensaajan osalta, jolloin huojennusta oli 

mahdollista soveltaa. Kun tässä tapauksessa alaikäisen on mahdotonta olla hallituksen jäsenenä 

taikka toimitusjohtajana, arvioitavaksi tulee se, onko alaikäisen mahdollista jatkaa 

tosiasiallisesti yritystoimintaa jollakin muulla tavalla. 

Tärkeä oikeustapaus, joka muutti oikeustilaa ja ohjasi oikeus- ja verotuskäytäntöä radikaalisti 

on ratkaisu KHO 2011:1. 

KHO 2011:1. Alaikäiselle oli maistraatin päätöksellä määrätty edunvalvojan sijainen, joka tulisi toi-

mimaan yhtiön hallituksessa alaikäisen täysi-ikäiseksi tuloon saakka, minkä jälkeen alaikäinen tultai-

siin valitsemaan yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Koska osakeyhtiölain mukaan vajaavaltai-

nen ei voi toimia yhtiön hallituksen jäsenenä, eikä yhtiön hallituksen jäsenenä voi toimia jonkun osak-

kaan lukuun, kysymys ei ollut tilanteesta, jossa lahjansaaja tulisi jatkamaan yritystoimintaa perintö- ja 

lahjaverolain 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla lahjaksi saaduilla varoilla. Se, että säännöksen soveltamisen 

edellytyksiä arvioitiin eri tavoin alaikäisen ja täysi-ikäisen osalta, ei ollut Suomen perustuslain 6 §:n 

vastaista. Ennakkoratkaisu. 

 
54 Juusela - Tuominen 2018, s. 219 
55 Lakari 2018, s. 2 
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Lindgrenin mukaan ratkaisu on tosiasiakuvauksen nojalla perusteltu56 ja kyseinen ratkaisu on 

johtanut käytännössä siihen, ettei sukupolvenvaihdoshuojennus osakeyhtiömuotoista 

yritystoiminnan jatkamista koskeva edellytys voi yleensä täyttyä tilanteissa, joissa lahjansaaja 

tai perinnönsaaja on alaikäinen, eikä voi toimia kohdeyhtiön hallituksen jäsenenä tai 

toimitusjohtajana. 57 Kyseisestä linjauksesta ei poikettu myöskään tapauksessa KHO 2015:66, 

jossa oli kyse samanlaisesta tilanteesta kuin aikaisemmin selostetussa tapauksessa. Ainoana 

erona oli se, että huojennukseen oikeuttavat osakeyhtiön omistukset oli tarkoitus siirtää 

alaikäiselle jatkajalla lahjan sijasta perintönä. 

On perusteltua todeta, että alaikäisen jatkajan mahdollisuuden huojennukseen ovat erittäin 

rajallisia, ellei jopa mahdottomia nykyisen oikeustilan perusteella. Juusela on kuitenkin sitä 

mieltä, että huojennus tulisi kuitenkin myöntää silloin, kun alaikäinen lahjan- tai perinnönsaaja 

muulla tavoin kuin hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana jatkaa yrityksen toimintaa.58 

Tämä näkökulma on perusteltu, koska yritystoiminnan jatkamisen ehdottomana edellytyksenä 

ei ole PerVL:n eikä oikeuskäytännön mukaan ole ollut hallituksen jäsenyys taikka 

toimitusjohtajan titteli, vaan aito ja tosiasiallinen yritystoiminnan jatkaminen. Ongelmalliseksi 

muodostuu se, miten käytännön tasolla alaikäisen jatkajan olisi mahdollista tosiasiallisesti 

jatkaa huojennukseen oikeuttavaa yritystoimintaa. 

Lisäksi vuoden 2017 alusta voimaan tulleen muutoksen myötä perintö- ja lahjaverotuksen 

toimittamista voidaan hakemuksesta lykätä enintään kymmenellä vuodella ja lakimuutoksen 

myötä verotuksen lykkääminen olisi myös mahdollista alaikäisen lahjansaajan osalta. 

Teoreettisella tasolla huojennuksen myöntäminen olisi siis mahdollista myös alaikäiselle, 

mutta se vaatisi perintö- tai lahjaverotuksen lykkäämistä ja toimeenpanemista vasta silloin, kun 

luovutuksensaaja olisi täysi-ikäinen. 

 
56 Lindgren, 2014. Lindgrenin otti perusteluissaan verosuunnittelun ja huojennuksen tosiasiallisen tarkoituksen 
merkityksen sen lisäksi, että jatkaja oli alaikäinen luovutuksensaaja. Lindgrenin mukaan sukupolvenvaih-
doshuojennusta koskevaa poikkeussäännöstä ei ole perusteltua soveltaa kuvatulla tavalla toteutettavaan, ak-
tiiviseen verosuunnitteluun perustuvaan alihintaiseen järjestelyyn. Ratkaisun tosiseikkojen perusteella henki-
lön oli määrä myydä osakkeita alihintaan 15-vuotiaalle lapselleen ja jatkaa yhtiön tosiasiallisena päätöksenteki-
jänä (97,9 % äänivallasta). Alihintaisen kaupan kohteena olisivat olleet lähes äänivallattomat osakkeet (0,7 % 
äänivallasta).  
57 Juusela - Tuominen 2018, s. 205 
58 Juusela – Tuominen 2018, s. 205 
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3.5  Kuolinpesä toiminnan jatkajana 

Jos kuolinpesän osakkaat jatkavat yhdessä yhtiömuodossa harjoitettavaa yritystoimintaa 

jakamattomana kuolinpesänä, huojennus tulee pesän osakkaille, jos heidän 

perimysjärjestyksensä mukaiset osuudet ovat vähintään yksi kymmenesosa59. Käytännössä 

tämä tarkoittaa siis sitä, että jokaisen osakkaan tulisi saada 10 % osuus huojennuksen kohteena 

olevasta osakeyhtiöistä, jos pesä jaettaisiin. Huojennus on mahdollista saada myös silloin, jos 

pesä on jaettu osakkaiden kesken määräosiin. 10 % määräosavaatimuksen tulee tällöinkin 

täyttyä kaikkien osakkaiden osalta erikseen. 

Ongelmallisempi ja tulkinnallisempi tulee kyseeseen silloin, kun pesä pidetään jakamattomana 

ja yritystoimintaa jatketaan pesässä olevalla yritysvarallisuudella. Kysymykseen tulee tällöin 

se, onko kaikkien pesän osakkaiden osallistuttava henkilökohtaisesti ja tosiasiallisesti 

yritystoiminnan harjoittamiseen huojennuksen saamiseksi, vai riittääkö ainoastaan se, että yksi 

tai useampi kuolinpesän osakkaista osallistuu aktiivisesti ja tosiasiallisesti yritystoimintaan ja 

yritystoiminnan jatkamiseen. 

Oikeuskirjallisuudessa on Juuselan ja Immosen mukaan esitetty eriäviä näkemyksiä siitä, 

tuleeko kaikkien pesän osakkaiden aktiivisesti osallistua yritystoimintaan huojennuksen 

saamiseksi. Vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että kaikkien kuolinpesän 

osakkaiden ei olisi tarvetta osallistua aktiivisesti perityn yritystoiminnan harjoittamiseen60. 

Tuoreemmassa oikeuskirjallisuudessa on korostettu toisenlaista näkökulmaa, joka nojaa 

vahvemmin yksilöiden asemaa jatkajina siitä riippumatta, että yritystoimintaa jatketaan 

kuolinpesän lukuun.61 Jatkamisvaatimusta tulisi Purosen mukaan arvioida yleisten 

periaatteiden mukaisesti siten, että huojennuksen saaminen edellyttäisi edunsaajalta 

henkilökohtaista osallistumista toiminnan harjoittamiseen.62 Juuselan ja Immosen mukaan 

molemmat näkökannat ovat perusteltuja. Heidän mielestään jatkamisvaatimusta tulisi arvioida 

henkilökohtaisesti, mutta he tunnistavat myös sen, että käytännössä henkilökohtainen 

jatkaminen varsinkin runsaslukuisissa kuolinpesissä saattaa olla haastavaa.63 

 
59 Immonen – Lindgren 2009, s. 163 
60 Andersson 1980, s. 123 
61 Puronen 2015, s.641 
62 Puronen 2015, s.641 
63 Juusela – Immonen 2018, s. 214 
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Kyseisestä asiasta ei ole olemassa yksiselitteistä ohjeistusta eikä tuoretta oikeuskäytäntöä, 

joten huojennuksen saaminen tässä tapauksessa saattaa olla tulkinnanvaraista. Molemmat 

vaihtoehdot, henkilökohtaisen jatkamisen arviointi taikka kuolinpesän kollektiivinen arviointi 

ovat mahdollisia vaihtoehtoja, joten kuolinpesän tapauksissa tilannetta on arvioitava aina 

tapauskohtaisesti.  
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4. Johtopäätökset 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli perehtyä sukupolvenvaihdoshuojennukseen perintö- ja 

lahjaverotilanteissa ja tarkastella mahdollisia epäselviä tilanteita tai ongelmakohtia erilaisissa 

tapauksissa. Spv-huojennus perintö- ja lahjaverotilanteissa ei ole aina yksinkertaisimmasta 

päästä, ja usein vastaan saattaa tulla erilaisia ongelmatilanteita ja haasteita. 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä ja tavoitteena oli selvittää se, minkälaisesta 

yritystoiminnasta on ylipäätään edes mahdollista saada spv-huojennusta. Lainsäädännössä ei 

nimenomaisesti kerrota, minkälaisesti yritystoiminnasta on mahdollista saada spv-huojennusta. 

Perinteisen ja vakiintuneen näkökulman mukaan, jos yritystä verotetaan EVL:n mukaan, se on 

oikeutettu spv-huojennukseen. Tämän määritelmän ulkopuolelle jäävät automaattisesti pois 

vuokraustoimintaa harjoittavan yhtiöt sekä pienimuotoista sijoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt, 

jotka eivät ole tämän tulkinnan ja nykyisen oikeuskäytännön perusteella oikeutettuja spv-

huojennukseen. 

Tulkintatilanteita aiheutuu pääosin silloin, kun yrityksen varallisuudessa on paljon niin 

sanottua muuta omaisuutta, joka korvasi vuoden 2020 alussa aikaisemmin olleen niin sanotun 

TVL-varallisuuden. Vaikka yhtiöitä verotettaisiinkin EVL:n mukaan, on tietyissä tapauksissa 

mahdollista, että yhtiö ei olisi oikeutettu huojennukseen, jos sen varallisuudessa on paljon 

muuta, keskeiseen yritystoimintaan kuulumatonta varallisuutta. Jos yrityksellä on paljon muuta 

omaisuutta, tapausta on tarkasteltava yksityiskohtaisesti ja arvioitava, täyttyvätkö 

huojennukseen oikeuttavat kriteerit. Esimerkiksi rajatapauksessa KHO 2009 T 1491 yhtiön 

koko varallisuuteen sovellettiin spv-huojennusta, vaikka sillä oli taseessaan merkittävä TVL-

tulolähde. 

Oikeuskäytäntö ja ratkaisujen linjat olivat pitkään samanlaiset ja nojautuivat siihen, että 

huojennusta sovellettiin joko yhtiön varallisuuteen kokonaan tai huojennus jätetiin 

soveltamatta. Uutena ratkaisuna ja merkittävänä ennakkotapauksena ja suuntaviivana toiseen 

suuntaan toimi tapaus KHO 2018:163, jossa huojennusta sovellettiin ainoastaan yhtiön 

elinkeinotoiminnan varoihin. Vaikka kyseistä yhtiöitä oli verotettu EVL:n mukaan, kyseisessä 

ratkaisussa yhtiön käyvistä varoista yli 90 % oli yritystoimintaan kuulumatonta muuta 

omaisuutta. Kyseisessä tapauksessa tehtiin myös niin sanottu taseaukaisu, joka oli edellisen 

oikeuskäytännön perusteella suhteellisen harvinaista. Mahdollisista taseaukaisujen kriteereistä 
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on kuitenkin mahdotonta sanoa jatkossa varmasti, mutta on perusteltua sanoa, että kyseinen 

ratkaisu antaa tulevaisuuden taseaukaisuille enemmän mahdollisuuksia. 

Tutkielmassa tarkasteltiin myös sitä, mitä tarkoittaa yrityksen osa ja miten mahdollisesti 

äänioikeus vaikuttaa huojennuksen soveltamiseen. Yrityksen osa itsessään on helposti 

määriteltävissä jo lainsäädännöstä. PerVL:n 57:ssa pykälässä todetaan, että Edellä 55 ja 56 

§:ssä tarkoitetaan maatilan tai muun yrityksen osalla myös vähintään yhtä kymmenesosaa 

maatilan tai yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista tai osuuksista. Tulkinnallisempi 

ja ongelmallisempi kysymys on silloin, kun puhutaan osakkeiden suhteesta ja merkityksestä 

äänivaltaan. Pitkään vallitsevan oikeuskäytännön mukaan, jos huojennuksen yhteydessä 

luovutettujen osakkeiden äänimäärä alitti 10 % vaatimuksen, huojennusta ei voitu soveltaa. 

Kuitenkin uusin oikeuskäytäntö näyttää menevän siihen suuntaan, että osakkeille 10 % 

äänioikeus ei ole ehto huojennuksen saamiselle. Tapauksessa KHO 2020:7 luovutuksensaajan 

osakkeiden kokonaisäänimäärä oli ainoastaan 2,5 %, mutta luovutuksensaajalle huojennus 

myönnettiin silti. Korkein hallinto-oikeus ei kuitenkaan perustellut päätöstään äänioikeuden 

prosenttimäärille, vaan nojasi enemmän siihen suuntaan, että luovutuksensaajan oli aidosti ja 

tosiasiallisesti aikomus jatkaa yritystoimintaa riippumatta osakkeiden äänioikeuden pienestä 

määrästä. Tämä suunta on tervetullut ja oikea suunta, ja kyseisessä ratkaisussa korostettiin juuri 

niitä spv-huojennuksen alkuperäisen tarkoituksen piirteitä ja tavoitteita, yritystoiminnan aitoa 

ja tosiasiallista jatkuvuutta. 

Kolmantena ja viimeisenä tarkastelussa olevana asiana oli se, minkälaisia kriteerejä asetetaan 

yritystoiminnalle ennen ja luovutuksen jälkeen. Ennen luovutusta yritystoiminnan on oltava 

välittömästi toiminnassa ennen luovutusta. Tähän poikkeuksena on pakottava syy, jonka 

perusteella yritystoiminta on mahdollisesti keskeytynyt. Oikeuskirjallisuudessa ja 

oikeuskäytännössä pakottavana syynä on ollut esimerkiksi pitkäaikainen sairaus tai yrityksen 

saama kilpailukielto. 

Yritystoiminnassa luovutuksen jälkeen luovutuksensaajalla on olemassa tiettyjä kriteerejä. 

Oikeuskirjallisuudessa, lainvalmisteluaineistossa sekä oikeuskäytännössä mainitaan usein 

tosiasiallinen ja aito osallistuminen yritystoimintaan luovutuksen jälkeen. Oikeuskäytännössä 

myös hallituksen jäsenyys tai toimitusjohtajan titteli on hyväksytty ”automaattisesti” 

yritystoiminnan jatkamiseksi, mutta nämä eivät ole välttämättömiä asioita. Jos huojennuksen 

hakija osoittaa hakemuksessaan sen, että hän aidosti jatkaa yritystoimintaa, huojennuksen 

saaminen on mahdollista ilman yllä mainittuja osakeyhtiön hallinnollisia titteleitä. Viime 
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aikoina tästä suunnasta on poikettu kuitenkin hieman ratkaisussa KHO 2016:173, jossa 

hallintoneuvoston jäsenyys ei ollut tarpeeksi KHO:n mielestä siihen, että yritystoimintaa 

jatkettiin, vaikka hakijat niin yrittivät osoittaakin. Kyseinen ratkaisu on verovelvollisille 

hieman ongelmallinen ja se ei nojautunut tosiasialliseen yritystoiminnan jatkamiseen vaan 

OYL:n säännöksiin ja hallintoneuvoston rajalliseen päätäntä- ja ratkaisuvaltaan yrityksessä. 

Alaikäisten luovutuksensaajien kohdalla vallitseva oikeuskäytäntö on melko selkeä, ja se 

käytännössä sulkee alaikäisen luovutuksensaajat kokonaan pois huojennuksen piiristä. 

Kuolinpesien kohdalla tilanne on avoimempi ja monimutkaisempi siinä tapauksessa, jos 

yritystoimintaa jatketaan kuolinpesän nimissä, eikä pesää jaeta osakkaiden kesken. 
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Lopuksi 

Perintö- ja lahjaverotuksessa osakeyhtiöiden sukupolvenvaihdosta koskevat säännökset ja 

oikeuskäytäntö ovat monissa osissa epäselvät ja tulkinnanvaraiset. Oikeuskäytäntö on vuosien 

saatossa muuttunut jopa merkittävästikin, ja se varmasti muuttuu myös jatkossa. Huojennukset 

nojautuvat vahvasti ennakkoratkaisuihin ja KHO:n päätöksiin ja linjauksiin, jotka saattavat 

muuttua radikaalisti. Tämä osaltaan heikentää spv-huojennusten ennakoitavuutta ja 

oikeusvarmuutta sekä heikentää veronsaajien mahdollista luottamuksensuojaa. Volatili 

oikeustila heikentää mahdollisuuksia verosuunnitteluun ja on vastoin spv-huojennuksen 

alkuperäisiä tavoitteita, sujuvaa ja helposti ennakoitavaa sukupolvenvaihdosta. Mahdollisissa 

ongelmatapauksissa on suositeltavaa hakea aina Verohallinnolta PerVL 39a §:n mukainen 

ennakkoratkaisu. 


