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Sisältö

• Omistajanvaihdokseen valmistautuminen

• Omistajanvaihdoksen toteutustapoja

• Omistajanvaihdos prosessina

• Verotuksesta



Omistajanvaihdos osana elämää

• Kehityskriisit: 

– Positiivinen muutos/tapahtuma

– Pystytään ennakoimaan ja voidaan varautua

– Luonnollinen elämänvaihe, jossa yksi vaihe päättyy 

ja siirrytään uuteen vaiheeseen

– Koskettaa luopujaa ja jatkajaa eri tavalla

” Tieto siitä, että jotkut asiat kuuluvat tiettyyn 

elämänvaiheeseen ja ovat kaikille yhteisiä, saattaa 

helpottaa asian hyväksymistä. ” mieli.fi



Luovutukseen valmistautuminen
• Henkinen valmistautuminen

– Siirtyminen elämäntilanteesta toiseen

– Perhekeskustelut ja sisarusten huomioiminen

– Sukupolvenvaihdos yleensä merkitsee luopumista lähes kaikesta, 

mitä luopujat omistavat, mikä merkitsee samalla luopumista niistä 

turvallisuus ja riippumattomuustekijöistä, joiden varaan 

vanhemmat ennen luopumista ovat elämän menonsa rakentaneet.

• Käytännön valmistautuminen

– Jatkajan kouluttautuminen

– Tilan kehittäminen ja investoinnit

– Asumisjärjestelyt 

– Kauppahinnan määrittäminen ja maksuvalmiuden suunnittelu



Luopujien tavoitteita

• Tila pidetään jatkamiskelpoisena

• Pidetään tila jakamattomana

• Tila pysyy saman suvun hallussa

• Toimeentulo turvataan

• Muiden sisarusten oikeudenmukaisuus

• Tehdään tilakauppa eläkeiän alkaessa ja turvataan 

asumisjärjestelyt

• Nautitaan eläkepäivistä terveenä Ihmissuhteet 

pysyvät hyvinä
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Jatkajien tavoitteita

• Selvitään tilan maksuista tilan tuotoilla

• Saadaan toimeentulo tilalta (ammatti)

• Maatilatalouden harjoittaminen koetaan liiketoiminnaksi

• Jatkaa vanhempien tekemää työtä (halutaan olla maalla)

• Itsenäisen työn mielekkyys 

• Ihmissuhteet säilyisivät hyvinä

• Jäisi aikaa myös harrastuksille
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Millaisena näet oman tilasi 

5 tai 10 vuoden kuluttua?



Tilan tavoitteet – Strateginen suunnittelu

• Tilan tiekartta tulevaisuuteen.

• Yrittäjien arvot ja tahtotila

• Toimintaympäristön analyysi

• Nykytilan tunteminen ja resurssien 

tunnistaminen

• Visio terävöittää tavoitetilan

• Omistajanvaihdoksen ajoittaminen



Kuka jatkaa viljelyä?

Jatkaja Ei jatkajaa

SPV kerralla VuokrausMyynti

Osissa Koko tila

RakennuksetPellot Metsät

Vain 

omistusjärjestelyt

Lahjoitus

Lahjanluontoinen

Käyvällä hinnalla

Vuokraus (Nuvi)

Nuvi

SPV vaiheittain / MTY

Yhtiöittäminen

SPV II-vaiheen 

suunnittelu



Toteutus aina tilan 

yksilölliset tarpeet 

huomioiden

Avoin 

perhekeskustelu



SPV neuvonta prosessina

Alkukartoitus 1. Tilakäynti
2.-3. 

Tilakäynti

Ennakko-
ratkaisujen 
hakeminen

Ennakko-
päätösten 
analysointi

Ratkaisun 
tekeminen

Jälkitoimet
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Varattava aikaa riittävästi. Mielellään 1 – 2 vuotta , min ½ 

vuotta ennen vaihdosta! Neuvontayhteistyö kestää 

alkukartoituksesta veroilmoitukseen 2-5 vuotta!



Omistajanvaihdoksen toteuttamisen vaihtoehtoja

• Omistajanvaihdos kerralla vai vaiheittain (MTY)

– Kauppa käyvällä hinnalla

– Alihintainen kauppa

– Lahjanluontoinen kauppa

– Lahjoitus

• Vuokraus

• Myynti ulkopuolelle

• Perintö/ositus
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Lähtötiedot sukupolvenvaihdokseen / 

Maatila

• Viimeisimmät verotus jäljennökset; 2 ja 2C lomake, 2017/2018/2019

• Esitäytetty veroilmoitus ja selvitysosa keväältä 2020 / omavero.fi

• Eu-tukihakemuksien kopiot / vipu palvelu pinta-ala tiedot 2020

• Tuki ja tuotantotiedot / jatkajan suunnitelmat tulevaisuuteen

• Kiinteistöverolippu (rakennusten arvostaminen), kevät 2020 / omavero.fi

• Metsätaloussuunnitelma / metsäarvio metsästä

• Lainhuutotiedot (maanmittaustoimistosta/saadaan suoraan koneelta)

• Aiemmat saantoasiakirjat (kauppakirja, perukirja, yms.)

• Lainatiedot (verotuksesta/pankista)
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Lähtötiedot sukupolvenvaihdokseen / Oy

• Tuloslaskelma ja tase viimeisimmältä 3 toteutuneelta tilikaudelta

• Kaupparekisteriote

• Osakasluettelo

• Yhtiön perustamisasiakirjat (apporttikirja ym.)

• Yhtiön kiinteistöverolippu, metsäsuunnitelma, eu-tukihakemukset
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Verottajan käypä arvo Pohjois-Karjala / 2020

• Pelto 3600 + salaoja 500 yht. 4100 €/ha

• Metsä 3000 €/ha tai metsäarvio

• Koneet, tuotantorakennukset menojäännöksestä pääasiassa

• Yksityistalouden rakennukset kiinteistöverolipun jälleenhankinta-

arvosta

• Eläimet verohallinnon vuosiarvo

• Perustukioikeudet 176 – 830 €/ha (voidaan käyttää esim. 10 % 

eli 360 €/ha) 

• Varastot 80 % hankintahinnasta

• Arvokkaat alueet tapauskohtaisesti (soramontut, rantatontit, 

yhteismetsä jne.)
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SPV verotus

• Tulovero

• Lahjavero

• Luovutusvoittoverotus

• Arvonlisävero

• Varainsiirtovero

17



Tulovero

• SPV kauppa vaikuttaa luopujien ja jatkajien 

tuloverotukseen

• Kotieläimet tuloutuvat täysimääräisesti kaupassa

– Vastikkeellisen osuuden voi jaksottaa 3 vuodelle

– Eläinluotolla olevat eläimet eivät tuloudu

• Varastot, avustukset, jälleenhankintavaraukset, 

metsätalouden menovaraukset jne. 

• Kauppahinnan jakaminen ensimmäisessä 

veroilmoituksessa keskeisessä roolissa miten 

liikkeellelähtö onnistuu

18



SPV huojennukset 55 §

• 55 § (8.12.1994/1110)

• Perintö- tai lahjaverosta jätetään verovelvollisen Verohallinnolle ennen 

verotuksen toimittamista tekemästä pyynnöstä osa maksuunpanematta, 

jos: (11.6.2010/523)

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 tai näin 

saadussa yrityksessä; ja

3) edellä 1 kohdassa tarkoitetusta maatilasta, muusta yrityksestä 

tai niiden osasta määrätyn perintö- tai lahjaveron suhteellinen osa 

koko verosta on suurempi kuin 850 euroa. (26.10.2001/909)

Perintö- ja lahjaverolaki 12.7.1940/378
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1940/19400378?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=perint%C3%B6vero#a8.12.1994-1110
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1940/19400378#a11.6.2010-523
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1940/19400378?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=perint%C3%B6vero#a26.10.2001-909


SPV huojennukset 56 §

• 56 § (29.4.1994/318)

• 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. (11.6.2010/523)

• 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. (24.4.2015/514)

• Jos verovelvollinen luovuttaa pääasiallisen osan edellä tarkoitetusta 

maatilasta, muusta yrityksestä tai sellaisen osasta, Verohallinto määrää kaikki 

vielä tällöin maksamatta olevat maksuerät kannettaviksi seuraavan kantoerän 

yhteydessä. (11.6.2010/523)

Perintö- ja lahjaverolaki 12.7.1940/378
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1940/19400378?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=perint%C3%B6vero#a29.4.1994-318
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1940/19400378#a11.6.2010-523
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1940/19400378#a24.4.2015-514
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1940/19400378#a11.6.2010-523


Huomioitavaa

• Jos verovelvollinen luovuttaa pääosan maatilasta, muusta 

yrityksestä tai sellaisen osasta, josta on myönnetty 2 tai 3 

momentissa tarkoitettu huojennus, ennen kuin viisi vuotta on 

kulunut perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivästä, 

verovelvollisen maksettavaksi pannaan tämän pykälän nojalla 

maksuunpanematta jätetty vero korotettuna 20 prosentilla

• Hallintaoikeuden pidätys poistaa oikeuden huojennukseen

• Vapaa-ajan asunnot eivät ole huojennuksen piirissä

• Samojen osapuolten väliset saannot yhdistetään 

lahjaverotuksessa 3 vuoden aikajaksolla (esim. asunto-

osakkeet)
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Huojennus esimerkki

• Verottajan käypäarvo 550.000 euroa

• Varojen arvostamisesta verotuksesta annetun lain mukainen 

arvo (=arvostuslaki) arvo 500.000

• Kauppahinta 200.000 (lapselle)

• (Kauppahinta ilman lahjaveroa 275.000)

• Lahjavero ilman huojennusta (350.000 eurosta) 44.600 € 

• Lahjavero huojennuksin (120.000 eurosta) 12.500 €    

• Erotus (säästö) 32.100 €
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Lahjaverotus 2017
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Perintöverotus 2017
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Luovutusvoittoverotus

TVL 48 §
• Verovapaat luovutusvoitot

• Omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollinen luovuttaa

1) vähintään kahden vuoden ajan omistamansa sellaisen huoneiston hallintaan 

oikeuttavat osakkeet tai osuudet tai sellaisen rakennuksen tai sen osan, jota hän on 

omistusaikanaan yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan ennen luovutusta 

käyttänyt omana tai perheensä vakituisena asuntona (oman asunnon «luovutusvoitto»);

2) omassa tai perheensä käytössä ollutta tavanomaista koti-irtaimistoa siltä osin kuin 

tällaisen omaisuuden luovutuksista verovuonna saadut luovutusvoitot ovat yhteensä 

enintään 5 000 euroa; (26.10.2001/896)

3) harjoittamaansa maatalouteen tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta, 

avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osuuden taikka sellaisen yhteisön osakkeita tai 

osuuksia, jotka oikeuttavat vähintään 10 prosentin omistusosuuteen mainitussa yhtiössä 

ja saajana on joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa hänen lapsensa tai tämän 

rintaperillinen taikka hänen sisarensa, veljensä, sisarpuolensa tai velipuolensa ja jos 

omaisuus on ollut yhteensä yli 10 vuotta verovelvollisen tai hänen ja sellaisen henkilön 

omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeettomasti.
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=luovutusvoitto#highlight1
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=luovutusvoitto#highlight3
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=luovutusvoitto#a26.10.2001-896


SPV Luovutusvoitto

TVL 48 §

• Omaisuudesta saatu voitto ei ole veronalaista jos

• Harjoittamaansa maa tai metsätalouteen kuuluvaa 
kiinteää omaisuutta luovutetaan rintaperillisille, sisarille 
(lähipiiri) ja omaisuus on ollut yli 10 omistuksessa (tullut 
lahjanakin)

• 5 vuotta ’’myyntikiellossa’’ tai huojennus tuloutuu

• Ei edellytä jatkamista

• 30 - 34  % myyntitulosta

• MH-HMO   20 %  <   10v   <   40 %

• Alle 10 v. omistetuista metsistä käytetty metsävähennys 
tulee luovutusvoiton laskentaan mukaan
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• 4 % kiinteistöön kohdistuvasta kauppahinnasta

• Varainsiirtoverovapaus jos saadaan aloitustuki ja 

haetaan korkotukilaina

• Vaiheittainen SPV 

– II vaiheessa menee varainsiirtovero

Arvonlisävero
• Kokotilan kauppa ei ole arvonlisäverollinen

– Ns. liiketoimintakauppa

Varainsiirtovero
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Omistajanvaihdos osakeyhtiössä

• Osakekauppa on irtaimen kauppa, varainsiirtovero 1,6 %

• Nuoren viljelijän aloitustuki mahdollinen

– osake-enemmistö / määräysvalta yli 50 %

• Luovutettava vähintään 10 % osakekannasta, jotta saa spv-

huojennuksen lahjaverotuksessa

• Arvonmääritys tuottoarvon tai substanssiarvon perusteella

• Myyjälle voi olla luovutusvoitonverosta vapaa myynti (10 v.)

• Useita vaihtoehtoja

– Omistuksen siirto voidaan suunnitella pienemmissä erissä 

pitkällä aikavälillä

– Yhtiö voi esim. hankkia luopujien osakkeet



Metsä tilakaupassa

• Mitä kehitetään ja minkä ehdoilla? 

• Maatilana vai metsätilana?

• Kauppahinnan määrittämisen ongelma

– Metsävähennys

– Metsälahjavähennys

– Metsän tuotto osana kauppahintaa

• Yhteismetsä

– Metsäkeskus, maanmittauslaitos

– Hallinto

– Verotus

• Vakuudet



Sukupolvenvaihdoksen jälkeen
• Pankki

• Ely-keskus

• Mela

• Maaseututoimisto

• Verotoimisto

– Y-lomake, lahjaveroilmoitus 3 kk

• Lainhuudon haku 6 kk 

• Vakuutukset (omaisuus ja henkilöt) 

• Testamentti, avioehdot, edunvalvontavaltakirja

• Perintösuunnittelu (sisarukset)

• Kaikki asiapaperit pitää tallettaa mahdollista 

tarvetta varten !



Neuvo 2020

• Asiakkaalla käytettävissä 10 000 euroa Neuvo 2020 –

palveluihin ohjelmakauden aikana

• Tuntihinta 63 €/h + alv

• Asiakas maksaa alv:n osuuden tunneista

• Neuvo 2020 –palveluja saavat tehdä Ruokaviraston 

hyväksymät asiantuntijat



Neuvo 2020 – Maatilan nykyaikaistaminen ja 

kilpailukyvyn parantaminen

• Pitkän ja lyhyen aikavälin taloussuunnittelua, vaihtoehtojen 

vertailua laskelmilla, mutta myös keskustelua, haarukointia

• Esimerkiksi 

– Velkaneuvontaa

– Sukupolvenvaihdosneuvontaa

– investoinnin alustavaa suunnittelua

– yhtiöittämisneuvontaa 

– neuvontaa viljelyn ja kotieläintuotannon kannattavuuteen 

liittyvistä asioista

– laskelmia tuotteiden katteista ja tuotantokustannuksista



Linkkejä

• https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48496/maatilan-

sukupolvenvaihdos-verotuksessa/

• https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47834/varojen-

arvostaminen-perint%C3%B6--ja-lahjaverotuksessa3/

• https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-

hakusivu/60519/osakeyhti%C3%B6n-sukupolvenvaihdos-verotuksessa/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48496/maatilan-sukupolvenvaihdos-verotuksessa/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47834/varojen-arvostaminen-perint%C3%B6--ja-lahjaverotuksessa3/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60519/osakeyhti%C3%B6n-sukupolvenvaihdos-verotuksessa/


Onnistunut sukupolvenvaihdos
• Tavoitteiden täyttyminen

• Avointa keskustelua koko perhepiirissä

• Tahtotilat

• Käytetään riittävästä aikaa

• Sidosryhmät

• Hyvä taloussuunnittelu

• Katse tulevaisuudessa

”Keskeisimpien sidosryhmien myötävaikuttama positiivinen 

tapahtuma, jonka osapuolet perhepiirissä päättävät.” 

–Kyösti Laajalahti



Omistusjärjestelyt



Yhtiöittäminen



Likwi ja liiketoimintasuunnitelmat, 

budjetointi ym.



Strategia+


