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1. Johdanto 
 
Tutkimuksen kohteena oli sukupolvenvaihdos maatalousyrityksessä. Sukupolven-

vaihdos tarkoittaa tilannetta, jossa yrityksen omistaja vaihtuu uuteen. Uusi aloittava 

yrittäjä on usein yrittäjän perhepiiristä, yleensä yksi lapsista.  

 

Sukupolvenvaihdos on aiheena ajankohtainen, koska vuosina 1945–54 syntyneet 

suuret ikäluokat saavuttavat eläkeiän. Tällä hetkellä on ajankohtaista tutkia, miten 

käy eläkkeelle siirtyvien maanviljelijöiden maatilojen; lopetetaanko yritystoiminta 

kokonaan, tekevätkö maatalousyrittäjät tilallaan sukupolvenvaihdoksen vai onko 

olemassa jokin muu vaihtoehto? 

 
Tutkimuksen taustana oli kandidaatin tutkielma aiheesta: ”Maatalousyritysten suku-

polvenvaihdoksiin vaikuttavat tekijät”. Kandidaatin tutkielmassa selvitettiin, mitkä 

asiat estävät ja edistävät sukupolvenvaihdoksia, sekä miten asioihin on pyritty vai-

kuttamaan. Sukupolvenvaihdosaihe on tärkeä, koska suuriin ikäluokkiin kuuluvat 

viljelijät tulevat eläkeikään. Jolloin myös maatilojen jatkamiseen, sekä siten Pirkan-

maan maatilojen jatkamiseen ja Suomen maatalouteen tulevaisuuteen yleensä, liittyy 

monia epävarmuustekijöitä.  

1.1 Aikaisempi tutkimuskirjallisuus 
 
Aikaisempi tutkimuskirjallisuus koostui yritystoiminnan käsikirjoista, joissa selvitet-

tään yrittämisen teoriaa ja syitä yrittäjäksi hakeutumiseen. Sukupolvenvaihdosai-

heesta on kirjoitettu opasmateriaalia ja tutkimuksia, muun muassa Väre (2007) on 

tutkinut väitöskirjassaan viljelijöiden luopumis- ja sukupolvenvaihdospäätöksiä. Vil-

jelijöiden luopumistuki-järjestelmiä ja luopumispäätöksiä ovat Maa- ja elintarviketa-

louden tutkimuskeskuksen Taloustutkimuksen laitoksella tutkineet Väre ja Pietola 

(2001).   

 

Kivimäki (1997) on kirjoittanut pro gradu työnsä aiheesta maatilan sukupolvenvaih-

dos Euroopan unionissa. Vallivaara-Pasto (1991) on tutkinut sukupolvenvaihdosta-

pahtumaa ja siihen liittyvää neuvontaa ja neuvonnan ongelmia. Sukupolvenvaihdos-

neuvontaa on käsitellyt Lampinen (1997) aiheenaan: "Sukupolvenvaihdosneuvonnan 

neuvontatavan ja tuloksellisuuden yhteys". 

 



 6

Pietiläinen (2004) on tutkinut viljelijän luopumisturvaa ja sitä miten luopumiseläke 

luotiin ja sukupolvenvaihdoseläke syntyi vuosina 1971–1974. Sukupolvenvaihdosten 

eri vaihtoehtoja maataloudessa on tutkinut Pyykkönen (1998). Pyykkönen (2001 a) 

on selvittänyt maatilojen sukupolvenvaihdoksia ja tilanpidon kehittämistä. Maata-

louden rakennemuutos erialueilla on myös yksi Pyykkösen (2001 b) tutkimuksista. 

Siikarla (2001) on teoksessaan: Onnistunut yrityskauppa ja sukupolvenvaihdos, tut-

kinut sukupolvenvaihdoksen tekemistä.  

Remes (2001) on selvittänyt maitotilan elinkaaren vaikutusta tilan kannattavuuteen. 

Elinkaarimallia on käsitellyt Koskinen (1989) teoksessaan: Pienyritysten kehityskaa-

ret. Yrityksen evoluutioprosessia ovat tutkineet Churchill ja Lewis (1983) he ovat 

määritelleet pienyritysten kasvun viisi vaihetta.    

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus 
 
Tutkimuksessa paneuduttiin Suomen toiseksi suurimpaan maakuntaan Pirkanmaa-

han. Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus 2010) 

mukaan Pirkanmaalla pienten maatilojen sukupolvenvaihdokset eivät ole edenneet 

toivotusti. Mutta mikä on toivottu tahti johon pyritään ja miksi se ei ole edennyt niin 

kuin on toivottu, onko syynä se, että nuori sukupolvi ei ole innostunut jatkamaan 

heikosti kannattavia tai pieniä maatiloja, koska edessä olisi suuret investoinnit toi-

minnan jatkamiseksi kannattavasti? Vuonna 2009 nuoren viljelijän aloitustukia 

myönnettiin Pirkanmaalla yhteensä vain 53 kappaletta, kun maatiloja oli yhteensä 

4821 kappaletta. (Pirkanmaan ELY-keskus 2010.)  

 

Pirkanmaan maakunta on pääosin maatalouden B-tukialuetta, C-tukialuetta on maa-

kunnan muutamassa kunnassa. Pirkanmaahan kuuluu 24 kuntaa ja maakunta on ja-

kautunut kuuteen seutukuntaan. Pirkanmaan pinta-ala on 14469 km² ja asukkaita 

vuoden 2009 alussa oli 480705. Alueella on maatiloja 4821 kappaletta ja maatalou-

den päätuotantosuuntana on viljanviljely. (Pirkanmaan liitto 2010.) 

 
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia Pirkanmaalla tehtyjä sukupolvenvaihdoksia ja 

niiden haasteita. Maatiloilla sukupolvenvaihdoshalukkuuteen vaikuttaa moni tekijä. 

Tärkeimpänä edellytyksenä onnistuneelle sukupolvenvaihdokselle ovat maatilan 

hyvät lähtökohdat ja kehitysmahdollisuudet.  
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Tarkoituksena tutkimuksessa oli paneutua alueen viljelijöiden mielipiteisiin ja niihin 

asioihin mitkä pitää huomioida sukupolvenvaihdostilanteessa sekä siihen millaisessa 

elinkaarenvaiheessa sukupolvenvaihdos tehdään. Aihetta tutkittiin haastattelemalla 

viljelijöitä ja alan asiantuntijoita.  

 

Tutkimus oli jaettu teemoihin, joiden avulla haastattelut suoritettiin. Haastattelutee-

moja olivat sukupolvenvaihdosprosessi, sukupolvenvaihdoksen rahoitus/verotus ja 

sukupolvenvaihdoksen tukeminen/neuvonta ja maatilan elinkaari ja sen vaiheet. 
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2. Tutkimuksen viitekehys 

2.1 Suomen maatalous 
 

Vuonna 2009 Suomessa oli 63700 aktiivimaatilaa. Vastaava luku vuonna 2000 oli 

yli 70000. Tilalukumäärä on Suomessa vähentynyt 2,9 prosenttia keskimäärin vuo-

sittain ja vuonna 2009 oli 1600 tilaa vähemmän kuin vuonna 2008. Suomalaisten 

maatilojen tuotantosuunnat vuonna 2009 olivat jakautuneet seuraavasti: kasvintuo-

tantoa oli 65 prosentilla (41200 tilaa) kaikista tiloista. Lypsykarjataloutta 19 prosen-

tilla (noin 12 000 tilaa) tiloista ja 3,4 prosentilla tiloista sikataloutta (2 240 tilaa). 

(Niemi ja Ahlstedt 2010, 20–22.) 

 

Suomen maatilat ovat pääosin perheviljelmiä. Vuonna 2009 yksityiset henkilöt omis-

tivat tiloista 88,4 prosenttia, 10,4 prosenttia omisti perikunnat sekä perheyhtiöt ja 0,1 

prosenttia valtio (Niemi ja Ahlstedt 2010, 21). Naiset omistivat noin 10 prosenttia 

yksityishenkilöiden omistamista maatiloista. Suurella osalla näillä maatiloilla tuotan-

tosuuntana oli lammas- ja vuohitaloutta tai hevostaloutta. Niemen ja Ahlstedtin 

(2010, 13) mukaan Suomen maataloustuotanto työllisti vuonna 2009 lähes 90 000 

henkilöä eli 3,7 % työllisestä työvoimasta. Maatalouden työpaikat sijoittuvat taaja-

miin ja kuntakeskuksiin, mikä on maataloustuotannon ominaispiirre työllistäjänä.  

 
Suomen maatalouden rakenne on muuttunut viimevuosikymmenen aikana nopeasti. 

Tilamäärät ovat vähentyneet ja tilojen koko on kasvanut. Tilojen koko oli pienimmil-

lään 1950-luvulla ja suurimmillaan 1960-luvulla, jolloin tiloja oli noin 300 000 

(Pyykkönen 2001 b, 3). Suomen maatalouden toimintaympäristössä tapahtui suuri 

muutos, kun Suomi liittyi EU:n jäseneksi vuonna 1995. Tällöin tuottajahintojen rajua 

alenemista korvattiin suorien tukien avulla. Vuodesta 1995 lähtien viljelijöiden kes-

ki-ikä on kohonnut noin kolmella vuodella. (Niemi ja Ahlstedt 2010, 22.) Vuonna 

2000 viljelijöiden keski-ikä oli 47 vuotta, kun vuoteen 2009 mennessä se oli kohon-

nut 51,1 ikävuoteen. Taulukossa 1 on esitetty vuosina 2000–2007 viljelijöiden keski-

iät ja niissä tapahtuneet muutokset. Tilasto perustuu tilastokeskuksen maatalousyrit-

täjien henkilöverotuksen tietoihin. 
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Taulukko 1. Maatalousyritysten määrä ja viljelijöiden keski-ikä 2000–2007.  Tilas-
tokeskus 2009. 

 Yhteensä alle 35 v. 35 – 49 v. 50 – 64 v. yli 65 v. 

Maatilayritysten 
lukumäärä 

2000 70 083 8 410 31 050 26 966 3 657 
2007 57 721 5 126 22 589 26 229 3 777 
Muutos % 2000 
> 2007 -18 -39 -27 -3 3 

Viljelijän keski-
ikä 

2000 47 30 42 55 70 
2007 50 30 43 56 70 
Muutos % 2000 
> 2007 5 0 1 2 0 

 
Maataloustilaston (2008, 70) mukaan viljelijäväestön keski-iän nouseminen johtuu 

viljelijä väestön hitaasta eläkkeelle siirtymisestä, sukupolvenvaihdosten pienestä 

määrästä ja tilanpidon aloittavien viljelijöiden suhteellisen korkeasta iästä. Kuviossa 

1 on viljelijöiden keski-iät jaoteltuna TE-keskuksittain vuonna 2008. Korkein keski-

ikä on Ahvenanmaalla ja alhaisin Pohjois-Pohjanmaalla. 

 

50,4 50,4

49,9

49,4 49,4

49

49,9

51,7

49,1 48,7

49,749,8

50,250,3 50,3

50,8 50,7

47

47,5

48

48,5

49

49,5

50

50,5

51

51,5

52

Ahvenanmaa

Uusimaa

Satakunta

Varsinais-Suomi

Pirkanmaa
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Kainuu
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Lappi
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Pohjois-Pohjanmaa
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Kuvio 1. Viljelijöiden keski-ikä TE-keskuksittain vuonna 2008. Maatilarekisteri 
2008. 
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2.2 Suuret ikäluokat 
 
Suomessa suuret ikäluokat alkoivat muodostua sodan jälkeen vuosina 1945–1954. 

Suurista ikäluokista puhutaan paljon, mutta sukupolvinäkökulmasta tehtyä tutki-

musta ei ole juurikaan ole (Karisto 2005, 17). Tarkka ajankohta, jolloin suuret 

ikäluokat alkoivat syntyä, oli elokuun 15. päivä vuonna 1945. Sinä päivänä syntyi 

425 lasta, ja näin jatkui seuraavat pari kuukautta (Karisto 2005, 20).  

 

Vuoden 2010 jälkeen työikäisen 15–65-vuotiaan väestön määrä alkaa laskea. Tu-

leva  tilanne  on  merkittävä,  sillä  työikäisen  väestön  määrä  ei  ole  laskenut  kuin  

muutaman kerran. Tämä aiheutuu siitä, että 65 vuotta täyttävät ikäluokat ovat 

suurempia kuin 15 vuotta täyttävät ikäluokat. (Karisto 2005, 319.) 

 

Vuoteen 2030 työikäisten määrä pienenee noin 400000 henkilöllä. Väestö vähe-

nee myös muualla Euroopassa, mutta Suomessa väheneminen on äkkinäistä ja 

nopeaa vuoden 2010 jälkeen. (Karisto 2005, 319–320.) Väestön vanhenemiseen 

liittyvä ongelma aiheutuu Kariston (2005, 332) mukaan kustannuksista, miten 

turvataan vanhusten toimeentulo ja palvelut. Työvoimavarojen ja työvoimapulan 

vaara hidastavat taloudellista kasvua, hidas talouden kasvu taas aiheuttaa työttö-

myyttä ja vaikuttaa elintason kehitykseen ja samalla julkisen vallan mahdolli-

suuksiin sosiaalipoliittisissa tehtävissä. 

 

Suurten ikäluokkien eläköityminen lähivuosina koskee myös maatalousyrittäjiä, 

heidän täytyy tehdä joko sukupolvenvaihdos tai lopettaa maataloustuotanto. Su-

kupolvenvaihdos päätöksen tekeminen ei ole helppoa lopettavan eikä jatkavan 

yrittäjän kannalta. Maataloustuotanto vähenee joka vuosi ja ei ole useinkaan ta-

loudellisesti kannattavaa. Maatalousyrittäjien ikärakenteen muuttaminen alenta-

malla maatalousyrittäjien keski-ikää on tärkeä tavoite. Tärkeää on myös turvata 

se, että alalle saadaan riittävästi uusia nuoria maatalousyrittäjiä. Sukupolvenvaih-

dosten määrän vähentyminen johtaa siihen, että maatalousyrittäjien keski-ikä nou-

see. (Maa- ja metsätalousministeriö 2009, 17.) 

2.3 Sukupolvenvaihdokset 
 
1960–70 luvulla tiloilla jouduttiin odottamaan sukupolvenvaihdosta tilan omista-

jan kuolemaan asti, koska isäntä oli saanut tilan hallintaansa vasta iäkkäänä. 

1970-luvun alussa viljelijöiden keski-ikä oli 52 vuotta, kun muiden työllisten kes-
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ki-ikä oli 38 vuotta (Pietiläinen 2004, 94). Sukupolvenvaihdoksia tehtiin 1990-

luvun alussa noin 2500 tilalla vuodessa. EU-jäsenyyden myötä lukumäärä vakiin-

tui noin alle 1000 tilaan vuodessa (Pyykkönen 2001a, 4). 

Maa- ja metsätalousministeriön väliraportin (2008) mukaan maatalousyritysten 

toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset liittyvät yrittäjien ikärakenteeseen. 

Maatilojen sukupolvenvaihdosten määrä on vuosien myötä vähentynyt ja samalla 

myös maatalousyrittäjien keski-ikä on noussut. Sukupolvenvaihdoksia toteutetaan 

suuremmilla tiloilla, tällöin nuorten yrittäjien palvelun tarpeet kuten neuvonta ja 

koulutus, kohdistuvat korostetummin liike- ja yritystoiminnan aloittamiseen, sekä 

kehittämiseen liittyviin asiantuntijapalveluihin. (Maa- ja metsätalousministeriö 

2008, 23.) 

Viitalan (2009, 5) mukaan vuonna 2008 tehtiin alle 860 sukupolvenvaihdosta. 

Näistä vain 345:ssä oli mukana luopumistuki, syynä vähyyteen ovat tiukat luo-

pumistuen ehdot (luku 4.2.2). Puolella sukupolvenvaihdos tiloista oli yli 30 pelto-

hehtaaria ja kahdella kolmesta oli peltohehtaareita yli 20 (Viitala 2009, 5). Suku-

polvenvaihdokset painottuvatkin lähinnä peltoalaltaan suurille maatiloille. Tämä 

johtuu Pyykkösen (2001 a, 12) mukaan pääosin jatkajalle asetetuista vaatimuksis-

ta. Vaatimuksista tärkein on viljellä tilaa viiden vuoden ajan sukupolvenvaihdok-

sen jälkeen ja päätoimisuuden saavuttamiseen on vaadittu kahden vuoden määrä-

aika. Tilan on oltava elinvoimainen jo sukupolvenvaihdos tilanteessa. (Pyykkösen 

2001a, 12). 

 

Sukupolvenvaihdosten tarkkaa lukumäärää on vaikea arvioida, koska vain tuettu-

jen sukupolvenvaihdosten määrät tilastoidaan. Sukupolvenvaihdos voidaan tehdä 

ilman mitään tukimuotoja, jos luopujat tai jatkajat eivät täytä tukiehtoja. (Pyyk-

könen 2001a, 5.) Kuviossa 2 on aloittaneiden ja lopettaneiden maatalous, metsäta-

lous ja kalatalous tilojen muutokset vuosina 2005–2008. Vuonna 2005 muutos 

aloittaneiden ja lopettaneiden välillä oli 202 tilaa, vuonna 2006 tilamuutos oli 

106, vuonna 2007 ero oli 237 tilaa ja vuonna 2008 tila lukumäärän muutos oli 

325.  Aloittaneita tiloja on ollut joka vuosi enemmän kuin lopettavia. (Tilastokes-

kus 2010.) Tämän mukaan tilanne maatalousyrityksissä on positiivinen, ja jos 

aloittaneiden yrittäjien lukumäärää tarkastellaan, on vuonna 2008 aloittanut 1022 

uutta yrittäjää maatalouden parissa. Tilastokeskuksen (2010) mukaan aloittaneita 

vuonna 2009 oli 1135 kappaletta, lopettaneiden tilojen määrä ei ollut saatavilla. 
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Kuvio 2. Aloittaneet ja lopettaneet maatalous, metsätalous ja kalatalous tilat koko 
maassa vuosina 2005–2008. Tilastokeskus 2010. 
 
Maa- ja metsätalousministeriön (2009, 17) mukaan vain noin 40 % kaikista suku-

polvenvaihdoksista toteutetaan luopumistukijärjestelmän avulla. Taulukossa 2 on 

esitetty LUTU 2007-lain mukaiset tiloista tehdyt luovutukset TE-keskuksittain 

vuosina 2007, 2008 ja 2009. Koko maassa luovutuksia oli vuonna 2009 lisämaan 

kautta tehty 310 tilalle ja jatkajille 422. Yhteensä luovutuksia on 732 kappaletta, 

mikä on 201 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2008. 
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Taulukko 2. LUTU 2007 -lain mukaiset tiloista tehdyt luovutukset TE-
keskuksittain. Mela 2010. 
 
TE-Keskus Luovutustapa 2007 2008 2009 
Uusimaa Jatkajalle 7 18 20 
  Lisämaaksi 6 16 12 
  Yhteensä 13 34 32 
Varsinais-Suomi Jatkajalle 17 45 35 
  Lisämaaksi 20 35 24 
  Yhteensä 37 80 59 
Satakunta Jatkajalle 6 22 25 
  Lisämaaksi 11 23 8 
  Yhteensä 17 45 33 
Häme Jatkajalle 14 28 38 
  Lisämaaksi 24 40 23 
  Yhteensä 38 68 61 
Pirkanmaa Jatkajalle 6 28 37 
  Lisämaaksi 18 31 19 
  Yhteensä 24 59 56 
Kaakkois-Suomi Jatkajalle 5 28 32 
  Lisämaaksi 16 40 24 
  Yhteensä 21 68 56 
Etelä-Savo Jatkajalle 8 17 17 
  Lisämaaksi 24 32 24 
  Yhteensä 32 49 41 
Pohjois-Savo Jatkajalle 13 30 36 
  Lisämaaksi 20 66 29 
  Yhteensä 33 96 65 
Pohjois-Karjala Jatkajalle 8 15 23 
  Lisämaaksi 17 44 21 
  Yhteensä 25 59 44 
Keski-Suomi Jatkajalle 4 20 26 
  Lisämaaksi 10 30 15 
  Yhteensä 14 50 41 
Etelä-Pohjanmaa Jatkajalle 21 50 47 
  Lisämaaksi 30 82 52 
  Yhteensä 51 132 99 
Pohjanmaa Jatkajalle 8 24 34 
  Lisämaaksi 12 45 30 
  Yhteensä 20 69 64 
Pohjois- Jatkajalle 18 39 41 
Pohjanmaa Lisämaaksi 28 41 18 
  Yhteensä 46 80 59 
Kainuu Jatkajalle 0 12 7 
  Lisämaaksi 3 9 2 
  Yhteensä 3 21 9 
Lappi Jatkajalle 3 8 4 
  Lisämaaksi 8 15 9 
  Yhteensä 11 23 13 
Koko Maa Jatkajalle 138 384 422 
  Lisämaaksi 247 549 310 
  Yhteensä 385 933 732 
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Tilastoja verrattaessa on Tilastokeskuksen (2010) mukaan uusia yrittäjiä aloitta-

nut 1022. Melan (2010) luopumistuen avulla tilastansa jatkajalle luovuttaneita oli 

422 tilaa. Aloitustukea saaneita vuonna 2009 oli 495 maatalousyrittäjää. Yhteensä 

tuettuja sukupolvenvaihdoksia oli 917 tapausta. Tuetuista tapauksista ei kuiten-

kaan voi tehdä johtopäätöksiä sen takia, että luopumustuen avulla luopuja luopuu 

tilastaan nuorelle viljelijälle, joka myös hakee tukea. Eli poistuvien tilalle tulee 

uusi yrittäjä. 

Myel-vakuutusten määrät ovat taulukossa 3. Vuonna 2009 kaikkien Myel-

vakuutettujen lukumäärä on 57377 kappaletta, vähennystä edellisestä vuodesta oli 

1834 kappaletta. Melan vakuutettujen lukumäärät eroavat muista tilastoiduista 

luvuista sillä, että maatalousyrityksessä vakuutetaan yleensä kaikki yrityksen 

omistajat, eli viljelijäpariskunta. Se myös muuttaa tilastoista suoraan tehtyjä joh-

topäätöksiä.  

Taulukko 3.  Kaikki Myel-vakuutetut yritykset vuosina 2000–2009. Mela 2010a. 
 

 

 

 

 

 

Tilastokeskuksen (2009) ja Melan (2010) tilastoja vertailtaessa oli vuonna 2008 

aloittaneita tiloja 1022 kappaletta ja lopetettuja Myel-vakuutuksia oli 1527. 

Vuonna 2008 uusia aloitettuja Myel-vakuutuksia oli 2603 kappaletta ja luopumis-

tukia (sisältää myös uinuvista alkaneet) 1123 kappaletta. LUTU2007-lain mukai-

sia tilojen luovutuksia vuonna 2008 oli 933 kappaletta. Kun vähennetään uusista 

myel-vakuutuksista 2603 lopettaneiden 1527 määrä, niin saadaan 1076, joka voisi 

olla lähellä vuonna 2008 tehtyjen kaikkien sukupolvenvaihdosten määrää. Vuon-

na 2009 uusia myel-vakuutuksia aloitettiin 2227 kappaletta ja uusia luopumistukia 

alkoi 1045 kappaletta. Suomessa oli vuonna 2009 maatiloja 63700 ja maatalous-

yrittäjiä oli 56712 henkilöä eli yrittäjähenkilöitä on vähennemän kuin yrityksiä. 

Vuosi 

Kaikki 
MYEL-
yritykset 

lukumäärän 
muutos % 

2000 72 042 -3 631 -4,8 
2001 69 513 -2 529 -3,5 
2002 67 366 -2 147 -3 
2003 64 718 -2 648 -3,9 
2004 63 847 -813 -1,3 
2005 62 858 -1 047 -1,6 
2006 61 469 -1 389 -2,2 
2007 60 738 -731 -1,2 
2008 59 211 -1 527 -2,6 
2009 57 377 -1 834 -3,2 
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Myel-vakuutettuja oli 57377, mutta mukana luvussa on myös vakuutettuja per-

heenjäseniä. 

Arvio sukupolvenvaihdosten määrästä on noin 1000 tilaa vuodessa. Pyykkönen 

(2001 a, 3) arvioi sukupolvenvaihdosten kokonaismäärän 1000 kappaleeseen 

vuodessa, kun uusien vakuutettujen määrä oli noin 2000 vuodessa.  

Syitä sukupolvenvaihdosten määrän romahtamiseen on Kääriäisen (1999) mukaan 

maatalouden epävarmat tulevaisuudennäkymät ja sukupolvenvaihdosten kalleus. 

Nykyinen sukupolvenvaihdosmalli aiheuttaa taloudellisia rasitteita. Lisäksi valtio 

lisää vielä omalla toiminnallaan sukupolvenvaihdosten kustannuksia kantamalla 

tilojen luovutuksista perintö- tai lahjaveroa. Kääriäinen (1999) toteaa, että esi-

merkiksi Saksassa kansallisen perintö- ja lahjaverolain korkeiden ja päällekkäis-

ten vapaaosien vuoksi, sukupolvenvaihdosten yhteydessä ei käytännössä makseta 

lainkaan perintö- ja lahjaveroa. Saksassa perintö- ja lahjaveroon keskeisesti vai-

kuttavat maatalousomaisuuden arvostussäännöt, on hajautettu osiin tilanpidonjat-

kajaa suosivalla tavalla. (Kääriäinen 1999.) 

Yrityksen sukupolvenvaihdoksiin kohdistuva verokustannus oli hallituksen esi-

tyksen (HE 53/2008) mukaan tekijä, joka perheyrityksessä voi vaikuttaa haluk-

kuuteen jatkaa yritystoimintaa perillisten kesken. Toiminnan jatkaminen yrittäjän 

lähipiirin voimin tukee myös hallitusohjelman tavoitetta edistää kotimaista omis-

tajuutta. Näistä syistä olisi aiheellista edistää vielä enemmän yritysten sukupol-

venvaihdoksia perintö- ja lahjaverohuojennusta kehittämällä. (HE 53/2008.) 

Maatalouspolitiikan vaihtoehdot (2007, 24–25) raportin mukaan sukupolvenvaih-

doksessa yrittäjän varat sitoutuvat tilan hankintaan ja ovat pois tilan kehittämises-

tä, vaikka varat omistajanvaihdoksen aikana tarvittaisiin tilan kehittämiseen. Yri-

tyksen mahdollisuudet investointihankkeiden yhteydessä heikkenevät ja sukupol-

venvaihdos voi lykkääntyä tai jäädä jopa kokonaan tekemättä.  Toisena ongelma-

na on tilasta luopuminen oikealla hetkellä, eli juuri silloin kun jatkaja haluaisi 

lunastaa tilan itselleen (Maatalouspolitiikan vaihtoehdot 2007, 24–25). 

2.4 Pirkanmaa maakunta 
 
Pirkanmaa on Suomen toiseksi suurin maakunta ja se on keskittynyt teollisuuden, 

kaupan, palvelujen ja koulutuksen ympärille. Pirkanmaalla on monipuoliset lii-

kenneyhteydet joka puolelle. Pirkanmaa koostuu 24 kunnasta sekä kuudesta seu-
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tukunnasta. Pinta-ala 1.1.2009 oli 14469 km² ja asukkaita vuoden 2009 lopussa 

oli 484436. (Pirkanmaan talouskatsaus 2009.) Pirkanmaan maaseudusta suurin 

osa kuuluu ydinmaaseutuun, yhteensä 18 kuntaa. Kaupunkien läheistä vuorovai-

kutusaluetta on Tampereen keskustan ympärillä, josta matka maakunnan rajalle 

on pisimmillään yli 100 kilometriä. (Pirkanmaan maaseutustrategia 2005–2015 

2006, 12.) 

 

Pirkanmaan maakuntaohjelman (2007, 14) mukaan Pirkanmaa on yksi Suomen 

vetovoimaisimmista maakunnista, koska maakunta on aluerakenteeltaan ihanteel-

linen Tampereen kaupungin sijaitessa keskellä maakuntaa. Maakunnassa ympäris-

tö on hoidettua ja luonnonarvot otettu hyvin huomioon. Pirkanmaan vahvuuksia 

on tuottavuudeltaan huipputasoa olevat metsät, jotka luo mahdollisuuksia metsien 

moninaiskäytölle ja metsäteollisuudelle. (Pirkanmaan maakuntaohjelma 2007, 

14.)  

 

Pirkanmaalla työpaikkaliikennöintiä tapahtuu Tampereen seutukunnan ja muiden 

seutukuntien välillä, mutta ei juurikaan muiden seutukuntien välillä (Pirkanmaan 

maaseutustrategia 2005–2015, 2006, 12). Pirkanmaalla työpaikkaomavaraisuus on 

kaikissa seutukunnissa alle sadan ja maaseudulta käydäänkin runsaasti töissä 

Tampereen alueella. Pitkien työmatkojen takia voivat työmatkakustannukset 

energian hinnan noustessa ja joukkoliikenteen vähetessä aiheuttaa ongelmia maa-

seudulla asumiselle, koska työssäkäynti hankaloituu. Muita ongelmia Pirkanmaan 

maaseudulle tuo väestön vanheneminen ja kuntatalouden erilaiset ongelmat. (Pir-

kanmaan maakuntaohjelma 2007, 15.)  

 

Väestön ikääntyminen vaikuttaa alueella vuoden 2010 jälkeen, silloin yli 65-

vuotiaiden osuus alkaa kasvaa voimakkaasti. Pirkanmaan talouskatsauksen (2009) 

mukaan maakunnan työvoimasta tulee poistumaan vuoteen 2015 mennessä yli 50 

000 henkilöä ja vuoteen 2025 mennessä reilusti yli 100 000 henkilöä.  

2.4.1 Pirkanmaan maatalous 
 
Pirkanmaan maakunta on pääosin maatalouden B-tukialuetta, C-tukialuetta on 

maakunnan muutamassa kunnassa. Alueella on maatiloja 4711 kappaletta ja maa-

talouden päätuotantosuuntana on viljanviljely (Maatilarekisteri 2009). Viljanvilje-

lyä harjoitetaan 2606 tilalla. Lypsykarjaa Pirkanmaalla on 652 tilalla. (Tike 2009.) 
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Kuviossa 3 on Pirkanmaalla aloittaneiden ja lopettaneiden maatalousyritysten 

määrät vuosina 1999–2008. Vuodesta 2002 alkaen on alkaneita yrityksiä ollut 

enemmän kuin lopettaneita. 

 

 
Kuvio 3. Pirkanmaalla aloittaneet ja lopettaneet maatalousyritykset vuosina 1999–
2008. Tilastokeskus 2010. 
 
Taulukossa 4 on maatilojen rakenne Pirkanmaalla vuosina 2009, 2008 ja sama 

tilanne vuonna 2000. Vuonna 2000 Pirkanmaalla oli 5466 maatilaa ja vuonna 

2009 maatiloja on 4711 kappaletta. Suurin muutos on tapahtunut lypsykarjatilojen 

lukumäärässä. Määrä on yhdeksässä vuodessa vähentynyt 729 tilalla.  Noin 80 

lypsykarjatilaa on lopettanut joka vuosi. Kokonaistila luku on vuodesta 2008 tip-

punut vuoteen 2009 110 tilalla.  

 
Taulukko 4. Maatilojen rakenne Pirkanmaalla vuosina 2009, 2008 ja 2000. Tike 
2010. 
 
  2009 2008 2000 
  Tiloja Tiloja Tiloja 

Erikoiskasvituotanto 88 91 100 
Hevostalous 191 175 178 
Lammas- ja vuohitalous 66 64 87 
Lypsykarjatalous 652 687 1 381 
Muu kasvituotanto 460 479 300 
Muu nautakarjatalous 309 301 423 
Muu tuotanto 53 61 301 
Puutarhakasvien viljely 82 81 106 
Siipikarjatalous 44 44 66 
Sikatalous 160 163 230 
Viljanviljely 2606 2 675 2 294 
Yhteensä 4711 4 821 5 466 
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Pirkanmaan alueohjelman (2007, 27) mukaan erityisesti maaseudulla toimivien 

pienten yritysten kehittymismahdollisuudet ovat Pirkanmaan alueen elinkeino-

toiminnan kannalta tärkeitä, koska ne luovat mahdollisuuden verkostojensa avulla 

uudelle yritystoiminnalle alueella. Tärkeitä yritystoiminta alueita Pirkanmaalla 

ovat elintarvikkeiden jatkojalostus, maaseutumatkailu, alihankintatoiminta erityi-

sesti puun- ja metallinjalostuksessa, hevostalouteen liittyvät palvelut, koneura-

kointi, hoivapalvelut sekä energiayrittäjyys. Varsinaisesta maataloustuotannosta 

luopujat jatkavat usein jossakin muussa toiminnassa kuten koneurakoinnissa tai 

palveluiden parissa. Pirkanmaan alueohjelman (2007, 27) mukaan yritystoimin-

nankasvu kohdistuu maaseutumaiseman ylläpitoon ja hyvinvointiyrittämiseen.  

 

Pirkanmaan maakuntaohjelman (2007–2010, 10–11) mukaan Pirkanmaan haas-

teena on tuotantorakenteen uudistaminen niin, että se vastaisi kehittyneen talou-

den rakenteita sekä aluetalouden kehitys niin, että yritystoiminta olisi alueella 

tehokasta ja kilpailukykyistä. Maakuntaohjelman tavoitteena on hyödyntää maa-

seudun olemassa olevaa asutus-, yhdyskunta-, alue- ja palvelurakennetta. Ohjel-

massa mainitaan, että: ”kaksijakoisen aluekehityksen ja maakunnan reuna-

alueiden tyhjenemisen estämiseksi on vahvistettava seutukuntien omaa kehitys-

kykyä, sekä tätä tukien kanavoitava keskusseudun kasvuvoimaa tehokkaasti muu-

alle maakuntaan.” Maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämistä pitäisi tukea, muun 

muassa korkeakoulujen sivupisteiden säilyttämisellä maakunnassa. 

2.4.2 Pirkanmaan ikäluokat 
 
Pirkanmaalla väestönkasvu on keskittynyt keskusseudulle, mutta myös Etelä- ja 

Kaakkois-Pirkanmaalle. Maakunnan reuna-alueilla ja pohjoisosissa väestö vähe-

nee. Väestön vähenemisen seurauksena vaikeutuu palveluiden järjestäminen maa-

kunnan reuna-alueilla, tämä aiheuttaa menoja kunnille. Väestöllinen, taloudelli-

nen ja vanhushuoltosuhde heikkenevät kun väestö ikääntyy. (Pirkanmaan alueta-

louskatsaus 2009, 48–49.) 

 

Taulukossa 5 on esitetty väestön ennuste Pirkanmaan alueelle ja koko Suomeen 

vuoteen 2040 asti. Vuonna 2004 tilastokeskus ennusti vuoden 2010 väkimääräksi 

vain 478281 asukasta, mutta tilanne on ylittynyt vuonna 2009 jolloin asukkaita oli 

jo 484436. Ennusteen mukaan Suomen väkimäärä kasvaa vuoteen 2030 saakka 
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mutta on laskenut vuoteen 2040 jolloin Suomessa ennustetaan olevan yli 5,3 mil-

joonaa asukasta. 

 

Taulukko 5. Väestöennuste Pirkanmaalle ja koko Suomeen vuoteen 2040 asti. 
Tilastokeskus 2004. 

 

Maatalousyrittäjät jäivät eläkkeelle vuonna 2009 keskimäärin 60,7-vuotiaana. 

Ikävuoteen on mukaan laskettu uudet alkaneet työeläkkeet ja luopumistuki. Per-

he-eläkkeitä ei ole laskettu mukaan. Vanhuuseläkeläisten kasvanut määrä selittää 

sen, miksi eläkeikä on kasvanut. Vuonna 2009 vanhuuseläkkeelle jäi koko Suo-

messa noin 1500 viljelijää, vuonna 2008 eläkkeelle jäi 1200 viljelijää. Eläkkeelle 

siirtyneiden viljelijöiden kokonaismäärä oli kumpanakin vuonna noin 3300 vilje-

lijää. (Mela 2010a.) 

 

Pirkanmaalla viljelijöiden keski-ikä on korkeampi kuin koko maan keski-ikä joka 

on 51,1 vuotta (Niemi ja Ahlstedt 2010, 22). Taulukossa 6 on Pirkanmaan viljeli-

jöiden ikäjakauma ja koko maan tilanne. Pirkanmaalla on viljelijöitä eniten ikä-

luokassa 45–49-vuotiaat ja koko maassa eniten viljelijöitä on 55–59-vuotiaiden 

ikäluokassa. Pirkanmaalla on 60–69 -vuotiaita yhteensä 812 henkilöä. 

 
Taulukko 6. Viljelijöiden lukumäärä yksityishenkilöiden omistamilla maatiloilla 
viljelijän iän mukaan vuonna 2009. Maatilarekisteri 2009. 
 

 Viljelijän ikä      

  – 
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 70- Yht.  

Kes-
ki-
ikä  

Pirkan-
maa 30 112 233 337 498 670 610 664 590 222 144 4 110  50,6 

 % 0,7  2,7  5,7  8,2 12,1  16,3  14,8  16,2  14,4  5,4   3,5  100    
Koko 
maa  352 1469 3204 4670 7332 9211 9226 9337 7731 2672 1 508 56712 50,2 

 % 0,6  2,6  5,6  8,2  12,9  16,2  16,3  16,5  13,6  4,7 2,7  100    
 

Myel (maatalousyrittäjien eläkelaitoksen) -vakuutettujen viljelijöiden määrä Pir-

kanmaalla ja koko Suomessa on taulukossa 7. Pirkanmaalla myel-vakuutettujen 

määrä oli 5618 henkilöä vuonna 2009 ja vuonna 2008 henkilöiden määrä oli 

5789. Vakuutettujen määrä on pienentynyt vuodessa noin 170 vakuutetulla. (Mela 

2009 a.) 

 

     Vuosi         
2003 2005 2010 2030 2040 

Koko maa  5 219 732   5 247 014   5 309 656   5 442 841   5 366 889 
Pirkanmaa  457 317 463 866 478 281 509 879 507 957 
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Taulukko 7. Myel-vakuutettujen lukumäärät Pirkanmaan maakunnassa ja koko 
Suomessa 2009. Mela 2009 a. 
 
Vakuutukset      Pirkanmaa Koko maa 
MYEL-vakuutettujen lukumäärä     
Miehet 3 676 53 890 
Naiset 1 942 27 256 
Kaikki 5 618 81 146 
MYEL-vakuutettujen keski-ikä     
Miehet 48,4 48,3 
Naiset 48,7 48,4 
Kaikki 48,5 48,3 
MYEL-vakuutettujen työterveys-
huolto     
Liittyneet 1 990 32 254 
Liittyneet/Vakuutetut 35 % 40 % 
Vakuutetut tilat sekä keskimääräiset pelto- ja 
metsäalat   
Tilojen lukumäärä 3 937 56 904 
Peltoala, ha 36 36 
Metsäala, ha 59 59 
Tilojen muutokset EU-aikana     
Tilojen lukumäärä -40 % -41 % 
Peltoala yhteensä 10 % 9 % 
 

Pirkanmaan aluetalouskatsauksen mukaan vuonna 2030 arvioidaan Pirkanmaalla 

65 vuotta täyttäneitä olevan jo noin neljännes Pirkanmaan väestöstä. Vuoden 

2010 jälkeen yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä alkaa kasvaa vauhdikkaammin. 

Väestön ikärakenne alkaa muuttua vanhusvoittoiseksi etenkin maakunnan reuna 

alueilla. Maakunnan keskusseudulla ikärakenteen vanhenemista lieventää voima-

kas muuttoliike, josta nuorten opiskelijoiden osuus on melko suuri. (Pirkanmaan 

aluetalouskatsaus 2009, 48–49.)  
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3. Yrityksen teoria 

3.1 Yritystoiminta 
 
Yrittäjyydellä tarkoitetaan tavoitteellista ja taloudellista toimintaa, jolla pyritään 

luomaan jotain uutta. Yrittäjyys voidaan toiminnaltaan jakaa ulkoiseen ja sisäi-

seen yrittäjyyteen ja arvoiltaan, sekä asenteiltaan yritteliäisyyteen. Maatilalla yrit-

tämistä pidetään rutiininomaisena yrittäjyytenä (Timonen 2000, 16–17).  

 

Yritystoiminta ei voi syntyä itsestään vaan taustalle tarvitaan aina henkilö, jolla 

on idea, minkä pohjalta toiminta rakennetaan. Yritystoimintaan sisältyy olennai-

sesti riski, sillä yrittäjäksi ryhtyvä ei voi olla varma tuottaako hän markkinoille 

sitä mitä asiakkaat haluavat. Pitkällä aikavälillä myyntitulojen on kuitenkin riitet-

tävä kattamaan toiminnasta aiheutuneet menot. Yritystoiminta on riippuvainen 

sidosryhmistä. Sidosryhmät muodostuvat muun muassa julkisesta vallasta, asiak-

kaista, kilpailijoista ja työntekijöistä. Yhteiskunta valvoo yrityksen ja sidosryhmi-

en välistä toimintaa. (Isokangas ja Kinkki 2004, 7-9.)  

 

Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttavat yrittäjän taustatekijät, henkilötekijät ja tilan-

netekijät. Taustatekijöillä tarkoitetaan yrittäjän perhesuhteita ja perheen positiivis-

ta kokemusta yrittäjyydestä. Henkilötekijät ovat yrittäjän persoonallisuuden piir-

teitä ja ominaisuuksia. Tilannetekijä tarkoittaa ympäristöä, jossa yrittäjäksi harkit-

seva elää. Työttömyyden uhka tai halu toteuttaa itseään saattaa ajaa kohti yrittä-

jyyttä. Yrittäjyydestä koettu hyöty riippuu ihmisestä. ( Jahnukainen 1992, 54–61.) 

 

Yritystoiminnan perusasiat ovat maaseudulla samanlaisia kuin kaupungissakin. 

Asiakkaita täytyy riittää tuotteille ja palveluille jotta toiminta on kannattavaa. 

Menestymiselle ei ole valmiita vastauksia. Yhteiskunnan rakenteet, teknologia ja 

ihmisten tarpeet muuttuvat, osa niistä on hitaita ja osa nopeita. Yritykselle on tär-

keää pysyä mukana muutoksessa. (Heikkilä 2001, 4.) Yrittäjän motiivit ja lähtö-

kohdat luovat toiminnalle menestymisen mahdollisuudet. Maaseudulla yrittämi-

sellä on vahvat tunneperäiset motiivit tärkeitä, kuten sitoutuminen paikkaan, koti-

seutuun ja haluun asua maalla. Yrittäjäksi hakeutumiselle ei ole selkeää mallia 

vaan yrittäjän persoonallisuus vaikuttaa siihen, kuka lähtee yrittäjäksi ja kuka ei. 

(Heikkilä 2001, 10.) Timosen (2000, 108) mukaan maatalousyrittäjien kolme tär-
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keintä tavoitetta ovat laadukkaat tuotteet, tuotantokustannusten alentaminen ja 

hyvä kannattavuus. 

 

Suuri osa Suomen maatiloista on perheviljelmiä. Perheviljelmän etuina ovat jous-

tavuus ja mukautuminen työn ja tulojen vaihteluun. Haittoina on yrittäjän työky-

vyn vaihtelu ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvät ongelmat. Perheviljelmän osallis-

ten tarvitsee hallita itse kaikki henkiset ja aineelliset resurssit, sillä niiden hoita-

miseen on harvoin varaa palkata ulkopuolista henkilöä. Nämä heikentävät tehok-

kuutta ja toimeliaisuutta yrityksen elinkaaren vaiheissa. (Turkki 2009, 14.)  

 

Maatalousyrityksessä tuotanto on sidottu vuodenaikoihin ja biologisiin prosessei-

hin, nämä aiheuttavat tuotannon kausiluonteisuuden ja hidasliikkeisyyden. Tuo-

tantomateriaali on elävää ja uusiutuvaa, siksi tuotantoa ei voi keskittää tai jakaa 

osaprosesseihin teollisuuden tapaan. Maatalousyrityksessä työ, asuminen ja va-

paa-aika sijoittuvat samaan paikkaan, myös perhe sijoittuu usein tähän samaan. 

Perhe luo motivaation yrittämisen tavoitteisiin, työpanokseen ja riskinottamiseen. 

Tavoitteisiin vaikuttavat yrittäjän ikä, taloudellinen asema, arvot ja perheen elin-

kaari. (Timonen 2000, 53–54.) 

3.2 Yrityksen elinkaari 
 
Yrityksen elinkaarella tarkoitetaan aikaa sukupolvenvaihdoksesta seuraavaan su-

kupolvenvaihdokseen. Maatalouden harjoittamien Suomessa perustuu vielä per-

heviljelmiin, missä yrittäjän ja yrityksen elinkaaret ovat samanlaisia. Perheviljel-

män elinkaaressa voidaan määritellä kolme eri vaihetta eli aloittaminen, kasvu ja 

luopuminen (Remes 2001, 12). 

 

Haapanen ym. (2004, 15) jakavat maatalouden kehitysvaiheet kolmeen vaihee-

seen. Talonpoikaisvaihe oli omavaraisuuden aikaa, silloin työnjako oli pientä ja 

tavaroiden vaihto oli vähäistä. Tästä vaiheesta siirryttiin toisen maailmansodan 

jälkeen maataloustuottajavaiheeseen. Suomessa oli elintarvikepula ja tavoitteeksi 

tuli elintarviketuotannon kasvattamien. Maatilayritysvaihe alkoi kun Suomi liittyi 

EU:n vuonna 1995, maataloustuotannon takuuhintajärjestelmä väistyi silloin uu-

sien järjestelmien tieltä. Yhteinen EU:n maatalouspolitiikka toi Suomelle monia-

laiset maatilat ja maatilojen ulkopuolinen yritystoiminta lisääntyi. Maatalouden 

rakenne on muuttunut paljon matkalla talonpoikaisvaiheesta maatilayritysvaihee-

seen. (Haapanen ym. 2004, 15–27.)  
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Yritystoiminnassa olevia erilaisia vaiheita voidaan verrata ihmisen elämänkaaren 

vaiheisiin. Ihmisten elämänkaaren päävaiheita ovat Rissasen (2000, 242–245) 

mukaan syntyminen, lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja kypsyys, iltarusko ja aristo-

kratia, byrokratia ja kuolema. Yrityksessä yksi elinkaaren vaiheista on sukupol-

venvaihdos, joka tapahtuu kun toiminta on edennyt ohi kypsyysvaiheen. 

 

Yrityksen elinkaarenvaiheet ovat haasteellisia (kuvio 4). Aloitusvaiheessa yrityk-

sen täytyy luoda itseään tunnetuksi ja hankkia asiakkaita. Kasvunvaiheessa yri-

tyksen pitää taata tuotteiden saatavuus ja pitää asiakkaat tyytyväisenä. Kypsyys-

vaiheessa yrityksen pitää uusiutua ja etsiä uusia asiakkaita. Tällöin on havaittava 

hetket milloin siirtyä eteenpäin jossakin tavassa tai toiminnassa, sekä hylättävä 

tuottamattomat toimintamallit. Samaan kehitysvaiheeseen pysähtyminen ei tuota 

tuloksia ja uusien mahdollisuuksien havaitseminen on siksi tärkeää. Elinkaariajat-

telun avulla yritys voi hahmottaa omaa kasvu- ja kehitysprosessiaan, tulevaisuus 

riippuu siitä miten yritys voi uudistaa toimintaansa. (Viitala ja Jylhä 2001, 36–

37.) 

 

 

Kuvio 4. Yrityksen perinteinen elinkaarimalli. Viitala ja Jylhä 2001, 36. 

 

Sukupolvenvaihdoksen kiertoajan tulisi olla noin 30 vuotta, jotta vuoroon tulevan 

sukupolven ei tarvitsisi kärsiä edellisen sukupolvenvaihdoksen mukanaan tuomis-

ta mahdollisista taloudellisista rasitteista (Kivimäki 1997, 1; Turkki 2009, 14; 
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Karisto 2005, 208) Elinkaarimallin pohjalta voidaan esittää ainakin neljä toimin-

nan vaihetta. Nämä vaiheet ovat aloitusvaihe, kasvunvaihe, vakiintumisenvaihe ja 

lopettamisenvaihe. Vaiheet vaihtelevat viljelijöiden välillä, sillä kaikki eivät saa-

vuta vakiintumisvaihetta lainkaan, vaan pysyvät samassa vaiheessa koko toimin-

tansa ajan. Hyvät yrittäjäominaisuudet edesauttavat sitä, että toiminnanvaiheessa 

päästään eteenpäin. (Turkki 2009, 14.)  

 

Churchill ja Lewis (1983, 3) jakavat yrityksen elinkaaren viiteen eri vaiheeseen, 

joiden kautta yrityksen toiminta voi kehittyä. Ensimmäinen vaihe on yritystoi-

minnan synty (existence), toinen eloonjäänti (survival), kolmas menestys (suc-

ces), neljäs kypsyys (take-off) ja viides vaihe on nopean kasvun vaihe (resource 

maturity). Yrityksen siirtyessä vaiheesta toiseen, sen koko, toiminnan laajuus ja 

johtamistyyli muuttuvat. Toiminnan pitää muuttua kunkin vaiheen vaatimalla 

tavalla. Jos niin ei tapahdu tai muutos on liian hidas saattaa yritys ajautua kriisiin. 

 

Jos yritystoiminta taantuu, syyt ovat yleensä yritystoiminnassa tarvittavien taito-

jen puute, talouden suunnittelemattomuus, huono liikeidea, keskeneräiset tuotteet, 

väärä hinnoittelu ja epäonnistunut markkinointi. Myös liiallinen usko omiin ky-

kyihin, yhteistyön väheksyminen ja asiantuntijoiden avun välttely, voivat olla 

syynä heikkoon menestykseen. (Heikkilä 2001, 93.)  

3.2.1 Aloitusvaihe 
 
Koskinen (1989, 185) nimittää yrityksen aloitusvaihetta yrittäjäksi orientoitumi-

sen vaiheeksi. Orientoitumisvaiheessa tulevat esiin päätökset, valinnat ja käyttäy-

tymismallit, joita yrittäjä toteuttaa toiminnassaan. Myös suunnitelmat toiminnan 

tavoitteista ja resursseista syntyvät aloitusvaiheessa. Tässä vaiheessa luodaan pe-

rusta yrityksen myöhemmälle kehitykselle. 

 

Maatalousyrityksen aloitusvaiheessa maatila siirtyy uudelle viljelijälle. Aloitus-

vaihe voidaan jakaa vertailu- ja valmistautumisvaiheisiin. Vertailuvaiheessa yrit-

täjä analysoi tilan tuloja ja vertailee niitä muihin tulon ansaitsemismahdollisuuk-

siin tilan ulkopuolella. Valmistumisvaiheessa kiinnitetään huomiota nettohyötyyn, 

elämänkaaren vaiheeseen, maatilan sosiaalisiin ja yhteisöllisiin sidoksiin, siihen 

miten työ ja vapaa-aika liitetään yhteen maatalouden kanssa, kyvykkyyteen käsi-

tellä itseään työntekijänä ja yrityksen johtajana, mahdollisuuksia saavuttaa tarvit-
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tava peltoala ja pääoma resurssit, jotta voidaan saavuttaa taloudellisesti kannatta-

va yksikkö. (Boehlje ja Eidman 1984, 9-10.) 

 

Boehlje ja Eidman (1984, 10) määrittelevät kolme tapaa joilla tilanpito voidaan 

aloittaa. Ensimmäinen vaihtoehto on, että potentiaalinen jatkaja työskentelee tilal-

la ja pikkuhiljaa kartuttaa pääomaansa. Ensin hän voi olla vuokralaisena, sitten 

osa-omistaja ja lopuksi saavuttaa itselleen kokotilan hallinta. Toinen tapa aloittaa 

tilanpito, on tehdä sukupolvenvaihdos, jossa tila siirtyy yleensä isältä pojalle tai 

tyttärelle ja kolmas vaihtoehto on ostaa tila vapailta markkinoilta. 

3.2.2 Kasvunvaihe 
 
Kasvunvaiheessa oleva yritys pyrkii laajentamaan tuotantoaan panostamalla uu-

teen ja tehokkaaseen tekniikkaan, hankkimalla lisää maata tai eläimiä. Pääoman 

riittämätön määrä on suurin tilan kasvua rajoittava tekijä, koska tuotannon kasvat-

taminen vaatii pääomaa. Kasvunvaiheessa on tärkeää, että mahdollisen lainan 

takaisinmaksukyky säilyy. Vieras pääoma täytyy maksaa takaisin vaikka tilan 

maksukyky laskisikin huonojen säiden, sairastumisen tai alentuneiden hintojen 

takia. Riskiä voidaan pienentää vakuuttamalla omaisuutta, säästämällä ja tuotan-

toa monipuolistamalla. (Boehlje ja Eidman 1984, 11.) 

 

Kasvunvaiheessa olevan yrityksen pitää sopeutua liikeidealtaan ja toiminta-

ajatukseltaan markkinoiden vaatimuksiin, yrittäjän on myös oltava valmis muu-

toksiin jos yritystoiminta sitä tarvitsee (Koskinen 1989, 188). 

3.2.3 Kypsyminen 
 
Aloitus- ja kasvuvaiheesta yritys siirtyy kypsyysvaiheeseen. Kypsyysvaiheessa 

yrityksen täytyy selvittää onko se selvinnyt aiemmista vaiheista kunnialla ja saa-

nut toimintansa vakaaksi (Koskinen 1989, 189). Churchillin ja Lewiksen (1983, 

9) mukaan nopean kasvun vaiheessa yrityksen täytyy kontrolloida talouttaan ja 

pitää mielessään pienen yrityksen mahdollisuudet, kuten joustavan ja nopean rea-

goimisen mahdollisuuden ja yrittäjähenkisyyden. Kypsymisenvaiheessa yrityksel-

lä on oltava riittävä koko, taloudellisuus ja yrittäjällä hyvät johtamisen kyvyt, jos 

nämä ominaisuudet puuttuvat yritystoiminta voi kangistua. Silloin toiminnasta 

puuttuu innovatiivisten päätöksien teko ja riskien välttäminen. Toiminnan kannal-

ta tilanne on huono, koska silloin kilpailijat saattavat huomata tilanteen ja käyttä-

vät tilaisuutta hyväkseen. (Churchill ja Lewis 1983, 9.) 
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Kayn ym. (2008, 232) mukaan maatalousyrityksen kypsyysvaiheessa velkojen 

vähentäminen tulee ensisijaiseksi tavoitteeksi, samoin toiminnan tehokkuuteen 

kasvattaminen toimintaa suurentamalla. Aikainen suunnittelu ja uuden sukupol-

ven sulautuminen mukaan toimintaan jatkaa yrityksen kasvua ilman, että toiminta 

laskisi. 

3.2.4 Luopumisvaihe 
 
Luopumisen vaiheeseen sisältyy Boehljen ja Eidmanin (1984, 11) mukaan kaksi 

prosessia, luopujan eläkkeelle siirtyminen ja sukupolvenvaihdos. Eläkeiän lähen-

tyessä luopuja vähentää johtamisvastuutaan ja yrittäjän investointi halukkuus vä-

henee, koska halukkuus muutoksiin, uudistuksiin ja riskinottamiseen vähenee. 

Sukupolvenvaihdosprosessia tulisi suunnitella ajoissa ennen yrittäjän eläkkeelle 

jäämistä, mutta harvat yrittäjät tekevät niin. Ennen sukupolvenvaihdosprosessiin 

ryhtymistä olisi tärkeää, että selvitettäisiin ennalta eläkkeelle siirtymisen jälkeisiä 

tuloja, verotusta, mahdollisia sosiaalisia ongelmia sekä vaihtoehtoista tilan vuok-

rausta tai myymistä. (Boehlje ja Eidman 1984, 11.) 

 

Rissanen (2000, 95) kutsuu luopumisvaihetta vanhuusikävaiheeksi. Silloin yritys 

on tyypillisesti iältään 20–30 vuotta. Tässä vaiheessa yrityksen toiminnan uudis-

taminen tai laajentaminen tulisi tehdä yritysostojen tai kouluttautumisen kautta, 

jolloin tilanne taas palaisi takaisin kasvunvaiheeseen. Maatalousyrityksessä täl-

laista tilannetta voitaisiin verrata toiminnan laajentamiseen tai nuoren, uuden ja 

kouluttautuneen viljelijän tulemisena mukaan toimintaan sukupolvenvaihdoksen 

kautta. Luopumisvaiheessa täytyy miettiä tulevia ratkaisuja ja ratkaisujen täytyy 

olla sovussa yrityksen taloudellisen historian kanssa, koska velkaisen, vähävarai-

sen ja heikon yrityksen on vaikea saavuttaa uudelleen hyvää toiminta-asemaa 

(Rissanen 2000, 107). 

 

Maatalousyrittäjän lähestyessä eläkeikää hänen huomionsa keskittyy omien riski-

en vähentämiseen, toiminnan rahaksi muuttamiseen tai omaisuuden siirtämiseen 

seuraavalle sukupolvelle. Luopumisvaiheessa yrityksen koko voi pienentyä ja 

silloin on tärkeää ottaa verotukselliset seikat huomioon. Viljelijän täytyy olla ta-

sapuolinen kaikille niille lapsille, jotka haluavat jatkaa maatilaa mutta myös niille, 

joilla ei ole kiinnostusta tilanpitoon. (Kay ym. 2008, 232–233.)  
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4. Sukupolvenvaihdosprosessi 

Sukupolvenvaihdoksen voi tehdä ilman rahoitustukea, mutta jos sukupolvenvaih-

dos tehdään tuettua, on rahoituksen saamiseksi hakijan täytettevä rahoituksen 

vaatimat ehdot. Sukupolvenvaihdos tilanteessa maatalousyrityksen jatkajan edel-

lytyksenä on tilan hoitamiseen vaadittava ammattitaito, johon vaatimuksena on 

vähintään kolmen vuoden työkokemus tai 20 opintoviikon koulutus. Koulutukses-

ta 10 opintoviikkoa tulee olla liiketaloudellista koulutusta. Lisäksi tilanpidon pitää 

olla päätoimista ja jatkajan pitää asua tilalla tai ainakin lähietäisyydellä, jatkajan 

on myös oltava iältään alle 40 vuotta luopumishetkellä. Aviopuolisoilla riittää, 

että vain toinen aviopuolisoista täyttää vaatimukset. (Sukupolvenvaihdosopas 

2000, 4.) 

 

Maatilan edellytyksenä rahoitusta haettaessa on tilan elinkelpoisuus ja maatalous-

tulo, joka on oltava vähintään 9000 euroa (sisältäen maatalouden myyntituotot, 

tuet ja metsätaloustulot). Tilan pitää täyttää ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hy-

vinvointia koskevat vähimmäisvaatimukset (Sukupolvenvaihdosopas 2000, 4). 

4.1 Sukupolvenvaihdoksen vaihtoehdot 
 
Yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä sukupolvenvaihdos ei ole. Valintaan vaikuttaa 

moni muukin asia kuin jatkajan toiminta edellytysten turvaaminen ja luopujan 

saama korvaus elämäntyöstään. Sukupolvenvaihdoksen voi tehdä monella tavalla 

ja jokainen sukupolvenvaihdos tilanne on yksilöllinen. Onnistuneeseen sukupol-

venvaihdokseen pyrittäessä on tärkeää arvioida maatilayrityksen realistinen tilan-

ne ja tilan oikea arvo. Vero- ja rahoitussuunnittelun avulla voidaan maatilallakin 

edetä kohti omistajan vaihtumista. Maatalousyrityksen myyminen edellyttää kun-

nollista harkintaa ja realistisia odotuksia tilakaupan onnistumisen ja kauppahinnan 

suhteen. Tilan myyntimahdollisuuksiin vaikuttavat muun muassa taloudellinen 

tilanne, pelto-ala, kannattavuus, markkina-asema, kilpailutekijät ja kasvunäkymät. 

Hyvän vakavaraisuuden omaavan maatilan myynti ei ole ongelmallista, kuten 

uuden omistajan löytyminen tappiollisen ja ylivelkaiseen maatilaan. (OP-Pohjola-

ryhmä 2008.) 

 

Sukupolvenvaihdoksessa tarvittava rahoitus voi olla riski aloittavalle yrittäjälle. 

Tämän vuoksi on tärkeää tiedostaa, mistä jatkajat saavat tarvittavat varat esimer-
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kiksi lahjaveroihin. Usein aloittajat ovat nuoria eikä varallisuutta ole ehtinyt ker-

tyä vielä tarpeeksi sukupolvenvaihdoksen aiheuttamia kustannuksia varten. (Yri-

tyksen sukupolvenvaihdos 2001, 10.)  

4.1.1 Sukupolvenvaihdoskauppa 
 
Maatilan ostaminen on edelleen yleisin tapa aloittaa tilanpito. Omistajanvaihdok-

sessa yksi lapsista ostaa tilan vanhemmiltaan ja ryhtyy viljelemään sitä. Maatilan 

sukupolvenvaihdos on ostajan ja myyjän välinen asia. Sukupolvenvaihdoksissa on 

yleistynyt käytäntö, jossa ennakkoperintöä ei enää makseta ostajan muille sisa-

ruksille. (Sukupolvenvaihdoksen opas 2009, 4.) 

 
Maatila voidaan myös myydä perillisille niin, että myyjä pitää itsellään elinikäi-

sen hallintaoikeuden. Hallintaoikeus pidetään itsellä tai siirretään se lapsille, sa-

malla kun kiinteistön omistusoikeus siirretään lapsenlapsille. Kiinteistön omistus-

oikeus ja hallintaoikeus voidaan siirtää eri saajille. Hallintaoikeuden pidättämisel-

lä alennetaan luovutuksen arvoa, jolloin kauppahinta voi olla alhaisempi. Tuleva 

lahjaverotus laskee, koska omaisuuden arvo alenee. (Rantala 2005, 250.)  

 

Tilan kauppahintaa suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon verottajan käypä 

arvo tilasta ja tilan velat, sekä myyjien rahoitustarve ja tilan maksuvalmius (Su-

kupolvenvaihdoksen opas 2009, 4). 

4.1.2 Sukupolvenvaihdos vuokraus tai vaiheittainen luovutus  

Maatilan voi hankkia vuokraamalla tilan. Tällöin tehdään peltojen- ja rakennusten 

osalta vuokrasopimus kirjallisena maakaaren mukaisesti, sekä ehto mahdollisista 

investoinneista. Vuokra-ajan pitäisi olla tällöin vähintään 10 vuotta. Maanvuokra-

laki asettaa kuitenkin enimmäisvuokra-ajan 15 vuoteen (Sukupolvenvaihdoksen 

opas 2009, 4).  

Peltojen vuokraus lisämaaksi toiselle viljelijälle oikeutti luopumistukeen vuosina 

2004–2006 sekä 2007–2008. Koko tilan vuokraus toiselle viljelijälle tai jatkajalle 

oikeutti luopumistukeen vuosina 1995–1999. Myös sukupolvenvaihdokset olivat 

tuolloin mahdollisia vuokrauksen kautta luopumistukiehtojen mukaan. (Väre 

2007, 17–18) Luopumistukea hakeva luopuja ei voi vuokrata maatilaa, koska 

vuokrausmahdollisuus poistui vuonna 2009. Viljelijä voi kuitenkin saada luopu-

mistuen luovuttamalla pellot ja tuotantorakennukset sukupolvenvaihdoksessa ti-
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lanpitoa jatkavalle. Luopuminen voi myös tapahtua myymällä pellot lisämaaksi 

toiselle viljelijälle. (Mela 2009 a.) 

Tilan hallinta voidaan luovuttaa jatkajalle vaiheittain. Vaiheittaisessa sukupol-

venvaihdoksessa luovuttaja siirtää maa- ja metsätalouden toimintaa ja siihen kuu-

luvaa omaisuuden omistusoikeutta jatkajalle useassa vaiheessa. Jos vanhemmat 

eivät ole vielä eläkeiässä tai maatilan luovutus ei ole ajankohtainen, vaiheittainen 

sukupolvenvaihdos on yksi ratkaisu siirtää osa tilasta jatkajan nimiin (Stenlund 

2003, 100).  

4.1.3 Tilan yhteisomistus ja maatilayhtiö tuen saajana 
 
Maatila voidaan omistaa yhteisesti, mutta tällöin myönnetään maatilaa kohden 

vain yksi aloitustuki. Henkilön täytyy hankkia määräysvalta yhteisöstä tai ryhtyä 

yhteisön osakkaana tai jäsenenä harjoittamaan maataloutta (Valtioneuvoston ase-

tus 2008/299). 

 

Yhtiöittäminen voidaan toteuttaa sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, tällöin maa-

talous siirtyy perillisten omistaman yhtiön toiminnaksi (Stenlund 2003, 121). Yh-

tiömuotoiselle maatalousyritykselle voidaan myöntää nuoren viljelijän aloitustu-

kea. Tämä edellyttää, että määräysvalta yhtiössä on sellaisilla henkilöillä, jotka 

täyttävät tuen myöntämisen edellytykset. Tukihakemukseen on lisäksi liitettävä 

tuloslaskelma ja tase, kaupparekisteriote ja selvitys nimenkirjoitusoikeudesta. 

(Maaseutuvirasto 2010.) 

4.1.4 Sukupolvenvaihdos lahjana  

Tilasta luopuminen jatkajalle osittain tai kokonaan lahjana on usein kannattavaa, 

vaikka jatkaja joutuukin tällöin maksamaan lahjaveron. Tulevan veron määrä on 

hyvä selvittää etukäteen, veron perusteena on lahjan käypä arvo. Lahjana tehty 

luovutus on jatkajan kannalta selkeä ratkaisu, koska omistus ja hallinta siirtyvät 

samanaikaisesti (Pyykkönen 1998, 38–39 ). 

Tilanpidon jatkajan täytyy maksaa lahjasta lahjaveroa, eikä hän saa halpakorkois-

ta valtionlainaa kiinteistön hankintaan. Jatkajalla säilyy maksuvalmius silti paljon 

parempana kuin ostettaessa tila. Lahjana saadun tilan lähtökohdat kehittämiseen 

ovat hyvät. Jatkajalla ei tässä tilanteessa ole vanhoja rasitteita, jotka voisivat vai-

keuttaa lainojen hoitoa. Luopujan kannalta tämänkaltainen ratkaisu tulee kysy-
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mykseen kun heidän taloudellinen tilanteensa on hyvä ja elintaso ei pienten eläk-

keiden takia alene liikaa. (Pyykkönen 1998, 38–39.) 

Luopumiseen liittyvä rahoitus ongelma voidaan ratkaista niin, että osasta omai-

suutta tehdään lahjan luonteinen kauppa (Pyykkönen 1998, 38–39). Lahjan luon-

teinen kauppa tarkoittaa Stenlundin (2003, 98) mukaan, että maatila myydään 

oikeaa arvoa alhaisemmalla hinnalla, jolloin käyvän arvon ja kauppahinnan väli-

nen ero katsotaan lahjaksi. Lahjana saadun omaisuuden verotus ratkaistaankin 

vertaamalla käypää arvoa kauppahintaan. Lahjaveroa ei tarvitse maksaa, jos 

kauppakirjassa sovittu hinta on yli puolet tilan käyvästä arvosta (Sukupolvenvaih-

doksen opas 2009, 14). 

Perintö- ja lahjaverolain (Laki 378/1940) mukaan osa perintö- ja lahjaverosta voi-

daan jättää maksuun panematta, jos veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy 

maatila, muu yritys tai osa niistä. Maatilan tai muun yrityksen osalla tarkoitetaan 

myös vähintään yhtä kymmenesosaa maatilan tai yrityksen omistamiseen oikeut-

tavista osakkeista tai osuuksista. Huojennuksen saaminen edellyttää verovelvolli-

sen pyyntöä ennen verotuksen toimittamista. (Laki 378/1940.) 

Lahjavero määrätään tilan verotuksellisen arvon, (taulukko 8) ei käyvän arvon 

mukaan. Verotusarvona otetaan huomioon 40 prosenttia käyvästä arvosta. Huo-

jennus otetaan huomioon, kun maataloustuotantoa jatketaan tilalla. Tässä tapauk-

sessa jatkajan ei tarvitse olla lahjoittajan sukulainen. Edellytyksenä on, että tilan-

pito jatkuu vähintään viisi vuotta (Rantala 2005, 250 ). 
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Taulukko 8. Varat, laskettaessa tilan verotusarvoa arvostetaan seuraavasti (ei net-
tovarallisuus). Laki 1144/2005. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

4.1.5 Sukupolvenvaihdos perintönä  
 
Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa perinnönjaon kautta. Perittävän henkilön 

omaisuus jaetaan perimysjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä, eli ensin perittä-

vän lapset ja heidän jälkeläisensä ja sitten aviopuoliso. Perinnönjako suoritetaan 

vasta kun kuolinpesään kuuluvat varat, velat ja muut vastuut, sekä perillistaho on 

selvitetty ja merkitty perunkirjoituksessa perunkirjaan. Perinnönjaossa perunkir-

jasta ilmenevä perittävän omaisuus jaetaan esinekohtaisesti perillisten ja mahdol-

listen testamentinsaajien kesken. (Suomen lakiopas 2008.) 

 

Ennen perinnönjakoa omaisuudesta toimitetaan ositus, jos perittävä oli naimisissa. 

Osituksen tarkoituksena on määritellä ensin leskelle ja vainajan kuolinpesään 

kuuluva omaisuus, tämän jälkeen perilliset jakavat keskenään osituksessa kuolin-

pesään ositetun omaisuuden. Kuolinpesä voidaan jättää toistaiseksi jakamatta ko-

konaan tai jakaa kuolinpesä vain osittain, esimerkiksi tilivarojen osalta, tällöin 

voidaan maksaa perintöverot (Suomen lakiopas 2008).  

 

Perinnönjaossa etusija annetaan perillisille, jolla on parhaimmat edellytykset maa-

talouselinkeinon harjoittamiseen. Perillisillä, joilla on paremmat mahdollisuudet 

toimia muissa ammateissa tai saada muulla keinoin oma ja perheensä toimeentulo 

tilan ulkopuolelta, on oikeus antaa tilan jatkamismahdollisuus parhaimmat edel-

1) maatilaan kuuluva metsä 40 prosenttiin 

sen varojen arvostamisesta verotuksessa 

annetun lain mukaisesta arvosta. 

2) maatilan asuinrakennus ja metsätalouden 

tuotantorakennuksen rakennuspaikka 40 

prosenttiin varojen arvostamisesta verotuk-

sessa annetun lain perusteiden mukaisesta 

määrästä. 

3) metsätalouden tuotantorakennukset, ko-

neet ja laitteet 40 prosenttiin niiden verotuk-

sessa poistamatta olevasta hankintamenos-

ta. 

4) muut varat 40 prosenttiin niiden käyvästä 

arvosta. 
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lykset omaavalle jatkajalle. Maatilan elinkelpoisuuden kärsimättä (esimerkiksi 

tukien saanti) tilasta voidaan erottaa tilanosia myös muulle perilliselle. (Laki24 

2008.) 

4.2 Sukupolvenvaihdoksen tukeminen 

4.2.1 Nuoren viljelijän aloitustuki 

Yksi tärkein tukimuodoista on nuoren viljelijän aloitustuki. Tuki myönnetään 

hakijalle, joka aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa ja on tukea haettaessa alle 

40-vuotias. Jotta aloitustukea voi saada, on hakijan saaman maatalouden yrittäjä-

tulon oltava vähintään 25 prosenttia hakijan kaikkien tulojen yhteismäärästä. Tu-

lot muodostuvat yrittäjätuloista, palkkatuloista ja muista hakijan säännöllisesti 

saamista tuloista. Tuen myöntäminen edellyttää, että hakijalla on riittävä ammatti-

taito maatalouden harjoittamiseen. (Maaseutuvirasto 2010.) Avustus voidaan 

myöntää avustuksen ja korkotukilainan yhdistelmänä ja tällöin avustuksen tarkoi-

tuksena helpottaa tilanpidon aloittamisesta aiheutuvia kustannuksia.  Tilanpidon 

aloittaja voi käyttää avustuksen myös muihin haluamiinsa kohteisiin, kuten tilan 

kauppahinnan maksamiseen tai maatalousirtaimiston hankintaan (Sukupolven-

vaihdoksen opas 2009, 6).  

 

Nuoren viljelijän aloitustukea voidaan myöntää kahden erilaisen tukitason mukai-

sesti. Ensimmäisessä tukitasossa aloitustukena voidaan myöntää enintään 35 000 

euroa avustusta ja korkotukilainan korkotukea enintään 20 000 euroa. Ehtona ha-

kijan tilalta täytyy kertyä vähintään 17 000 euroa maatalouden yrittäjätuloa. Toi-

sessa tukitasossa aloitustukena voidaan myöntää enintään 5000 euroa avustusta ja 

korkotukilainan korkotukea enintään 20 000 euroa. Hakijan tilalta täytyy kertyä 

yrittäjätuloa maataloudesta, muusta yritystoiminnasta tai metsätaloudesta vähin-

tään vuosittain yhteensä 15 000 euroa. Tällöin tulosta vähintään 10 000 euroa on 

tultava maataloudesta. Muun yritystoiminnan tuloissa huomioidaan tilalla ja tilan 

maatalouden tuotantovälineillä harjoitettu muu yritystoiminta. (Maaseutuvirasto 

2010.) Kuviossa 5 on koko maassa myönnettyjen aloitustukien määrät viimeisen 

kymmenen vuoden ajalta. 
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Kuvio 5. Koko maassa vuosina 2000–2009 myönnetyt aloitustuet. Ojala 2010.  
 

4.2.2 Luopumistuki 

Suomessa on ollut käytössä useita erilaisia luopumistukijärjestelmiä, kuten suku-

polvenvaihdoseläke, luopumiseläke, luopumiskorvaus ja lopettamistuki. Nykyään 

on käytössä luopumistuki, joka vastaa aikaisempia sukupolvenvaihdos ja luopu-

miseläkkeitä (Väre ja Pietola 2001, 8). Luopumistuen tärkeimpinä tavoitteina ovat 

maatalouden ja viljelijöiden ikärakenteen parantaminen. Tavoitteena on myös 

tilanpidosta luopuvien viljelijöiden toimeentulon turvaaminen sekä sukupolven-

vaihdosten edistäminen (Väre 2008, 19). 

 

Luopumistuki (LUTU) on yritystoiminnan eri ratkaisuihin sidottu eläke. Se turvaa 

maatalousyrittäjän toimeentuloa ennen vanhuuseläkeikää, jos yrittäjä toteuttaa 

sukupolvenvaihdoksen tai luovuttaa peltonsa lisämaaksi. Tähän tukeen ovat oi-

keutettuja kaikki viljelijät, jotka lopettavat maataloustuotannon harjoittamisen 

ennen varsinaista eläkeikää ja täyttävät tuen ehdot. Uusi luopumistukijärjestelmä 

tuli voimaan vuonna 2007 ja toimii vuoteen 2010, (Mela 2009 a.) Luopumisjärjes-

telmän jatkoa vuoden 2009 jälkeen valmistellaan parhaillaan. 

Yhtiömuotoista maataloustoimintaa harjoittaville voidaan myös myöntää luopu-

mistuki sukupolvenvaihdosluovutuksen perusteella. Luovutuksessa sukulaisuus 

määrittelee viljelijän iän milloin hän voi aikaisintaan jäädä luopumistuelle. Ehto-

na on myös, että luopujan on pitänyt harjoittaa maataloutta ennen luopumista vii-

meiset kymmenen vuotta, lisäksi hänen on pitänyt olla MYEL-vakuutettu vähin-

tään viimeiset viisi vuotta. Luopujan täytyy sitoutua luopumisen yhteydessä lopet-
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tamaan pysyvästi maatalouden harjoittaminen, sekä metsätalouden hankintatyöt. 

(Mela 2008 b.) 

Väreen ja Pietolan (2001, 29) mukaan luopumistukijärjestelmällä ja riittävillä 

luopumistukiehdoilla on suuri merkitys perheviljelmien säilymisen kannalta. Per-

heviljelmäpohjaisen maatalouden säilyttäminen on eurooppalainen tavoite ja sen 

merkitys korostuu etenkin Suomen pientilavaltaisilla maatalousalueilla. 

4.2.3 Verohuojennukset  

Ruotsissa perintö- ja lahjavero poistettiin vuonna 2005. Lakan (2004) mukaan 

ruotsissa perintö- ja lahjavero vaikeutti yritysten sukupolvenvaihdoksia ja tutki-

mukset olivat osoittaneet, että varakkaat henkilöt olivat jo elinaikanaan panosta-

neet perintöverosuunnitteluun siten, että heidän kuolemansa jälkeen määrätyt pe-

rintöverot olivat minimaaliset. Perintöverotuksen poistamista Ruotsissa perustel-

tiin perintöverotuksen johtamisella yleensä vähintään kaksinkertaiseen verotuk-

seen, koska perintönä saatu omaisuus on yleensä hankittu jo verotetuilla tuloilla 

(Lakka 2004). 

Suomessa tilanne on hyvin samantyyppinen kuin Ruotsissa, mutta veroa ei ole 

poistettu kokonaan. Vuonna 2005 tehtiin Suomen perintöverolakiin muutos, jonka 

mukaan sukupolvenvaihdoksissa perintö- tai lahjavero määrätään siten, että luo-

vutetun omaisuuden verotusarvosta huomioidaan vain 40 %. Ongelmana tässä on 

verovelvollinen, joka luovuttaa pääosan maatilasta ennen kuin viisi vuotta on ku-

lunut perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivästä. Tällöin joutuu verovelvol-

linen maksamaan maksuun panemattoman veron 20 prosentilla korotettuna. (Laki 

728/2004.) 

Hallitus teki esityksen (HE 2008) vuonna 2007 yritysten perintö- ja lahjaveron 

keventämiseksi. Hallituksen ohjelman mukaan perheyrittäjyyden edistämiseksi 

perintö- ja lahjaverotus pitäisi poistaa kokonaan yritysten sekä maa- ja metsätilo-

jen sukupolvenvaihdoksilta. Huojennuksen tulisi kohdistua vain yritys- ja maata-

loustoiminnan tuotannolliseen toimintaan liittyvään omaisuuteen. Uudistuksen 

yhteydessä oli esillä kaksi mallia perintö- ja lahjaverotuksen keventämiseksi. En-

simmäisessä vaihtoehdossa olisi vapautettu hallitusohjelman mukaisesti yrityksen 

aitoon tuotannolliseen toimintaan liittyvä varallisuus kokonaan verosta ja muu 

varallisuus verotettaisiin normaalisti. Toisessa vaihtoehdossa yritysten sukupol-
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venvaihdosten perintö- ja lahjaverotusta ehdotettiin kevennettäväksi alentamalla 

arvostamistaso 40 prosentista 20 prosenttiin arvostamislain mukaisista arvoista. 

(HE 2008.) 

 

Hallituksen tekemä esitys perintö- ja lahjaveron keventämisestä hylättiin syksyllä 

2008, koska laajennuksella ei olisi saavutettu uudistuksella alun perin tavoiteltuja 

työllisyys- ja elinkeinopoliittisia vaikutuksia. Eduskunnan perustuslakivaliokun-

nan kuulemien asiantuntijoiden enemmistö totesi verohuojennuksen ongelmalli-

seksi perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta (Valtionvarainministeriö 

2008). 

 

Vuonna 2008 hallitus jatkoi perinnön- ja lahjansaajien verotuksen keventämistä 

tekemällä kolmen prosenttiyksikön kevennyksen perintö- ja lahjaveroasteikkoon I 

veroluokkaan. Uusi veroasteikko on taulukossa 9. Ratkaisu kevensi, sekä suku-

polvenvaihdosten, että tavallisten perintöjen ja lahjojen verotusta (Valtionvarain-

ministeriö 2008).  

 

Taulukko 9. Perintöveron maksaminen I veroluokassa. Finlex 2009. 

 

 

 

 

Vuoden 2008 alussa voimaan tulleessa uudistuksessa verotusta kevennettiin muun 

muassa korottamalla pienimmän verotettavan perintöosuuden alarajaa, sekä puoli-

so- ja alaikäisyysvähennystä. Samalla poistettiin kolmas veroluokka. Yritysten ja 

maatilojen sukupolvenvaihdoksia koskevilla huojennussäännöksillä on pyritty 

estämään, ettei maatalouden ja muun yritystoiminnan jatkuvuus perintö- ja lahja-

veron johdosta vaarantuisi. (HE 2008.) 

4.2.4 Verovapaudet 

Verolainsäädäntöön sisältyy useita säännöksiä, joiden avulla on pyritty helpotta-

maan sukupolvenvaihdosten veroseuraamuksia. Tuloverolaissa (TVL 48§) sääde-

tään verovapaista luovutusvoitoista. Kolmannessa momentissa säädetään verova-

Verotettavan osuuden 
arvo euroina. 

Veron vakioerä osuu-
den alarajan kohdalla 
euroina. 

Veroprosentti ylimene-
västä osasta. 

20 000–40 000 100 7 

40 000–60 000 1 500 10 

60 000– 3 500 13 
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paista sukupolvenvaihdoskaupoista, eli omaisuuden luovutuksessa saatu voitto ei 

ole veronalaista tuloa. Ehtona verovapauteen verovelvollinen luovuttaa maatalou-

teen tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta, avoimen yhtiön tai kom-

mandiittiyhtiön osuuden tai yhteisön osakkeita. Saajana voi tällöin olla hänen 

lapsensa tai luovuttajan rintaperillinen, tai hänen sisarensa, veljensä, sisarpuolensa 

tai velipuolensa. (Siikarla 2001, 344.) 

 

Lähisukulaisten välisissä maatalous- tai metsäkiinteistön kaupoissa ja vaihdoissa 

saatu luovutusvoitto on verovapaata. Arvonlisäveroa ei makseta maatilan tai sen 

määräosan luovutuksesta, jos toimintaa jatketaan. Varainsiirtoveroa ei makseta 

jos maatilan ostaja on alle 40 -vuotias ensiasunnon hankkija. (Sukupolvenvaih-

dosopas 2000, 22.) 
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5. Tutkimusmenetelmä 
 

Tutkimusmenetelmät jaetaan analyysitapojen mukaan kvalitatiiviseen ja kvan-

titatiiviseen. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä tarkoittaa laadullista ja kvan-

titatiivinen määrällistä tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivisiin tutkimusmene-

telmiin kuuluu myös laadullinen teemahaastattelu. (Yli-Luoma 2001, 34.)  

 

Hirsijärven (1995, 7) mukaan ”haastattelumenetelmä perustuu kielelliseen 

vuorovaikutukseen” ja keskustelunomaisessa haastattelussa vuorovaikutus 

korostuu, koska silloin tutkija voi lähestyä vaikeasti tutkittavia ilmiöitä kuten 

haastateltavien tietoisuutta, aikomuksia ja elämyksiä. Laadullinen teemahaas-

tattelu voi edetä niin pitkälle kuin tutkija kokee tarpeelliseksi, ja se antaa vaih-

toehtoja muokata sekä tarkentaa selvitettävien asioiden kohdetta. Teemoihin 

jaetun haastattelun avulla voidaan antaa haastateltavalle lisää vapautta ja saa-

vuttaa näin erityyppisiä vastauksia. Teemahaastattelun tavoitteena on tuoda 

esille ihmisten ajatuksia, näkökulmia ja paljastaa heidän mielipiteitään tutkit-

tavasta ilmiöstä. 

5.1 Laadullinen tutkimus 
 
Ennen tutkimuksen aloittamista mietitään miten tietoa tutkimuskohteesta voi-

daan parhaiten hankkia. Ensin valitaan tutkimuskohde, sitten kerättävä aineis-

to ja lopuksi käytettävä lähestymistapa. Valinnan jälkeen tulee pohtia että oli-

siko tutkimus erilainen, jos tutkimusmenetelmäksi olisikin valittu jokin toinen. 

(Hirsijärvi ym. 2009, 123.) 

 

Tutkimuksen tutkimusstrategiaa mietitään kysymällä mikä on tutkimusongel-

ma. Tutkimuksen tarkoitusta voidaan kuvailla kartoittavaksi, selittäväksi, ku-

vailevaksi tai ennustavaksi. Tutkimuksella voi olla samaan aikaan useampikin 

tarkoitus, ja se voi muuttua vielä tutkimuksen edetessä. (Hirsijärvi ym. 2009, 

138.)  

 

Tarvitsemme tietoa, jota ei voi mitata määrällisesti. Tällainen tieto on laadul-

lista ja voidaan kysyä: onko ulkona aurinkoista? Onko kirja kiinnostava? Oli-

ko ruoka hyvää? Mitä mieltä olette? Kuinka sukupolvenvaihdos onnistui? 

Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on ilmiöiden kuvaaminen, ja pyrki-
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myksenä on löytää sekä paljastaa tosiasioita ihmisten mielipiteistä ja ajatuksis-

ta. (Hirsijärvi ym. 2009, 161.) Määrällisessä tutkimuksessa taas aineistoa ha-

vainnoidaan tilastojen ja muuttujien avulla (Alasuutari 1999, 34). Laadullisen 

tutkimuksen ideana on tulkinta ja tutkittavan asian selittäminen (Pitkäranta 

2009, 18). Tutkimusasetelmassa on luontevaa käyttää havainnointia, keskuste-

lua ja omaelämänkertaa aineistohankinnan menetelminä (Pitkäranta 2009, 69). 

 

Laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat tiedon hankinta ihmisten 

avulla ja se, että tutkinta saattaa paljastaa odottamattomia seikkoja. Tutkimus-

joukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ja tapauksia on käsiteltävä ainutlaatui-

sina. (Hirsijärvi ym. 2009, 164.) 

5.2 Tutkimushaastattelu 
 

Laadullinen haastattelu on eksploratiivista, eli siinä etsitään uutta tietoa. 

Yleensä laadullisessa haastattelussa ei aseteta hypoteeseja, koska tavoitteena 

on löytää uusia tiedon alueita, mutta ei välttämättä teoreettista tietoa. Laadulli-

sen ja määrällisen tutkimuksen ero on siinä, että laadullinen on induktiivista 

eli uusia havaintoja keräilevää ja määrällinen on deduktiivista eli teorian poh-

jalta laajenevaa tietämystä. (Yli-Luoma 2001, 34.)  

 

Haastattelua voidaan verrata keskusteluun, jolla on ennalta päätetty tarkoitus. 

Tärkein seikka, joka erottaa haastattelun normaalista keskustelusta, on pyrki-

mys tarkoitettuun päämäärään. (Hirsijärvi ja Hurme 1995, 24.) Haastattelun 

avulla voidaan selventää ajattelua, kokemuksia ja motivaatiota tutkittavasta 

ilmiöstä. Haastattelu onkin yksi yleisimmistä tavoista kerätä laadullista aineis-

toa, mutta se sopii myös määrällisen aineiston keruuseen. (Pitkäranta 2009, 

61.) 

5.2.1 Haastattelun tyypit 
 

Haastattelu voi olla strukturoitu haastattelu, puolistrukturoitu tai teemahaastat-

telu. Strukturoidussa haastattelussa kysymysten muotoilu ja järjestys on kaikil-

le haastateltaville sama, ja tutkija esittää haastateltaville valmiit vastausvaihto-

ehdot. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille vastaajille 

samat, mutta siinä ei käytetä valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan vastaaja vas-

taa omin samoin. Teemahaastattelussa tutkija taas määrää haastattelun aihepii-
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rit eli teemat, ja tutkija voi tarvittaessa kysyä tarkennuksia vastauksiin. (Pitkä-

ranta 2009, 61.)  

 

Gubrium ja Holstein (2002) jaottelevat haastattelut kuuteen erilaiseen tapaan. 

Tapoja ovat tutkimushaastattelu (survey interview), laadullinen haastattelu 

(qualitative interview), perusteellinen haastattelu (in-depth interview), elämän-

tarinahaastattelu (the life story interview), kohderyhmähaastattelu (focus 

group interview) ja postmoderni haastattelu (postmodern trends in interview). 

Postmoderni haastattelu tarkoittaa uudenaikaista haastattelutapaa, jota käyte-

tään esimerkiksi television tosi-tv-ohjelmissa, joissa ihmisiä haastatellaan suo-

rassa lähetyksessä. Ihmisten yksilöllisyys ei ole siinä tärkeää, vaan ihminen 

sulautuu suureen tuntevaan ja ajattelevaan ihmismassaan, jossa kaikki kuule-

vat toistensa mielipiteet.  (Gubrium ja Holstein 2002, 161.) 

Haastattelun ja kyselyn idea on hyvin yksinkertainen: kun haluamme tietää, 

mitä ihminen ajattelee tai miksi hän toimii niin kuin toimii, on järkevää kysyä 

asiaa häneltä itseltään (Pitkäjärvi 2009, 69). Haastattelutapaa valittaessa pitää 

ottaa huomioon menetelmän tehokkuus, taloudellisuus, tarkkuus ja luotetta-

vuus. Haastattelu on hyvin joustava menetelmä, koska siinä voidaan kysymyk-

siä tarvittaessa tarkentaa tai selittää (Hirsijärvi ja Hurme 2006, 34).  

5.2.2 Teemahaastattelu 

Teemahaastattelussa keskustelu ei ole tavallista arkikeskustelua, vaan siinä on 

tärkeää, että haastattelu pysyy haastattelijan hallinnassa. Haastattelu on ennal-

ta suunniteltu, ja haastattelija on tutustunut aiheeseen. Teemahaastattelujen etu 

on siinä, että kerättävä aineisto rakentuu haastateltavan henkilön kokemuksis-

ta, ja tutkija saa näin kokemusperäistä tietoa aiheesta. Tutkijan tiedoilla ja en-

nakkoasenteilla ei saa olla vaikutusta haastateltavan mielipiteeseen, jotta se ei 

siten rajaisi vastausvaihtoehtoja. (Hirsijärvi ja Hurme 2006, 43.)  

Tuomi-Nurmi (2005, 14) muotoilee teemahaastattelun luonteen seuraavasti: ei 

ole valmiiksi muotoiltuja kysymyksiä, mutta teeman alueet ja apukysymykset 

on kuitenkin mietitty etukäteen. Eri teemojen järjestys voi vaihdella haastatel-

tavan mukaan ja haastateltava saa kertoa vastauksensa vapaasti. Haastattelijan 

tehtävänä on varmistaa, että kaikki osa-alueet tulevat käsitellyiksi. Haastatel-

tava siis ohjaa tilannetta, ja haastattelija seuraa tilanteen kuuntelijana. 
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Vaarana haastattelussa on, että haastateltava henkilö ja hänen kertomuksensa 

alkavat johdatella haastattelun kulkua liikaa. Haastattelija saattaa itse johdattaa 

haastateltavan vastauksia tai on huolimaton kuunnellessaan haastateltavan 

vastauksia ja näin kysyy jo käsiteltyjä asioita uudelleen. Tällainen toiminta 

saattaa vähentää motivaatiota haastatteluun. Haastateltavan motivaatio on tär-

keää koko haastattelun onnistumiselle: jos haastateltavalla on mielessään mui-

ta asioita, hänellä on kiire, tai hän haluaa päästä haastattelijasta nopeasti 

eroon, vastaukset voivat jäädä huonoiksi. (Hirsijärvi ja Hurme 2006, 125–

126.) 

Teemahaastattelun haittoina ovat se, että se vie paljon aikaa ja on siten kallis. 

Aineisto voi jäädä suppeaksi, ja havainnot eivät ole suoraan vertailukelpoisia. 

Aineistossa saattaa olla myös paljon turhaa tietoa, ja se tekee tuloksien ana-

lysoinnista vaikeaa. (Tuomi- Nurmi 2005, 14.)  

5.2.3 Haastattelun toteutus 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa kerätään, 

tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon ja että heillä on koke-

musta asiasta. Tässä mielessä haastateltavan valinta ei voi olla satunnaista 

vaan harkittua ja tarkoitukseensa sopivaa. (Pitkäranta 2009, 76.) Suunnittelu-

vaiheessa mietitään millaiselta kohdejoukolta saadaan varmimmin vastaukset. 

Haastateltavien täytyy olla motivoituneita, ja heillä pitää olla hyvät edellytyk-

set haastateltaviksi. Kohdejoukon yleinen kiinnostus aiheesta on myös tärkeää. 

Vaikeuksia haastatteluun tuo haastattelijan ja haastateltavan yhteisen sanaston 

puuttuminen; tällöin kumpikin voi tahallaan pelata sivistyssanoilla ja tieteelli-

sillä ilmauksilla. Mahdolliset tulkintavirheetkin hankaloittavat tutkimusta. 

(Hirsijärvi ja Hurme 1995, 48.) 

Lähde, jota käytetään teorian kuvaamiseen, antaa yleensä hyviä kysymyksiä 

myös haastattelua varten. Aikaisempien tutkimusten kysymyksiä kannattaa 

hyödyntää, sillä ne ovat yleensä jo hyvin testattuja ja toimivia. Tällöin on 

huomioitava, että taustateoria on samanlainen (Yli- Luoma 2001, 34).  

 

Haastattelu voidaan toteuttaa yksilöhaastatteluna, parihaastatteluna tai ryhmä-

haastatteluna. Näitä voidaan käyttää myös täydentämään toisiaan. Eri haastat-

telumuodot sopivat eri tilanteisiin toisiaan paremmin. Tämän vuoksi on hyvä 
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tietää haastattelutapaa valittaessa mihin haastattelulla pyrkii, jotta lopputulos 

olisi sen suuntainen mihin oli pyritty. (Hirsijärvi ja Hurme 1995, 207.) Haas-

tatteluun valittavat henkilöt valitaan sillä perusteella, että he kuuluvat ryh-

mään, jota tutkimus koskee. Haastattelun tekeminen vaatii haastattelijan ja 

haastateltavan sopimuksen aikataulusta. On myös syytä varautua haastattelun 

peruuntumiseen tai haastateltavan kieltäytymiseen haastattelusta. Haastattelu-

paikalla on myös merkitystä haastattelua tehtäessä. Yleensä haastattelu tapah-

tuu haastateltavan kotona, ja koti on kaikille hyvin henkilökohtainen paikka. 

Kun haastattelu tehdään haastateltavan kotona, tulee haastattelijan käyttäytyä 

asianmukaisella tavalla. (Hirsijärvi ja Hurme 2006, 89.) 

 

Haastattelu saattaa aina myös epäonnistua. Tällöin haastattelusta jää ikävä 

”jälkimaku”, jolloin motivaatio haastatteluiden tekemisen laskee. Koko haas-

tattelua voidaan harvoin sanoa huonoksi, jos vain joillakin osa-alueilla oli 

heikkoutta. Ensimmäistä haastattelua tehtäessä virheitä ilmenee enemmän, 

mutta tavallisesti kokemuksen karttuessa virheetkin vähenevät. Virheitä voi 

tapahtua kysymystekniikassa: haastattelija saattaa olla ahdistunut, myös haas-

tateltava voi olla kommunikaation esteenä tai lisäksi ulkoisia häiriötekijöitä 

voi olla liikaa. (Hirsijärvi ja Hurme 1995, 103–107.) 

5.3 Haastattelun laadun varmistaminen 

Haastattelun laatua tarkkaillaan tutkimuksen eri vaiheissa. Laadukkuutta voidaan 

tavoitella tekemällä hyvä haastattelurunko ja huolehtimalla siitä, että haastattelun 

tekninen välineistö on kunnossa. Haastattelupäiväkirjan pitämisellä voidaan pa-

rantaa laatua, sillä siihen voi kirjata muistiin esimerkiksi vaikeuksia tuottaneita 

kysymysmuotoja. (Hirsijärvi ja Hurme 2006, 184.)  

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuus ja pätevyys ovat tärkeitä asioita vastauk-

sia tulkittaessa. Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan sitä, että kahdella eri 

tutkimuskerralla voidaan saavuttaa samanlaisia vastauksia. Pätevyys on hyvä sil-

loin, kun on onnistuttu mittaamaan juuri sitä, mitä on ollut tarkoituskin mitata. 

Ennustepätevyydellä tarkoitetaan sitä, että yhdestä tutkimuskerrasta voidaan en-

nustaa seuraavien vastaus. (Hirsijärvi ja Hurme 2006, 186.)   

Luotettavuus haastattelututkimuksessa koskee lähinnä sitä, että onko kaikki käy-

tettävissä oleva aineisto otettu huomioon ja että onko tiedot litteroitu oikein. Tut-
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kimuksen pätevyyttä voidaan tarkastella luotettavien lähteiden avulla. Esimerkiksi 

olivatko haastateltavat valittu niin, että he edustavat aiheen asiantuntijajoukkoa. 

(Hirsijärvi ja Hurme 2006, 198.) Luotettavuus on teemahaastattelussa haasteelli-

nen, koska teemahaastattelu on tilanteena ainutkertainen ja saman henkilön haas-

tattelu uudelleen saattaisi muuttaa tilanteen keinotekoiseksi. (Hirsijärvi ja Hurme 

1995, 128.) 

5.4 Haastatteluaineisto 
 
Haastattelu yleensä nauhoitetaan ja sen jälkeen litteroidaan kirjalliseen muo-

toon. Lopuksi saatu aineisto analysoidaan. (Tuomi-Nurmi 2005, 15) Teema-

haastattelun avulla kerätty aineisto on yleensä runsas. Mitä syvempi dialogi 

haastattelijan ja haastateltavan välillä oli ollut, sitä runsaampi on myös saatu 

materiaali. Analyysitapaa pitää miettiä jo aineistoa kerättäessä, sillä kun ana-

lyysitapa on ennalta harkittu, sitä voidaan käyttää ohjenuorana haastattelun 

purkamista suunniteltaessa. (Hirsijärvi ja Hurme 2006, 135.)  

5.4.1 Haastattelun analysointi 
 
Hirsijärven ja Hurmeen (2006, 135) mukaan aineiston purkuvaiheeseen on 

syytä alkaa pian keruun jälkeen, sillä silloin asiat ovat tuoreessa muistissa ja 

ne ”inspiroivat” tekijäänsä. Haastatteluaineiston analyysin voi Hirsijärven ja 

Hurmeen (2006, 136) mukaan tehdä kolmella eri tavalla. Ensimmäisessä ta-

vassa aineisto puretaan ja analysoidaan oman intuition ja ajatusten avulla. 

Toinen tapa on purkaa ja lajitella aineisto, ja analysoida se sen jälkeen. Kol-

mas tapa on yhdistää aiemmat vaiheet ja analysoida heti sen jälkeen.  

 

Aineiston kuvailu on analyysin perusta. Sen avulla kartoitetaan henkilöiden, 

tapahtumien ja kohteiden ominaispiirteitä. Kuvailun tarkoituksena on vastata 

kuka, missä, milloin, kuinka paljon ja kuinka usein -kysymyksiin. Kuvailussa 

pitää kuitenkin välttää liian yksityiskohtaisia ja henkilökohtaisia asioita (Hirsi-

järvi ja Hurme 2006, 146). 

5.4.2 Aineiston tulkinta 
 
Tutkimuksessa voidaan käyttää päättelytapaa, joka voi olla joko induktiivinen 

tai abduktiivinen. Induktiivisessa keskeistä on aineistoläheisyys, ja abduktiivi-

sessa tutkijalla on valmiina teoreettisia johtolankoja, joita hän todentaa aineis-
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ton avulla. Laadullisessa tutkimuksessa on vähän standardoituja tekniikoita. 

Tutkija voi myös itse kehittää sopivan tekniikan, jolla hän löytää ratkaisun. 

(Hirsijärvi ja Hurme 2006, 136.) 

Teemahaastattelun, ja yleensäkin laadulliseen tekstiin perustuvan aineiston, 

tulkinnassa on kaksi periaatteellista etenemistietä. Ensimmäisen mukaan tul-

kintaa tehtäessä ollaan tiukasti kiinni aineistossa ja tulkitaan sekä analysoidaan 

vain aineistossa esiintyviä asioita. Tapa on yleinen teksti- ja kertomusanalyy-

seissä ja diskurssi- ja keskusteluanalyyseissä. Toinen tapa pitää aineistoa läh-

tökohtana tutkijan teoreettisille pohdiskeluille ja tulkinnoille. Aineistoa käyte-

tään silloin apuvälineenä. (Kurkela 2009.) 

Hirsijärven ja Hurmeen (2006, 151) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tutkimus on tulkinnallista, koska tulkintoja voidaan tehdä monissa eri vaiheis-

sa ja lukijakin tulkitsee itsenäisesti tutkijan tulkintoja. Tulkintaa myös tehdään 

koko tutkimusprosessin ajan. Tutkija voi tulkita haastateltaviaan ja haastatte-

luympäristöä. Henkilö, joka myöhemmin lukee tutkimusta, ei saa luettavak-

seen haastattelua vaan tutkijan tulkinnan siitä.  

5.5 Laadullisen tutkimusraportin rakenne 
 
Kvalitatiivisesta aineistosta tehtävän raportin keskeisiä osia ovat johdatus tut-

kimusongelmaan ja valitun aiheen perustelu. Tämän jälkeen selvitetään mitä 

on tutkittu, missä ja milloin, sekä miten haastattelut on tehty. Tutkittava ilmiö 

kuvataan seuraavaksi ja lopuksi tiivistetään, mitä haastatteluaineistolla on saa-

tu selville. Lopputulokset voidaan suhteuttaa aiempiin tutkimuksiin tai aiem-

paan teoriaan. (Hirsijärvi ja Hurme 2006, 192.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on kirjoittamisella luovempi asema kuin teo-

riapohjaisessa tutkimuksessa. Tutkija analysoi, havainnoi ja hakee selitysmal-

leja, sekä kehittelee teoreettisia selitysmalleja. Tutkimusprosessi edellyttää 

aineiston perinpohjaista tuntemista; pitää osata nostaa esiin tärkeät avainkate-

goriat, joita tutkimuksella haettiin. (Hirsijärvi ja Hurme 1995, 253.) 

 

Laadullisen aineiston esittäminen on vivahteikasta. Siinä voidaan tuoda esille 

vain suuria linjoja tai päätuloksia, mutta mahdollisesti myös kaikki aineiston 

poikkeamat ja vaihtelut. Esimerkiksi suorilla lainauksilla voidaan elävöittää 
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tutkimustuloksia. Tutkija voi esittää omia tulkintojaan haastatteluista, mutta ne 

on syytä liittää johonkin teoriaan tai käsitteisiin. (Hirsijärvi ja Hurme 2006, 

194.) 

Laadullisen tutkimustulosten esittäminen on joustavaa, mutta siinä on hyvä 

olla looginen järjestys. Rakenne alkaa johdannolla, jonka avulla lukija johda-

tetaan aiheeseen. Tämän jälkeen esitellään myös tutkimusongelma eli se mitä 

havainnoilla pyritään selittämään. Menetelmäosassa tutkijalta odotetaan tietoa 

tutkimukseen käytetystä menetelmästä. Siinä esitellään ongelman hahmottu-

minen, eteneminen, tutkittavien kohteiden valinta ja aineiston hankinnan ana-

lyysimenetelmät. Tutkimuksen tärkein osa on analyysiosa. Tutkijan pitäisi 

saada lukija vakuuttuneeksi tutkimuksen tärkeydestä ja kiinnostavuudesta. 

Hyvä laadullinen tutkimusraportti yhdistää aineiston kuvauksen tieteelliseen 

kerrontaan ja on tyyliltään ja rytmiltään johdonmukainen. (Hirsijärvi ym. 

2009, 268.) 

Haastattelututkimus on mielenkiintoinen menetelmä, sillä sen avulla voi sel-

vittää haastateltavien mielipiteitä. Keinoja ja käytäntöjä on monia, ja oikean-

laisen metodin valinta onkin tutkimuksen haasteena. Monivivahteiset tulkinnat 

ja niiden rajattomuus sekä aineiston laajuus ja laajentamismahdollisuus anta-

vat tutkimukselle luovan ja henkilökohtaisen tyylin. Haastattelututkija voi 

sisällyttää tutkimustuloksiinsa oman persoonansa ja antaa tutkimustyylinsä 

näkyä tulkinnoissa. Tämä tekee haastattelututkimuksesta mielenkiintoisen ja 

innostavan.  

 

Teemahaastattelussa on paljon haastetta, ja ongelmiakin saattaa tulla eteen. 

Ensimmäinen haastattelukerta on aina jännittävä, ja tulokset voivat jäädä mel-

ko suppeiksi. Haastattelussa kuitenkin on mahdollisuus palata myöhemmin 

asiaan uudelleen, ja näin saada kattavamman sisällön haastattelutuloksiin. 

Haastattelumetodia käytettäessä on tärkeää perehtyä huolellisesti haastattelun 

tekemiseen ja niihin teemoihin, joita käsittelee haastattelussa. 

Tutkimuksen tutkimusotteeksi valitsin kuvailevan eli ymmärtävän ja tulkitse-

van tutkimusotteen. Tutkimuksen strategia on osaltaan kirjallisuuskatsaus pe-

rustutkimuksen tuloksista. Empirian osalta tutkimusstrategia on tapaustutki-

mus, joka tähtää käytännön soveltamiseen ja perustuu perustutkimuksen tulok-
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siin. Tapaustutkimuksen kohteena on yksilö ja kiinnostuksen kohteena ovat 

sukupolvenvaihdosprosessit.  
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6. Haastattelujen tulokset  

Teemahaastattelut tehtiin Pirkanmaalla huhtikuussa 2010. Haastatteluita oli yh-

teensä kymmenen, joista puolet tehtiin viljelijöille ja puolet asiantuntijoille. Haas-

tateltavat viljelijät tutkimukseen valitsi Pirkanmaan Pro Agria ja kaikki haastatel-

tavat viljelijät olivat maatalousyritystoimintaa jatkaneita. aloittavia viljelijöitä. 

Asiantuntijahaastatteluihin valitut henkilöt olivat sukupolvenvaihdoksiin liittyvien 

asioiden kanssa työskenteleviä henkilöitä Pirkanmaan Pro Agriasta, Ely-

keskuksesta, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta ja Osuuspankista. Sähköpostilla 

oltiin yhteydessä Maaseutuviraston asiantuntijaan. 

 

Teemahaastatteluiden (liite 1.) kesto vaihteli vajaasta tunnista kahteen tuntiin. 

Haastatteluiden jälkeen haastattelut litteroitiin heti kirjalliseen muotoon. Litte-

rointia auttoi se, että se tehtiin heti haastattelujen jälkeen, kun keskustelu oli vielä 

hyvin muistissa. Teemahaastattelusta kertyi aineistoa kattavasti ja vastauksia ei 

tarvinnut selventää enää haastatteluiden jälkeen. Viljelijöiden haastatteluissa tuli 

esille paljon samankaltaisuutta, heidän mielipiteensä ja näkemyksensä asioista 

olivat melko yhtenäisiä. Asiantuntijoiden haastatteluissa organisaation vaikutus 

tuli hyvin ilmi sukupolvenvaihdosaiheen asiantuntevuudessa. 

 

Aineisto purettiin teemoittain, mutta koko aineistoa ei purettu sanatarkasti. Mu-

kaan otettiin vain joitakin suoria lainauksia, koska ne kuvasivat hyvin haasteltavi-

en ihmisten persoonaa ja toivat esille vastaajien mielipiteitä. Teemoittain purka-

minen helpotti kokonaisuuden ja yhtenäisyyden luomista aineiston välille. Aineis-

ton välille toi yhtenäisyyttä myös se, että haastateltavat toimivat kaikki maatalo-

usasioiden parissa ja kaikki haastateltavat tunsivat sukupolvenvaihdosprosessin, 

joka oli tavoitteenakin haastateltavia etsittäessä.  

 

Hirsijärven (2006, 151) mukaan haastatteluaineistoon perustuvassa tutkimuksessa 

ja laadullisessa analyysissä on pyrkimyksenä päätyä onnistuneisiin tulkintoihin. 

Tulkinnat purettiin teemoittain siten, että viljelijä- ja asiantuntijahaastattelut ovat 

erikseen, jotta tulkinnat olisivat onnistuneita ja kuvaisivat kattavasti teemahaastat-

telun aineistoa. 
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6.1 Viljelijähaastattelut 

6.1.1 Sukupolvenvaihdosprosessi 
 
Ensimmäinen haastatteluteema koski sukupolvenvaihdosprosessia. Taustatietona 

maatalousyrittäjistä kysyttiin milloin sukupolvenvaihdos oli tehty maatalousyri-

tyksessä. Sukupolvenvaihdokset jakaantuivat vuosien 2004 ja 2009 välille. Pää-

osin jatkajat olivat luopujan sukulaisia. Ennen sukupolvenvaihdosta luopujat oli-

vat pitäneet tilaa hallussaan 1970 -luvulta lähtien. Yhden sukupolvenaika oli noin 

40 vuotta, ennen uutta sukupolvenvaihdosta. Aloittavat viljelijät olivat sukupol-

venvaihdos hetkellä 23-, 24-, 28-, 29- ja 33 -vuotta ja he olivat tilan ainoita jatka-

jaehdokkaita. Jokainen aloittava viljelijä haki nuoren viljelijän aloitustukea, johon 

kaikilla oli iän puolesta oikeus. Osa haastateltavista oli miettinyt vaihtoehtoja 

yhtymän perustamisesta, mutta he olivat päätyneet kuitenkin jatkamaan tilaa il-

man yhtymää, koska toisen mahdollisen osakkaan mielenkiinto maatalousyrittä-

jyyttä oli vähäistä. Viljelijöistä kolmella tilalla harjoitettiin maidontuotantoa, yh-

dellä oli viljatila ja yhdellä oli emolehmiä.  

 

Pääsyy sukupolvenvaihdoksen suunnitteluprosessin aloittamiseen, oli luopujien 

ikä. Iäkkäinä he eivät pystyneet jatkamaan tilanpitoa ja jatkajien mielestä tärkeää 

oli se, ettei luopujien elämäntyö menisi hukkaan. Maatalousalan koulutuksella, 

luopujien tukikelpoisuudella ja sillä, että jatkajalla oli ollut hyvä hetki ottaa tila 

hallintaansa, oli merkitystä sukupolvenvaihdospäätöksen tekemisessä. Jatkanei-

den viljelijöiden mukaan luopujat olivat kokeneet sukupolvenvaihdoksen pääosin 

hyvin, ainakin alussa.  Jatkossa kun tilaa kehitettiin tuli erimielisyyttä kehityksen 

suunnasta ja sen laajuudesta. 

 

Tiloilla käytettiin ulkopuolista apua sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa. Pro 

Agrian neuvoja oli mukana sukupolvenvaihdosprosessissa alusta asti ja avusta oli 

ollut tiloille todellista hyötyä. ”Oli hyvä, että tilanteessa oli mukana joku ulkopuo-

linen henkilö, joka piti ohjat käsissään ja vei prosessia eteenpäin. Saatu apu ja 

neuvot toivat turvallisuuden tunteen siihen, että kaikki menivät oikein”. Neuvojan 

läsnäolo auttoi, jos asioissa oli erimielisyyksiä. Apua oli mahdollista saada myös 

muualta kuin Pro Agriasta riippuen siitä, mitä neuvonnan tarve koski. 

 

Haastateltavilla tiloilla sukupolvenvaihdos toteutettiin Pro Agrian suunnitelman 

avulla. Yleistä oli, että luopujat kävivät sukupolvenvaihdosluennolla, ja sen jäl-
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keen kun asioista päästiin yhteisymmärrykseen, tehtiin sukupolvenvaihdoskaupat 

valmiiksi. Suunnittelu on yleensä monen vuoden prosessi, joka aloitettiin pääosin 

noin kolme vuotta ennen sukupolvenvaihdosta. Lopulliset paperit tehtiin tiloilla 

nopeasti ja tilat siirtyivät yhdellä kertaa jatkajalle. Aikaa paperitöihin meni puoli 

vuotta tai vuosi.  

 

Aloittavat maanviljelijät asuivat tilalla tai lähellä sitä ennen sukupolvenvaihdosta, 

heistä jokainen oli työskennellyt tilalla jo ennen sukupolvenvaihdosta ja heillä oli 

maatalousalan koulutus. Koulutuksen ansiosta heillä oli vaadittavat 20 opintopis-

tettä maatalousalan koulutusta. Luopujat hakivat luopumistukea, muilla tiloilla 

paitsi yhdellä, jossa luopujat olivat vanhempia kuin luopumistukeen oikeutetut 

ovat.  

 

Tuleva maitokiintiön poistaminen ei vaikuttanut sukupolvenvaihdospäätökseen 

maitotiloilla. Myöskään uusittu varojen arvostamislaki ei vaikuttanut sukupolven-

vaihdospäätökseen tiloilla, joilla sukupolvenvaihdos oli tehty jo muutama vuosi 

sitten. Varojen arvostamislaki nopeutti viime vuonna sukupolvenvaihdoksen teh-

neiden päätöstä. Tiloilla ei ollut ongelmia itse sukupolvenvaihdosprosessin kans-

sa. 

 

Pirkanmaalla tehty sukupolvenvaihdos eroaa muualla Suomessa tehdyistä suku-

polvenvaihdoksista verottajan arvostushinnoissa, verotushinnat vaihtelevat ja 

muuttavat maksettua hintaa. Pohjoisessa saa C1-C4-alueella nuorten viljelijöiden 

tukea, mitä ei saa Pirkanmaalla. Haastateltujen mielestä Pirkanmaalla saa suku-

polvenvaihdokseen hyvin apua. Haastateltavista yhdellä oli näkemys siitä, että 

Pirkanmaalla ei tehdä sukupolvenvaihdoksia vaiheittain, vaan omistus siirtyy jat-

kajalle kokonaan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Hänen mielestään muualla 

Suomessa tehdään enemmän vaiheittaisia sukupolvenvaihdoksia. 

6.1.2 Sukupolvenvaihdoksen rahoitus ja verotus 
 

Sukupolvenvaihdoksen rahoitus- ja verotusteemassa keskusteltiin muun muassa 

siitä, miten tilan kauppahinta määriteltiin ja kuinka se jakaantui. Pääosin tilan 

peltojen arvo laskettiin verotusarvojen mukaan, asuintalosta oli oma taulukko, 

koneet ja kalusto laskettiin poistoarvojen mukaan, tilan maitokiintiö mukautettiin 

mukaan hintaan. Muut rakennukset menivät poistoarvojen mukaan. Maksettaessa 
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tilahinnasta yli puolet ei mene lahjaveroa, eli kun vastike on yli 50 % maatilan 

käyvästä arvosta, lahjavero voidaan jättää kokonaan maksuunpanematta. 

  

Maatiloilla maatilan jatkamismahdollisuuksien kannalta hinta määriteltiin siten, 

että toimintaa oli kannattavaa jatkaa sekä niin, että vanhemmat saivat ostettua 

rahalla itselleen asunnon. Verotuksen vaikutus hintaan oli se, että kauppahinta 

sovittiin sen mukaan, ettei lahjavero tule suureksi. Tilat olivat hakeneet ennakko-

tiedon verotuksesta ja sen avulla määriteltiin tilan kauppahinta. Aloittajilla tulevat 

verot olivat tiedossa ja ne on pakko maksaa, joten ne eivät muuttaneet tilannetta 

tiloilla. Sukupolvenvaihdos rahoitettiin pääsääntöisesti korkotukilainalla ja pank-

kilainalla.  

 

Pääsyinä, mitkä johtivat sukupolvenvaihdokseen tiloilla, olivat tilan lähtökohdat. 

Maatila oli sellainen, että oli halu jatkaa. Haastateltavan mielestä ”navetta oli sel-

laisessa kunnossa, että oli kannattavaa jatkaa.” Tärkeää jatkajille oli myös se, että 

voi luottaa maatalouden tulevaisuuden näkymiin, koska maatalousyrittäjäksi ei 

ryhdy sellaiset henkilöt, joille maataloustuotanto ei ole elämässä tärkeää. ”Ei ku-

kaan ala tekemään 16 tunnin työpäivää, jos ei siitä nauti.” 

 

Aika vaikutti sukupolvenvaihdoksen tekemiseen, jos aloittaminen venyi, niin mie-

lenkiinto tilan jatkamiseen laski. Tiloilla tehdyt talouslaskelmat auttoivat ja kan-

nustivat jatkamispäätökseen. ”Likvi-laskelmat näyttivät siltä, että toiminta on 

kannattavaa, vaikka tulot ovatkin tiukassa.” Haastateltavien mukaan likvi-

laskelmat tehtiin sellaisilla arvoilla, että laskelmissa oli varaa muutoksiin, koska 

panosten hinnat vaihtelevat tilanteiden mukaan. 

6.1.3 Sukupolvenvaihdoksen tukeminen ja neuvonta 
 

Sukupolvenvaihdoksen tukeminen- ja neuvontateemassa keskusteltiin siitä, saiko 

apua ja neuvontaa tarpeeksi. Kaikki viljelijät olivat saaneet sukupolvenvaihdos-

prosessiin apua Pro Agriasta ja heidän mielestään neuvontaan kannattaa kiinnittää 

huomiota, jotta sitä saa. Haastateltavien mielestä luopujien kanssa pitää sopia 

kaikki asiat tarkasti ja samaan talouteen ei kannata jäädä asumaan, koska ongel-

maksi koettiin se, että: ”luopujien vanhat tavat ovat pinttyneet, eikä niitä voi 

muuttaa”. Neuvontaprosessia helpotti se, että ”neuvoja oli pätevä ja otti asiakseen 
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hoitaa asiat, jolloin ei tarvinnut itse tehdä paljoa ja pystyi luottamaan siihen, että 

asiat menevät oikein. Ei kannata lähteä yksin viemään prosessia eteenpäin.” 

 

Maatilan tuotantosuunta ei haastateltavilla tiloilla muuttunut sukupolvenvaihdok-

sen jälkeen. Yhdellä tilalla tuotantosuunta muuttui jo ennen sukupolvenvaihdosta. 

”Oli helppo jatkaa, kun muutos oli jo tehty siihen suuntaan johon haluttiin. Muu-

tokset eivät olleet vaikeita, ja aina oppi uutta.” Investointeja sukupolvenvaihdok-

sen jälkeen tiloilla oli tehty koneisiin ja uuteen navettaan. ”Lypsykarja vie kaiken 

ajan, saha on, mutta vielä on sahattu vain itselle, mahdollisuus tulevaisuudessa on 

sahauttaa muillekin, on myös viljakuivuri, jota voi muutkin viljelijät käyttää.” 

Mökkivuokrausta oli yhdellä tilalla ja viljatilalla käytiin muualla töissä.  

 

Sukupolvenvaihdoksessa helppoa oli se, että maataloustyöt eivät olleet aloittajille 

uusia ja paperityöt olivat heille jo ennestään tuttuja. Heidän mielestään ”maatalo-

usalan viranomaiset voisivat toimia enemmän yhteistyössä, koska päätösten odot-

taminen kestää”. Sukupolvenvaihdokseen pitäisi muistaa varata aikaa, sillä sitä ei 

tehdä päivässä. 

6.1.4 Maatilan elinkaari 
 
Maatilan elinkaariteema käsitteli sitä, millaiset ovat tilan elinkaaren vaiheet ja 

vaikuttiko tilan elinkaaren vaihe sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun. ”Maatila-

han lähtee nollapisteestä ja kehitys jatkuu niin kauan, kun sitä jatkuu, ja jos kehi-

tys loppuu, niin tila ajautuu huonoon tilaan, koko ajan pitää kehittyä”. ”Koko ajan 

pitäisi olla nousukautta, mutta maatilalla on niin suuret rahat kiinni, kun omai-

suutta on niin paljon ja tuotantosuuntaa ei voi vaihtaa niin vain.” Kehitys ajaa 

yrittäjiä eteenpäin. Ihmisten ja maatilan elinkaaren vaiheet etenevät samankaltai-

sesti, mutta yrityksessä elinkaaren pitää jatkua ja ihmisten elinkaari päättyy jos-

sain vaiheessa. ”Aloitus vaiheessa voi tulla notkahdus ja varsinkin jos tila on otet-

tu haltuun nousukaudella”. Maatilan tilanne riippui yrittäjän investoinnista. Mai-

totiloilla lypsykarja tuottaa tuloa koko ajan, riippuen lypsylehmien lukumäärästä 

ja tuotoksesta. ”Maitotiloilla on jo markkinat tuotteilleen, eikä niitä tarvitse luoda, 

eikä ostajia tarvitse etsiä, tuotteet menevät kaupaksi, koska ostaja on jo olemassa. 

Viljatilalla tilanne on erilainen, koska vilja pitää saada kaupaksi, muuten koko 

tilan tuotos jää viljalaarin pohjalle.” 
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”Tila oli aika syvällä taantumassa, kun sukupolvenvaihdos tehtiin, ei ollut var-

muutta jatkajasta ja koneet ja kalusto alkoivat olla huonossa kunnossa”. Sukupol-

venvaihdostilanne on hyvin henkilökohtainen asia, eikä siihen yleensä uskalleta 

puuttua. ”Voisi olla hyvä, että joku ulkopuolinen puuttuisi tilanteeseen ja kannus-

taisi sukupolven vaihtumiseen”. Ajatus siitä, että joku puuttuisi tilan kehitysvai-

heeseen, on aika arkaluonteinen, ja riippuu hyvin paljon viljelijästä itsestään. 

”Maatalousalan lehdissä voisi olla enemmän sukupolvenvaihdoskirjoituksia ja 

markkinointia voisi olla enemmän”. Sukupolvenvaihdosten markkinoinnin tulisi 

jatkajien mielestä keskittyä luopujiin, jotta he havahtuisivat ajoissa siihen, että on 

aika luopua tilanpidosta. Maatilayritykset ovat yleensä omassa pihapiirissä, jol-

loin tilaa on vaikea myydä eivätkä luopujat halua lähteä omasta kodistaan.  

 

Haastateltavien mielestä olisi tärkeä, että kaikille maatiloille olisi jatkaja. ”Niin 

kauan tarvitaan maataloutta, kun ihmiset syövät ja jos maatalous loppuisi Suo-

mesta, niin tuontiruoan hinnat nousisivat korkealle”. Jatkajalle vaatimuksena esi-

tettiin, että tilanpitoa jatkettaisiin aidosti, ”pitäisi olla jatkajia, jotka oikeasti jat-

kavat, ei mitään pellot pakettiin tyyppejä, vaan aitoja tilan jatkajia ja kehittäjiä”. 

 

Maatalousyrittäjien mielestä sukupolvenvaihdosten määrä, mihin on Suomessa 

syytä pyrkiä, riippuu siitä, paljonko halutaan maatiloja pysyvän Suomessa. ”Suo-

men sukupolvenvaihdosten tilanne on vielä mukautumassa Euroopan unionin 

tilanteeseen ja se mukautuu, vasta kun yksi sukupolvi on käyty läpi. Aikaa mu-

kautumiseen menee noin 30 vuotta ja vasta sen jälkeen voidaan sanoa, miten su-

kupolvenvaihdosten tilanne kehittyi.” Suuret ikäluokat koettiin uhkana, koska 

eläkerahastot hupenevat sitä mukaan kun eläkkeelle jää yhä enemmän ihmisiä. 

Eläkkeelle tulee jäämään ihmisiä myös muissakin yrityksissä. ”Työnteon rakenne 

on suuntautunut enemmän palveluammatteihin, eikä ole enää niitä tekijöitä”. Tu-

levien eläkkeiden maksajien osuus pienenee, ja on tulossa ongelma, johon pitäisi 

puuttua ajoissa. ”Elintaso on Suomessa niin korkea, että työntekijän palkkaami-

nenkin yritykseen on hankalaa”. 

 

Ulkopuolisten ihmisten mielipiteet vaikuttivat sukupolvenvaihdospäätökseen, 

mutta jokainen vastasi itse omasta päätöksestään. Haastateltujen mukaan oli hyvä 

asia, kun ystävät kannustivat lähtemään sukupolvenvaihdosprosessiin. Sukupol-

venvaihdosprosessissa oli aloittavan yrittäjän ystävien tuella tärkeä merkitys. ”Se, 

että saa apua ja voi jutella yhdessä, on tärkeää”. Ystävät, jotka jatkoivat myös itse 



 52

maatilaa, antoivat tukea ja uskoa jatkaa maatalouden parissa. ”Jos kukaan lähi-

seudulla ei tee sukupolvenvaihdosta, niin kukaan muukaan ei uskalla tehdä, eli 

pitäisi olla niitä suunnannäyttäjiä”. 

 

Suomen maatalouspolitiikalla on haastetta siinä, että sukupolvenvaihdoksia teh-

täisiin enemmän. Haasteena koettiin se, että maatalousyrittäjäksi kasvetaan ja 

harvoin siihen voi vain ryhtyä.   

6.2 Asiantuntijahaastattelut 

6.2.1 Sukupolvenvaihdosprosessi 
 
Ensimmäinen asiantuntijahaastatteluiden teema koski sukupolven-

vaihdosprosessia ja sitä, miksi sukupolvenvaihdoksia tehdään ja kuinka paljon 

niitä Suomessa tehdään. Pääsyy miksi sukupolvenvaihdoksia tehdään, on tavoite 

turvata maataloustuotannon taloudellinen jatkuminen maatiloilla. Perillisille halu-

taan jättää jotain ja maa koettiin erityiseksi asiaksi johon kannattaa sijoittaa kos-

ka, ”maan valmistus on lopetettu.” Yhteiskunta on halunnut varmistaa, että kansa-

laisilla on ruokaa ja lainsäädännöllä on haluttu varmistaa se, että maa säilyy vilje-

lyssä.  

 

Haastateltavien mielestä Suomen sukupolvenvaihdostilanne on tällä hetkellä sel-

lainen, että sukupolvenvaihdoksia pitäisi tehdä enemmän, jotta viljelijöiden ikära-

kenne pysyisi hallinnassa. Yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että ”noin kolman-

nes enemmän pitäisi tehdä, mutta kaikille tiloille ei kuitenkaan ole jatkajia tar-

peeksi.” Muiden haastateltavien mielestä Suomessa pitäisi tehdä vuosittain suku-

polvenvaihdoksia kaksinkertaisesti tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna. 

 

”Pohjois-Pirkanmaalla on noin 100 tilaa, joilla olisi tarvetta tehdä sukupolven-

vaihdos, mutta tiloille ei ole jatkajaa.” Maatilat ovat liian pieniä ja jatkajalla on jo 

jokin muu ammatti, myös liiallinen byrokratia koettiin ongelmaksi. ”Vähän yli 

100 sukupolvenvaihdosta vuodessa pitäisi tehdä Pirkanmaalla mutta trendi on 

tällä hetkellä sellainen, että luku putoaa noin prosenttia vuodessa. Jos on 3000 

maatilaa, ja jokainen maatila on yhdellä sukupolvella noin 30 vuotta, niin saadaan 

(3000/30=100) sata maatilaa, joiden pitäisi tehdä vuoden aikana sukupolvenvaih-

dos Pirkanmaalla niin, että tuotannollinen toiminta samalla jatkuisi”. Pro Agrian 

asiantuntijan mukaan vuonna 2008 Pirkanmaalla tehtiin 106 sukupolvenvaihdos-
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toimenpidettä, vuonna 2007 tehtiin 149 toimenpidettä ja vuonna 2006 tehtiin 204 

toimenpidettä. Vuonna 2006 toiminta oli laajemmalla alueella kuin muina vuosi-

na.  

 

Pirkanmaan Pro Agrian mukaan, ”vuosi 2009 oli ollut hyvä vuosi, jos kaikkia 

tilanteita voitiin kutsua sukupolvenvaihdoksiksi, koska oli tapauksia jossa vain 

omaisuus siirtyi, mutta maatilan toiminta ei jatkunut. Vuoden 2009 ennustettu 

sukupolvenvaihdos määrä koko maassa oli 1136 kappaletta. Kaikki maatilojen 

omistajanvaihdokset eivät ole tukea saavia maatiloja ja osa voitiin luokitella vain 

kiinteistökaupoiksi.” Kaikilla maataloustoiminnan jatkajilla ei ole mahdollisuutta 

saada tukea, koska ikärajat ja muut tulot vaikuttavat tukiensaanti mahdollisuuk-

siin. Sukupolvenvaihdoksiksi ei voida kutsua tilanteita, joissa maataloustuotanto 

ei jatku, vaikka tilan omistus siirtyisikin. 

6.2.2 Sukupolvenvaihdoksen rahoitus ja verotus 
 
Sukupolvenvaihdoksen rahoitus ja verotus- teemassa keskusteltiin siitä, miten 

maatilojen kauppahinnat määritellään ja kuinka ne jakaantuvat. Kauppahintojen 

määrittelyssä oli erilaisia vaihtoehtoja ja tilanne riippui luopujan rahantarpeesta, 

sekä siitä, miten kauppahinta olisi edullinen jatkajaa ajatellen. Tilan tulo- ja kus-

tannusrakenne pitää olla kunnossa. Ulkopuolinen kaupan ja hinnan arvioija olisi 

hyvä olla mukana hintaa määriteltäessä. Rahoituksessa korkotukilaina oli tärkeä, 

koska korkoriskit ovat suuria. ”Maatalous ei kestä suuria lainanottoja”. 

 

Vuonna 2009 oli 159 sukupolvenvaihdostoimenpidettä Pirkanmaalla, mutta kaik-

ki eivät tapahtuneet Pirkanmaan alueella, vaan toiminta-alue oli laajempi. Varsi-

naisia sukupolvenvaihdoksia tehtiin Pirkanmaalla vuonna 2009 noin 120 kappa-

letta, joista 53 kappaletta oli rahoitettu nuoren viljelijän aloitustuella ja 35 sai luo-

pumistukea. Rahoitettuja sukupolvenvaihdoksia tekevät pääosin isot tilat, koska 

yrittäjätulovaatimus karsii pikkutiloja pois, myös maatilayrittäjän henkilökohtai-

set tulot muualta kuin maataloustoiminnasta estävät rahoituksen saamisen. 

 

Haastateltavien mielestä Pirkanmaan ja muiden maakuntien välillä oli eroja suku-

polvenvaihdoshalukkuudessa. ”Pirkanmaalla on paljon maataloustuottajia, jotka 

käyvät tilan ulkopuolella töissä, mutta esimerkiksi Kainuussa tai muualla on ver-

rattain hankalaa käydä tilan ulkopuolella töissä pitkien välimatkojen takia.” Kas-

vukeskusten äärellä on helpompaa ja Pirkanmaalla paljon työpaikkoja ja alueella 
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tulee toimeen muullakin työllä kuin maataloudella. ”Pirkanmaa on valtakunnan 

toiseksi suurin kasvualue ja Tampere on haluttu asuinpaikka ja Pohjoismaiden 

suurin sisämaakaupunki. Tilalukumäärien väheneminen ei Pirkanmaalla ole sa-

maa luokkaa kuin muualla Suomessa ja alueella asuvien on mahdollisuus hankkia 

töitä tilan ulkopuolelta”. 

6.2.3 Sukupolvenvaihdoksen tukeminen ja neuvonta 
 

Pro Agrian (2010) hankkeessa pyritään vahvistamaan maatilojen johtamisasioita 

ja tuotannollista toimintaa. Hankkeessa oli järjestetty sukupolvenvaihdostilai-

suuksia vuodesta 2007 alkaen. Vuonna 2008 jouduttiin perumaan tilaisuuksia, 

koska tulijoita ei ollut tarpeeksi. Vuonna 2009 taas kaikki tilaisuudet olivat täyn-

nä. Syynä osanottajien vähyyteen vuoden 2008 tilaisuuksissa, saattoi olla mahdol-

linen lahja- ja perintöveron uudistaminen ja sen aiheuttama epävarmuus. Hank-

keen avulla oli sukupolvenvaihdoksia pyritty markkinoimaan enemmän ja hank-

keen pitkän aikavälin tavoite sukupolvenvaihdosten määrässä oli saavutettu. 

  

Uhkana koettiin se, että pienemmät tilat lopettavat, viljeltävistä pelloista on pulaa 

ja vanha sukupolvi ei ole valmis luopumaan, vaikka uudella jatkajalla olisi ajatus 

siitä, että toimintaa lähdetään jatkamaan. Haastateltavien mielestä osa luopujista 

on valmis myymään maatilansa vapaalla kaupalla, mutta monelle maatilan myynti 

ulkopuoliselle on mahdoton ajatus. 

 

Pirkanmaalla maatilojen tuotantosuunta muuttuu, kun pienemmät karjatilat lopet-

tavat ja vaihtavat kasvinviljelyyn, varsinkin jos jatkajalla on jo toinen työpaikka. 

Lypsylehmistä luovutaan, mutta vielä oli myös niitä, jotka ottivat lehmät takaisin. 

”Yrittäjätulovaatimus vaikuttaa ja myös se, kuinka kaukana asutaan, ja onko 

mahdollisuutta käydä tilan ulkopuolella töissä”. 

 

Maatiloilla vaaditaan elinkeinosuunnitelma kun toimintaan haetaan rahoitusta. 

Sunnitelmasta selviää mennyt maksuvalmius ja tulevat seuraavat viisi vuotta. 

Elinkeinosuunnitelmien kanssa ei tiloilla ollut ongelmia, koska sen tekemiseen oli 

mahdollista hakea tukea, sekä neuvontaa. ”Tärkeää olisi, että maanviljelijät haki-

sivat apua ja kysyisivät neuvoa laskelmien tekemisessä ja tulkitsemisessa.” Suku-

polvenvaihdoksen tukeminen oli tällä hetkellä haastateltavien mielestä sopivaa ja 

neuvontaakin saa helposti muun muassa Pro Agriasta ja Ely-keskuksesta. 
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Pirkanmaan alueella oli vuonna 2009 haettu luopumistukea noin 35 tilalla. Suku-

polvenvaihdoksia tehdään ilman mitään tukia, mutta määriä ei tilastoida. Näitä 

tapauksia ovat yli 40-vuotiaat yrittäjät ja yrittäjätuloltaan liian pienet tilat. Koko-

naismäärästä noin 30 % hakee luopumistukea. Ilman tukea sukupolvenvaihdos-

kauppoja tehdään myös siinä tapauksessa, jos lupuja ei halua luopua muista tu-

loistaan tilanpidon lopettamisen jälkeen. 

 

Sukupolvenvaihdosten määrää voitaisiin haastateltavien mielestä lisätä edulli-

simmilla verotushinnoilla ja mieluiten kokonaan verovapaana, kuten nyt on jo 

Saksassa. Rahoitusta ei tarvitsisi lisätä, koska se koetaan riittäväksi ja noin 90 % 

hakijoista saa sen. Tärkeää haastateltavien mielestä oli luottamus tukien saantiin 

ja maatalouden arvostuksen lisääntyminen. ”Ihmiset ymmärtävät maatalouden 

tärkeyden, varsinkin nyt kun oli tuhkakatastrofi”. ”Maalaisuuden trendi alkaa 

muuttua”.  

 

Suuret ikäluokat koettiin ongelmaksi, koska tulevaisuudessa moni tila tulee lopet-

tamaan maataloustuotannon ja silloin ongelmana on jatkajien puute. ”Kymmentä 

tilaa kohden on vain yksi tai kaksi jatkaja ja samalla vaaditaan isoa tilakokoa ja 

nuoret opiskelevat muun ammatin ja sukupolvenvaihdos pitäisi tehdä yhä nuo-

remmalla iällä”. Maatalouden imagoa pitäisi nostaa ja opiskelijoita alalle pitäisi 

olla paljon enemmän. ”Maatalousyrittäjälle pitäisi tehdä työt helpommiksi ja pa-

perityötä vähentää, EU:n tukihaku alkaa olla ok, myös tulotasoa pitäisi vakauttaa 

ja tehdä kannustavammaksi. Jatkaja pitäisi jo muutaman vuoden aikaisemmin 

aloittaa tilalla ja hänellä pitäisi olla kunnon tavoitteet, koska toiminta on silloin 

mielekkäämpää.” ”Maatilan jatkajalle pitäisi tulla helpotuksia, koska jatketaan 

vanhempien tilaa ja yritystoimintaa.” Maatilan elinkelpoisuus vaatimus koettiin 

esteeksi pienille yrityksille. 

 

Maatilan elinkaaressa sukupolvenvaihdos oli tehty huonoimmillaan silloin, kun 

tilan konekanta ja navetta olivat jo vanhentuneita. Tämä pitäisi estää luopujiin 

kohdistuvalla neuvonnalla, jolloin he voisivat antaa ajoissa jatkajalle mahdolli-

suuden tilan jatkaminen. 
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7. Johtopäätökset 
 
Sukupolvenvaihdosprosessi on aina hyvin tilakohtainen asia ja se tehdään maati-

loilla hyvin yksilöllisesti. Sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun vaikuttaa maati-

lan tuotantosuunta, paikkakunta, kustannusrakenne, maaataloustuotteiden mark-

kinat ja ihmispersoonat. Maanviljelijöillä ikä merkitsi paljon, sekä jatkajan, että 

luopujan kannalta. Sillä nuoren viljelijän aloitustukea ei myönnetä yli 40-

vuotiaille, ja kovin nuorena tilanpidon aloittamiseen vaikuttaa vaadittu alan kou-

lutus. Sen voi suorittaa työn ohessa tai maatalousalan oppilaitoksessa. 

 

Yleensä sukupolvenvaihdoksen kautta tilanpidon aloittaneet ovat 25–30 -

vuotiaita, kuten olivat haastateltavat viljelijätkin. Luopujan kohdalla luopuminen 

tuli ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun luopumistuen ehdot täyttävä ikä läheni. 

Haasteltavien kohdalla luopujat olivat hakeneet luopumistukea, mutta yhdessä 

tapauksessa luopujat olivat liian iäkkäitä luopumistukeen.  Luopumistuki on tär-

keä keino edistettäessä sukupolvenvaihdosten tekemistä. Se auttoi ikääntyviä 

maanviljelijöitä luopumaan tilasta ajoissa -turvaamalla luopujan tulot eläkkeen 

aikana. 

 

Sukupolvenvaihdoksissa ongelmana oli se, että luopujat eivät osanneet tai halun-

neet luopua maatilastaan ajoissa. Tilasta luopumista harkitaan vasta silloin, kun 

oma  terveys  ei  enää  kestä  arkipäivän  töitä.  Siinä  vaiheessa  tila  saattaa  olla  niin  

huonossa kunnossa, että mahdollista jatkajaa on hankala löytää tai omat lapset 

ovat jo muissa työpaikoissa. Tällöin maataloustuotanto loppuu ja pellot joko 

myydään tai vuokrataan ulkopuolisille. Sopivan jatkajan löytäminen oli maatilalle 

haaste ja tilan jatkumisen kannalta elintärkeä asia.  

 

Sukupolvenvaihdosta tarvitsee ja pitää suunnitella. Suunnitteluun pitää varata 

aikaa, koska huolellisesti suunnittelemalla voidaan säästää kustannuksissa. Kaikki 

haastateltavat viljelijät käyttivät sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun aikaa noin 

kolme vuotta. Apuna heillä oli sukupolvenvaihdosneuvoja, jonka kanssa selvitet-

tiin tilakaupan hintoja, tehtiin elinkeinosuunnitelmaa ja tutkittiin tilan kehitys-

mahdollisuuksia. Neuvontaa käytettiin myös tukien hakemisessa. Neuvonta koet-

tiin hyvin tärkeäksi ja se toi luottamuksen siihen, että sukupolvenvaihdosproses-

sissa asiat menivät niin kuin pitikin. Kauppahinnan määrittämiseksi tilat hakivat 

verottajalta ennakkotiedon tilan verotusarvosta, jonka avulla määriteltiin tilan 
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kauppahinta ja mahdolliset lahjaverot. Veroseuraamuksiin vaikutti luopumistapa 

ja siksi toivottavaa oli, että verotusta suunniteltaisiin ajoissa. Sukupolvenvaihdok-

sessa kannatti selvittää lahja-, tulo-, luovutusvoitto-, varainsiirto-, arvonlisä- ja 

metsäverotus. (Sukupolvenvaihdoksen opas 2009, 13).  

 

Haastateltavilla tiloilla oli luopuja hoitanut tilaa 1970-luvulta lähtien, joten tilan 

elinkaari oli ollut lähes 40 vuotta. Luku oli korkea verrattuna siihen, mikä on 

yleinen käsitys maatilan elinkaaresta, joka on noin 30 vuotta. Syynä korkeaan 

elinkaaren pituuteen haastateltavilla tiloilla, voi vaikuttaa tilojen valinta, mutta 

myös se, että Pirkanmaalla on yli 50-vuotiaiden osuus kaikista viljelijöistä yli 30 

prosenttia. Tilan elinkaaren ollessa noin 30 vuotta maatilalla tehdään sukupolven-

vaihdos, silloin kun aloittava yrittäjä on 30-vuotias ja hän lopettaa tilapidon olles-

saan 60-vuotias. Haasteltavien mukaan maatilalla elinkaari eteni melko tasaisesti, 

laskuja tai nopeita nousuja ei ollut.  

 

Suurten ikäluokkien eläköityminen koettiin uhkana maatiloille, sillä aktiiviviljeli-

jöiden joukossa on iäkkäitä viljelijöitä. On tiloja, jotka eivät voi hakea iän puoles-

ta enää maataloustukea, ja on tiloja, joilla on niin vähän pinta-alaa, että tuottama-

ton maataloustoiminta ei kannata, varsinkaan jos jatkaja joutuu ottamaan lainaa 

tilan hankintaan. Iäkkäillä viljelijöillä on se etu, että tilalla ei ole enää yleensä 

velkaa ja maataloutta voidaan harjoittaa, vaikka siitä saatavat tulot olisivatkin 

pieniä. Tilanne muuttuu aloittavan viljelijän kohdalla. 

 

Haastateltavien tiloilla tilat olivat päässeet jo liian lähelle lopettamisvaihetta, ja 

heidän mukaansa sukupolvenvaihdosta oli syytä suunnitella ajoissa, ennen kuin 

tila etenee kohti laskevaa elinkaarta. Neuvonnalla oli tärkeä osuus sukupolven-

vaihdosten edistämisessä, koska neuvonnan ansiosta viljelijät saivat rohkeutta 

lähteä toteuttamaan sukupolvenvaihdosta. Sukupolvenvaihdos vaatii aikaa ja pa-

neutumista eri menetelmien ja tapojen selvittämiseen, mutta neuvonnan ansiosta 

ei viljelijän tarvitse itse selvittää kaikkea prosessiin liittyvää. 

 

Pirkanmaalla tilanpidosta luopujat olivat pääosin lypsykarjatilallisia. Pienten lyp-

sykarjatilojen jatkaminen ei houkuttele jatkajia, koska usein konekanta ja tuotan-

torakennukset ovat jo niin vanhoja, ettei kunnostaminen enää ole taloudellisesti 

järkevää. Lypsykarjatilat jatkavat kasvinviljelyn parissa tai vuokraavat pellot 
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muille viljelijöille.  Vuokrapellot olivat hyvin kysyttyjä, ja niistä maksetaan pai-

kasta riippuen suuriakin vuokria. 

 

Pirkanmaan sukupolvenvaihdos tilanne on mielestäni samanlainen kuin muualla 

Suomessa. Kannattamattomat tilat lopettavat ja pellot siirtyvät tuotantoa laajenta-

ville tiloille. Pirkanmaalla koettiin uhkana se, että pienet tilat lopettavat. Pienten 

tilojen luopumien maataloudesta on kuitenkin osa maatalouden rakennekehitystä 

ja mielestäni on turha pelätä tilalukumäärän vähenemistä. Tilalukumäärän vähe-

tessä tuotantomäärät eivät vähene, vaan tuotanto siirtyy tällöin kannattaville tiloil-

le. Uhkana on kuitenkin se, että maaseutu autioituu maakunnan reuna-alueilla 

sekä niillä alueilla, joissa kasvuun olisi mahdollisuus, on pulaa esimerkiksi pel-

loista. 

 

Vuonna 2009 Pirkanmaalla tehtiin arviolta noin 120 sukupolvenvaihdosta. Luku 

oli kohtalainen verrattuna koko maassa tehtäviin sukupolvenvaihdoksiin. Koko 

maassa tehtäviä sukupolvenvaihdoksia oli noin 1000 vuodessa. Vuonna 2009 

nuoren viljelijän aloitustukia myönnettiin Pirkanmaalla yhteensä 53 kappaletta, ja 

luopumistuen avulla luopui 35. Yhteensä tuettuja tilanteita oli 88 kappaletta. Noin 

yli 30 tapausta oli tukemattomia. Tuen saantiin vaikutti hakijan ikä ja muusta kuin 

maataloudesta saatavat tulot. Tiken (2010) mukaan Pirkanmaan kokonaistilaluku 

on vuodesta 2008 vuoteen 2009 vähentynyt 110 tilalla, joten arvio 120 sukupol-

venvaihdosta oli totuudenmukainen. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa tutkimuksen teoria osuus perustui ai-

heen kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja tilastoihin. Näinä seikat toivat luotettavuutta 

aineistoon, mutta niiden tulkinnassa oli myös väärinymmärryksen mahdollisuus. 

Sukupolvenvaihdoksista ei kerätä kattavaa tilastoa, vaan eri tahoilta saaatavat 

tiedot perustuvat erilaisiin hallinnollisiin ja muihin lähteisiin. Käytetyt tilastotie-

dot eivät siten olleet yhteismitallisia ja vaihtelivat riippuen tilaston käyttötarkoi-

tuksesta, tiedon alkuperästä tai tietoja keräävästä tahosta.  

 

Tutkimusstrategiana käytettiin kuvailevaa tutkimusotetta, joka perustui ilmiöiden 

kuvailuun ja ymmärtämiseen. Heikkoutena siinä oli se, että tutkimusstrategian 

luotettavuus ja oikeellisuus voivat jäädä heikoiksi, jos ilmiöiden ymmärtämisessä 

oli puutteita. Eri ilmiöiden tulkinta perustui teoriaan ja tutkijan omaan näkemyk-

seen tilanteesta. 
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Sukupolvenvaihdosten tekeminen on Pirkanmaalla ja koko Suomessa tärkeä asia. 

Pääongelmana on pula jatkajista. Nykyiset viljelijät ovat iäkkäitä ja nuorten kiin-

nostus maatalousyrittäjyyttä kohtaan on heikkoa. Nuoriin potentiaalisiin maatalo-

usyrittäjiin tulisi panostaa ja tulevia jatkajia kannustaa alalle. Nuorten maatalous-

alan opiskelijoiden mielipiteitä alan kiinnostavuudesta tulisi selvittää, ja aihetta 

voisi tutkia tarkemmin. Selvittämällä esimerkiksi syitä siihen miksi maatalousalan 

opiskeluihin haetaan tai ei haeta. Sukupolvenvaihdosten ongelmat vähenisivät, 

kun alalle olisi tulijoita ja maatilat saisivat jatkajan. Jatkajien ja luopujien välillä 

vaikuttaa olevan kuilu joka pitäisi kaventaa. 
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LIITE 1. 
 
TEEMAHAASTATTELUT 

Haastattelurunko ja esimerkkikysymyksiä 

Asiantuntijat 

TEEMA: sukupolvenvaihdosprosessi 
Miten paljon Pirkanmaan alueella tehdään sukupolvenvaihdoksia ja millaiset tilat niitä 

tekevät?  

Kuinka paljon Pirkanmaan alueen tiloista on sukupolvenvaihdostilanteessa? 

Kuinka moni lopettaa ja miksi lopettaa?  

Millainen tilanne on verrattuna koko Suomeen ja Suomen sukupolvenvaihdos tilantee-

seen? 

Miksi sukupolvenvaihdoksia tehdään?  

Millaisessa yritystoiminnan vaiheessa se tehdään?  

Kuinka paljon Suomessa pitäisi tehdä vuosittain sukupolvenvaihdoksia? 

Kuinka paljon pitäisi tehdä vuodessa sukupolvenvaihdoksia jotta tilanne olisi hyvä? 

Onko maakunnissa eroja sukupolvenvaihdos halukkuudessa? 

Millaiset tilat tekevät sukupolvenvaihdoksen? 

Missä elinkaarenvaiheessa sukupolvenvaihdos tehdään? 

Vaikuttaako maatilan elinkaarenvaihe sukupolvenvaihdoksen tekemiseen? 

TEEMA: sukupolvenvaihdoksen rahoitus/verotus 
Miten maatilojen kauppahinnat määritellään ja kuinka ne jakaantuvat? 

Miten verotus vaikuttaa hintaan?  

Miten sukupolvenvaihdokset rahoitetaan? Vaikuttivatko rahoituksen ehdot rahoitus ta-

paan? 

Lahjaverotuksen ennakkotieto ennen sukupolvenvaihdoksen tekemistä, miten haetaan? 

Mitä veroja sukupolvenvaihdoksen yhteydessä joudutaan maksamaan? 

Aiheuttaako verotus ongelmia? 

TEEMA: sukupolvenvaihdoksen tukeminen/neuvonta  
Pitäisikö sukupolvenvaihdoksia tukea enemmän?  

Saako neuvontaa helposti? Onko neuvonta maksullista? 

 

Maanviljelijät 

TEEMA: Sukupolvenvaihdosprosessi 
Milloin sukupolvenvaihdos on tehty tilalla? 

Onko jatkaja luopujan sukulainen? 

Kuinka kauan luopujat ovat pitäneet tilaa? 

Minkä ikäisiä olitte kun sukupolvenvaihdos tehtiin? 

Olitteko ainoa jatkajaehdokas? 
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Pääsyy mikä johti sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun? Mikä tekijä aiheutti suunnitte-

lun?  

Millaiseksi luopujat kokivat sukupolvenvaihdoksen? 

Käytittekö ulkopuolista apua, jos niin millaista? Oliko siitä hyötyä? 

Miten sukupolvenvaihdos toteutettiin? 

Miten asuitte ennen sukupolvenvaihdosta? 

Hakivatko luopujat luopumistukea? 

Millainen koulutus teillä on alalle? 

Työskentelittekö tilalla ennen sukupolvenvaihdosta? 

Vaikuttaako tuleva maitokiintiön poistaminen sukupolvenvaihdos päätökseen maitotiloil-

la? 

Kuinka kauan koko sukupolvenvaihdos prosessi kestää? 

Miten uusittu varojen arvostamislaki vaikuttaa sukupolvenvaihdospäätökseen? 

Onko ollut ongelmia sukupolvenvaihdoksen kanssa ja jos niin millaisia?  

Eroaako Pirkanmaalla tehty sukupolvenvaihdos muun Suomen sukupolvenvaihdoksista? 

TEEMA: Sukupolvenvaihdoksen rahoitus/verotus 
Miten kauppahinta määriteltiin? ja kuinka se jakaantui? 

Miten verotus vaikutti hintaan? Entä luopujan tarpeet? 

Miten sukupolvenvaihdos rahoitettiin? Vaikuttivatko rahoituksenehdot rahoitus tapaan? 

Haettiinko lahjaverotuksesta ennakkotieto ennen sukupolvenvaihdoksen tekemistä? Jos 

niin vaikeuttiko se suunnitelmia? 

Mitä veroja sukupolvenvaihdoksen yhteydessä jouduttiin maksamaan? Aiheuttiko verotus 

ongelmia? 

Haitteko nuorenviljelijän aloitustukea? Hakiko luopuja luopumistukea? 

Ovatko taloudelliset seuraamukset vaikuttaneet maatilan toimintaan? (lahjavero, lainan 

maksut) 

TEEMA: Sukupolvenvaihdoksen tukeminen/neuvonta  
Saako apua ja neuvontaa tarpeeksi? 

Muuttuiko tuotantosuunta sukupolvenvaihdoksen jälkeen? Jos niin, mitkä tekijät siihen 

vaikuttivat? Olivatko muutokset vaikeita? 

Onko investoitu sukupolvenvaihdoksen jälkeen ja miksi? Mihin? 

Onko muuta yritystoimintaa kuin maataloutta? 

Mikä sukupolvenvaihdoksessa oli helppoa ja mikä vaikeaa? Miten tilannetta voisi muut-

taa? 

TEEMA: Maatilan elinkaari ja elinkaaren vaiheet 
Millaiset ovat tilan elinkaarenvaiheet? 

Vaikuttaako tilan elinkaaren vaihe sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun? 

Missä vaiheessa tila on ja missä vaiheessa tilan elinkaarta tehdään sukupolvenvaihdos? 


	1. Johdanto
	1.1 Aikaisempi tutkimuskirjallisuus
	1.2 Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus

	2. Tutkimuksen viitekehys
	2.1 Suomen maatalous
	2.2 Suuret ikäluokat
	2.3 Sukupolvenvaihdokset
	2.4 Pirkanmaa maakunta
	2.4.1 Pirkanmaan maatalous
	2.4.2 Pirkanmaan ikäluokat


	3. Yrityksen teoria
	3.1 Yritystoiminta
	3.2 Yrityksen elinkaari
	3.2.1 Aloitusvaihe
	3.2.2 Kasvunvaihe
	3.2.3 Kypsyminen
	3.2.4 Luopumisvaihe


	4. Sukupolvenvaihdosprosessi
	4.1 Sukupolvenvaihdoksen vaihtoehdot
	4.1.1 Sukupolvenvaihdoskauppa
	4.1.2 Sukupolvenvaihdos vuokraus tai vaiheittainen luovutus
	4.1.3 Tilan yhteisomistus ja maatilayhtiö tuen saajana
	4.1.4 Sukupolvenvaihdos lahjana
	4.1.5 Sukupolvenvaihdos perintönä

	4.2 Sukupolvenvaihdoksen tukeminen
	4.2.1 Nuoren viljelijän aloitustuki
	4.2.2 Luopumistuki
	4.2.3 Verohuojennukset
	4.2.4 Verovapaudet


	5. Tutkimusmenetelmä
	5.1 Laadullinen tutkimus
	5.2 Tutkimushaastattelu
	5.2.1 Haastattelun tyypit
	5.2.2 Teemahaastattelu
	5.2.3 Haastattelun toteutus

	5.3 Haastattelun laadun varmistaminen
	5.4 Haastatteluaineisto
	5.4.1 Haastattelun analysointi
	5.4.2 Aineiston tulkinta

	5.5 Laadullisen tutkimusraportin rakenne

	6. Haastattelujen tulokset
	6.1 Viljelijähaastattelut
	6.1.1 Sukupolvenvaihdosprosessi
	6.1.2 Sukupolvenvaihdoksen rahoitus ja verotus
	6.1.3 Sukupolvenvaihdoksen tukeminen ja neuvonta
	6.1.4 Maatilan elinkaari

	6.2 Asiantuntijahaastattelut
	6.2.1 Sukupolvenvaihdosprosessi
	6.2.2 Sukupolvenvaihdoksen rahoitus ja verotus
	6.2.3 Sukupolvenvaihdoksen tukeminen ja neuvonta


	7. Johtopäätökset
	Lähdeluettelo
	LIITE 1.

