
 I 

 

Maatilojen sukupolvenvaihdoshuojennus 

perustuslaillisen yhdenvertaisuuden valossa 

Nea Säynäjoki 

Oikeustieteen maisterin tutkielma 

Elokuu 2021 

Helsingin yliopisto 

Oikeustieteellinen tiedekunta 

Vero-oikeus 

Ohjaaja: prof. Kristiina Äimä 



 

 

Tiivistelmä 

Tiedekunta: Oikeustieteellinen tiedekunta 

Koulutusohjelma: Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma 

Opintosuunta: Vero-oikeus 

Tekijä: Nea Säynäjoki 

Työn nimi: Maatilojen sukupolvenvaihdoshuojennus perustuslaillisen yhdenvertaisuuden valossa 

Työn laji: Maisterintutkielma 

Kuukausi ja vuosi: elokuu 2021 

Sivumäärä: X + 63 

Avainsanat: Sukupolvenvaihdoshuojennus, yhdenvertaisuus, perintö- ja lahjaverotus 

Ohjaaja tai ohjaajat: Kristiina Äimä 

Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto 

Muita tietoja: 

Tiivistelmä: 

Perintö- ja lahjaveroa maksetaan Suomessa perinnön tai lahjan käyvän arvon perusteella noudattaen perintö- 

ja lahjaverolain (12.7.1940/378) (PerVL) progressiivista veroasteikkoa. Eräänä poikkeuksena veronmaksun 

pääsääntöön on kuitenkin sukupolvenvaihdoshuojennus, jota käsitellään tässä tutkimuksessa. 

Sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevat normit sijoittuvat perintö- ja lahjaverolain 55–57 §:iin. 

Sukupolvenvaihdoshuojennus koskee sekä maataloutta että muita yrityksiä, mutta tässä tutkimuksessa 

selvitetään nimenomaan maatalouden sukupolvenvaihdoshuojennuksen yhdenvertaisuutta. Tutkimus sijoittuu 

vero- ja valtiosääntöoikeuden rajapinnalle. 

Tutkimuksessa vastataan kysymyksiin mitä on perustuslaillinen yhdenvertaisuus, mikä on maatalouden 

sukupolvenvaihdoshuojennus ja miten nämä kaksi suhtautuvat toisiinsa. Onko siis maatalouteen soveltuvassa 

sukupolvenvaihdoshuojennuksessa ongelmallisia piirteitä yhdenvertaisuuden näkökulmasta? 

Perintö- ja lahjaverolaki on vanhin keskeisistä verolaeistamme ja sen sukupolvenvaihdoshuojennusta 

koskevat normitkin ovat ehtineet kerryttää ikää vuodesta 1979 asti. Sukupolvenvaihdoshuojennussäännösten 

säätämisen aikaan vuonna 1979 perustuslaillinen yhdenvertaisuus ei ollut yhtä näkyvässä ja tärkeässä 

asemassa kuin nykyisin. Yhdenvertaisuus on perustuslakimme 6 §:ssä turvattu perusoikeus, joka sisältää sekä 

yleisen yhdenvertaisuuslausekkeen että syrjintäkiellon.  

Sukupolvenvaihdoshuojennuksella tarkoitetaan perintö- ja lahjaverosta tehtävää huojennusta, joka 

myönnetään laissa lueteltujen edellytysten täyttyessä. Maatilan sukupolvenvaihdoshuojennuksen tavoitteena 

on suojella maatalouden yritystoiminnan jatkuvuutta ja tämän kautta suojella maatalouden tarjoamia 

työpaikkoja. Sukupolvenvaihdoshuojennuksella ei ole kuitenkaan tarkoitettu loukattavan verotuksen yleistä 

neutraliteettia. 

Huojennuksen saamisen edellytykset on lueteltu perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentissa. Kyseisissä 

edellytyksissä ja niiden soveltamisessa voidaan nähdä puutteita perustuslaillisen yhdenvertaisuuden valossa. 

On ongelmallista, että sukupolvenvaihdoshuojennuksen tavoite ja tarkoitus eivät aina kohtaa huojennuksen 

käytännön soveltamisen kanssa. Tällaisissa tilanteissa verovelvollisten erottelun hyväksyttävät perustelut 

putoavat pois tai vähintäänkin laimentuvat. 

Huojennuksessa ongelmallista yhdenvertaisuuden kanssa on huojennuksen soveltaminen sivutoimisen 

maatalouden harjoittamiseen ja peltojen vuokraustilanteisiin kuten myös huojennuksen epääminen alaikäisiltä 

perinnön- ja lahjansaajilta. Lisäksi yhdenvertaisuusongelmia aiheuttavat arvostuskysymykset. 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen toteaminen yhdenvertaisuusperiaatteen vastaiseksi 

perustuslakivaliokunnassa saattaisi olla kohtalokasta koko perintö- ja lahjaveroinstituutiolle Suomessa. 



 I 

 

Sisällysluettelo 

 

Lähteet ................................................................................................................................................ III 

Lyhenteet ............................................................................................................................................ IX 

1. Johdanto ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Tutkimuskysymysten tarkennus ja rajaus ................................................................................................. 4 

1.2 Tutkimuskysymyksen motivointi ............................................................................................................... 6 

1.3 Tutkimusmetodi ........................................................................................................................................ 7 

2. Perustuslaillinen yhdenvertaisuus ............................................................................................... 9 

2.1 Yhdenvertaisuus perustuslaissa ............................................................................................................. 10 
2.1.1 PL 6.1 §:n yleinen yhdenvertaisuuslauseke .............................................................................. 11 
2.1.2 PL 6.2 §:n syrjintäkielto ............................................................................................................ 13 

2.2 Yhdenvertaisuusväitteen rakentaminen .................................................................................................. 15 

2.3 Yhdenvertaisuus ja positiivinen erityiskohtelu ....................................................................................... 16 

2.4 Yhdenvertaisuuden vaikutus lainsäädännässä ja -soveltamisessa ......................................................... 19 

2.5 Yhdenvertaisuus Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ........................................................................... 22 

3. Mikä on sukupolvenvaihdoshuojennus? .................................................................................... 23 

3.1 Lyhyesti veronhuojennuksista ................................................................................................................ 24 

3.2 Sukupolvenvaihdoshuojennus perintö- ja lahjaverolaissa ..................................................................... 25 
3.2.1 Huojennuksen tavoitteet ja tarkoitus .............................................................................................. 26 

3.3 Huojennuksen edellytyksistä .................................................................................................................. 29 
3.3.1 Verovelvollisen pyyntö .................................................................................................................. 30 
3.3.2 Maatila tai sen osa .......................................................................................................................... 30 
3.3.3 Maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittaminen ................................................................. 31 
3.3.4 Veron määrä suurempi kuin 850 euroa .......................................................................................... 36 

3.4 Huojennuksen määrä ja laskeminen ...................................................................................................... 36 

3.5 Yhteenveto sukupolvenvaihdoshuojennuksesta ...................................................................................... 38 

4. Sukupolvenvaihdoshuojennus ja perustuslaillinen yhdenvertaisuus .......................................... 38 

4.1 Yleinen yhdenvertaisuuslauseke ja sukupolvenvaihdoshuojennus ......................................................... 39 
4.1.1 Huojennus positiivisena erityiskohteluna ....................................................................................... 42 

4.2 Syrjintäkielto ja sukupolvenvaihdoshuojennus ...................................................................................... 44 
4.2.1 Alaikäisen syrjintä huojennuksen saamisedellytyksissä ................................................................ 44 

4.3 Esille nostettuja epäkohtia – arvostusongelmat ja huojennuksen vaatimuksiin liittyvät ongelmat ....... 48 

4.4 Yhdenvertaisuus verolakien säätämisessä ja soveltamisessa ................................................................ 51 

5. Päätelmät .................................................................................................................................. 55 

5.1 Sivutoiminen maatalouden harjoittaminen ............................................................................................ 55 



 II 

5.2 Peltojen vuokraustilanteet ...................................................................................................................... 56 

5.3 Alaikäiset perinnön- ja lahjansaajat ...................................................................................................... 57 

5.4 Arvostamiskysymykset ............................................................................................................................ 58 

5.5 Yhteenveto .............................................................................................................................................. 59 

6. Lopuksi ..................................................................................................................................... 60 

 

  



 III 

Lähteet 
 

Virallisaineisto 

 

Euroopan ihmisoikeussopimus, SopS 63/1999. 

 

Euroopan unionin komission suositus jäsenvaltioille pienten ja keskisuurten yritysten 

siirtämisestä (94/1069/EY). 

 

HE 290/1977 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta. 

 

HE 309/1993 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. 

 

HE 174/1994 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta. 

 

HE 1/1998 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi Suomen hallitusmuodoksi. 

 

HE 104/2000 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 57 §:n muuttamisesta. 

 

HE 84/2004 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta. 

 

HE 53/2008 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n 

muuttamisesta. 

 

HE 19/2014 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

 



 IV 

HE 175/2016 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n 

muuttamisesta. 

 

HE 245/2016 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n 

muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä. 

 

HE 39/2021 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta 

rajoittamisesta. 

 

PeVL 52/2016 vp 

Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä metsälahjavähennystä koskevaksi 

lainsäädännöksi.  

 

PeVL 12/2021 vp 

Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi liikkumisvapauden ja 

lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta (HE 39/2021 vp). 

 

PeVM 25/1994 vp 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 25 hallituksen esityksestä perustuslakien 

perusoikeussäännösten muuttamisesta. 

 

PeVM 11/2009 vp 

Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi työttömyysetuuksien 

rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 258/2009 vp). 

 

PeVP 84/2008 vp 

Perustuslakivaliokunnan pöytäkirja, 2.12.2008. 

 

Regeringens proposition 2004/05:25. 

 

Verohallinnon ohje Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa, 1.9.2017, A57/200/2017. 



 V 

 

Kirjallisuus 

 

Gibson Dale, The law of the Charter. The Carswell Company Limited (1990). 

 

Hallberg Pekka et al., Perusoikeudet. Alma Talent Oy 2005- (päivittyvä teos, e-kirja). 

 

Hirvonen Ari, Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan. Yleisen oikeustieteen 

julkaisuja 17 2011. 

 

Husa Jaakko – Mutanen Anu – Pohjolainen Teuvo, Kirjoitetaan juridiikkaa. Talentum Media 

Oy 2008. 

 

Häyhä Juha, Johdanto, s. 15–34, teoksessa Juha Häyhä (toim.) Minun metodini. WSLT Oy 

1997. 

 

Immonen Raimo – Lindgren Juha, Onnistunut sukupolvenvaihdos. Alma Talent Oy 2017. 

(e-kirja) 

 

Juusela Janne – Tuominen Sami, Sukupolvenvaihdoksen verotus. Talentum Media Oy 2012- 

päivittyvä teos. (e-kirja) 

 

Juusela Janne – Tuominen Sami, Sukupolvenvaihdoksen verotus. Talentum, Media Oy 

2014. (painettu) 

 

Kulla Heikki, Yhdenvertaisuus ja harkintavalta, s. 1–12, teoksessa Seppo Koskinen (toim.) 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, 

kokoomateosten sarja C: 6 1990. 

 

Kulla Heikki, Yhdenvertaisuuden osapuista, s. 103–116, teoksessa Jarkko Männistö (toim.) 

Prosessioikeudellisia erityiskysymyksiä. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 

julkaisuja 2004. 

 

Linnakangas Esko – Juanto Leila, Verojen histroria. Grano Oy 2016. 



 VI 

 

Linnakangas Esko, Kansanvalta, ikä, vero-oikeus. Grano Oy 2020. 

 

Myrsky Matti, Progressiosta verotuksessa. Lakimiesliiton kustannus 1997. 

 

Niskakangas Heikki, Veropolitiikka. WSOYpro Oy 2011. 

 

Niskakangas Heikki, Perintöverotuksen yhteiskunnallisesta roolista, s. 251–261, teoksessa 

Pekka Nykänen ja Matti Urpilainen (toim.) Yritys, omistaja ja verotus – Juhlajulkaisu Seppo 

Penttilälle. Edita Publishing Oy 2014. 

 

Ojanen Tuomas, Perusoikeusjuridiikka. Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 

2015. 

 

Pellonpää Matti et al., Euroopan ihmisoikeussopimus. Alma Talent Oy 2018. 

 

Puronen Pertti, Perintö- ja lahjaverotus. Talentum 2005. 

 

Puronen Pertti, Perintö- ja lahjaverotus. Alma Talent Oy 2015. 

 

Urpilainen Matti, Vero-oikeuden muutos tutkimuskohteena, s. 267–278, teoksessa Ulla-

Maija Mylly, Patrik Nyström, Tuija Viinikka (toim.) Oikeuden ja talouden rajapinnassa, 

Juhlakirja Matti J. Sillanpää 60 vuotta. Edita 2015.  

 

Wikström Kauko, Vero-oikeudellisen tutkimuksen erityispiirteitä, s. 330–338, teoksessa 

Juha Häyhä (toim.) Minun metodini. WSLT Oy 1997. 

 

Wikström Kauko, Yleiset opit verotuksessa. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 

julkaisuja 2008. 

 

Äimä Kristiina, Veroprosessioikeus: ihmis- ja perusoikeuksien sekä EU-oikeuden 

vaikutukset verotusmenettelyyn ja muutoksenhakuun erityisesti tuloverotuksessa. Talentum 

Media 2014 (verkkoaineisto). 

 



 VII 

Artikkelit 

 

Baker Philip, Case Comment Burden v Burden. British Tax Review 2008, 4, s. 329–334. 

 

Nieminen Liisa, Positiivinen erityiskohtelu: tehokas keino kohti tosiasiallista 

yhdenvertaisuutta vai tyhjiä sanoja vain? Lakimies 5/2019, s. 580–607.  

 

Nykänen Pekka, Perustuslain yhdenvertaisuuden vaatimus ja välitön verotus. Oikeus 2017 

(46);2, s. 224–249. 

 

Oikeustapaukset 

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 

 

Burden v. Yhdistyneet kuningaskunnat, 29.4.2008. 

 

Korkein hallinto-oikeus 

 

KHO 1986 II 598. 

 

KHO 1988 B 597. 

 

KHO 8.11.1996/4388. 

 

KHO 13.7.1998/1305. 

 

KHO 2010:56. 

 

KHO 2011:1. 

 

KHO 2015:166. 

 

Alemmat oikeusasteet 

 



 VIII 

Turun HAO 28.9.2015, 15/0480/3. 

 

Muut lähteet 

 

Aarnio Katariina, Perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennus maa- ja 

metsätiloilla. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto 2013. 

 

Honkavaara Tero, VeJ 14.10.2016, Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijalausunto 

hallituksen esityksestä HE 175/2016 vp. 

 

Honkavaara Tero, KAA 6/2018 vp VeJ 14.11.2018. Asiantuntijalausunto 

kansalaisaloitteesta KAA 6/2018 vp. 

 

Immonen Raimo, KAA 6/2018 vp VeJ 07.11.2018. Asiantuntijalausunto kansalaisaloitteesta 

KAA 6/2018 vp. 

 

KAA 6/2018 vp, 6.11.2017, Kansalaisaloite perintö- ja lahjaverosta luopumiseksi. 

 

Kautto Markus, VeJ 7.10.2016, Verohallinnon asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä 

HE 175/2016 vp. 

 

Korpela Vesa, VeJ 14.10.2016, Veronmaksajain keskusliiton asiantuntijalausunto 

hallituksen esityksestä HE 175/2016 vp. 

 

Lehto Otto, Perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksen laskentasäännökset 

perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kannalta. Pro gradu -tutkielma, Tampereen 

yliopisto 2020. 

 

Mattila Pauli, KAA 6/2018 vp VeJ 07.11.2018. Asiantuntijalausunto kansalaisaloitteesta 

KAA 6/2018 vp. 

 

Ojanen Tuomas, VeJ 16.11.2016, asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä HE 175/2016 

vp. 

 



 IX 

Räbinä Timo, KAA 6/2018 vp VeJ 14.11.2018. Asiantuntijalausunto kansalaisaloitteesta 

KAA 6/2018 vp. 

 

Sipilä Timo, VeJ 14.10.2016, MTK ry:n asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä HE 

175/2016 vp. 

 

Työllisyystyöryhmän loppuraportti, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003. 

 

Valtti Simo, KAA 6/2018 vp VeJ 14.11.2018. Asiantuntijalausunto kansalaisaloitteesta 

KAA 6/2018 vp. 

 

Lyhenteet 
 

EIS, Euroopan ihmisoikeussopimus 

 

HAO, hallinto-oikeus 

 

HE, hallituksen esitys 

 

KAA, kansalaisaloite 

 

KHO, korkein hallinto-oikeus 

 

MVL, maatalouden tuloverolaki 

 

OYL, osakeyhtiölaki 

 

PerVL, perintö ja lahjaverolaki 

 

PeV, perustuslakivaliokunta 

 

PeVL, perustuslakivaliokunnan lausunto 

 



 X 

PeVM, perustuslakivaliokunnan mietintö 

 

PeVP, perustuslakivaliokunnan pöytäkirja 

 

PL, perustuslaki 

 

SPV, sukupolvenvaihdos 

 

TVL, tuloverolaki 

 

vp, valtiopäivät 

 



 1 

 

1. Johdanto 

 
Perintö- ja lahjaveroa maksetaan Suomessa perinnön tai lahjan käyvän arvon perusteella 

noudattaen perintö- ja lahjaverolain (12.7.1940/378) (PerVL) progressiivista veroasteikkoa. 

Perintö- ja lahjaverolain 9 §:n 1 momentin mukaan perintöveron perusteeksi pannaan se 

käypä arvo, mikä omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa. Käyvällä arvolla 

tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Kuvattuun perussääntöön on 

kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi leski saa hyväkseen 90 000 euron puolisovähennyksen 

ja perinnönjättäjän alaikäinen lapsi 60 000 euron alaikäisyysvähennyksen veronalaisesta 

perintöosuudesta PerVL 12 §:n mukaisesti. PerVL 17 §:ssä puolestaan säädetään kahden 

vuoden sääntö, jonka mukaan kahden vuoden sisällä sattuneiden kahden tai useamman 

kuolemantapauksen johdosta perintöveroa suoritetaan vain kerran samasta omaisuudesta. 

Kolmantena poikkeuksena veronmaksun pääsääntöön on sukupolvenvaihdoshuojennus, jota 

käsitellään tässä tutkimuksessa. Sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevat normit sijoittuvat 

perintö- ja lahjaverolain 55–57 §:iin.  

 

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan tilanteita, joissa maatilan tai muun yrityksen omistaja 

luopuu maatalouden tai muun yritystoiminnan harjoittamisesta siirtäen toiminnan uudelle 

jatkajalle. Jatkaja voi löytyä perhepiiristä tai olla täysin ulkopuolinen.1 Kun 

sukupolvenvaihdos tapahtuu perintönä, lahjana tai lahjanluonteisena kauppana, on 

mahdollista, ettei perinnön tai lahjan saajan tarvitse maksaa saannostaan täyttä perintö- tai 

lahjaveroa. PerVL 55 §:n edellytysten täyttyessä veroa voidaan huojentaa. Huojennettu vero 

on usein huomattavasti alhaisempi kuin perintö- ja lahjavero normaalisti ilman huojennusta.2 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksella myönnetään näin huomattavia veroetuja suhteellisen 

pienelle joukolle verovelvollisia. Kun verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin, 

nousee luonnostaan esiin kysymys kohtelun yhdenvertaisuudesta. 

Sukupolvenvaihdoshuojennus ei olekaan selvinnyt ilman yhdenvertaisuutta koskevaa 

kritiikkiä.3  

 

 
1 Juusela – Tuominen 2014, s. 13. 
2 Esim. Niskakangas 2011, s. 140. Niskakangas katsoo, että keskiarvoisesti veron määrä laskee yhteen 

kymmenesosaan normaalista, kun sukupolvenvaihdoshuojennusta sovelletaan. 
3 Esim. Mattila KAA 6/2018 vp VeJ 07.11.2018, Niskakangas 2011, s. 141, Immonen KAA 6/2018 vp VeJ 

07.11.2018, Linnakangas 2020, s. 104. 
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Tutkimuksessa selvitetään maatalouden sukupolvenvaihdoshuojennuksen yhdenvertaisuutta 

analysoimalla jo aiemmin esille nostettuja yhdenvertaisuusongelmia sekä esittämällä omia 

kriittisiä pohdintoja. Tutkimus on suunnattu nimenomaan maatilojen ja maa- ja metsätilojen 

sukupolvenvaihdosten yhdenvertaisuuteen. Maatilojen sukupolvenvaihdoksiin liittyy 

sellaisia kiinnostavia erityispiirteitä, joita muiden yritysten tapauksissa ei tule pohdittavaksi. 

 Muiden yritysten näkökulmasta sukupolvenvaihdoksen yhdenvertaisuutta on tutkittu 

Lehdon vuonna 2020 tekemässä tutkielmassa.4 Käsillä olevassa tutkimuksessa syvennytään 

ensin perustuslailliseen yhdenvertaisuuteen ja maatilojen sukupolvenvaihdoshuojennukseen 

erikseen omissa luvuissaan. Tämän jälkeen pohdinnat yhdistetään ja päästään vastaamaan 

tärkeimpään tutkimuskysymykseen eli siihen, onko maatilojen 

sukupolvenvaihdoshuojennuksessa yhdenvertaisuuspuutteita. Lopuksi pohditaan lyhyesti 

ratkaisuvaihtoehtoja mahdollisiin ongelmiin. 

 

Vaikka käsillä oleva tutkimus on vero-oikeudellinen, on siinä myös vahvasti esillä 

valtiosääntöoikeudellinen ote. Perustuslaillisen yhdenvertaisuuden pohdinnalle ja 

tutkimiselle olen tarkoituksella antanut suhteellisen paljon sivutilaa. Mielestäni on 

perusteltua selvittää yhdenvertaisuuden sisältöä ja ulottuvuuksia huolellisesti ennen kuin 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen yhdenvertaisuudesta voidaan lausua enempää. Urpilainen 

on esittänyt perusoikeuksien olevan jo väljähtänyt näkökulma vero-oikeudelliseen 

tutkimukseen.5 Olen kuitenkin tutkimusta tehdessäni vakuuttunut koko ajan enemmän siitä, 

että maatilojen sukupolvenvaihdoshuojennuksesta tarvitaan ajantasainen katsaus 

nimenomaan yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Tutkielmien tasolla maatilojen 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen yhdenvertaisuutta on viimeksi sivunnut Aarnio kahdeksan 

vuotta sitten tutkielmassaan vuodelta 2013.6 Ajantasainen ja vielä syvemmälle 

yhdenvertaisuuteen pureutuva tutkimus puoltaa mielestäni paikkansa, sillä 

yhdenvertaisuusongelmat eivät ole poistuneet. Päinvastoin niitä on peräti tullut lisää uuden 

oikeuskäytännön myötä.  

 

Muutosten tekemisessä verolainsäädäntöön on lopulta kiinni enemmän poliittisesta tahdosta 

kuin tiedosta.7 Tutkimuksen avulla puutteita sukupolvenvaihdoksen yhdenvertaisuudessa 

 
4 Lehto 2020. 
5 Urpilainen 2015, s. 277. 
6 Aarnio 2013. 
7 Häyhä 1997, s. 19. 
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voidaan osoittaa, mutta on eri asia, puututaanko ongelmakohtiin poliittisessa 

päätöksenteossa. Verolainsäädäntö on perinteisesti nähty alueena, jossa 

yhdenvertaisuusperiaatteen rajoja voidaan venyttää normaalia enemmän halutun laisen 

veropolitiikan toteuttamiseksi. Silti verolainsäädäntö ei ole perusoikeuksien 

ulottumattomissa ja eikä yhdenvertaisuusperiaatetta suinkaan voida sivuuttaa täysin 

verolainsäädäntöä säädettäessä.8  

 

Vähitellen perusoikeuksia on ryhdytty ottamaan enemmän huomioon sekä verolakeja 

säädettäessä että niitä sovellettaessa. Vero-oikeuden saralla ollaan silti yhä takamatkalla 

perusoikeuksien huomioonottamisessa verrattuna moneen muuhun oikeudenalaan, kuten 

hallinto- ja valtiosääntöoikeuteen.9 Tämä on ristiriitaista ottaen huomioon sen, että 

veronormit jakavat verorasitusta kansalaisten kesken ja tässä tehtävässä yhdenvertaisuudella 

on korostunut merkitys. Jotta veronormit voivat jakaa verorasitusta tasaisesti ja 

yhdenvertaisesti, tulee niiden olla yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisia.10 

 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen suhteesta yhdenvertaisuusperiaatteeseen ei ole ainakaan 

toistaiseksi olemassa perustuslakivaliokunnan lausuntoa. On esitetty, että mikäli 

perustuslakivaliokunta toteaisi sukupolvenvaihdoshuojennuksen ongelmalliseksi 

perustuslaillisen yhdenvertaisuuden kannalta, koko perintö- ja lahjaverolaki voisi tulla tiensä 

päähän.11 Pohdinnat sukupolvenvaihdoshuojennuksen yhdenvertaisuudesta liittyvät täten 

osaltaan keskusteluun koko perintö- ja lahjaveron tulevaisuudesta ja veron poistamisesta. 

Perintö- ja lahjaverolain yhdenvertaisuusongelmien esiin ottamista ja perinpohjaista 

käsittelyä politiikassa voidaan sanoa jopa vältellyn. Kun Christian Pundarsin 

kansalaisaloite12 perintö- ja lahjaverolain kumoamiseksi sai vaaditut 50 000 kannattajaa ja 

eteni eduskuntaan, valtiovarainvaliokunta päätti lopulta, ettei aloitteesta tehdä mietintöä. 

Taustalla saattoi muun ohella olla pelko siitä, että epäilyn aiheeksi nousisi jälleen 

sukupolvenvaihdoshuojennuksessa olevat yhdenvertaisuusongelmat.13 

Valtiovarainvaliokunnan pidättäytyessä mietinnön antamisesta kansalaisaloitteen käsittely 

raukesi valtiopäivien päätyttyä. Asia ikään kuin lakaistiin maton alle vähin äänin, sillä aiheen 

 
8 PeVL 52/2016 vp, s. 5. 
9 Äimä 2014, s. 4. 
10 Äimä 2014, s. 130. 
11 Nykänen 2017, s. 241–242. 
12 Kansalaisaloite perintö- ja lahjaverosta luopumiseksi, KAA 6/2018 vp, 6.11.2017. 
13 Linnakangas 2020, s. 186. 
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käsittely koettiin liian hankalaksi. Aiheen poliittinen hankaluus ei onneksi kuitenkaan estä 

oikeustieteellisen tutkimuksen tekoa. Häyhä on osuvasti todennut, että ”oikeustieteen tulisi 

tieteen ihanteiden mukaisesti perustua vallan paineista vapaaseen totuuden tavoitteluun”.14 

Tätä ohjenuoraa tullaan seuraamaan tässä tutkimuksessa. 

 

1.1 Tutkimuskysymysten tarkennus ja rajaus 
 
Käsillä olevassa tutkimuksessa on tarkoitus vastata seuraaviin kolmeen 

tutkimuskysymykseen: 

 

1) Mitä on perustuslaillinen yhdenvertaisuus? 

2) Mikä on maatalouden sukupolvenvaihdoshuojennus?  

Kohta sisältää kysymykset siitä, mikä on huojennuksen tarkoitus ja tavoite, mitä ovat 

huojennuksen saamisen edellytykset ja miten huojennusta on tulkittu 

oikeuskäytännössä. 

3) Miten maatalouden sukupolvenvaihdoshuojennus ja yhdenvertaisuus suhtautuvat 

toisiinsa, onko huojennuksessa ongelmallisia kohtia yhdenvertaisuuden 

näkökulmasta? 

 

Tutkimuskysymyksiin vastataan yllä olevassa järjestyksessä. Kun on ensin selvitetty 

vastaukset kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, on sen jälkeen edellytykset vastata 

kolmanteen tutkimuskysymykseen yhdistämällä kahden edellisen kysymyksen päätelmiä 

toisiinsa. Tutkittaessa perustuslaillista yhdenvertaisuutta perustuslain 6 §:n 

yhdenvertaisuussäännös on purettu osiin ja käsitelty erikseen PL 6.1 §:n yleistä 

yhdenvertaisuuslauseketta sekä PL 6.2 §:n syrjintäkieltoa. PL 6 §:n 3 ja 4 momentti jätetään 

tutkimuksessa maininnan varaan, sillä niillä ei ole suurta merkitystä selvitettäessä 

yhdenvertaisuuden toteutumista nimenomaan maatilan sukupolvenvaihdoshuojennusten 

kohdalla. PL 6.3 § koskee lasten kohtelemista tasa-arvoisesti yksilöinä ja PL 6.4 § puolestaan 

sukupuolten välistä tasa-arvoa. PL 6.3 ja 6.4 § ovat toki tärkeä osa perustuslain 

yhdenvertaisuussääntelyä, mutta tämän tutkimuksen näkökulmasta käsitys 

perustuslaillisesta yhdenvertaisuudesta voidaan riittävästi muodostaa PL 6.1 ja 6.2 §:n 

avulla. 

 

 
14 Häyhä 1997, s. 19. 
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Sukupolvenvaihdoshuojennuksen käsittely on rajattu maatilan ja maa- ja metsätilan 

sukupolvenvaihdoksessa myönnettäviin huojennuksiin. Muiden yritysten osalta 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen yhdenvertaisuutta on hiljattain tutkittu johdannossa 

mainitussa Lehdon pro gradu -tutkielmassa. Käsillä oleva tutkielma yhdessä Lehdon 

tutkielman kanssa muodostaa kattavan katsauksen sukupolvenvaihdoshuojennuksen 

nykytilaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta.  

 

Sukupolvenvaihdoshuojennusta säännellään perintö- ja lahjaverolain 55, 56 ja 57 §:ssä. 

PerVL 55 § koskee veron jättämistä maksuunpanematta osittain tai kokonaan. 55 §:n 

huojennus tarkoittaa siis huojennusta perintö- ja lahjaveron määrästä. PerVL 56 § puolestaan 

koskee perintö- ja lahjaveron maksuajan pidentämistä, eli 56 §:n tarjoamana huojennuksena 

on mahdollista saada maksuaikaetua. PerVL 55 ja 56 §:n tarjoamat huojennukset siis 

poikkeavat toisistaan. Säännökset ovat kuitenkin kytköksissä toisiinsa siten, että 56 §:n 

maksuaikaetua ei voi saada, elleivät 55 §:ssä luetellut edellytykset täyty. Lisäksi 56 §:ssä on 

vielä vaatimus siitä, että maksuaikaedun saamiseksi perintö- tai lahjaveron suhteellinen osa 

koko verosta on oltava 1700 euroa tai enemmän. 55 ja 56 § voivat siis soveltua kumpikin 

yhtä aikaa tarjoamalla huojennuksen sekä veron määrään että maksuaikaan, tai 55 § voi 

soveltua yksinään, ellei perintö- tai lahjaveron suhteellinen osa koko verosta yllä 1700 

euroon tai sen yli. Viimeinen sukupolvenvaihdoshuojennusta koskeva pykälä on PerVL 57 

§, jossa määritellään, mitä maatilan tai muun yrityksen osalla tarkoitetaan. Pykälä ei siis 

tarjoa veroetuja, vaan määrittelee huojennuksen soveltamisalaa. 

 

Käsillä olevassa tutkimuksessa sukupolvenvaihdoshuojennuksesta puhuttaessa tarkoitetaan 

perintö- ja lahjaverolain 55 §:n huojennusta veron määrästä. PerVL 56 §:ää ei käsitellä 

tarkemmin tässä tutkimuksessa, sillä maksuaikaedun saamisen edellytykset ovat samat kuin 

55 §:ssä vain sillä poikkeuksella, että veron määrän on oltava vähintään 1700 euroa. PerVL 

57 §:ää käsitellään tutkimuksessa sukupolvenvaihdoshuojennuksen saamisen edellytysten 

yhteydessä. Myös tuloverolaissa (30.12.1992/1535) (TVL) on oma 

sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksensä TVL 48 §:n 1 momentin 3 kohdassa. 

Tuloverolain huojennus koskee omaisuuden15 luovutuksesta saadun voiton verovapautta. 

Normaalisti omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on veronalaista pääomatuloa TVL 45 §:n 

 
15 Omaisuudella tarkoitetaan TVL 48 §:n 1 momentin 3 kohdassa maatalouteen tai metsätalouteen kuuluvaa 

kiinteää omaisuutta, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osuutta taikka sellaisen yhteisön osakkeita tai 

osuuksia, jotka oikeuttavat vähintään 10 prosentin omistusosuuteen mainitussa yhtiössä. 
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mukaisesti. Tässä tutkimuksessa sukupolvenvaihdoshuojennuksella ei tarkoiteta mainittua 

tuloverolain huojennusta, vaan tarkastelu kohdistuu vain perintö- ja lahjaverolakiin. 

 

1.2 Tutkimuskysymyksen motivointi 

 

Mikäli perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksesta löytyy 

yhdenvertaisuuspuutteita tai varsinaisia yhdenvertaisuusongelmia, ei niitä voida selättää 

pelkästään tulkinnalla. Ongelma on tällöin ”aito”. Tulkinta on useissa tilanteissa hyvä ja 

riittävä keino saada laki palvelemaan esimerkiksi juuri yhdenvertaisuutta. 

Soveltamistilanteessa vain valitaan tällöin sellainen lain mahdollistama vaihtoehto, joka 

parhaiten edistää yhdenvertaisuutta. Vero-oikeudessa tällainen ongelmien poistaminen 

tulkinnalla ei ole niin yksioikoista. Vero-oikeudessa nimittäin vaikuttaa vahvasti formalismi, 

sanamuodon mukainen tulkinta. Formalismi on legalismin, eli laillisuuden periaatteen 

tuotos.16 Laillisuuden periaatteen tarkoituksena on suojata verovelvollista, mutta tässä 

tapauksessa se aiheuttaa sen, ettei yhdenvertaisuutta ole mahdollisuutta saavuttaa vain 

tulkinnan avulla. Tutkimuskysymyksen motivoinnin kannalta tämä on tärkeä huomio. Jos 

yhdenvertaisuusongelmat poistuisivat tulkinnalla, perintö- ja lahjaverolakia ei tarvitsisi 

muuttaa yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Kun tilanne ei kuitenkaan ole tämä, tarvitaan 

tutkimusta, joka voi tukea lain muuttamista yhdenvertaisempaan suuntaan. 

 

Tutkimuskysymyksen motivoinnin kannalta huomionarvoista on myös se, että perintö- ja 

lahjaverolaki on vanhin keskeisistä verolaeistamme17 ja sen sukupolvenvaihdoshuojennusta 

koskevat normitkin ovat ehtineet kerryttää ikää vuodesta 1979 asti. Lait ja yksittäiset 

säännökset säädetään niiden säätöhetkellä voimassa olevien käsitysten ja arvojen varaan. 

Vaikka lait ovat usein tarkoitettu pysyviksi, eivät niiden säätämis- ja soveltamishetken 

olosuhteet ja arvomaailmat välttämättä aina kohtaa.18 

Sukupolvenvaihdoshuojennussäännösten säätämisen aikaan vuonna 1979 perustuslaillinen 

yhdenvertaisuus ei ollut yhtä näkyvässä ja tärkeässä asemassa kuin nykyisin. 

Huojennussäännökset on säädetty ennen mittavaa perustuslakiuudistusta ja yleistä 

perusoikeuksien merkityksen kasvua kansallisen ja kansainvälisen kehityksen seurauksena. 

 
16 Wikström 1997, s. 334–335. 
17 Wikström 2008, s. 320. 
18 Häyhä 1997, s. 16. 
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Valtiosääntöistymisen seurauksena perusoikeudet ovat tulleet näkyvimmiksi kaikilla 

oikeudenalaoilla, eikä vero-oikeus ole voinut tältä välttyä. 

 

Perusoikeuksien merkityksen kasvusta huolimatta PerVL:n 

sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksistä ei ole ainakaan toistaiseksi olemassa 

perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Lausunto olisi tärkeä ja painava puheenvuoro 

huojennuksen ympärillä käytävässä yhdenvertaisuuskeskustelussa. Kun lausuntoa ei ole, 

oikeustieteelliset tutkimukset voivat esittää omia näkemyksiään huojennuksen 

yhdenvertaisuudesta ja hyväksyttävyydestä. Käsillä oleva tutkimus osallistuu tähän 

yhdenvertaisuudesta käytävään keskusteluun. 

 

1.3 Tutkimusmetodi 

 

Tutkimusmetodina tässä tutkielmassa on lainoppi eli oikeusdogmatiikka. Lainopin 

tutkimuskohteena on voimassa oleva oikeus ja lainopin avulla voimassa olevaa oikeutta 

voidaan tulkita ja systematisoida.19 Yhdenvertaisuutta koskevat perustuslain säännökset 

sekä sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevat perintö- ja lahjaverolain säännökset ovat 

voimassa olevaa oikeutta, jota tässä tutkielmassa tutkitaan. Tutkimuksen avulla 

yhdenvertaisuussäännöksistä ja sukupolvenvaihdossäännöksistä syntyy tulkintoja. Tulkinta 

on oikeusjärjestykseen kuuluvien säännösten sisällön selvittämistä.20 Yksi tämän 

tutkimuksen tutkimuskysymyksistä kuuluu, mitä on perustuslaillinen yhdenvertaisuus. 

Lainopin metodin avulla kysymykseen voidaan vastata tulkitsemalla perustuslain 

yhdenvertaisuussäännöstä. Kun yhdenvertaisuussäännöstä ryhdytään lainopin avulla 

tulkitsemaan, on huomioitava oikeuslähdeoppi, joka on tärkeä osa lainopin metodia. 

Oikeuslähdeopin avulla löydetään se oikeudellinen materiaali, jonka avulla normin tulkintaa 

voidaan harjoittaa.21 

 

Oikeuslähdeopissa oikeuslähteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, kuinka 

velvoittavia ne ovat. Ensimmäiseen ryhmään, vahvasti velvoittaviin oikeuslähteisiin, 

kuuluvat laki ja maantapa. Käsitteeseen ”laki” kuuluvat lakien ohella kaikki säädökset kuten 

asetukset, hallintoviranomaisten määräykset ja Suomessa voimaan saatetut kansainväliset 

 
19 Hirvonen 2011, s. 21–22.  
20 Husa – Mutanen – Pohjolainen 2008, s. 20.  
21 Hirvonen 2011, s. 41. 
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sopimukset EU-oikeutta unohtamatta.22 Oikeussäännösten tulkinta lainopin avulla aloitetaan 

siis oikeuslähdeopin mukaisesti vahvasti velvoittavista oikeuslähteistä. Yksin nämä eivät 

kuitenkaan usein riitä, ja apua ja materiaalia säännösten tulkintaan on etsittävä myös 

muualta. Heikosti velvoittavia oikeuslähteitä, joita tulkinnassa voidaan käyttää apuna, ovat 

lain esitöistä ilmenevä lainsäätäjän tarkoitus sekä tuomioistuinratkaisut. Heikosti 

velvoittavien oikeuslähteiden jälkeen oikeuslähdeopissa ovat vielä sallitut oikeuslähteet, 

kuten oikeustiede.23 Oikeustieteellisiä analyysejä ja tulkintoja on saatavissa 

oikeuskirjallisuudesta ja oikeudellisista artikkeleista. Käsillä olevassa tutkimuksessa lain 

säännösten tulkinnassa on apuvälineenä käytetty sekä vahvasti ja heikosti velvoittavia 

oikeuslähteitä että sallittuja oikeuslähteitä mahdollisimman kattavan tulkinnan tekemiseksi. 

 

Kun perustuslaillisen yhdenvertaisuuden ja sukupolvenvaihdoshuojennuksen sisältöä on 

selvitetty lainopin avulla tulkitsemalla, on aika systematisoinnille, joka on toinen lainopin 

tehtävä. Eräs systematisoinnin ulottuvuus on luoda kuvaa oikeusnormien välisistä 

suhteista.24 Käsillä olevan tutkimuksen kolmantena tutkimuskysymyksenä on 

perustuslaillisen yhdenvertaisuuden ja sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevien normien 

välinen suhde. Kuinka sukupolvenvaihdoshuojennuksessa toteutuu perustuslaillinen 

yhdenvertaisuus? Kun yhdenvertaisuuden ja huojennuksen sisältö on ensin selvitetty 

tulkinnalla, voidaan tulkintoja systematisoida tutkimuskysymykseen vastaamiseksi.  

 

 Lainopin rinnalla erityisesti systematisoitaessa yhdenvertaisuutta ja 

sukupolvenvaihdoshuojennusta tutkimuksessa käytetään kriittistä lainoppia. Kriittinen 

lainoppi lähtee siitä, ettei ainoastaan kuvata oikeutta sellaisena kuin se on, vaan voidaan 

kritisoida voimassa olevia oikeusnormeja ja oikeudellisia käytäntöjä.25 Kritiikillä tulee olla 

oikeuden sisältä löytyvä mittapuu26, joka tässä tutkielmassa on perusoikeuksiin kuuluva 

yhdenvertaisuus. Kriittinen oikeusoppi paljastaa ristiriitaisuuksia, joita 

oikeusjärjestykseemme sisältyy.27 Tässä tutkimuksessa osoitan ja analysoin näitä 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen ja perustuslaillisen yhdenvertaisuuden ristiriitoja. 

 

 
22 Husa – Mutanen – Pohjolainen 2008, s. 33. 
23 Ibid. 
24 Husa – Mutanen – Pohjolainen 2008, s. 20–21. 
25 Hirvonen 2011, s. 50. 
26 Ibid. 
27 Hirvonen 2011, s. 51. 



 9 

Lainoppi on kenties oikeustieteen perinteisin tapa lähestyä tutkimuksen tekoa, mutta käsillä 

olevan tutkimuksen metodiksi se ei ole päätynyt vain tuttuutensa tai yleisyytensä kautta. 

Ensin tulee aina valita tutkimustehtävä ja sen jälkeen tehtävän suorittamisessa parhaiten 

palveleva metodi tai metodit. Tutkimusta ei tule lähestyä metodikylki edellä, vaan tutkimus 

itsessään määrittää käytettävän metodin.28 Tähän tutkimukseen lainopillinen metodi sopii 

hyvin, sillä tutkimuksen tarkoitus on ensin tulkita ja sitten systematisoida. Kriittinen lainoppi 

tuo oman lisänsä tutkimukseen perinteisen lainopin rinnalla. 

 

2. Perustuslaillinen yhdenvertaisuus 

 

Tutkimuksen otsikon ollessa ”Maatilojen sukupolvenvaihdoshuojennus perustuslaillisen 

yhdenvertaisuuden valossa” on tärkeää käsitellä tarkemmin mainittua näkökulmaa eli 

yhdenvertaisuutta. Tutkimuksen näkökulma tekee tutkimuksesta vero-oikeudellisen 

tutkimuksen ohella vahvasti valtiosääntöoikeudellisen. Tämän vuoksi oma 

valtiosääntöoikeudellinen lukunsa puoltaa paikkansa. Luvussa tehtävä tarkastelu on 

aiheellista tutkimuksen kokonaisymmärryksen saavuttamisen kannalta. Tutkimusta ei 

mielestäni voida onnistuneesti tehdä jonkun asian ”valossa”, ellei tätä valoa pohdita ja 

ymmärretä kunnolla. Tässä tutkimuksessa perustuslaillinen yhdenvertaisuus on punainen 

lanka, jonka ympärille vero-oikeudellinen pohdinta kiedotaan. 

 

Yhdenvertaisuus on perustuslakimme29 (PL) 6 §:ssä turvattu perusoikeus. Perusoikeudet 

puolestaan ovat yksilöiden ja joskus ryhmienkin oikeuksia, joihin liittyy tavallista 

lainsäädäntöä erityisempi pysyvyys ja luonne perustuslaintasoisuudesta johtuen.30 PL 6 §:n 

1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 1 momentti eli yleinen 

syrjinnän kieltävä säännös on periaateluontoinen ja melko abstrakti. Momentin 

soveltaminen käytännössä perustuukin tulkintaan ja tulkinnat voivat vaihdella ajasta toiseen. 

PL 6 §:n 1 momentilla tavoitellaan yhdenvertaisuutta, joka näyttäytyy yhteiskunnassa eri 

aikoina eri tavoin. Sellaista absoluuttista ja tarkkaa yhdenvertaisuuden merkitystä ei voitane 

antaa, joka kantaisi läpi aikojen hyväksyntää nauttien. 1 momentin korkeasta 

 
28 Husa – Mutanen – Pohjolainen 2008, s. 27. 
29 Suomen perustuslaki, 11.6.1999/731.  
30 Perusoikeuksien muodollinen määritelmä teoksessa Ojanen 2015, s. 8. 
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abstraktisuudesta johtuu, että yksin siitä voidaan harvoin johtaa oikeusvaikutuksia lakia 

sovellettaessa.31   

 

PL 6 §:n 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri 

asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 

terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Pykälän 3 

momentti puolestaan sisältää vaatimuksen lasten kohtelemisesta tasa-arvoisesti yksilöinä ja 

4 momentti vaatimuksen sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä. Luku rakentuu siten, 

että ensin käsitellään yhdenvertaisuuden ilmentymistä perustuslaissa luvussa 2.1. Tämän 

jälkeen luvussa 2.2 on kyse pätevän yhdenvertaisuusväitteen rakennuspalasista. Luvussa 2.3 

käsitellään positiivista yhdenvertaisuutta ja erotetaan se kielletystä syrjinnästä. Toisen luvun 

viimeisissä alaluvuissa käsitellään yhdenvertaisuuden vaikutusta lainsäätämisessä ja -

soveltamisessa sekä yhdenvertaisuutta Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. 

  

Luvun tarkoituksena on antaa kattava kuva perustuslaillisesta yhdenvertaisuudesta ja vastata 

kysymykseen, mitä perustuslaillinen yhdenvertaisuus on. Luvun pohdintoja ja päätelmiä 

hyödynnetään myöhemmin tutkimuksessa pohdittaessa sukupolvenvaihdoshuojennuksen 

yhteensopivuutta perustuslaillisen yhdenvertaisuuden kanssa. 

  

2.1 Yhdenvertaisuus perustuslaissa 

 
Suomen perustuslain yhdenvertaisuutta koskeva 6 § koostuu neljästä toisiaan täydentävästä 

ja täsmentävästä momentista. 1 momentti ilmaiseen yleisen yhdenvertaisuussäännöksen. 

Yleissäännöstä täydentää 2 momentti, joka sisältää syrjinnän kiellon. Momentissa on annettu 

ei-tyhjentävä lista kielletyistä syrjintäperusteista. 3 momentti koskee erikseen lasten tasa-

arvoista kohtelua yksilöinä, vaikka syrjintäkieltoa koskevassa 2 momentissa ikä onkin 

mainittu kiellettynä syrjintäperusteena. 2 momentissa kiellettynä syrjintäperusteena on 

mainittu myös sukupuoli, mutta pykälän 4 momentissa on vielä erikseen korostettu 

sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä. Tämän tutkielman aiheen kannalta PL 6 §:n 

momenteista tärkeimpiä ovat 1 ja 2 momentti. 3 ja 4 momentti sen sijaan rajataan 

tutkimuksen ulkopuolelle, koska niillä ei ole suurta merkitystä tutkimuskysymyksen 

 
31 Nykänen 2017, s. 229. 
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kannalta. Seuraavaksi käsittelen ensin yleistä yhdenvertaisuussäännöstä ja sen jälkeen 

syrjintäkieltoa.  

 

2.1.1 PL 6.1 §:n yleinen yhdenvertaisuuslauseke 

 
Suomen perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 1 

momentti on yleinen yhdenvertaisuuslauseke.32 1 momentti koskee kaikkia ihmisiä, ei 

ainoastaan esimerkiksi Suomen kansalaisia. Yleinen yhdenvertaisuuslauseke kiteyttää 

yhdenvertaisuuden pääperiaatteen. Se kieltää mielivallan ja sisältää vaatimuksen 

samanlaisten tapausten kohtelemisesta samalla tavalla. Lainsoveltajille eli viranomaisille ja 

tuomioistuimille PL 6.1 § kohdistaa harkintavallan rajoitusperiaatteen. 

Lainsoveltamistoiminnassa muiden erojen kuin lainsäädännöstä johtuvien erojen teko on 

kiellettyä. Yleinen yhdenvertaisuuslauseke ulottuu lainsoveltamistoiminnan lisäksi myös 

lainsäätäjään. Lainsäätäjä ei saa ilman yleisesti hyväksyttävää perustetta asettaa yksilöitä tai 

ryhmiä toisia parempaan tai huonompaan asemaan.33  

 

Yhdenvertaisuuslausekkeen ulottuminen sekä lainsäätämis- että lainsoveltamistoimintaan 

on välttämätöntä yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Lainsoveltajahan saa tehdä erotteluja, 

jotka johtuvat lainsäädännöstä, mutta ei muita erotteluja. Jos yhdenvertaisuuslauseke ei 

ulottuisi lainsäätäjään, se voisi tehdä lakeja, jotka kohtelevat ihmisiä eri tavoin ilman 

hyväksyttävää perustetta. Kun näitä ei-hyväksyttäviä eroja sitten tehtäisiin 

lainsoveltamistoiminnassa, ei yhdenvertaisuus toteutuisi. 

 

PL 6.1 §:n säännös, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, ei kuitenkaan 

tarkoita, että kaikkia ihmisiä olisi kohdeltava kaikissa suhteissa samalla tavalla. Olennaista 

on asiaan vaikuttavat olosuhteet.34 Jos asiaan vaikuttavat olosuhteet ovat kahden ihmisen 

kohdalla samat, tulee heitä kohdella samalla tavalla. Jos taas olosuhteet kahden ihmisen 

tapauksessa poikkeavat toisistaan, ei PL 6.1 § velvoita kohtelemaan heitä samalla tavalla. 

Erilaisten tapausten kohteleminen samalla tavalla ei ole yleisen yhdenvertaisuuslausekkeen 

mukaista. Verrattavien tilanteiden ja tapausten tunnistaminen samankaltaisiksi tai erilaisiksi 

on äärimmäisen tärkeä askel pohdittaessa, onko menettelyssä kyse syrjinnästä. Jos kahden 

tapauksen tai tilanteen ei todeta olevan samankaltaisia, niiden erilainen verokohtelu ei ole 

 
32 HE 309/1993 vp, s. 42. 
33 Ibid. 
34 HE 309/1993 vp, s. 42–43. 
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syrjivää. Arvioitaessa tapausten riittävää samankaltaisuutta on Bakerin mukaan tunnistettava 

tapauksia koskevan lainsäädännön taustalla olevat perimmäiset syyt. Baker on esimerkiksi 

arvostellut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisua tapauksessa Burden v. 

Yhdistyneet kuningaskunnat35, jossa pitkään yhdessä asuneita ja yhtenäisen taloudellisen 

yksikön muodostaneita sisaruksia ei katsottu perintöverovapautta myönnettäessä 

samanlaiseksi pariksi kuin naimisissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa olevat pareja. Baker 

kiinnittää ratkaisussa huomiota siihen, että verovapautuksen säätämisen taustalla oli turvata 

eloonjääneelle osapuolelle taloudellinen turvallisuus. Vapautuksen perimmäisen syyn 

vuoksi tarkoituksenmukaista olisi turvata samanlainen taloudellinen turva muunkinlaisille 

perheyksiköille, kuin naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa oleville.36 

 

On muistettava, ettei verrattavilta tapauksilta vaadita identtisyyttä eli täydellistä 

samankaltaisuutta, vaan kyse on laadullisesta samankaltaisuudesta.37 Harvat tapaukset ovat 

täysin kopioita toisistaan, ja siksi samankaltaisuusarviointia ei tule tehdä liian tiukasti ja 

rajoittavasti. Liiallisen tiukka arviointi tekisi yhdenvertaisuusvaatimuksen suurilta osin 

tyhjäksi, sillä yhdenvertaisuusnäkökulman voisi sivuuttaa helposti toteamalla tapaukset 

erilaisiksi. Tapausten täysi identtisyys on mahdollista vain matematiikan saralla liikuttaessa. 

Siellä luku voi olla täysin sama kuin toinen. Sen sijaan juridinen konteksti on paljon 

haastavampi ympäristö samanlaisuuden määrittelylle, sillä samanlaisuus on suhteellista ja 

sidottu kulloiseenkin kontekstiin.38 

 

Erilaisten olosuhteiden lisäksi on myös toinen tilanne, jossa yhdenvertaisuus lain edessä ei 

tarkoita, että kaikkia ihmisiä olisi kohdeltava kaikissa suhteissa samalla tavalla. Kyse on 

positiivisesta erityiskohtelusta, johon palataan tarkemmin myöhemmin tässä tutkimuksessa.  

Kun olemassa on jokin yhteiskunnallisesti hyväksyttävä intressi, lainsäädäntö voi kohdella 

ihmisiä eri tavoin tosiasiallisen tasa-arvon edistämiseksi.39 Erilaisella kohtelulla tarkoitetaan 

jossakin suhteessa huonommassa tai heikommassa asemassa muihin verrattuna olevan 

ihmisryhmän suosimista lainsäädännöllisin keinoin. Suosimisella pyritään tilanteeseen, 

jossa tämä heikommassa asemassa ollut ihmisryhmä on saatettu muiden kanssa samaan 

asemaan. 

 
35 Burden v. Yhdistyneet kuningaskunnat, 29.4.2008. 
36 Baker 2008, s. 332. 
37 Kulla 2004, s. 103. 
38 Gibson 1990, s. 75. 
39 HE 309/1993 vp, s. 43. 
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2.1.2 PL 6.2 §:n syrjintäkielto 

 

Siinä missä PL 6.1 § vaatii ihmisiä kohdeltavan yhdenvertaisesti lain edessä, PL 6 §:n 2 

momentti täydentää yhdenvertaisuuden vaatimusta erillisellä syrjintäkiellolla. PL 6.2 §:n 

mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, 

alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai 

muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lain esitöissä todetaan erillisen 

syrjintäkieltosäännöksen olevan tärkeässä asemassa eri ihmisoikeussopimusten 

yhdenvertaisuussääntelyssä40 ja tämä on kenties toiminut inspiraationa myös Suomen 

perustuslakiin otettavan erillisen syrjintäkieltomomentin kohdalla. 

 

PL 6.2 §:n luettelo kielletyistä syrjintäperusteista ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi.41 Tämä on 

toimiva ja onnistunut ratkaisu, jolla pystytään vastaamaan myös muuttuvan maailman 

haasteisiin. Kun perustuslaki on lähtökohdiltaan tarkoitettu pysyväksi, ei syrjintäperusteiden 

luettelon muuttaminen tiheään tahtiin maailman kehitystä seuraten olisi 

tarkoituksenmukaista. Kun luettelo on suhteellisen lyhyt ja ytimekäs, siinä olevat erikseen 

esille nostetut perusteet saavat paremmin ansaitsemansa huomion kuin pitkän listan seassa. 

Lain esitöissä onkin todettu, että momentissa erikseen esille nostetut kielletyt 

syrjintäperusteet ovat sellaisia, joita voidaan yhteiskunnassamme pitää syrjintäkiellon 

ydinalueena.42 

 

PL 6.2 §:n kiellettyjen syrjintäperusteiden luettelon lopussa on mainittu ”muu henkilöön 

liittyvä syy”. Näin luettelosta on saatu ei-tyhjentävä. Muu henkilöön liittyvä syy on hyvin 

laaja kategoria. Lain esitöissä on annettu muutamia esimerkkejä muusta henkilöön liittyvästä 

syystä. Näitä ovat yhteiskunnallinen asema, varallisuus, yhdistystoimintaan osallistuminen, 

perhesuhteet, raskaus, aviollinen syntyperä, sukupuolinen suuntautuminen ja asuinpaikka.43 

”Muu henkilöön liittyvä syy” on ”kaatoluokka”, johon muut tällä hetkellä jo olemassa olevat 

tai vasta tulevaisuudessa ilmi tulevat uudet syrjintäperusteet voidaan sijoittaa. Lain 

sanamuoto rajoittaa muut kielletyt syrjintäperusteet ”henkilöön liittyvään” syyhyn. En näe 

 
40 HE 309/1993 vp, s. 43. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 HE 309/1993 vp, s. 44. 
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tätä kuitenkaan kovin merkittävänä poissulkevana rajauksena. Ajateltaessa mahdollisia 

syrjintäperusteita kaikki perusteet johtuvat lopulta henkilöön liittyvistä syistä. 

 

Syrjintäkieltoa koskevan PL 6.2 §:n esitöissä on nostettu esiin tärkeä huomio siitä, että 

syrjintä ei ole kiellettyä ainoastaan välittömän syrjinnän tapauksissa vaan säännös kattaa 

myös välillisen syrjinnän. Jotta välillinen syrjintä voidaan havaita, on kiinnitettävä huomiota 

toiminnan tosiasiallisiin seurauksiin.44 Mikäli jokin toimi vaikuttaa muodollisesti kohtelevan 

kaikkia samalla tavalla, mutta tosiasiassa asettaa ihmiset erilaiseen asemaan 

lopputulemaltaan, on toimi välillistä syrjintää ja täten kiellettyä PL 6.2 §:n nojalla. 

 

PL 6.2 §:n mukaan ketään ei saa asettaa erilaiseen asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. 

Mikäli siis erottelulle ja erilaiseen asemaan asettamiselle on olemassa hyväksyttävä peruste, 

kyse ei ole PL 6.2 §:ssä tarkoitetusta syrjinnästä. Toiminta ei tällöin ole perustuslaillisen 

yhdenvertaisuuden vastaista. Miten hyväksyttävän perusteen vaatimus sitten täytetään? 

Hyväksyttävyydelle ei voitane antaa aikaa kestävää ja vesitiivistä määritelmää, sillä arvot 

yhteiskunnassa vaihtelevat samoin kuin se, mitä pidetään hyväksyttävänä tavoitella. Jotta 

syrjintäkiellosta voidaan hyväksyttävällä perusteella poiketa, on poikkeuksen perusteluiden 

ainakin oltava vahvat. Lain esitöiden mukaan varsinkin silloin, jos poiketaan PL 6.2 §:ssä 

nimenomaisesti luetelluista kielletyistä erotteluperusteista, perusteluille asetettavat 

vaatimukset ovat korkealla.45 Korkeatasoisten perusteluiden vaatimusta seuraa selvästi 

ajatus siitä, ettei syrjintäkieltoa olisi mahdollista kiertää millä tahansa perusteella. 

 

Syrjintäkieltosäännöstä koskevissa esitöissä todetaan erikseen, ettei säännös kuitenkaan estä 

positiivista erityiskohtelua eli tosiasiallisen tasa-arvon turvaamiseksi tarpeellisia 

toimenpiteitä.  Esimerkkinä ryhmistä, joiden aseman ja olosuhteiden parantamiseksi 

voitaisiin harjoittaa positiivista erityiskohtelua, mainitaan naiset, lapset ja vähemmistöt.46 

Kysymyksessä on esimerkkiluettelo ja positiivista erityskohtelua onkin käytetty esimerkiksi 

juuri perintö- ja lahjaverotuksessa sukupolvenvaihdoshuojennuksen muodossa. Positiivista 

erityiskohtelua käsitellään tarkemmin myöhemmin luvussa 2.3. 

 

 
44 HE 309/1993 vp, s. 44. 
45 Ibid. 
46 Ibid.  
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2.2 Yhdenvertaisuusväitteen rakentaminen 
 

Kaikkien ihmisten tulee olla yhdenvertaisia. Kullan mukaan edellisessä lauseessa ei ole 

lausuttu mitään, mikäli ei tule ilmi, missä suhteessa yhdenvertaisuuden tulisi ilmetä.47 

Näkemykseen on helppo yhtyä, koska alaluvun avauslause todella jättää kysymysmerkkejä 

ilmaan. Ensimmäisenä kysymyksenä olisi, missä suhteessa ihmisten tulee olla 

yhdenvertaisia. PL 6.1 §:n mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Täten 

laki, perustuslaki ja muut alemman asteiset lait olisivat se, jonka suhteessa 

yhdenvertaisuuden tulee ilmetä. Jotta yhdenvertaisuus lain edessä toteutuu, 

yhdenvertaisuutta loukkaavia lakeja ei saa säätää eikä olemassa olevia lakeja saa soveltaa 

yhdenvertaisuutta loukkaavasti. 

 

Kullan mukaan jotta voidaan asettaa yhdenvertaisuutta koskeva väite, tulee 1) määritellä 

väitteen subjektit, 2) yksilöidä jaettavat etuudet ja rasitukset sekä 3) asettaa 

yhdenvertaisuudelle mittapuu eli se, mitä vasten yhdenvertaisuutta arvioidaan.48 

Seuraavaksi sovellan Kullan ajatusta sukupolvenvaihdokseen ja 

sukupolvenvaihdoshuojennukseen. Tarkemmin yhdenvertaisuuden toteutumista 

sukupolvenvaihdoshuojennuksissa tutkitaan luvussa 5, mutta seuraavassa on tarkoitus 

hahmottaa yhdenvertaisuusväitteen muodostamista tutkimuksen aihetta hyväksikäyttäen. 

 

1) Väitteen subjektit 

 

Asetettaessa yhdenvertaisuutta koskevaa väitettä tulee luonnollisesti asettaa ne tahot, joista 

yhdenvertaisuusväitteessä on kyse. Nämä ovat väitteen subjekteja. 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen osalta yhdenvertaisuusväitteen subjekteina ovat ne 

verovelvolliset, jotka ovat perintö- ja lahjaverolain nojalla velvollisia maksamaan 

perintöveroa. Sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltuessa verovelvollinen maksaa veroa 

huojennettuna. Ne verovelvolliset, jotka eivät peri huojennuksen piiriin kuuluvaa 

omaisuutta, ovat velvollisia maksamaan täyden perintöveron perintöveroasteikon 

mukaisesti. 

 

 
47 Kulla 1990, s. 1. 
48 Ibid. 
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Sukupolvenvaihdoshuojennus itsessään ei ole yhdenvertaisuusväitteen subjekti. Väite 

”sukupolvenvaihdoshuojennus on yhdenvertaisuuden vastainen” tulee purkaa muotoon 

”Verovelvolliset, jotka eivät saa hyödykseen sukupolvenvaihdoshuojennusta, eivät ole 

yhdenvertaisessa asemassa niihin verovelvollisiin nähden, jotka saavat hyödykseen 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen”, jotta löydetään yhdenvertaisuusväitteen subjekti. 

 

2) Jaettavien etuuksien ja rasitusten yksilöinti 

 

Jotta voidaan asettaa yhdenvertaisuutta koskeva väite, tulee yksilöidä ne etuudet tai 

rasitukset, joista väitteessä on kyse. Sukupolvenvaihdoshuojennuksessa yrityksen tai 

maatilan perijöitä suositaan perintöverotuksessa huojennusedulla. Muuta omaisuutta 

perivien verovelvollisten tulee maksaa vero normaalin veroasteikon mukaan. Yrityksen tai 

maatilan perijälle myönnetty etuus on siis veronhuojennus. Rasituksia ei tilanteessa määrätä 

yrityksen tai maatilan perijälle eikä myöskään muuta omaisuutta perivälle. Kyse on tässä 

tapauksessa ainoastaan etuuden jakamisesta. 

 

3) Arviointiperuste eli yhdenvertaisuuden kriteeri 

 

Arviointiperusteena eli yhdenvertaisuuden kriteerinä on sukupolvenvaihdoshuojennuksen 

tapauksessa maksettujen verojen määrä suhteessa perityn omaisuuden arvoon. 

Huojennuksen hyödykseen saavat verovelvolliset maksavat perintönsä arvosta suhteessa 

vähemmän veroa kuin ne verovelvolliset, ketkä perivät huojennuksen piiriin kuulumatonta 

omaisuutta. Maksettujen verojen määrässä oleva suhteellinen ero ei esitetyn väitteen mukaan 

ole yhdenvertaisuuden mukaista. Mikäli veroa maksettaisiin saman arvoisesta perinnöstä 

saman verran riippumatta perinnön luonteesta, väite epäyhdenvertaisuudesta ei pitäisi enää 

paikkaansa. 

 

 

2.3 Yhdenvertaisuus ja positiivinen erityiskohtelu 

 

Luvussa 2.1 Yhdenvertaisuus perustuslaissa tuli jo hieman ilmi, että perustuslain vaatimus 

yhdenvertaisuudesta ei estä positiivista erityiskohtelua eli tosiasiallisen tasa-arvon 

turvaamiseksi tarpeellisia toimenpiteitä. Tässä alaluvussa 2.3 vastataan tarkemmin 
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kysymykseen siitä, mitä on positiivinen erityiskohtelu. Kysymykseen vastaaminen on 

tärkeää, sillä erilaiset veronhuojennukset, sukupolvenvaihdoshuojennus mukaan lukien, 

ovat eräs positiivisen erityiskohtelun muoto.  

 

Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännös ei edellytä kaikkia kohdeltavan samalla tavalla. 

Säännös nimittäin sallii positiivisen erityiskohtelun. Positiivisen erityiskohtelun 

mahdollisuutta ei mainita suoraan perustuslain tekstissä, mutta lain esitöissä positiivisen 

erityiskohtelun mahdollisuus tosiasiallisen tasa-arvon saavuttamiseksi on erikseen 

mainittu.49 Voidaan myös katsoa, että perustuslain 22 § yhdessä perustuslain 6 §:n kanssa 

jopa velvoittaa joissakin tapauksissa positiiviseen erityiskohteluun.50 Perustuslain 22 §:n 

mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 

Yhdenvertaisuuden toteutumisen turvaaminen saattaa joissakin tapauksissa vaatia 

positiivista erityiskohtelua. 

 

Positiivista erityiskohtelua ei ole määritelty perustuslaissa, mutta sen esitöissä todetaan 

lyhyesti positiivisen erityiskohtelun olevan tietyn ryhmän asemaa ja olosuhteita parantavia 

toimia, jotka ovat tarpeellisia tosiasiallisen tasa-arvon turvaamiseksi.51 

Yhdenvertaisuuslain52 9 §:ssä on oma erillinen säännös positiivisesta erityiskohtelusta. Sen 

mukaan sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen 

yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai 

poistaminen, ei ole syrjintää. Yhdenvertaisuuslain esitöiden mukaan positiivisen 

erityiskohtelun tulee olla oikeasuhtaista sillä tavoiteltaviin päämääriin nähden ja tämä 

oikeasuhtaisuus on arvioitava aina tapauskohtaisesti. Esitöissä todetaan myös, että 

positiivinen erityiskohtelu on mahdollista muidenkin kuin syrjinnästä johtuvien haittojen 

ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi. Täten positiivinen erityiskohtelu on perusteltua myös 

sellaisissa tilanteissa, joissa yhteiskunnallisesti heikompi asema ei johdu syrjinnästä. 

Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta mainitaan vammaisten henkilöiden tukeminen 

positiivisen erityiskohtelun kautta.53 

 

 
49 HE 309/1993 vp, s. 44. 
50 Nieminen 2019, s. 585. 
51 HE 309/1993 vp, s. 44. 
52 Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), 30.12.2014 
53 HE 19/2014 vp, s. 69. 
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Kun positiivinen erityiskohtelu on heikommassa asemassa olevien ryhmien asemaa ja 

olosuhteita parantavia toimia, onko positiivisen erityiskohtelun ajalliselle kestolle asetettu 

ylärajaa? Voidaanko positiivista erityiskohtelua jatkaa määrättömän kauan? Perustuslaissa 

tai sen esitöissä ei ole otettu kantaa positiivisen erityiskohtelun mahdolliseen kestoon. 

Perustuslain esitöistä saatava ainoa ohjenuora on jo esille tullut ajatus siitä, että sellaisia 

toimia saa toteuttaa, jotka ovat tarpeellisia tosiasiallisen tasa-arvon turvaamiseksi. Tästä 

voidaan vetää johtopäätöksenä, että positiivinen erityiskohtelu ei ole enää sallittua, kun 

tosiasiallinen tasa-arvo on saavutettu, ellei sitten saavutetun tasa-arvon pysyvyyden 

varmistamiseksi tarvita yhä joitakin positiivisen erityiskohtelun alaan liittyviä toimia. 

Tämän perusteella voitaisiin sanoa, että positiiviselle erityiskohtelulle ei ole määriteltyjä 

enimmäiskestoja, vaan kohtelun kesto määräytyy tapauskohtaisesti ja loppuu silloin, kun 

tavoite on saavutettu. Koska tavoitteen saavuttamisen hetki on harvoin selvillä positiivista 

erityiskohtelua aloitettaessa, ei kohtelulle voitaisi asettaa tiukkaa määräaikaisuutta. 

 

On kuitenkin esitetty, että joissakin tapauksissa positiiviselle erityiskohtelulle asetettu 

määräaikaisuus olisi perusteltua. Tällaisia tapauksia olisivat ne, joissa positiivista 

erityiskohtelua on harjoitettu aiemman syrjinnän korjaamiseksi. Esimerkkinä tästä on 

mainittu määräaikainen romanien asunto-olojen parantamista koskeva laki.54 Jos positiivista 

erityiskohtelua sisältäviä lakeja säädetään pysyviksi, tulee kuitenkin huolehtia, että 

kohtelulla tavoitellun tavoitteen saavuttamisen jälkeen erityiskohtelusta luovutaan.55 Mikäli 

positiivista erityiskohtelua jatketaan sen jälkeen, kun tosiasiallinen tasa-arvo on jo 

saavutettu, riski toiminnan tulkitsemiseksi kielletyksi syrjinnäksi kasvaa. 

 

Tilanteissa, joissa positiivinen erityiskohtelu ei johdu syrjinnästä aiheutuvien haittojen 

ehkäisemisestä tai poistamisesta vaan yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevien 

(esim. vammaisten) tukemisesta on perusteltua ajatella, että positiiviselle erityiskohtelulle ei 

ole määräaikaisuutta. Positiivista erityiskohtelua on tällöin perusteltua harjoittaa koko ajan. 

Jatkuvan positiivisen erityiskohtelun avulla ylläpidetään mahdollisimman hyvin 

heikommassa asemassa olevien yhdenvertaisuutta muihin nähden. Mikäli positiivinen 

erityiskohtelu lopetettaisiin, yhdenvertaisuus kärsisi. 

 

 
54 Nieminen 2019, s. 594. 
55 Ibid. 
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Positiivisen erityiskohtelun konkreettisista toteuttamiskeinoista ei säännellä perustuslaissa 

tai sen esitöissä eikä myöskään yhdenvertaisuuslaissa, jossa positiivinen erityiskohtelu on 

erikseen mainittu lakitekstissä. Tämä voidaan tulkita osoitukseksi siitä, ettei positiivisen 

erityiskohtelun merkitys ja sisältö ole aivan selvillä itse lainsäätäjällekään.56 Toisaalta voi 

olla, että keinovalikoima positiivisen erityiskohtelun toteuttamiseksi on jätetty tarkoituksella 

määrittelemättä joustavuuden takaamiseksi. Nyt jokaiseen positiivisen erityiskohtelun 

tarpeeseen voidaan vastata tapauskohtaisesti räätälöidyllä keinolla, toki lainsäädännön rajat 

huomioiden. 

 

2.4 Yhdenvertaisuuden vaikutus lainsäädännässä ja -soveltamisessa 

 

Edellä luvussa 2 on tarkasteltu tarkemmin yhdenvertaisuutta, yhdenvertaisuusväitteen 

muodostamista ja positiivista erityiskohtelua. Saatua tietoa hyödynnetään 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen perustuslainmukaisuutta koskevassa 5 luvussa. Sitä ennen 

on kuitenkin vielä tarpeellista käsitellä yhdenvertaisuusluvussa sitä, miten yhdenvertaisuus 

vaikuttaa lainsäätäjän toimintaan ja miten yhdenvertaisuuden toteutuminen otetaan 

huomioon lainsoveltamisessa. Myös tällä alaluvulla luodaan pohjaa 5 luvun 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen yhdenvertaisuusarvioinnille, sillä 5 luvussa käsitellään 

muun muassa sitä, miten yhdenvertaisuus on vaikuttanut juuri verolainsäädännön 

säätämiseen ja soveltamiseen. 

 

Perusoikeussäännökset eli muun muassa yhdenvertaisuutta koskeva PL 6 § kohdistuvat 

lainsäätäjän toimintaan ja sitovat tuomioistuimia ja muita viranomaisia niiden 

ratkaisutoiminnassa eli lain soveltamisessa.57 Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on 

turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Osana tätä turvaamistehtävää 

voidaan nähdä perusoikeusmyönteisen lainsäädännön säätäminen sekä lain soveltaminen 

perusoikeudet huomioon ottaen. Yhdenvertaisuussäännöksen kunnioittaminen 

lainsäädännässä, hallintotoiminnassa ja lainsoveltamisessa ei kuitenkaan tarkoita vain sitä, 

että julkinen valta itse varoisi loukkaamasta yhdenvertaisuutta. Säännös edellyttää 

tarvittaessa aktiivisia toimenpiteitä perusoikeuden suojelemiseksi.58  

 

 
56 Nieminen 2019, s. 594. 
57 HE 309/1993 vp, s. 7 ja 75. 
58 HE 309/1993 vp, s. 75. 
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Lakeja säädettäessä tulee siis ottaa huomioon yhdenvertaisuus paitsi 

puuttumattomuusperiaatteen muodossa myös aktiivisen perusoikeuksien suojelemisen 

muodossa. Täten yhdenvertaisuus vaikuttaa lainsäädäntötyöhön kahdesta toisilleen 

vastakkaisesta tulokulmasta. Yhdenvertaisuuden kunnioittaminen, eli pidättyminen 

lainsäädäntötyössä toimista, jotka loukkaavat yhdenvertaisuutta, kiteytyy lopulta arviointiin 

siitä, onko suunniteltu toimi yhdenvertaisuuden sallittu rajoitus. Rajoitus on sallittu, jos se 

täyttää perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset. Mikäli rajoitus ei täytä edellytyksiä, 

kyseessä on kielletty perusoikeuden rajoitus.59 Tällöin lainsäätäjä törmää perustuslain 

asettamiin rajoituksiin. Suunniteltu toimi loukkaisi perusoikeuksia. Yhdenvertaisuuden 

toteutumisen aktiivinen suojeleminen ja turvaaminen on lainsäädäntötyössä kolikon toinen 

puoli kunnioittamisen ollessa toinen. Säädettävien lakien avulla yhdenvertaisuutta voidaan 

tuoda konkreettisemmaksi ja sen toteutumista turvata.60 

 

Lainsäädäntövaiheessa tärkeä lenkki yhdenvertaisuuden ja muiden perusoikeuksien 

toteutumisen valvomisessa on eduskunnan perustuslakivaliokunta (PeV). PL 74 §:n mukaan 

eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn 

tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta 

kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta on keskeisessä asemassa 

lainsäädäntövaiheen perustuslainmukaisuuden valvonnassa.61 Kaikki lakiehdotukset eivät 

joudu tai pääse perustuslakivaliokunnan arviointiin. PL 74 §:n esitöissä on todettu jäävän 

käytännön varaan, milloin lakiehdotus saatetaan perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi. 

Esitöissä todetaan kuitenkin, että perustuslakivaliokunnan lausunto asiaan olisi 

asianmukaista pyytää aina silloin, kun lakiehdotuksen perustuslainmukaisuudesta voidaan 

perustellusti katsoa olevan epäselvyyttä. 

 

Tuoreena esimerkkinä perustuslakivaliokunnan lausunnosta, jossa on otettu esille myös PL 

6 §:n yhdenvertaisuus, voidaan mainita lausunto hallituksen esityksestä laiksi 

liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta.62 Kyseisessä hallituksen 

esityksessä ehdotettiin säädettäväksi perustuslaissa turvatun liikkumisvapauden 

 
59 Hallberg et al. 2005, kohdassa ”Perusoikeuksien merkitys lainsäädäntötyössä, Perusoikeuksien 

kaksinaismerkitys, Kunnioittaminen”. 
60 Hallberg et al. 2005, kohdassa ”Perusoikeuksien merkitys lainsäädäntötyössä, Perusoikeuksien 

kaksinaismerkitys, Turvaaminen ja edistäminen”. 
61 HE 1/1998 vp, s. 125. 
62 PeVL 12/2021 vp. 
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väliaikaisesta rajoittamisesta väestön suojaamiseksi covid-19 -epidemian leviämiseltä.63 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa nostettiin yhdenvertaisuus osaksi pohdintaa 

liikkumisrajoituksia käsiteltäessä. Lausunnon mukaan liikkumisrajoituksia koskevaa 

sääntelyä on tarvittaessa arvioitava perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen sekä eri 

ihmisoikeusvelvoitteisiin sisältyvien syrjinnän kieltojen kannalta, sillä oikeus liikkua 

maassa merkitsee oikeutta liikkua yhdenvertaisesti ilman syrjintää.64 

 

Yhdenvertaisuus vaikuttaa lain säätämisen ohella myös lain soveltamistoiminnassa. 

Seuraavaksi käsitelläänkin PL 106 §:ää sekä perusoikeusmyönteistä laintulkintaa, jotka 

molemmat osaltaan edesauttavat yhdenvertaisuuden toteutumista lain soveltamisessa. 

Lakien säätämisvaiheessa kaikki yhdenvertaisuuspuutteet eivät välttämättä tule ilmi, ja 

tämän vuoksi tarvitaan myös jälkikäteistä kontrollia. PL 106 §:n mukaan mikäli 

tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä 

ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain 

säännökselle. Huomionarvoista pykälän soveltamisessa on vaatimus ilmeisyydestä sekä se, 

ettei tuomioistuin voi arvioida ristiriitaa perustuslain kanssa vapaasti valikoiden, vaan 

soveltaminen on mahdollista ainoastaan tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa.  

 

Ilmeisyysvaatimuksen tarkoituksena on estää tuomioistuinta jättämästä lakia soveltamatta 

tilanteessa, jossa kyseisen lain ja perustuslain välinen ristiriita on epäselvä ja riidanalainen. 

Kyse ei ole ilmeisestä ristiriidasta esimerkiksi silloin, kun perustuslakivaliokunta on ottanut 

asiaan kantaa jo lainvalmisteluvaiheessa ja todennut, ettei ristiriitaa perustuslain kanssa 

ole.65 Tuomioistuin ei voi ottaa kantaa minkä tahansa lain ilmeiseen ristiriitaan perustuslain 

kanssa, vaan kyseessä on oltava tuomioistuimen käsittelyssä olevassa tapauksessa ilmi 

tuleva ristiriita. PL 106 §:ään otetuilla rajauksilla varmistetaan, että 

perustuslainmukaisuuden kontrollin painopiste säilyy edelleen perustuslakivaliokunnalla. 

PL 106 §:llä on tarkoitus täydentää perustuslakivaliokunnan harjoittamaa kontrollia.66 

 

Yhdenvertaisuudella on vaikutusta lainsoveltamiseen PL 106 §:n ohella myös 

tulkintavaikutuksen kautta. Tuomioistuimen tulee nimittäin soveltamistilanteessa valita 

 
63 HE 39/2021 vp, s. 1. 
64 PeVL 12/2021 vp, s. 5. 
65 HE 1/1998 vp, s. 54. 
66 Ibid. 
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käsillä olevista tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten tukee perusoikeuksien 

toteutumista. Tätä kutsutaan perusoikeusmyönteiseksi laintulkinnaksi, ja usein sillä saadaan 

muutettua ensisilmäyksellä perustuslain kanssa ristiriitaiselta vaikuttava lain säännös 

ongelmattomaksi perustuslain kannalta.67 

 

Yhdenvertaisuus voi edellä kuvatusti vaikuttaa useaa reittiä lain säätämiseen ja lain 

soveltamiseen; perusoikeusmyönteisten tulkintojen kautta lain soveltamistilanteissa, PL 106 

§:n kautta syrjäyttämällä kanssaan ristiriidassa olevan säännöksen sekä 

lainvalmisteluvaiheessa perustuslakivaliokunnan kannanottojen ja yleisen perusoikeuksien 

toteutumisen huomioinnin kautta. Näiden keinojen yhteisenä tavoitteena on varmistaa 

yhdenvertaisuuden ja muiden perusoikeuksien toteutuminen yhteiskunnassamme 

mahdollisimman täysimääräisesti.  

 

2.5 Yhdenvertaisuus Euroopan ihmisoikeussopimuksessa 

 

Yhdenvertaisuutta ja sen toteutumista on kansallisen lainsäädännön ohella toki säännelty 

myös kansainvälisesti, muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (EIS)68. 

Sopimuksen 1 artiklan mukaan sopimuspuolet takaavat jokaiselle lainkäyttövaltaansa 

kuuluvalle sopimuksessa määritellyt oikeudet ja vapaudet. Sanamuoto ”takaavat” on osoitus 

sopimuksen asettamista tiukoista velvoitteista. Yleissopimuksen määrittämät oikeudet eivät 

ole ainoastaan tavoiteltavia päämääriä, sillä sopimus todella edellyttää sopimuksen 

ratifioineilta valtioilta oikeuksien tosiasiallista turvaamista.69 Suomi on ratifioinut EIS:n 

10.5.1990 ja on täten sitoutunut takaamaan jokaiselle lainkäyttövaltaansa kuuluvalle 

sopimuksessa määritellyt oikeudet ja vapaudet. Syrjinnän kielto on yksi sopimuksen 

oikeudet ja vapaudet -osioon kuuluvista artikloista. 

 

Syrjinnän kieltoa koskee EIS 14 artikla. Sen mukaan yleissopimuksessa tunnusteituista 

oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, 

ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai 

yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, 

syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää. 14 artikla kiellettyjen 

 
67 PeVM 25/1994 vp, s. 4. 
68 EIS, SopS 63/1999. 
69 Pellonpää 2018, s. 12–13. 
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syrjintäperusteiden luetteloineen muistuttaa hieman perustuslain 6 §:n 2 momenttia eli 

perustuslain syrjintäkieltosäännöstä. PL 6.2 §:n on kuitenkin laajempi kuin EIS 14 artikla, 

sillä EIS 14 artikla koskee syrjinnän kieltoa suhteessa muualla sopimuksessa tunnustettujen 

oikeuksien nauttimiseen. PL 6.2 §:n kohdalla vastaavaa soveltamisalan rajausta ei ole tehty. 

 

Euroopan ihmisoikeussopimusta on kuitenkin täydennetty kahdennellatoista 

lisäpöytäkirjalla, joka koskee sopimuksen 14 artiklaan nähden yleisempää syrjintäkieltoa. 

Kahdestoista lisäpöytäkirja tuli Suomen osalta voimaan 1.4.2005. Sen 1 artiklan 1 kohdan 

mukaan laissa tunnustetuista oikeuksista nauttiminen turvataan ilman minkäänlaista 

sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, 

kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, 

varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää. Artiklan sisältö on 

muutoin sama kuin yleissopimuksen 14 artiklassa, mutta erotuksena lisäpöytäkirjassa 

turvataan laissa tunnustetuista oikeuksista nauttiminen, kun taas yleissopimuksessa kyseessä 

oli yleissopimuksessa tunnusteituista oikeuksista ja vapauksista nauttimisen turvaaminen. 

Lisäpöytäkirja on siis laajentanut EIS:n syrjintäkiellon alaa. Laajennuksesta huolimatta 

EIS:n syrjintäkielto on yhä muotoiltu suppeammin kuin perustuslain yhdenvertaisuutta 

koskeva 6 §, sillä perustuslaissa tuodaan esiin syrjinnän kiellon ohella myös yleinen 

yhdenvertaisuusperiaate 6 §:n 1 momentissa.70 

3. Mikä on sukupolvenvaihdoshuojennus? 

 
Maatilan sukupolvenvaihdostilanteissa määrättävästä perintö- tai lahjaverosta voidaan 

tiettyjen edellytysten täyttyessä jättää osa maksuunpanematta. Samoin voidaan toimia myös 

muun yrityksen kohdalla, mutta muut yritykset on rajattu tämän tutkimuksen tarkastelun 

ulkopuolelle. Tutkielmassa syvennytään siis maatilojen sukupolvenvaihdoshuojennukseen. 

Tässä luvussa tutkitaan sitä, mikä on maatilojen sukupolvenvaihdoshuojennuksen tarkoitus 

ja tavoite, mitä edellytyksiä huojennuksen saamiselle on ja miten huojennusta on maatilojen 

osalta sovellettu oikeuskäytännössä. Ennen itse sukupolvenvaihdoshuojennuksen käsittelyä 

käsitellään lyhyesti veronhuojennuksia yleisesti. Sukupolvenvaihdoshuojennuksen ollessa 

yksi veronhuojennus on veronhuojennusten lyhyt esittely paikallaan. 

 

 
70 Pellonpää 2018, alaviite 2741. 
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3.1 Lyhyesti veronhuojennuksista 
 
Veronhuojennus tarkoittaa normaalia lievempää verotusta, jolla on tarkoitus tukea 

verovelvollista. Usein tuki kohdistuu johonkin taloudelliseen toimintaan tai sillä halutaan 

tukea tiettyä verovelvollisten ryhmää. Veronhuojennuksen synonyymina voidaan käyttää 

termiä verotuki, joskin veronhuojennus on virallisempi lainsäädännössä käytetty termi. 

Veronhuojennus voidaan toteuttaa joko verovapauksien, jaksotusetujen tai erilaisten 

laskennallisten vähennysten avulla.71 Veronhuojennusten avulla voidaan ohjailla 

yhteiskunnan toimintaa taloudellisen porkkanan avulla, ja huojennuksia onkin käytetty 

muun muassa elinkeino- ja ympäristötavoitteiden sekä poliittisten päämäärien 

edistämiseen.72 Sukupolvenvaihdoshuojennuksen tavoitteisiin ja päämääriin syvennytään 

tarkemmin myöhemmin luvussa 3.2.1. Jo tässä vaiheessa voidaan kuitenkin todeta, että 

huojennuksella on selkeä elinkeinopoliittinen tavoite. 

 

Veronhuojennuksia on historian saatossa ensin lisätty tuntuvasti ja sen jälkeen karsittu. 

Huojennusten tulevaisuuteen vaikuttaa kaksi vastakkaisiin suuntiin vetävää tekijää, joiden 

vuoksi huojennusten tulevaisuuden kehityksen ennustaminen on hankalaa. Toisaalta 

veronhuojennuksia olisi syytä karsia entisestään, sillä erilaiset huojennukset haittaavat 

verojärjestelmän selkeyttä ja läpinäkyvyyttä. Kolikon toiselta puolelta löytyy kuitenkin 

yhteiskunnallisia voimatekijöitä, joilla on suuri vaikutus poliittiseen päätöksentekoon. Syytä 

ei ole unohtaa myöskään kansainvälistä verokilpailua, joka osaltaan houkuttelee luomaan 

uusia veronhuojennuksia.73 

 

Veronhuojennuksia on myös kritisoitu muun muassa toteamalla, etteivät pienelle ryhmälle 

myönnettävät huojennukset kuulu hyvään veropolitiikkaan. Veronhuojennukset ovat keino 

toteuttaa kulloistakin veropolitiikkaa, mutta liian pitkälle menevä verovelvollisten erottelu 

veropoliittisten päämäärien saavuttamiseksi heikentää koko verojärjestelmän 

hyväksyttävyyttä ja rikkoo verotuksen neutraalisuutta.74 

Sukupolvenvaihdoshuojennussäännösten muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä 

vuodelta 2000 todetaan nimenomaisesti, että sukupolvenvaihdoshuojennuksella ei ole 

 
71 Niskakangas 2011, s. 53. 
72 Wikström 2008, s. 91. 
73 Ibid., s. 92. 
74 Nykänen 2017, s. 247. 
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tarkoitus eikä se saa häiritä verotuksen neutraalisuutta.75 Kuitenkin on lähes väistämätöntä, 

että yksittäiset huojennukset yhdessä rapauttavat verojärjestelmän neutraalisuutta. 

Vastakkain veronhuojennuksia koskevassa keskustelussa ovat toisaalta verojärjestelmän 

neutraalius ja selkeys ja toisaalta ne päämäärät ja asiat, joita veronhuojennuksilla on koettu 

tarpeellisiksi tavoitella. 

 

Vaikka perustuslakivaliokunta ei ole ottanut kantaa juuri sukupolvenvaihdoshuojennukseen, 

se on käytännössään pitänyt veronhuojennuksia mahdollisina tietyin edellytyksin 

perustuslain näitä estämättä. Kun veronhuojennuksia säädetään, on otettava huomioon 

verolakien täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset sekä perustuslain 

yhdenvertaisuussäännös. Jotta täsmällisyys ja tarkkarajaisuus toteutuvat, huojennusta 

koskevasta sääntelystä on käytävä ilmi huojennuksen myöntämisperusteet sekä se, missä 

tarkoituksessa huojennus voidaan myöntää. Perustuslakivaliokunta on korostanut 

huojennuksen poikkeuksellisuutta. Huojennuksen myöntäminen tulee selvästi olla poikkeus 

suhteessa normaaleihin veron määräytymisperusteisiin.76 Kuten tutkimuksen edetessä käy 

ilmi, maatilan sukupolvenvaihdoshuojennussäännökset eivät kovin hyvin täytä mainittuja 

täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia. 

 

3.2 Sukupolvenvaihdoshuojennus perintö- ja lahjaverolaissa 
 
 
Sukupolvenvaihdoshuojennuksella tarkoitetaan normaalilla perintö- ja lahjaverolaista 

ilmenevällä tavalla määräytyvästä perintöverosta tehtävää huojennusta, joka myönnetään 

laissa lueteltujen edellytysten täyttyessä. Täten peritylle omaisuudelle tulee ensin laskea 

normaali perintövero ja vasta tämän jälkeen arvioida huojennuksen myöntämisen 

edellytyksiä johonkin perinnönsaajan saamaan omaisuuteen.77 Huojennus on täten poikkeus 

pääsäännöstä perintöveron määräämisessä. Sukupolvenvaihdoshuojennus lisättiin 

ensimmäisen kerran perintö- ja lahjaverolakiin perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta 

annetulla lailla 318/79. Huojennus tuli voimaan 1.5.1979 alkaen. 

 

 
75 HE 104/2000 vp, s. 3. 
76 PeVL 52/2016 vp, s. 4. 
77 Verohallinnon ohje Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa, 1.9.2017, kohta 2.1 Normaalin perintöveron 

ensisijaisuus. 
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Hallituksen esityksessä, jossa sukupolvenvaihdoshuojennusta ehdotettiin otettavaksi 

perintö- ja lahjaverolakiin, huojennusta perusteltiin maatalousyrittäjien ja muiden yrittäjien 

perintö- ja lahjaveron maksamista koskevien vaikeuksien helpottamisella.78 Esitöiden 

mukaan huojennussäännöksillä pyritään estämään perintö- tai lahjaverosta johtuva 

maatalouden ja muun yritystoiminnan jatkuvuuden vaarantuminen tapauksissa, joissa 

tällainen varallisuus siirtyy perintönä tai lahjana toimintaa jatkavalle perilliselle tai 

lahjansaajalle.79 Huojennuksen piiristä on rajattu pois tilanteet, joissa harjoitetaan vain 

metsätaloutta.80 Näin ollen huojennuksen piiriin pääsevän toiminnan tulee olla joko 

maataloutta tai muuta yritystoimintaa. Kuitenkin, jos maatalouden rinnalla harjoitetaan 

myös metsätaloutta, tulee myös metsätalouden harjoittaminen ikään kuin maatalouden 

harjoittamisen siivellä huojennuksen piiriin.  

 

Perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä on muutettu 

useasti niiden voimaantulon jälkeen.81 Nykyisin sukupolvenvaihdoshuojennusta sääntelevät 

normit ovat perintö- ja lahjaverolain 55–57 §:ssä. Huojennussäännösten kirjoitusasua on 

luonnehdittu vaikeaselkoiseksi82 ja huojennusten sisältöä yhdenvertaisuuden kannalta 

ongelmalliseksi83. Tässä alaluvussa 3.2 vastataan kysymykseen, mikä on maatalouden 

sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksen sisältö. Huojennussäännösten ongelmallisuuteen 

yhdenvertaisuuden näkökulmasta keskitytään luvussa 5. Maatalouden 

sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksen sisältöön perehdytään tutkimalla ensin 

huojennuksen tavoitteita ja tarkoitusta, käsittelemällä sitten huojennuksen saamisen 

edellytyksiä ja viimeisenä huojennuksesta kertynyttä oikeuskäytäntöä. 

 

3.2.1 Huojennuksen tavoitteet ja tarkoitus  

 
Kun maatilojen ja muiden yritysten luovuttamista haluttiin helpottaa 

sukupolvenvaihdoshuojennuksella vuonna 1979, taustalla oli verotuksen jatkuva 

kiristyminen, joka teki yksityisen yritystoiminnan harjoittamisen edellytyksistä 

 
78 HE 290/1977 vp, s. 1. 
79 Ibid., s. 2. 
80 Ibid., s. 3 ja 7. 
81 Esim. lailla 8.12.1994/1110 lahjanluontoiset kaupat, joissa vastike vähintään 50 prosenttia käyvästä arvosta 

muutettiin verottomiksi ja lailla 15.12.2000/1084 muutettiin maatilan tai muun yrityksen osan käsitettä 

tarkoittamaan vähintään 1/10 omistusosuudesta aiemman 1/5 sijaan. 
82 Esim. Puronen 2005, s. 571. 
83 Esim. Niskakangas 2011, s. 141 ja Mattila, lausunto kansalaisaloitteesta KAA 6/2018 vp VeJ 07.11.2018, 

s. 3. 
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epäsuotuisia. Epäsuotuisuus tuli ilmi erityisesti sukupolvenvaihdostilanteissa, sillä 

maatalouden ja muun yrityksen sukupolvenvaihdosta verotettiin normaalin 

perintöveroasteikon mukaan kuten muitakin perintöjä ja lahjoja.84 Kun perintö- ja 

lahjaverotuksessa sovellettava veroasteikko ja verosta myönnettävät vähennykset olivat 

olleet muuttumattomina voimassa vuodesta 1960, verotus oli 1970-luvun loppupuolella 

yleisesti ankarampaa kuin sen oli aikanaan tarkoitettu olevan. Lisäksi vuonna 1960 

säädetyillä vähennyksillä ei ollut enää samaa vaikutusta, johon niillä aikanaan oli pyritty. 

Tässä tilanteessa katsottiin, että myös maatalousyrittäjien ja muiden yrittäjien 

sukupolvenvaihdosta tulisi helpottaa helpottamalla perintö- ja lahjaveron maksamisesta 

johtuvia vaikeuksia.85 

 

Mikäli perintö- tai lahjavero määrättäisiin normaalin perintö- ja lahjaverotaulukon 

mukaisesti myös maatilojen sukupolvenvaihdosluovutuksissa, saattaisi määrätty vero johtaa 

omaisuuden pakkorealisointiin tai investoinneista luopumiseen veronmaksun kattamiseksi. 

Pakkorealisoinnin kohteena oleva omaisuus tai suunnitellut investoinnit voivat kuitenkin 

olla tarpeen yritystoiminnan jatkamiseksi.86 Veronmaksuun käytettävät varat voivat olla 

elintärkeitä yrityksen jatkamis- ja kehittämistoiminnan kannalta. 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen tarkoituksena onkin estää maatilatalouden jatkuvuuden 

vaarantuminen. 

 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen tavoitteena on selvästi myös työpaikkojen turvaaminen. 

Tämä liittyy kiinteästi tavoitteeseen maatilatalouden jatkuvuuden turvaamisesta. Kun 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen määrää esitettiin vuonna 2004 suurennettavaksi, yhtenä 

keskeisenä perusteena otettiin esiin nimenomaan työpaikkojen turvaaminen.87 

Valtioneuvoston kanslian työllisyystyöryhmän loppuraportissa, joka hallituksen esityksessä 

otettiin huomioon, peräänkuulutettiin sukupolvenvaihdosta koskevien huojennussäännösten 

muuttamista verotusta keventävästi työpaikkojen turvaamisen tähden.88 

 

Puhuttaessa sukupolvenvaihdoshuojennuksen tarkoituksesta ja tavoitteista tulee ottaa 

huomioon myös Euroopan unionin vaikutus Suomen lainsäädäntöön. Euroopan unionin 

 
84 Puronen 2005, s. 570. 
85 HE 290/1977 vp, s. 1. 
86 HE 104/2000 vp, s. 3. 
87 HE 84/2004 vp, s. 4. 
88 Työllisyystyöryhmän loppuraportti, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003, s. 20. 
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komissio on antanut vuonna 1994 jäsenvaltioille pienten ja keskisuurten yritysten siirtämistä 

koskevan suosituksen (94/1069/EY). Suosituksen 1 artiklan mukaan jäsenvaltioiden tulisi 

ryhtyä tarvittaviin toimiin helpottaakseen pienten ja keskisuurten yritysten siirtämistä 

varmistaakseen näiden yritysten selviytymisen siirtotilanteista ja turvatakseen täten myös 

näissä yrityksissä olevat työpaikat. Konkreettisena toimena 1 artiklan 2 kohdassa on mainittu 

muun muassa sen varmistaminen, ettei perintö- tai lahjaveron määrääminen vaaranna 

suvussa siirtyvän yrityksen selviytymistä. Suomen lainsäädännön 

sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevien normien tavoitteena ja tarkoituksena voidaan 

täten nähdä myös puheena olevan Euroopan komission suosituksen noudattaminen ja 

tuominen käytäntöön.  

 

Katson ettei maatalouden sukupolvenvaihdoshuojennuksen tarkoituksena ei ole ainoastaan 

lieventää sukupolvenvaihdoshetkellä yritykseen kohdistuvaa perintö- tai lahjaverorasitusta, 

vaan huojennuksella on tarkoitus ohjailla myös tulevaa. Näin siksi, että saadun 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen voi menettää ja perintö- tai lahjavero voidaan määrätä 

maksettavaksi 20 prosentilla korotettuna, mikäli verovelvollinen luovuttaa pääosan 

maatilasta tai sen osasta ennen kuin viisi vuotta on kulunut perintö- ja lahjaveron 

maksuunpanopäivästä. Kyseistä viiden vuoden sääntöä tai rangaistuksenluontoista 

kahdenkymmenen prosentin veronkorotusta ei ole perusteltu perintö- ja lahjaverolain 

esitöissä. Melko ilmeisenä syynä lakiin otetulle varaumalle voitaneen pitää niiden tilanteiden 

välttämistä, joissa maatilaperillisellä ei ole aikomusta jatkaa maataloustoimintaa, mutta hän 

saa hyödykseen sukupolvenvaihdoshuojennuksen, jonka jälkeen hän luovuttaa 

maataloustoiminnan edelleen seuraavalle. Toisena syynä takautuvalle veronmaksu- ja 

veronkorotusuhalle voidaan kenties pitää sitä, että huojennuksen myöntämisellä tavoitellaan 

ohjausvaikutusta tulevaisuuteen. Maatalouden työpaikat ja ylipäätään maatalousyrittäjyys 

ovat kenties vakaammalla pohjalla, kun verotuksen keinoin kannustetaan samaa yrittäjää 

jatkamaan toimintaa vähintään viisi vuotta tämän saatua yrityksen. 

 

Maatalouden sukupolvenvaihdoshuojennuksen tarkoituksena ei ole suosia maatilatalouden 

harjoittajia ilman syytä. Tämä on selvää, sillä muutoin kyse olisi perustuslaissa kielletystä 

syrjinnästä. Sukupolvenvaihdoshuojennus ei saa loukata verotuksen yleistä neutraalisuutta. 

Tämä edellyttää huojennussäännöksiltä tasapainoa suhteessa verotuksen tasapuolisuuden ja 
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yrittäjien aseman helpottamista koskevien näkökohtien välillä.89 Tasapainoilu vastakkaisten 

intressien välissä on hankalaa, mutta tavoitteena huojennussäännöksillä on helpottaa 

maatilayrittäjien verotuksellista asemaa sukupolvenvaihdostilanteissa niin paljon kuin se on 

sallittua verotuksen neutraliteetin asettamassa kehyksessä.  

 

Yhteenvetona sanotun perusteella voidaan todeta, että maatilan 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen tavoitteena on suojella maatalouden yritystoiminnan 

jatkuvuutta ja yritystoiminnan jatkuvuuden kautta suojella maatalouden tarjoamia 

työpaikkoja. Koska jokainen kaatunut yritys ja menetetty työpaikka ovat negatiivisia asioita 

kansantaloudelle, on sukupolvenvaihdoshuojennuksella haluttu ehkäistä maatalousyritysten 

vaikeuksia ja täten yritysten kaatumista tukemalla niitä hetkellä, joka on kriittinen yrityksen 

jatkuvuuden kannalta. Sukupolvenvaihdos on nähty tällaisena kriittisenä hetkenä ja on 

katsottu, että täysimääräinen perintö- tai lahjavero voisi vaikeuttaa ja heikentää 

maatalousyritysten jatkuvuutta. Sukupolvenvaihdoshuojennuksella ei ole kuitenkaan 

tarkoitettu loukattavan verotuksen yleistä neutraliteettia, ja maatilatalouden jatkuvuuden 

turvaaminen on pyritty turvaamaan keinoilla, jotka eivät muodostu neutraliteetin 

loukkaukseksi. 

 

3.3 Huojennuksen edellytyksistä 
 
Sukupolvenvaihdoshuojennuksen saamisen edellytykset on lueteltu perintö- ja lahjaverolain 

55 §:n 1 momentissa. Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin mukaan perintö- ja 

lahjaverosta jätetään verovelvollisen Verohallinnolle ennen verotuksen toimittamista 

tekemästä pyynnöstä osa maksuunpanematta, jos 1) veronalaiseen perintöön tai lahjaan 

sisältyy maatila, muu yritys tai osa niistä, 2) verovelvollinen jatkaa perintönä tai lahjana 

saaduilla varoilla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista tai muuta 

yritystoimintaa perintönä tai lahjana saadulla maatilalla tai näin saadussa yrityksessä ja 3) 

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

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

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään erikseen jokainen 55 §:n 1 momentissa mainittu 

edellytys ottaen mukaan myös esimerkkejä edellytysten soveltamisesta oikeuskäytännössä. 

 

 
89 HE 104/2000 vp, s. 3. 
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3.3.1 Verovelvollisen pyyntö 

 
Ensinnäkin on huomattava, että huojennus on mahdollista saada vain pyynnöstä, joka 

esitetään ennen verotuksen toimittamista. Huojennusta ei täten tehdä Verohallinnossa 

viranpuolesta. Ratkaisussa KHO 1986 II 598 verovelvolliset eivät olleet esittäneet 

vaatimusta perintö- ja lahjaverolain huojennussäännösten soveltamisesta ennen verotuksen 

toimittamista. Ratkaisussa katsottiin, ettei vaatimusta voitu enää esittää lääninoikeudessa.90 

Huojennus voidaan myöntää vain sitä erikseen pyytäneille91, joten yhden huojennukseen 

oikeutetun perillisen pyyntö ei koidu mahdollisten muiden saman maatilan perijöiden 

hyödyksi. Huojennuksen myöntäminen ei ole kuitenkaan tarveharkintaista, vaan huojennus 

myönnetään verovelvollisen pyynnöstä lain kaavamaisten edellytysten täyttyessä. 

Perusteluja veron maksamisen vaikeudelle ei täten tarvitse huojennuspyynnön yhteydessä 

esittää.92  

 

3.3.2 Maatila tai sen osa 

 
Huojennuksen 55 §:n 1 momentin 1 kohdasta ilmenevänä edellytyksenä on, että 

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

tutkimuksessa keskitytään siihen, milloin perintöön tai lahjaan katsotaan sisältyvän maatila 

tai osa siitä. Maatilan käsitettä ei ole määritelty perintö- ja lahjaverolaissa, mutta 

käytännössä apua määrittelyyn on otettu maatalouden tuloverolaista (543/1967).93 

Maatalouden tuloverolain (MVL) 2 §:n 2 momentin mukaan maatilalla tarkoitetaan 

itsenäistä taloudellista yksikköä, jolla harjoitetaan maa- tai metsätaloutta. Maataloudella 

puolestaan tarkoitetaan MVL 2 §:n 1 momentin mukaan varsinaista maataloutta sekä 

sellaista erikoismaataloutta taikka maa- tai metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei 

ole pidettävä eri liikkeenä.  

 

Maatilan lisäksi 55 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitaan maatilan osa. Täten myös maatilan 

osan saaminen lahjana tai perintönä täyttää 1 kohdan huojennusedellytyksen. Tässä 

tarkoitettu maatilan osa on määritelty perintö- ja lahjaverolain 57 §:ssä. 57 §:n mukaan 

maatilan osalla tarkoitetaan myös vähintään yhtä kymmenesosaa maatilan omistamiseen 

oikeuttavista osakkeista tai osuuksista. Pykälästä huomataan, että siinä tarkoitetaan 

 
90 KHO 1986 II 598. 
91 Puronen 2005, s. 573. 
92 HE 104/2000 vp, s. 2. 
93 HE 53/2008 vp, s. 4. 
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osakeyhtiö- ja osuuskuntamuotoisia maatiloja, sillä pykälässä puhutaan osakkeista ja 

osuuksista. Sukupolvenvaihdoshuojennus voidaan siis myöntää suoraan omistettujen 

maatilojen lisäksi myös välillisesti omistettujen maatilojen tapauksissa, kunhan tällöin 

vaatimus vähintään kymmenesosan omistuksesta täyttyy. Perintö- ja lahjaverolain 57 §:n 

säännös on täten sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksiä täydentävä normi, joka laajentaa 

huojennusten soveltamisalan koskemaan myös välillisesti omistettuja maatiloja.94 Samalla 

pykälä määrittelee perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitun maatilan 

osan olevan vähintään 1/10 maatilan omistamiseen oikeuttavista osakkeista tai osuuksista. 

 

3.3.3 Maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittaminen 

 
Huojennuksen saamisen toinen edellytys käy ilmi perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 

momentin 2 kohdasta. Edellytyksenä 2 kohdan mukaan on, että verovelvollinen jatkaa 

perintönä tai lahjana saaduilla varoilla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista 

tai muuta yritystoimintaa perintönä tai lahjana saadulla maatilalla tai näin saadussa 

yrityksessä. Tässä tutkimuksessa keskitytään siihen, milloin verovelvollisen katsotaan 

jatkavan maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista. 

Sukupolvenvaihdoshuojennusta ei saa edukseen silloin, kun kyse on ainoastaan 

metsätalouden harjoittamisesta. Mikäli kyse sen sijaan on maatalouden ohella myös 

metsätalouden harjoittamisesta, huojennus on mahdollista saada molempien osalta.95 

Seuraavassa KHO ratkaisussa sukupolvenvaihdoshuojennusta ei myönnetty, vaikka tilalla 

harjoitettiin metsätaloutta, sillä maataloutta ei katsottu harjoitetun.  

 

Ratkaisussa KHO 1998 T 1305 maatilan pinta-ala oli noin 119 hehtaaria, josta peltoa oli 

0,50 hehtaaria, metsää 104,70 hehtaaria ja muuta maata 14,30 hehtaaria. Metsää suhteessa 

pinta-alaan oli siis huomattavasti suurin osa. Tilalla oli lisäksi kuusi lomamökkiä, joista 

neljää vuokrattiin. Näin ollen metsätalouden lisäksi tuloja tilalla saatiin lomamökkien 

vuokrauksesta. Muuta maataloustuloa ei ollut. Kun tilan omistavat puolisot aikoivat 

lahjoittaa maatilan pojalleen, katsottiin ettei luovutusta koskevassa lahjaverotuksessa voida 

myöntää perintö- ja lahjaverolain 55 §:n mukaista sukupolvenvaihdoshuojennusta. 

Ratkaisussa nimittäin katsottiin, ettei yksin lomamökkien vuokraus ollut sellaista perintö- ja 

lahjaverolain 55 §:ssä tarkoitettua maatalouden harjoittamista, jonka perusteella toiminnan 

 
94 HE 104/2000 vp, s. 1. 
95 HE 290/1977 vp, s. 3. 
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olisi katsottu kuuluvan huojennuksen piiriin. Sillä, että lomamökkien vuokratulot kuitenkin 

verotetaan maatalouden tulona, ei ollut vaikutusta.96 Ratkaisusta huomataan hyvin, että 

vaikka tila käsittäisi runsaasti metsää ja sillä harjoitettaisiin metsätaloutta, tulee tilalla olla 

myös maatilatalouden harjoittamiseksi katsottavaa toimintaa 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen saamiseksi.  

 

Maatalouden harjoittamisen jatkamisen voidaan katsoa edellyttävän henkilökohtaista 

panosta kyseisen toiminnan harjoittamiseen. Osallistumisvaatimusta ei ole kuitenkaan 

oikeuskäytännössä pidetty kovin korkealla sikäli, että myös sivutoimiselle viljelijälle on 

myönnetty huojennus. Seuraavassa KHO ratkaisussa huojennuksen saanut A työskenteli 

päätoimisesti tilan ulkopuolella, mutta oli ilmoittanut mahdollisuuksien mukaan tulevansa 

jatkamaan tilalla maatalouden harjoittamista. A ei ollut muuttanut asumaan tilalle.97 

Kyseisessä ratkaisussa KHO 1988 B 597 A oli perinyt kolme tilaa, joiden yhteenlaskettu 

peltopinta-ala oli noin 18 hehtaaria. Tästä 10 hehtaaria oli vuokrattuna ulkopuolisille 

sopimuksella, jonka kerrottiin olevan päättymässä vuoden kuluttua. Lopusta kahdeksasta 

hehtaarista noin 3 hehtaaria oli ollut vuosien ajan viljelemättä ja 5 hehtaaria omassa 

käytössä. Täten suurin osa peltopinta-alasta, yhteensä 13 hehtaaria, oli joko vuokrattuna tai 

täysin käyttämättömänä. Omassa käytössä olevalla 5 hehtaarin alalla oli viljelty ohraa ja 

heinää ja niistä saaduista tuloista oli verotettu maatalouden tuloverolain mukaan. A oli myös 

osallistunut tiloilla maataloustöihin. KHO katsoi ratkaisussaan, että A jatkoi perintönä 

saaduilla varoilla maa- ja metsätalouden harjoittamista.98 

 

Ratkaisua on oikeuskirjallisuudessa arvosteltu ja esiin on nostettu 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen tarkoitus. Tarkoituksena on helpottaa maatilataloutta 

harjoittavien yritysten taloudellista selviytymistä sukupolvenvaihdoksesta ja säilyttää näin 

sekä yritys että siinä olevat työpaikat. Sukupolvenvaihdoshuojennusnormiston ulottaminen 

edellisen KHO ratkaisun mukaisiin ”harrastajaviljelijöihin” on katsottu veropoliittisesti 

arveluttavaksi.99 Toisaalta perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä ei ole edellytetty nimenomaan 

päätoimista maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista huojennuksen saamiseksi. 

Pykälässä maatalouden harjoittamisen intensiteetin astetta ei ole siis ole määritelty. Myös 

 
96 KHO 13.7.1998/1305. 
97 Puronen 2005, s. 584. 
98 KHO 31.10.1988, 1988 B 597. 
99 Puronen 2005, s. 584. 
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KHO on todennut oikeuskäytännössä, ettei perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä tarkoitetun 

jatkamisedellytyksen täyttyminen edellytä, että maataloutta harjoitetaan päätoimisesti.100  

 

Ratkaisussa KHO 2010:56 katsottiin huojennussääntöjen soveltuvan tilojen lahjoitukseen, 

kun lahjansaaja oli ilmoittanut aloittavansa maatalouden harjoittamisen pelloilla omaan 

lukuunsa, vaikka lahjoitettavilla kiinteistöillä oli peltoa yhteensä vain 3,7 hehtaaria ja metsää 

150 loput hehtaaria. Hallinto-oikeus oli ratkaisussaan katsonut viljelypinta-alan kokoon, 

kaluston vähäisyyteen ja vaatimattomuuteen sekä joihinkin ulkopuolisella taholla 

teetettäviin töihin viitaten, että lahjansaaja ei jatka maa- ja metsätalouden harjoittamista 

huojennukseen oikeuttavalla tavalla. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin kumosi hallinto-

oikeuden ratkaisun todeten, ettei peltopinta-alan suhteellisella osuudella tilan kokonaispinta-

alasta ole ratkaisevaa merkitystä, vaan suhteellisen pienetkin peltoalat ovat 

oikeuskäytännössä tuoneet tilat metsineen perintö- ja lahjaverolain 55 §:n huojennuksen 

piiriin. KHO totesi myös, ettei vaatimuksena huojennuksen saamiselle ole päätoiminen 

maatalouden harjoittaminen, vaan huojennus voidaan myöntää myös sivutoimiselle 

viljelijälle.101 

 

Oikeuskäytännössä sukupolvenvaihdoshuojennuksen toiminnan jatkamisedellytyksen on 

siis katsottu täyttyvän myös sivutoimisen ja suhteellisen pienimuotoisen maatalouden 

harjoittamisen tapauksissa. Aiemmin tutkimuksen luvussa 3.2.1 olen tiivistänyt päätelmäni 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen tarkoituksesta siten, että maatilan 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen tavoitteena olisi suojella maatalouden yritystoiminnan 

jatkuvuutta ja yritystoiminnan jatkuvuuden kautta suojella maatalouden tarjoamia 

työpaikkoja. Kun huojennuksen tavoitetta verrataan huojennuksen myöntämiseen myös 

sivutoimiselle ja pienimuotoiselle maatalouden harjoittamiselle, voidaan mielestäni 

perustellusti kysyä, kuinka onnistunut ratkaisu on. Hyvin pienimuotoinen maataloustoiminta 

tuskin työllistää toiminnan omistajan lisäksi montaa ihmistä, jos yhtäkään. Myös toiminnan 

omistajalle eli verovelvolliselle maataloustoiminta on sivutoimi, jolloin hänellä on 

pääasiallinen työ muualla. Sivutoimisessa ja pienimuotoisessa maataloustoiminnassa ei 

vaikuttaisi olevan juurikaan sellaisia työpaikkoja, joita huojennuksella olisi perusteltua 

suojella. 

 

 
100 KHO 2010:56, perusteluosio. 
101 KHO 2010:56. 
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Katsoisin sukupolvenvaihdoshuojennuksen maatilojen osalta tähtäävän pääasiassa 

päätoimisten maatalousyrittäjien tukemiseen. Päätoiminen maatalousyrittäjä saa itse 

elantonsa pääosin maataloudesta ja kenties työllistää vielä ainakin kausiluontoisesti myös 

muita ihmisiä. Tällaista toimintaa olisi perusteltua tukea veronhuojennuksin, mutta 

suhtaudun varauksellisesti sivutoimisen maataloustoiminnan verotukselliseen tukemiseen. 

 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytyksenä oleva maatilatalouden jatkamisvaatimus ei 

täyty tilanteissa, joissa maatilan uusi omistaja vuokraa perintönä tai lahjana saamansa pellot 

edelleen ulkopuoliselle muutoin kuin tilapäisesti.102 Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin 

esitetty, että huojennus voitaisiin mahdollisesti myöntää myös tapauksissa, joissa toiminnan 

jatkaja ei käytännössä itse osallistu viljelyyn, vaan on vuokrannut pellot viljeltäviksi 

kokonaisuudessaan ulkopuoliselle. Kyseessä olisi nykyaikainen ja tehostettu 

maatilatalouden harjoittaminen, johon voitaisiin soveltaa verovelvollisedullista tulkintaa.103 

Kuitenkin Turun hallinto-oikeuden ratkaisussa vuodelta 2015 katsottiin, ettei 

perinnönjättäjän kolmen lapsen voida katsoa jatkavan maa- ja metsätalouden harjoittamista 

huojennussäännöksessä tarkoitetulla tavalla, kun pelloista lähes 90 prosenttia vuokrattiin 

ulkopuoliselle. Tilojen kokonaispinta-alasta vuokrattavien peltojen osuus oli lähes 80 

prosenttia. Perinnönsaajat olivat ilmoittaneet, että heidän tarkoituksenaan on jatkaa 

maatalouden harjoittamista omaan viljelykseen jäävällä noin 7 hehtaarin peltoalueella.104 

Juusela ja Tuominen arvelevat ratkaisun olevan yksittäinen tapaus, jonka tarkoituksena ei 

ole muuttaa vallinnutta käytäntöä peltojen vuokrauksen suhteen. Ratkaisu on joka 

tapauksessa ongelmallinen ja aiheuttaa epävarmuutta tilanteisiin, joissa perinnön tai lahjan 

saaja antaa tilat hoidettavaksi ulkopuoliselle.105 

 

Mikäli perinnön tai lahjan saaja ei pysty jatkamaan maatilataloutta perimällään tai lahjaksi 

saamallaan maatilalla sen vuoksi, ettei hänellä ole siihen oikeutta, huojennusta ei voida 

soveltaa jatkamisvaatimuksen jäädessä täyttymättä. Perinnönjättäjä voi esimeriksi 

testamentata leskelle hallintaoikeuden perintönä jäävään maatilaan, jolloin hallintaoikeus 

estää perinnönsaajan maatalouden harjoittamisen jatkamisen.106 Ratkaisussa KHO 

 
102 Puronen 2015, s. 633. 
103 Juusela – Tuominen 2014, s. 163. 
104 Turun HAO 28.9.2015, 15/0480/3. 
105 Juusela – Tuominen 2012, kohdassa ”Maatila ja osakeyhtiö, joka harjoittaa maataloutta, Peltojen 

vuokraaminen”. 
106 Juusela – Tuominen 2014, s. 163. 
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1996/4388 perinnönjättäjä oli testamentilla määrännyt maatilan hallintaoikeuden äidilleen 

koko äidin eliniäksi. Kyseisen maatilan perivät perinnönjättäjän sisar ja sisaren tytär. 

Tällaisessa tilanteessa, jossa omistus oli erotettu hallinnasta testamentilla, sisaren ja tämän 

tyttären ei katsottu voivan jatkaa maa- ja metsätalouden harjoittamista perintö- ja 

lahjaverolaissa tarkoitetulla tavalla, eikä sukupolvenvaihdoshuojennusta täten voitu 

myöntää.107 

 

Maatilan perinnöksi saavan henkilön alaikäisyys ei sinällään ole este jatkamiskriteerin 

täyttymiselle ja sukupolvenvaihdoshuojennuksen saamiselle. Alaikäinen voi nimittäin jatkaa 

maatalouden harjoittamista perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä edellytetyllä tavalla tuottaen 

maataloustuotteita myyntiin yksin tai yhdessä muiden perillisten kanssa. Mikäli alaikäisen 

tällöin voidaan tosiasiallisesti katsoa harjoittavan maataloutta, huojennus voidaan 

myöntää.108 Tilanne on kuitenkin toinen osakeyhtiöiden ja osakeyhtiömuotoisten maatilojen 

kohdalla. Osakeyhtiölain (OYL) (21.7.2006/624) 6 luvun 10 §:n mukaan yhtiön hallituksen 

jäsenenä ei voi toimia alaikäinen. Huojennussäännöksen jatkamisvaatimusta on 

osakeyhtiömuotoisen yritystoiminnan osalta tulkittu niin, että jatkamisvaatimus täyttyy 

perinnön- tai lahjansaajan osallistuessa tosiasialliseen päätösvallan käyttöön eli käytännössä 

yhtiön hallintoelimissä toimimiseen.109 Alaikäinen ei kuitenkaan voi toimia yhtiön 

hallituksessa. Ratkaisussa KHO 2015:166 korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei alaikäisen 

voitu katsoa jatkavan osakeyhtiömuotoista yritystoimintaa perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä 

säädetyllä tavalla. Tapauksessa kyse oli perimystilanteesta. Sama on kuitenkin todettu 

lahjaverotuksen osalta ratkaisussa KHO 2011:1. 

 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen jatkamisedellytys kohtelee täten eri tavalla alaikäisiä 

perinnön- tai lahjansaajia riippuen siitä, onko perinnöksi tai lahjaksi saatu maatila 

osakeyhtiömuotoinen vai ei. Kun palataan takaisin luvussa 3.2.1 käsiteltyyn 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen tavoitteeseen ja tarkoitukseen, ratkaisu alaikäisten 

kohtelemisesta eri tavoin maatilan toimintamuodosta riippuen vaikuttaa hieman 

kummalliselta. Osakeyhtiömuotoisella maatilalla alaikäinen voisi tuottaa maataloustuotteita 

myyntiin kuten suoraan omistetulla maatilalla. Suoraan omistetulla maatilalla 

jatkamisvaatimuksen täyttäisi tosiasiallinen osallistuminen maatilan töihin, mutta 

 
107 KHO 8.11.1996/4388. 
108 Verohallinnon ohje Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa, kohta 2.5.4 Maatila. 
109 Puronen 2005, s. 585. 
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osakeyhtiömuotoisella maatilalla jatkamisvaatimus täyttyy vain osallistumalla yhtiön 

hallitukseen. Jatkamisvaatimuksen tulkitseminen näin eri tavoin maatilan toimintamuodosta 

riippuen ei vaikuta palvelevan sukupolvenvaihdoshuojennuksen perimmäistä tarkoitusta 

työpaikkojen säilymisestä ja maatalousyritysten selviämisestä sukupolvenvaihdoksen yli. 

 

3.3.4 Veron määrä suurempi kuin 850 euroa 

 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen saamisen kolmas ja viimeinen edellytys perintö- ja 

lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan on se, että maatilasta tai sen osasta 

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

Euromääräinen alaraja huojennuksen saamiselle on asetettu, jotta vähäiset saannot voidaan 

jättää huojennusmenettelyn ulkopuolelle.110 Tässäkin tapauksessa voidaan palata luvussa 

3.2.1 tarkasteltuun sukupolvenvaihdoshuojennuksen tarkoitukseen ja tavoitteeseen, joka on 

maatilataloutta harjoittavien yritysten säilymisen ja yritystoiminnan jatkamisen tukeminen 

sekä yrityksen sisältämien työpaikkojen suojelu. Voidaankin katsoa, ettei 850 euron 

suuruinen vero vielä vaaranna maatilatalouden jatkuvuutta tai siellä olevia työpaikkoja.111  

 

850 euron alaraja veron määrässä ei päde silloin, kun vero huojennetaan koko määrästään 

perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 5 momentin mukaisissa tilanteissa. 55 §:n 5 momentissa on 

kyse maatilan tai sen osan luovutuksesta, jossa luovutus on osittain vastikkeellinen ja vastike 

on enemmän kuin 50 prosenttia käyvästä arvosta. Tällaisissa tapauksissa maatilaan tai sen 

osaan kohdistuva lahjavero jätetään kokonaan maksuunpanematta, eikä alarajaa veron 

määrälle täten ole asetettu. 

 

3.4 Huojennuksen määrä ja laskeminen 
 
Kun on saatu selville, voidaanko sukupolvenvaihdoshuojennus saada hyväksi tietyn 

luovutuksen yhteydessä, on aika selvittää huojennuksen määrä. Huojennuksen määrän 

selvittämiseksi ja laskemiseksi tulee soveltaa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 2 momenttia 

sekä saman pykälän 4 momenttia. 55 §:n 2 momentin mukaan maksuunpanematta jätettävän 

veron osan laskemiseksi vähennetään perintö- ja lahjaverolain mukaan määrätystä verosta 

vero, joka perintöosuudesta tai lahjasta olisi määrättävä, jos maatilan maatalousmaa ja sitä 

 
110 Immonen – Lindgren 2017, s. 192. 
111 Immonen – Lindgren 2017, s. 192. 
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vastaava CAP-maatilatukioikeus, rakennukset, rakennelmat, koneet, kalusto ja laitteet sekä 

niihin kohdistuvat velat samoin kuin muuhun yritykseen kuin maatilaan kuuluva 

yritysvarallisuus arvostettaisiin määrään, joka vastaa 40 prosenttia verovelvollisuuden 

alkamista edeltäneeltä vuodelta toimitettavassa tai toimitetussa tuloverotuksessa 

noudatettavien tai noudatettujen, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 

(1142/2005) 3 ja 4 luvun mukaisten perusteiden mukaisesta määrästä. Osakeyhtiön 

yritysvarallisuus arvostetaan 2 momentin mukaan määrään, joka vastaa 40 prosenttia 

mainitun lain 4 ja 5 §:n mukaisten perusteiden mukaan lasketusta määrästä. 

 

55 §:n 2 momentti tarkoittaa käytännössä sitä, että huojennuksen kohteena oleva omaisuus 

arvostetaan käyvän arvon sijasta varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain112 (ns. 

arvostamislaki) mukaiseen vertailuarvoon, josta huomioidaan 40 prosenttia. Näin lasketusta 

arvosta käytetään nimitystä sukupolvenvaihdosarvo eli lyhyemmin spv-arvo. Spv-arvosta 

määrättävä vero vähennetään sitten käypien arvojen mukaan lasketusta verosta.113 

 

55 §:n 4 momentti edellyttää kuitenkin myös toisen laskelman tekemistä edellisen rinnalle 

huojennuksen lopullisen määrän määrittämiseksi. 4 momentin mukaan 55 §:n 2 momentissa 

tarkoitettu erotus tai, jos se on suurempi kuin 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun perintö- ja 

lahjaveron 850 euron ylimenevä osa, viimeksi mainittu määrä jätetään maksuunpanematta. 

Toisen laskelman erotus siis saadaan vähentämällä maatilasta tai sen osasta menevästä 

perintö- ja lahjaveron suhteellisesta osasta 850 euroa. Kun molemmat laskelmat on tehty, 

verrataan erotuksia ja vähennetään niistä pienempi maksuunpantavasta verosta.  

 

Mutkikkaat kahden laskutoimituksen säännökset johtavat usein siihen, että vero määrätään 

55 §:n 2 momentin mukaisesti arvostamalla maatilavarallisuus 40 prosenttiin arvostamislain 

mukaisesta arvosta. Verrattuna perintö- ja lahjaverotuksessa yleensä käytettyihin käypiin 

arvoihin arvostamislain mukaiset arvot ovat usein huomattavasti niitä alempia.114 Tämä 

johtaa siihen, että sukupolvenvaihdoshuojennuksen piiriin kuuluva omaisuus arvostetaan 

verotuksen toimittamista varten huomattavan eri tavalla kuin muu perinnöksi tai lahjaksi 

saatava omaisuus.  

 

 
112 Laki varojen arvostamisesta verotuksessa, 22.12.2005/1142. 
113 Juusela – Tuominen 2014, s. 191. 
114 HE 53/2008 vp, s. 3. 
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3.5 Yhteenveto sukupolvenvaihdoshuojennuksesta 
 
Edellisissä luvuissa on tarkasteltu sukupolvenvaihdoshuojennuksen tavoitteita ja tarkoitusta, 

huojennuksen saamisen edellytyksiä sekä huojennuksen laskemistapaa ja määrää. 

Yhteenvetona sukupolvenvaihdoshuojennuksesta voidaan todeta, että sen tarkoituksena on 

tukea maatilatalouden yritystoiminnan jatkamista verotuen keinoin ja samalla suojella 

yrityksessä olevia työpaikkoja. Huojennuksen saamiselle on asetettu neljä edellytystä, 

huojennuksen oma-aloitteinen pyytäminen, maatilan tai sen osan kuuluminen perintöön tai 

lahjaan, maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamisen jatkaminen sekä se, että 

määrättävän veron tulee ylittää 850 euroa. 

 

Huojennuksen tarkoituksen ja tavoitteen kannalta arveluttavalta vaikuttaa huojennuksen 

myöntäminen myös sivutoimisille viljelijöille sekä se, että suoraan omistettua maatilaa ja 

osakeyhtiötä, joka harjoittaa maataloutta, kohdellaan huojennuksen näkökulmasta eri tavoin 

silloin, kun perinnön tai lahjan saajana on alaikäinen. Peltojen vuokrauksen ja 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen saamisen suhde vaikuttaa osin epäselvältä ristiriitaisen 

oikeuskäytännön vuoksi.  

 

 

4. Sukupolvenvaihdoshuojennus ja perustuslaillinen 

yhdenvertaisuus 

 
Sukupolvenvaihdoshuojennuksen yhteensopivuudesta perustuslaillisen yhdenvertaisuuden 

kanssa on esitetty oikeustieteilijöiden taholta kriittisiä huomioita.115 Alkavassa luvussa 

tutkitaan, onko maatilojen sukupolvenvaihdoshuojennuksessa yhdenvertaisuusongelmia ja 

mikäli näin on, millaisia ongelmat ovat. Edellä luvussa kaksi on käsitelty perustuslaillista 

yhdenvertaisuutta ja luvussa kolme puolestaan maatilojen sukupolvenvaihdoshuojennusta. 

Tässä luvussa 2 ja 3 lukujen pohdintaa yhdistetään mahdollisten yhdenvertaisuusongelmien 

esiin saattamiseksi. Luvussa 4.1 pohditaan perustuslain yleisen yhdenvertaisuuslausekkeen 

(PL 6.1 §) toteutumista perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevissa 

säännöksissä. Luvussa 4.2 puolestaan pohditaan syrjintäkiellon (PL 6.2 §) suhdetta 

 
115 Esim. Mattila KAA 6/2018 vp VeJ 07.11.2018, Niskakangas 2011, s. 141, Immonen KAA 6/2018 vp VeJ 

07.11.2018 ja Linnakangas 2020, s. 104. 
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sukupolvenvaihdoshuojennukseen. Luvussa 4.3 puidaan oikeudellisessa keskustelussa 

aiemmin esille nostettuja huojennuksen mahdollisia yhdenvertaisuusongelmia. Lopuksi 

luvussa 4.4 tutkitaan, miten yhdenvertaisuus on vaikuttanut 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen säätämiseen ja soveltamiseen. 

 

4.1 Yleinen yhdenvertaisuuslauseke ja sukupolvenvaihdoshuojennus 
 
Yleisen yhdenvertaisuuslausekkeen eli perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat 

yhdenvertaisia lain edessä. Yleinen yhdenvertaisuuslauseke kieltää mielivallan ja sisältää 

vaatimuksen samanlaisten tapausten kohtelemisesta samalla tavalla.116 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen yhdenvertaisuutta tutkittaessa keskenään vertailtavat 

tahot ovat huojennuksen piiriin pääsevät perilliset ja lahjansaajat ja toisaalta huojennuksen 

soveltamisen ulkopuolelle jäävät perinnön- ja lahjansaajat. Henkilön periessä maatilan 

hänen tapauksensa ei ole samanlainen kuin henkilön, joka perii vaikkapa kerrostaloasunnon, 

rahaa ja arvopapereita. Kun kyseessä ei ole samanlaiset tapaukset, yleinen 

yhdenvertaisuuslauseke ei velvoita niitä kohdeltavan samalla tavalla. 

Yhdenvertaisuuslauseke kieltää kuitenkin mielivallan. Vaikka täysin samanlaista kohtelua 

ei edellytetä, ei erilaisessa kohtelussa saa olla mielivaltaisia piirteitä. 

 

Mielivaltaisuudella tarkoitetaan tässä sitä, ettei asetetulle säännökselle ole yleisesti 

hyväksyttävää perustetta. Kansalaisia ei siis tule asettaa toisiaan edullisempaan tai 

epäedullisempaan asemaan ilman hyväksyttäviä perusteita tällaiselle kohtelulle.117 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen sisältämän erottelun mielivaltaisuutta koskevaan 

kysymykseen tulee siten hakea vastausta huojennuksen perusteluista. 

Sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevat säännökset on otettu perintö- ja lahjaverolakiin 

vuonna 1979. Tarkoituksena sukupolvenvaihdoshuojennuksella oli edistää maatalouden ja 

muun yritystoiminnan jatkuvuutta sukupolvenvaihdoksen yli.118 Taustalla oli pelko, että 

perintö- tai lahjaveron määrääminen sellaisenaan ilman huojennusta aiheuttaisi maatalous- 

ja muille yrittäjille vaikeuksia.119 Sukupolvenvaihdoshuojennuksen taustalla on myös 

 
116 HE 309/1993 vp, s. 42. 
117 Ibid. 
118 HE 290/1977 vp, s. 2. 
119 Ibid., s. 1. 
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maatiloilla ja muissa yrityksissä olevien työpaikkojen turvaaminen120 sekä kansainväliset 

näkökohdat yritysten siirtotilanteiden helpottamisesta121. 

 

Maatalousyrittäjyyden tukeminen ja maatalouteen liittyvien työpaikkojen suojeleminen 

vaikuttaa hyväksyttävältä syyltä myöntää veronhuojennus. 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen tavoitteen ja tarkoituksen valossa voidaan täten katsoa, 

ettei kyse ole mielivaltaisesta eli perusteettomasta erottelusta. Ongelmallista on kuitenkin, 

että sukupolvenvaihdoshuojennuksen tarkoitus ja tavoite eivät aina kohtaa 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen käytännön soveltamisen ja toteuttamisen kanssa. 

Tällaisissa tilanteissa erottelun hyväksyttävät perusteet putoavat pois tai vähintäänkin 

laimentuvat. On aiheellista kysyä, ovatko tällaiset tilanteet enää sopusoinnussa perustuslain 

yleisen yhdenvertaisuuslausekkeen kanssa. 

 

Tilanteilla, joissa huojennuksen tavoite ja tarkoitus eivät vaikuta enää kohtaavan 

huojennuskäytännön kanssa tarkoitan ensiksikin tilanteita, joissa 

sukupolvenvaihdoshuojennus myönnetään sivutoimiselle ja hyvin pienimuotoista toimintaa 

harjoittavalle viljelijälle. Kun kyseessä on sivutoiminen toiminta, maatilan perinnöksi tai 

lahjaksi saanut toiminnan jatkaja harjoittaa itse päätoimisesti jotakin toista ammattia 

maatalouden sijaan. Hyvin pienimuotoinen ja sivutoiminen maataloustoiminta tuskin 

työllistää myöskään muita ihmisiä, sillä kyseessä saattaa olla lähinnä uuden 

maatalousyrittäjän harrastus. Huojennussäännösten tarkoituksena on tuskin pienimuotoisen 

ja sivutoimisen maatalouden harjoittamisen tukeminen122, vaan huojennus tähtää ennemmin 

tilanteisiin, joissa maatalouden jatkaja harjoittaa toimintaa päätoimisesti ja työllistää 

toiminnalla itsensä ja usein myös muita. Jos sukupolvenvaihdoshuojennuksen voidaan 

katsoa olevan perusteltu silloin, kun sen avulla tavoitellaan yritystoiminnan ja työpaikkojen 

säilymistä, ei huojennuksen voida katsoa olevan ainakaan yhtä perusteltu silloin, kun sillä 

tuetaan myös maatalouden sivutoimista ja pienimuotoista harjoittamista. 

 

Toinen sukupolvenvaihdoshuojennuksen tavoitteiden ja käytännön soveltamisen välillä 

oleva jännite liittyy maatilaan kuuluvien peltojen vuokraukseen. Kysymys on huojennuksen 

 
120 HE 84/2004 vp, s. 4. ja Työllisyystyöryhmän loppuraportti, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 

5/2003, s. 20. 
121 Euroopan unionin komission suositus jäsenvaltioille pienten ja keskisuurten yritysten siirtämisestä 

(94/1069/EY). 
122 Puronen 2015, s. 633. Puronen viittaa tässä omien sanojensa mukaan harrastajaviljelijöihin. 
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edellytyksenä olevan jatkamisvaatimuksen täyttymisen tulkinnasta. Voidaanko 

jatkamisvaatimuksen katsoa täyttyvän, mikäli pellot vuokrataan ulkopuoliselle viljeltäviksi? 

Jatkamisvaatimuksen ei ole katsottu oikeuskirjallisuudessa täyttyvän, mikäli pellot on 

muutoin kuin tilapäisesti välittömästi vuokrattu ulkopuoliselle.123 Kuitenkin oikeuskäytäntö 

asian suhteen on ristiriitaista, sillä edellä käsitellyissä tapauksissa ratkaisussa KHO 1988 B 

597 huojennus myönnettiin, vaikka suurin osa pelloista oli vuokrattu ulkopuoliselle, kun taas 

uudemmassa hallinto-oikeustasoisessa ratkaisussa vuodelta 2015124 huojennusta ei katsottu 

voitavan soveltaa, kun suurin osa pelloista oli tarkoitus vuokrata ulkopuoliselle. 

Tosiasialliseen jatkamiseen voidaan katsoa liittyvän, että jatkaja ottaa itse kannettavakseen 

yrittäjäriskiä.125 Vuokratessaan pellot ulkopuoliselle peltojen omistaja siirtää 

viljelytoimintaan liittyvän riskin samalla eteenpäin.  

 

Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 2 kohdassa ei ole mainintaa nimenomaan 

tosiasiallisesta jatkamisesta, jolla vuokraustoiminta voitaisiin kenties selkeämmin rajata pois 

huojennuksen piiristä. Toisaalta 55 §:n 1 momentin 2 kohdan sanamuodon mukaan 

verovelvollisen on jatkettava maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista. Tiukalla 

sanamuodon mukaisella tulkinnalla voitaisiin vuokraustoiminta kenties rajata huojennuksen 

ulkopuolelle, sillä vuokratessa maataloustoimintaa jatkaa tosiasiallisesti vuokraaja, ei 

verovelvollinen. Tulkintaongelmaa vaikeuttaa kuitenkin vielä se, että huomioon on otettava 

maatalouden harjoittamisen kehittyminen ja tehostuminen ja sitä kautta se, että modernissa 

tehostetussa maatalouden harjoittamisessa edelleen vuokraaminenkin voisi olla katsottavissa 

säännöksen mukaiseksi toiminnan jatkamiseksi.126 

 

Yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista on, jos sukupolvenvaihdoshuojennuksen 

saamisen edellytyksiä koskevat rajat alkavat levitä yhä laajemmalle ja huojennuksen piiriin 

alkaa tulla yhä enemmän tapauksia, joissa ei harjoiteta maataloutta omalla yrittäjäriskillä ja 

päätoimisesti. Mitä kauemmas sukupolvenvaihdoksen soveltamiskäytäntö ajautuu 

säännöksen alkuperäisestä tarkoituksesta eli maatalousyrittäjyyden jatkumon turvaamisesta 

ja maatalouteen liittyvien työpaikkojen suojelemisesta, sitä ongelmallisemmaksi säännökset 

alkavat käydä yhdenvertaisuuden kannalta. Erilainen kohtelu on hyväksyttävää, kun sille on 

 
123 Puronen 2015, s. 633. 
124 Turun HAO 28.9.2015 15/0480/3. 
125 Puronen 2015, s. 632. 
126 Juusela – Tuominen 2014, s. 163. 
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yhteiskunnallisesti hyväksyttävät perusteet. Mikäli sukupolvenvaihdoshuojennuksen 

myöntäminen etääntyy huojennuksen alkuperäisestä tarkoituksesta, myös erilaisen kohtelun 

oikeutus joutuu hatarammalle pohjalle. 

 

4.1.1 Huojennus positiivisena erityiskohteluna 

 

Vertailtavien tilanteiden erilaisuuden tai samanlaisuuden arvioiminen on harvoin 

yksiselitteistä. Esimerkiksi Nykänen on esittänyt tähän liittyen kysymyksen, ovatko eri 

toimialoilla toimivat palkansaajat niin samanlaisessa asemassa, että heitä tulee verotuksessa 

kohdella samalla tavalla.127 Saman tapainen kysymys ja tilanteiden samanlaisuuden arviointi 

voidaan esittää myös perintö- ja lahjaverotuksessa: onko maatilan tai muun 

yritysvarallisuuden perijä eri asemassa kuin muuta varallisuutta perivä vai onko tilanteet 

sittenkin luettavissa riittävän samankaltaisiksi ja tämän johdosta molempia tilanteita tulisi 

kohdella verotuksessa samalla tavalla? Edellä käsillä olevassa luvussa olevassa pohdinnassa 

on lähdetty siitä, että mainitut tilanteet ovat erilaisia ja erilaisia tapauksia saa täten kohdella 

eri tavoin, kunhan kyse ei ole mielivallasta. Mielivaltaan liittyen on pohdittu 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen tavoitteita ja tarkoitusta. Seuraavaksi näkökulma 

käännetään toisinpäin ja pohditaan, ilmeneekö yhdenvertaisuusongelmia, jos tilanteita 

pidetäänkin samanlaisina. Tällöin lähtökohtaisesti tilanteita tulisi myös kohdella 

verotuksellisesti samalla tavalla, mutta poikkeuksena on positiivinen erityiskohtelu, jonka 

avulla erilainen kohtelu sukupolvenvaihdoshuojennuksen saavien hyväksi voidaan 

oikeuttaa.  

 

Perustuslain yhdenvertaisuussäännös ei estä toimenpiteitä tosiasiallisen tasa-arvon 

saavuttamiseksi.128 Positiivista erityiskohtelua on sallittua harjoittaa myös tilanteissa, joissa 

yhteiskunnallisesti heikompi asema ei johdu varsinaisesti syrjinnästä, vaan jostakin muusta 

syystä.129 Maatilojen kohdalla kyse olisi juuri tällaisesta muusta syystä, joka juontaa 

juurensa kenties yhteiskunnan rakenteisiin saakka. Sukupolvenvaihdoshuojennuksen 

tapauksessa voidaan siis nähdä, että maatilan tai muun yrityksen lahjaksi tai perinnöksi 

saanutta tulee tukea verotuksellisesti, jotta parannetaan maatilayrittäjien ja muiden yrittäjien 

toimeentuloedellytyksiä ja täten tavoitellaan tosiasiallista tasa-arvoa yrittäjien ja 

 
127 Nykänen 2017, s. 231. 
128 HE 309/1993 vp, s. 44. 
129 HE 19/2014 vp, s. 69. 
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palkkatyöläisten toimeentuloedellytysten välille. Sukupolvenvaihdoshuojennusta ei ole 

kuitenkaan suoraan perusteltu maatilayrittäjien tai muiden yrittäjien toisia huonommalla 

asemalla, vaan syyt huojennuksen syntyyn vaikuttavat lähinnä kansantaloudellisilta. 

Huojennuksella pyritään säilyttämään työpaikkoja ja tukemaan yritystoiminnan jatkumista 

sukupolvenvaihdoksen yli.130 

 

Positiivisen erityiskohtelun kestolle ei ole asetettu lainsäädännössä varsinaisia aikamääreitä. 

Kun kuitenkin vain sellaisia toimia saa toteuttaa, jotka ovat tarpeellisia tosiasiallisen tasa-

arvon turvaamiseksi, voidaan todeta, ettei positiivinen erityiskohtelu ole enää sallittua 

tosiasiallisen tasa-arvon saavuttamisen jälkeen. Toki positiivinen erityiskohtelu saavutetun 

tosiasiallisen tasa-arvon ylläpitämiseksi saattaa olla perusteltua. Jos 

sukupolvenvaihdoshuojennusta ajatellaan maatalousyrittäjien ja muiden yrittäjien 

tosiasiallisen tasa-arvon131 edistämisen välineenä, tulisi kohderyhmän asemaa tarkastella 

säännöllisesti sen varmistamiseksi, että erilaiselle kohtelulle on yhä olemassa perusteet.  

 

Perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdosta koskevia säännöksiä ei ole säädetty 

määräaikaisiksi, joten huojennus ei pääty itsestään tietyn määräajan kuluttua. Jos 

positiivisen erityiskohtelun säännöksiä säädetään pysyviksi, voidaan niissä antaa kuitenkin 

harkinnanvaraa erityiskohtelun soveltamiseen. Sukupolvenvaihdossäännökset eivät 

kuitenkaan sisällä yksilöllistä harkintaa huojennuksen myöntämiseen liittyen sen jälkeen, 

kun kaikki laissa mainitut edellytykset ovat täyttyneet. Huojennus myönnetään edellytysten 

täyttymisen jälkeen automaattisesti. Mahdollisuus harkita huojennuksen myöntämistä 

yksilöllisesti vielä senkin jälkeen, kun lain ehdottomat edellytykset ovat täyttyneet, voisi olla 

säännöksen yhdenvertaisuuden kannalta hyvä uudistus. Yksilöllisen arvioinnin kautta 

positiivisen erityiskohtelun hyväksyttävyys kasvaisi, kun jokainen huojennuksen saaja olisi 

todettu tosiasiassa heikommassa asemassa olevaksi. Toisaalta esimerkiksi vanhuksille ja 

lapsille myönnettävän positiivisen erityiskohtelun kohdalla yksilöllistä arviointia 

harvemmin tehdään, ja yksilö saa kohtelun edukseen vain kuulumalla tiettyyn ryhmään. 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen kohdalla yksilöllinen arviointi aiheuttaisi myös 

ylimääräistä hallinnollista taakkaa. 

 

 
130 Ks. huojennuksen tarkoituksen pohdinnasta enemmän edellä luvussa 3.2.1. 
131 Verrattuna muihin tapoihin ansaita toimeentulo, esim. palkkatyö. 
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4.2 Syrjintäkielto ja sukupolvenvaihdoshuojennus 
 
PL 6 §:n 2 momentti sisältää erillisen syrjinnän kiellon. Sen mukaan ketään ei saa ilman 

hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 

perusteella. 2 momentissa nimenomaisesti mainituista kielletyistä syrjintäperusteista aiheen 

kannalta kiinnostavin ja eniten sukupolvenvaihdoshuojennuksen yhteydessä esillä ollut 

peruste on ikä. Alaikäisen perillisen tai lahjansaajan mahdottomuus jatkaa 

osakeyhtiömuotoisen yrityksen hallituksessa merkitsee samalla mahdottomuutta jatkaa 

yritystoimintaa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n tarkoittamalla tavalla. Tämä perillisen tai 

lahjansaajan ikään liittyvä yhdenvertaisuusepäkohta on nostettu 

sukupolvenvaihdoshuojennuksesta käydyssä keskustelussa esiin useasti.132 

 

Ennen alaikäisyyteen liittyvän yhdenvertaisuusongelman tarkempaa käsittelyä on syytä 

huomata, että ongelma liittyy ainoastaan osakeyhtiömuotoiseen maatalouden 

harjoittamiseen. OYL 6 luvun 10 §:n mukaan alaikäinen ei voi toimia osakeyhtiön 

hallituksessa, mutta vastaavaa sääntöä, joka rajoittaisi suoraan omistetuilla maatiloilla 

alaikäisen toimintaa ei ole. Verohallinto on nimittäin katsonut, että alaikäinen voi jatkaa 

maatalouden harjoittamista perintö- ja lahjaverolain 55 §:n edellyttämällä tavalla tuottaen 

maataloustuotteita myyntiin yksin tai yhdessä muiden perillisten kanssa. Mikäli alaikäisen 

tällöin voidaan tosiasiallisesti katsoa harjoittavan maataloutta, huojennus voidaan 

myöntää.133 Alaikäisiä perinnön- ja lahjansaajia kohdellaan siis eri tavoin riippuen siitä, 

saavatko he maatilan osakeyhtiömuotoisena vai suoraan omistettuna. Suoran omistuksen 

tilanteissa ikään liittyvää erilaista kohtelua ei ole yhtä ongelmallisesti havaittavissa kuin 

osakeyhtiömuotoisten maatilojen kohdalla. Seuraavassa paneudutaan 

yhdenvertaisuusongelmaan nimenomaan osakeyhtiömuotoisen maatilan ja alaikäisen 

perijän tai lahjansaajan tapauksissa. 

 

4.2.1 Alaikäisen syrjintä huojennuksen saamisedellytyksissä 

 

KHO on oikeuskäytännössään linjannut, ettei alaikäinen osakeyhtiön osakkeita perinnöksi 

tai lahjaksi saava henkilö voi saada hyväkseen sukupolvenvaihdoshuojennusta perintö- ja 

 
132 Esim. Nykänen 2017, s. 232, Immonen KAA 6/2018 vp VeJ 07.11.2018, s. 3, Valtti KAA 6/2018 vp VeJ 

14.11.2018, s. 3. 
133 Verohallinnon ohje Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa, kohta 2.5.4 Maatila. 
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lahjaverotuksessa, sillä perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä edellytetty jatkamisvaatimus ei 

täyty. Lahjaverotuksen osalta linjanveto on tehty ratkaisussa KHO 2011:1 ja 

perintöverotuksen osalta ratkaisussa KHO 2015:166. Ratkaisussa KHO 2011:1 alaikäiselle 

oli määrätty edunvalvojan sijainen, jonka tehtävänä oli toimia alaikäisen puolesta yhtiön 

hallituksessa siihen saakka, kunnes lahjansaaja tulee täysi-ikäiseksi ja ottaa itse paikan 

hallituksessa. Ratkaisussa kuitenkin todettiin, ettei yhtiön hallituksen jäsenenä voi toimia 

jonkun osakkaan lukuun eikä kyse täten ollut tilanteesta, jossa lahjansaajan voitaisiin katsoa 

jatkavan yritystoimintaa.  

 

Tilanne vaikuttaa syrjinnältä iän perusteella ja täten yhdenvertaisuuden vastaiselta. KHO on 

kuitenkin ratkaisussaan väistänyt yhdenvertaisuuden loukkauksen toteamalla, että 

osakeyhtiölain säännökset huomioon ottaen alaikäinen ja täysi-ikäinen eivät ole keskenään 

samanlaisessa asemassa. Koska taas samanlaisen kohtelun vaatimus koskee vain samanlaisia 

tapauksia, ratkaisussa on voitu kohdella alaikäistä ja täysi-ikäistä eri tavoin ilman, että kyse 

on yhdenvertaisuuden loukkauksesta. Ratkaisun perusteluissa on todettu yksiselitteisesti, 

ettei perintö- ja lahjaverolain 55 §:n soveltamisen edellytysten arvioiminen eri tavalla 

alaikäisen ja täysi-ikäisen osalta ole Suomen perustuslain 6 §:n vastaista.  

 

Arvioisin ratkaisua KHO 2011:1 hyvin kriittisesti varsinkin siksi, että yksi keskeisimmistä 

ratkaisun avaimista, eli se, ettei hallituksen jäsenenä voi toimia tietyn osakkaan lukuun on 

haettu suoraan osakeyhtiöoikeudesta kiinnittämättä huomiota käsillä olevaan kontekstiin. 

KHO on johtanut tulkintansa OYL 1 luvun 7 ja 8 §:n säännöksistä, joiden mukaisesti yhtiön 

hallituksen jäsenen tulee edistää yhtiön etua. Yhtiön edun edistämisen taas katsotaan 

sulkevan pois mahdollisuuden toimia jonkun osakkaan lukuun, sillä se voisi olla ristiriidassa 

yhtiön edun edistämisen kanssa. Osakeyhtiöoikeuden kontekstissa säännös kuulostaa 

järkeenkäyvältä. Osakeyhtiölakia säädettäessä ei ole kuitenkaan otettu huomioon perintö- ja 

lahjaverolain mahdollisia soveltamistilanteita eikä toisinpäin.  

 

Kun lakeja ei ole luotu pelaamaan mutkitta yhteen, tulisi lakien soveltamistilanteissa päätyä 

ratkaisuihin, jotka parhaiten turvaavat muun muassa juuri yhdenvertaisuuden toteutumisen. 

Tällaisessa lain soveltamistilanteessa nousee esiin myös verovelvollisen suosimisen periaate 

(in dubio contra fiscum), joka juontaa juurensa oikeusvaltioperiaatteesta. Verovelvollisen 

suosimisen periaate tarkoittaa sitä, että epäselvässä veronormin soveltamistilanteessa tulisi 
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valita verovelvollisen kannalta edullisin ratkaisuvaihtoehto.134 Ratkaisussa KHO 2011:1 ei 

voida katsoa sovelletun mainittua periaatetta. Huojennuksen myöntäminen alaikäiselle olisi 

ollut verovelvollisen kannalta edullisin vaihtoehto ja toteuttanut samalla myös 

verovelvollisten yhdenvertaisuutta paremmin kuin nyt annettu ratkaisu. 

 

Alaikäisten erilaisesta kohtelusta verrattuna täysi-ikäisiin on siis säädetty laintasolla 

osakeyhtiölain 6 luvun 10 pykälässä, jossa yksiselitteisesti todetaan, ettei alaikäinen voi 

toimia hallituksen jäsenenä. Yhdenvertaisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaan erilainen 

kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite 

ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Pykälästä nähdään, ettei 

yhdenvertaisuuden vaatimuksen tyydyttämiseksi riitä vain erilaisen kohtelun kirjaaminen 

lakiin. Tämän lisäksi sillä tulee olla hyväksyttävä tavoite ja oikeasuhtaiset keinot. Ojanen on 

tähän liittyen huomauttanut, ettei osakeyhtiölaissa oleva erottelu alaikäisen ja täysi-ikäisen 

välillä vielä takaa sitä, että erottelu olisi hyväksyttävissä perustuslain 

yhdenvertaisuussäännöksen kannalta.135 

 

Perintöverotusta koskevassa ratkaisussa KHO 2015:166 oli kyse hyvin samankaltaisesta 

tilanteesta, mutta kyse ei ollut lahjoitustilanteesta vaan alaikäinen sai yhtiön osakkeita 

perintönä. Ratkaisussa katsottiin aiempaa lahjaverotusta koskevaa ratkaisua KHO 2011:1 

mukaillen, ettei alaikäinen perinnönsaaja jatkanut yritystoimintaa perintö- ja lahjaverolain 

55 §:n edellyttämällä tavalla eikä huojennusta perintöverosta täten voida myöntää. 

Ratkaisussa todettiin, ettei yhtiön hallituksen jäsen eli ratkaisun tapauksessa alaikäisen 

verovelvollisen äiti, voi toimia erityisesti jonkun tietyn osakkaan lukuun. Ratkaisu ei ollut 

kuitenkaan selvä.136  

 

Vähemmistöön jääneet hallintoneuvokset katsoivat, että alaikäinen olisi voinut jatkaa 

yritystoimintaa, kun alaikäinen käyttää osakkeisiin liittyvää päätösvaltaa edunvalvojan 

edustamana jakamattoman kuolinpesän osakkaana. Vähemmistöön jääneet huomauttivat 

myös, ettei perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentissa ole tarkemmin säädetty sitä, mitä 

yritystoiminnan jatkamisella tarkoitetaan. Myös asian aiemmassa käsittelyvaiheessa 

Verotuksen oikaisulautakunta oli verovelvolliselle myönteisessä ratkaisussaan korostanut 

 
134 Äimä 2014, s. 68. 
135 Ojanen VeJ 16.11.2016, asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä HE 175/2016 vp, s. 9. 
136 Äänestys 3-2.  
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sukupolvenvaihdoshuojennuksen tarkoitusta ja viitannut siihen, että jatkamisvaatimuksen 

edellytyksiä tulisi tulkita alaikäisen perinnönsaajan kannalta lievästi, kun kyse on 

perheyhtiön toiminnan jatkamisesta.  

 

Edellä käsitelty ikäsyrjintään liittyvä yhdenvertaisuuspulma on huomattu ja sitä on yritetty 

myös korjata. Vuonna 2016 hallitus esitti perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen osalta siten, että perimystilanteissa alaikäisen perillisen 

voitaisiin katsoa jatkavan osakeyhtiömuotoista yritystoimintaa tilanteissa, joissa alaikäistä 

edustaa yhtiön toiminnassa edunvalvoja.137 Esityksessä myönnettiin, ettei 

sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksissä ole erityisesti huomioitu tilanteita, joissa 

perillinen on alaikäinen.138 Huojennusjärjestelmän tavoitetta ja tarkoitusta eli toiminnan 

jatkuvuutta ja työpaikkojen säilymistä silmällä pitäen huojennuksen myöntäminen 

alaikäiselle perilliselle olisi perusteltua. Ilman huojennusta perintöverokustannus voi olla 

riskitekijä jatkuvuudelle ja työpaikkojen säilymiselle. Ehdotuksen koskeminen vain 

perintötilanteita oli perusteltua, sillä lahjoitustilanteissa ajankohdan lahjoitukselle voi 

määrätä itse ja silloin sen ajoittaminen lahjansaajan täysi-ikäisyyteen on mahdollista.139 

 

Ajatus ikäsyrjinnästä johtuvan yhdenvertaisuusongelman korjaamisesta oli erinomainen, 

mutta se jäi lopulta politiikan jalkoihin. Edellä selostettua hallituksen esitystä HE 175/2016 

vp täydennettiin vain noin kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta hallituksen esityksellä 

HE 245/2016 vp, jossa lisättäväksi ehdotettu helpotus alaikäisen perijän asemaan 

ehdotettiinkin poistetavaksi esityksestä.140 Ehdotuksessa todettiin uuden säännöksen olevan 

ongelmaton perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta, joten perustuslaillisista 

ongelmista ehdotuksen poisvetämisessä ei ollut kyse. Kyse oli sen sijaan siitä, ettei 

alkuperäisen esityksen muiden lakiehdotusten voimaansaattaminen valtion 

talousarvioesitykseen liittyvänä lakina vuoden 2017 alusta vaarantuisi.141 

 

Hallituksen esityksestä HE 175/2016 vp kerätyissä asiantuntijalausunnoissa huojennuksen 

laajentaminen koskemaan alaikäisiä sai positiivisen vastaanoton. Verohallinnon 

asiantuntijalausunnossa veronhuojennuksen laajentaminen alaikäiselle perinnönsaajalle 

 
137 HE 175/2016 vp, s. 1. 
138 Ibid., s. 3. 
139 Ibid., s. 14. 
140 HE 245/2016 vp, s. 1. 
141 Ibid., s. 3. 
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todettiin olevan perusteltua.142 Samalla myöntyvällä kannalla olivat myös muun muassa 

Elinkeinoelämän keskusliitto143, Veronmaksajain keskusliitto144 ja Maa- ja 

metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry145. Myöntyväiset kannanotot viittaavat selkeästi 

siihen, että muutokseen olisi ollut valmius ja tarve. 

 

Perustelut esityksen peruuttamiselle sukupolvenvaihdoshuojennuksen alaikäisyysaspektin 

osalta viittaavat siihen, että kyseinen ehdotus nähtiin kuitenkin jonkin asteisena riskitekijänä 

koko esityksen läpiviemiselle aikataulussa, vaikka täydentävässä esityksessä nimenomaan 

todettiin, ettei ongelmallisuutta perustuslaillisen yhdenvertaisuuden valossa hallituksen 

käsityksen mukaan ole. Vaikka esitys sukupolvenvaihdoshuojennuksen 

jatkamisedellytyksen tarkentamisesta ei lopulta päässyt maaliin asti, näen sen tärkeänä 

avauksena ja merkkinä siitä, että alaikäisyyteen liittyvä yhdenvertaisuusongelma on 

tunnistettu. On harmillista, ettei esitystä ensimmäisellä yrityksellä saatu laintasolle ja erittäin 

kummallisena pidän sitä, ettei samaa ehdotusta ole tuotu esille sittemmin uudelleen. 

Yhdenvertaisuusongelma ei nimittäin ole poistunut. 

 

4.3 Esille nostettuja epäkohtia – arvostusongelmat ja huojennuksen vaatimuksiin 

liittyvät ongelmat 
 
Oikeuskirjallisuudessa on sukupolvenvaihdoksen yhdenvertaisuuteen liittyen nostettu esille 

varojen arvostuksen epäyhtenäisyyteen liittyvät pulmat.146 Sukupolvenvaihdoshuojennusta 

säätelevät normit johtavat käytännössä siihen, että esimerkiksi maatilan tapauksessa 

verotettavana varallisuutena ei pidetä maatilan käypää arvoa, vaan 40 prosenttia varojen 

arvostamisesta annetun lain mukaisesta arvosta. Normaalisti, eli muun kuin maatilan tai 

muun yrityksen kohdalla perinnöksi tai lahjaksi saatava omaisuus arvostetaan käypään 

arvoon perintö- ja lahjaverolain 9 §:n mukaisesti. Ongelmana on, että verotusarvot, kuten 

spv-arvo poikkeavat usein käyvistä arvoista.147 Omaisuuden arvostamisen erilaisuus 

perittävästä tai lahjaksi saatavasta omaisuudesta riippuen on perustuslaillisen 

yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista. 

 

 
142 Kautto VeJ 7.10.2016, Verohallinnon asiantuntijalausunto, s. 2. 
143 Honkavaara VeJ 14.10.2016, Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijalausunto, s. 2. 
144 Korpela VeJ 14.10.2016, Veronmaksajain keskusliiton asiantuntijalausunto, s. 3. 
145 Sipilä VeJ 14.10.2016, MTK ry:n asiantuntijalausunto, s. 1. 
146 Esim. Niskakangas 2011, s. 140, Wikström 2008, s. 159, Linnakangas 2020, s.73. 
147 Wikström 2008, s. 159, Niskakangas 2011, s. 140. 
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Vuonna 2008 Matti Vanhasen II hallitus yritti keventää maatiloille ja muille yrityksille 

sukupolvenvaihdoksesta koituvaa taakkaa entisestään siten, että huojennusta myönnettäessä 

huojennettavat varat arvostettaisiin 40 prosentin sijaan 20 prosenttiin varojen arvostamisesta 

annetun lain mukaisesta arvosta.148 Huojennusedun suurentamista koskeneessa hallituksen 

esityksessä todettiin, että arvostamislain mukaiset arvot ovat huomattavasti alempia kuin 

käyvät arvot, joita käytetään perintö- ja lahjaverotuksessa muutoin huojennuksen 

ulkopuolella.149 Huojennukseen piiriin kuluvien ja siihen kuulumattomien varojen välistä 

arvostuskuilua oltiin siis leventämässä yhä epäyhdenvertaisempaan suuntaan.  

 

Nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä HE 53/2008 vp on otettu esille Saksassa esityksen 

valmistelun aikaan vireillä ollut uudistus koskien sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksiä. 

Esityksessä todetaan Saksan perustuslakituomioistuimen katsoneen vuonna 2006, että erot 

koskien eri omaisuuslajien arvostamista perintö- ja lahjaverotuksessa ovat perustuslaillisen 

yhdenvertaisuuden vastaisia. Päätöksen seurauksena Saksassa käynnistyi 

sukupolvenvaihdoshuojennussäännösten muutostyö, jonka seurauksena esitettiin käyvän 

arvon pitämistä lähtökohtana myös yritysomaisuuden arvostamisessa.150  

 

Saksan tilannetta on avattu hallituksen esityksessä saatesanoilla, joiden mukaan Saksan 

uudistukseen liittyy samankaltaisia seikkoja kuin Suomessa.151 Kuitenkaan ainakaan 

omaisuuden arvostamisen kannalta samansuuntaisuutta ei kotimaisesta hallituksen 

esityksestä löydy, päinvastoin. Saksassa omaksuttu kanta arvostusongelmasta osoittaa, että 

yhdenvertaisuuden loukkaus varojen erilaisen arvostamisen osalta on hyvin mahdollista 

todeta myös Suomessa. Lopulta esitys HE 53/2008 vp peruutettiin152, eikä muutos 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen piiriin kuuluvien varojen arvostamisen lieventämisestä 

tullut voimaan. Peruutuksen syynä lienee se, että esitys sai voimakasta kritiikkiä 

perustuslakivaliokunnalta153 ja perustuslakivaliokunta olisi vaatinut esityksen muuttamista 

lievemmäksi154, eikä uudistus täten olisi toteutunut suunnitellusti. 

 

 
148 HE 53/2008 vp, s. 1. 
149 Ibid., s. 3. 
150 Ibid., s. 8–9. 
151 Ibid., s. 7. 
152 PeVP 84/2008 vp, s. 1. 
153 Linnakangas 2020, s. 73. 
154 Niskakangas 2014, s. 258 (alaviite 15). 
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Toinen oikeustieteen kentässä esille noussut sukupolvenvaihdoshuojennuksen 

yhdenvertaisuuskritiikki koskee huojennuksen vaatimuksiin liittyviä ongelmia, eritoten 

jatkamisvaatimusta.155 Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 

verovelvollisen tulee jatkaa maatalouden tai maa- ja metsätalouden tai muun yritystoiminnan 

harjoittamista. Jatkamisvaatimuksesta johtuvat yhdenvertaisuusongelmat koskevat 

osakeyhtiömuotoista maatalouden harjoittamista. Suoraan omistetulla maatilalla alaikäisen 

nimittäin voidaan katsoa jatkavan maataloustoimintaa, mikäli hän tuottaa maataloustuotteita 

myyntiin ja näin tosiasiallisesti harjoittaa maataloutta.156 Osakeyhtiössä alaikäistä ei voida 

valita yhtiön hallitukseen eikä alaikäisen edunvalvoja voi toimia yhtiön hallituksessa 

väliaikaisesti alaikäisen lukuun.  

 

Tästä johtuen jatkamisvaatimus ei voi alaikäisen kohdalla täyttyä, kun kyse on 

osakeyhtiömuotoisesta maatilasta. Tilanteissa, joissa osakeyhtiömuotoisen maatilan perivät 

sisarukset, joista toinen on täysi-ikäinen ja toinen alaikäinen, ollaan selvän 

yhdenvertaisuusongelman äärellä.157 Täysi-ikäinen voidaan valita yhtiön hallitukseen ja 

jatkamisvaatimus hänen kohdallaan täyttyy. Jos myös muut huojennuksen edellytykset 

täyttyvät, täysi-ikäinen saa huojennuksen. Täysin samanlaista omaisuutta saanut alaikäinen 

puolestaan maksaa osuudestaan täyden perintö- tai lahjaveron.  

 

Alaikäisten erilaista kohtelua täysi-ikäisiin nähden osakeyhtiömuotoisen maatilan kohdalla 

on käsitelty aiemmin tässä tutkimuksessa, ja käsitellyssä on havaittu, että tämä 

oikeustieteellisessä keskustelussa esille noussut ongelma on huomattava 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen yhdenvertaisuutta huojuttava tekijä. Toinen huojennuksen 

edellytyksiä koskeva ongelma koskee sitä, että huojennuksen saadakseen tulee perillisen tai 

lahjansaajan saada vähintään 1/10 osakeyhtiömuotoisen maatilan osakkeista. Tilanteissa, 

joissa osa perillisistä perii yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja osa alle 10 prosenttia, ollaan 

jälleen yhdenvertaisuuden kannalta arveluttavassa tilanteessa. 10 prosenttia tai enemmän 

perivät saavat huomattavan veronhuojennuksen, kun taas vaikkapa 9 prosenttia yhtiön 

osakkeista perivä joutuu maksamaan osuudestaan täyden veron, sillä ei pääse huojennuksen 

piiriin.  

 
155 Esim. Niskakangas 2011, s. 141, Immonen KAA 6/2018 vp, s. 3, Valtti KAA 6/2018 vp, s. 3, Honkavaara 

KAA 6/2018 vp, s. 2 ja Niskakangas 2014, s. 257. 
156 Verohallinnon ohje Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa (1.9.2017), kohta 2.5.4 Maatila. 
157 Näin esim. Immonen KAA 6/2018 vp, s. 3. 
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Vähimmäisosuutta on jo kertaalleen laskettu yhdestä viidesosasta yhtiön osakkeita yhteen 

kymmenesosaan yhtiön osakkeista.158 Muutosta perusteltiin sillä, että yhden viidesosan 

säännöstä oli oikeuskäytännössä tulkittu ahtaasti eikä esimerkiksi omistusosuuksien 

lahjoittaminen myöhemmin omistusosuusvaatimuksen täyttymiseksi oikeuttanut 

huojennuksen saamiseen jälkikäteen. Lisäksi esillä oli huomio omistuksen hajaantumisesta 

monissa yhtiöissä niin, ettei yhden viidesosan vaatimuksen ollut uuden omistajan kohdalla 

mahdollista täyttyä. Esimerkkinä käytettiin yrityksiä, joissa on jo kertaalleen tapahtunut 

sukupolvenvaihdos ja omistus on tässä yhteydessä jo kertaalleen hajaantunut.159 

  

Muutos 25 prosentista 10 prosenttiin on helpottanut tilannetta perillisten yhdenvertaisen 

kohtelun kannalta, mutta edelleen rajanveto 10 prosenttiin aiheuttaa 

yhdenvertaisuusongelmia. Kun yhden viidesosan vaatimusta lievennettiin, ehdotuksen 

perusteluissa otettiin esiin, ettei aivan vähäisen osuuden saanut jatkaja tarvitse huojennusta 

samalla tavalla kuin suuremman osuuden saanut.160 On selvää, että rajalinja koskien sitä, 

kuinka suuri tai pieni osa yhtiön osakkeista oikeuttaa huojennukseen on vedettävä johonkin, 

eikä huojennusta ole perusteltua myöntää aivan vähäisiin omistusosuuksiin. Pakollinen 

rajanveto kuitenkin hankaloittaa vähimmäisosuuksien aiheuttaman 

yhdenvertaisuusongelman ratkaisemista.161  

 

4.4 Yhdenvertaisuus verolakien säätämisessä ja soveltamisessa 
 

Alkavassa luvussa on luvassa katsaus siihen, miten yhdenvertaisuus vaikuttaa verolakien 

säätämisessä ja soveltamisessa yleensä. Luvun tarkastelu laajenee siis perintö- ja lahjaveron 

sukupolvenvaihdoshuojennuksesta koko verojärjestelmään. Kuitenkin koko 

verojärjestelmää koskevasta pohdinnasta voidaan vetää johtopäätöksiä koskien perintö- ja 

lahjaveroa ja sen sukupolvenvaihdoshuojennusta, ja on mahdollista etsiä vastausta siihen, 

miksi sukupolvenvaihdoshuojennuksessa on edelleen luvussa neljä aiemmin esiteltyjä 

yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia. 

 

 
158 15.12.2000/1084. 
159 HE 104/2000 vp, s. 3. 
160 Ibid. 
161 Niskakangas 2011, s. 141. 
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Verotus ja verotusta koskeva lainsäädäntö ei ole perusoikeuksien noudattamisesta vapaa 

erityisen julkisen vallan kenttä. Niinpä perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaate soveltuu 

myös verolainsäädäntöön. Kuitenkin on todettu, että yhdenvertaisuusperiaatteen 

noudattamisesta aiheutuvat rajat eivät estä verolainsäätäjää pyrkimästä kulloisenkin 

yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn. Tämä tarkoittaa, että kynnys todeta jokin 

verolaki perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen vastaiseksi on korkealla.162 Fiskaalisen 

tarkoituksen lisäksi verolainsäädännöllä on usein muita, yhteiskunnan ohjaamiseen 

verolainsäädännön avulla liittyviä tarkoituksia. Ohjaustarkoituksen vuoksi verolainsäätäjän 

valintamahdollisuudet eri sääntelyvaihtoehtojen välillä ovat tavallista laajemmat.163 

 

Perustuslakivaliokunta on käytännössään katsonut laissa täsmällisesti säädetyt 

verovelvollisia erilaiseen asemaan asettavat verolainsäännökset ongelmattomiksi 

perustuslaillisen yhdenvertaisuuden kannalta. Toisaalta valiokunta on myös todennut, että 

verolainsäädäntöä koskevia ehdotuksia on käsitelty perustuslakivaliokunnassa varsin 

harvoin.164 On siis hyvin mahdollista, että voimassa olevassa verolainsäädännössä on 

sellaisia yhdenvertaisuuspuutteita ja -ongelmia, jotka olisivat jääneet 

perustuslakivaliokunnan seulaan, mikäli lakiehdotuksesta olisi pyydetty 

perustuslakivaliokunnan lausunto.  

 

Kun nimenomaan laissa täsmällisesti säädetyt verovelvollisia erilaiseen asemaan asettavat 

säännökset ovat ongelmattomia yhdenvertaisuuden kanssa, voidaan kysyä, onko 

sukupolvenvaihdossääntely tällä tavoin täsmällistä. Aiemmin tutkimuksessa on muun 

muassa havaittu suurta ristiriitaa oikeuskäytännössä koskien peltojen vuokrausta ja siihen 

liittyvää jatkamisvaatimuksen täyttymistä. Oikeustila asian suhteen vaikuttaa niin 

epävarmalta, että oikeuskirjallisuudessa on suositeltu ennakkoratkaisun pyytämistä 

Verohallinnolta huojennuksen suhteesta peltojen vuokraukseen.165 

 

Sukupolvenavaihdoshuojennussääntelyn täsmällisyyttä voidaan kyseenalaistaa myös 

tapauksissa, joissa osakeyhtiömuotoisen maatilan jatkajana on alaikäinen. Aiemmin 

käsitellyssä KHO:n osakeyhtiön perimystilannetta koskeneessa ratkaisussa, jossa alaikäisen 

 
162 PeVL 52/2016 vp, s. 5. 
163 Ibid., s. 3. 
164 Ibid., s. 4. 
165 Juusela – Tuominen 2014, s. 163. 
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ei katsottu jatkavan yritystoimintaa edunvalvojan välityksellä, lopputulos ei ollut selvä. 

Kyseessä oli 3-2 äänestysratkaisu, jossa kaksi vähemmistöön jäänyttä hallintoneuvosta olisi 

tulkinnut sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksiä niin, että alaikäinen voisi jatkaa 

osakeyhtiömuotoista yritystoimintaa edunvalvojan toimiessa yhtiön hallituksessa.166 Täpärä 

ratkaisu osoittaa jatkamisvaatimuksen tulkinnallisen epäselvyyden, eivätkä tällaiset 

epäselvyydet ole linjassa täsmällisyysvaatimuksen kanssa. 

 

Perintö- ja lahjaverolain huojennussäännökset tarjoavat huomattavan veroedun niille 

verovelvollisille, joihin huojennusta voidaan soveltaa. 

Sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksiä ei ole kuitenkaan testattu perustuslain 

yhdenvertaisuussäännöksiä vasten perustuslakivaliokunnassa. Osaltaan tämä saattaa johtua 

siitä, että sukupolvenvaihdoshuojennuksia koskevia hallituksen esityksiä on vedetty pois 

eduskunnasta, ennen kuin perustuslakivaliokunta on ehtinyt ottaa niihin kantaa.167 Tällä 

viittaan jo aiemmin tässä tutkimuksessa esille tulleisiin hallituksen esityksiin HE 53/2008 

vp koskien huojennuksen suurentamista ja HE 175/2016 vp koskien huojennuksen 

myöntämistä myös alaikäisille.  

 

Erilaisia veronhuojennuksia on pidetty perustuslain niitä estämättä 

perustuslakivaliokunnassa mahdollisina. Kuitenkin yhdenvertaisuutta koskeva sääntely 

asettaa huojennuksille rajoitteita. Verokohtelun erilaisuudelle on oltava 

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet eikä erottelu ei saa olla 

mielivaltaista tai suhteellisuusperiaatteen vastaista. Mikäli lailla halutaan poiketa 

yhdenvertaisuusperiaatteesta, tulee poikkeamisen taustalla olevan yhteiskunnallisen 

intressin ja poikkeamisen merkittävyyden olla tasapainossa keskenään.168 Kotimaisen 

käytännön lisäksi myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisussa Burden v. 

Yhdistyneet kuningaskunnat todennut jäsenvaltioiden harkintavallan laajaksi, kun kyse on 

yhdenvertaisuuden toteuttamisesta verotuksessa.169 

 

Edellä sanotun perusteella vaikuttaa siltä, että yhdenvertaisuus kyllä vaikuttaa 

verolainsäädännön säätämiseen, mutta yhdenvertaisuutta ei kenties tulkita niin tiukasti ja 

 
166 KHO 2015:166. 
167 Nykänen 2017, s. 240–241.  
168 PeVM 11/2009 vp, s. 2. 
169 Tapaus Burden v. Yhdistyneet kuningaskunnat, 29.4.2008, ratkaisun kohdat 60 ja 65. 
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sääntelyä rajoittavasti kuin muilla oikeudenaloilla. Vero-oikeuden katsotaan olevan lohko, 

jossa yhdenvertaisuuden rajoja voidaan venyttää perustelluista syistä ja poikkeukset lakiin 

täsmällisesti kirjaten. Sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksistä ei ole ainakaan toistaiseksi 

olemassa perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Huojennusta koskevista hallituksen 

esityksistäkin vain kahdessa on sivuttu yhdenvertaisuuskysymystä. Toisen esityksen 

mukaan huojennus ei saa loukata verotuksen neutraliteettia ja tasapaino verotuksen 

tasapuolisuuteen nähden tulee säilyttää.170 Toisessa yhdenvertaisuutta sivuttiin lyhyesti 

huojennettavan omaisuuden arvostamiskysymysten yhteydessä.171 Perustuslakivaliokunnan 

lausunto mahdollisesta seuraavasta sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevasta hallituksen 

esityksestä tulisi tarpeeseen. Lausunto selkiyttäisi huojennuksen ympärillä käytävää 

yhdenvertaisuuskeskustelua. 

 

Lain säätämisen lisäksi yhdenvertaisuuteen liittyvät näkökohdat tulevat esille myös lain 

soveltamisvaiheessa. Lakeja sovellettaessa perusoikeusmyönteisellä tulkinnalla voidaan 

usein päästä yhdenvertaisuuden kannalta tyydyttävään lopputulokseen, mutta verolakien 

kohdalla perusoikeusmyönteinen tulkinta ei useinkaan muuta lopputulosta. Kun 

yhdenvertaisuuden kannalta arveluttavat eronteot verovelvollisten välillä on, tai ainakin 

pitäisi olla tehtynä laissa, ei lain sanamuotoa voida ylittää vain perusoikeusmyönteisellä 

tulkinnalla. Tilanteissa, joissa lain sanamuoto kuitenkin jättää tilaa tulkinalle, on pyrittävä 

yhdenvertaisuutta ja muita perusoikeussäännöksiä kunnioittavaan ja toteuttavaan 

tulkintaan.172  Sukupolvenvaihdoshuojennussäännökset jättävät tulkinta-aukkoja etenkin 

jatkamisvaatimuksen osalta, jonka kohdalla perusoikeusmyönteisellä tulkinnalla olisi 

mahdollista sallia huojennus myös alaikäisille osakeyhtiön osakkeita periville perillisille. 

Tätä mahdollisuutta korkein hallinto-oikeus ei ole kuitenkaan käyttänyt 

osakeyhtiölainsäädäntöön vedoten. 

 

Tuomioistuimilla on myös mahdollisuus valvoa verolakien perustuslainmukaisuutta 

soveltamistoiminnassa perustuslain 106 §:n nojalla. PL 106 §:n mukaan, jotta tuomioistuin 

voisi jättää sen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltamatta, sen tulee olla 

ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Käytännössä tapahtunee harvoin niin, että 

korkein hallinto-oikeus jättäisi selvän verolain säännöksen soveltamatta todeten sen olevan 

 
170 HE 104/2000 vp, s. 3. 
171 HE 174/1994 vp, s. 2. 
172 Nykänen 2017, s. 245. 
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ilmeisesti perustuslain vastainen.173 Kun perusoikeusmyönteisen tulkinnan mahdollisuudet 

verolainsäädännön kohdalla ovat rajalliset ja PL 106 §:n soveltamiskynnys tuomioistuimissa 

korkealla, perusoikeusmukaisuuden ennakkovalvonta verolakien säätämisvaiheessa 

vaikuttaa korostuvan. 

 

5. Päätelmät 

 
Edellisessä luvussa neljä on tutkittu sukupolvenvaihdoshuojennusta perustuslaillisen 

yhdenvertaisuuden valossa, mutta lopulliset päätelmät huojennuksen ja yhdenvertaisuuden 

suhteesta on jätetty alkavaan viidenteen lukuun. Se, mihin päätelmään tässä luvussa 

päädytään, on samalla vastaus kolmanteen ja viimeiseen tutkimuskysymykseen. Tässä 

luvussa onkin tarkoitus vastata siihen, onko sukupolvenvaihdoshuojennuksessa 

ongelmallisia piirteitä perustuslaillisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta.  

 

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen voi tutkimukseni perusteella nähdä joko erilaisten 

tilanteiden erilaisena kohteluna, jossa tulee kuitenkin muistaa mielivallan kielto, tai 

samanlaisten tilanteiden erilaisena kohteluna, jossa erilainen kohtelu perustuu positiiviseen 

erityiskohteluun. Mikäli maatilan tai muun yritysvarallisuuden periminen tai lahjaksi 

saaminen nähdään erilaisena tilanteena muun omaisuuden perimiseen tai lahjaksi saamiseen 

verrattuna, on erilainen kohtelu perusteltua. Kuitenkin on muistettava, että erilaiselle 

kohtelulle tulee edelleen olla yhteiskunnallisesti hyväksyttävät perustelut, eikä erilaisessa 

kohtelussa saa olla kyse mielivallasta. Sukupolvenvaihdoshuojennuksen kohdalla 

huojennuksen perustelut eli yrittäjyyden tukeminen ja työpaikkojen suojelu ovat mielestäni 

yhteiskunnallisesti hyväksyttävät.  

 

5.1 Sivutoiminen maatalouden harjoittaminen 
 

Huojennuksen myöntämisen käytännöt ovat kuitenkin jokseenkin erkaantuneet mainitusta 

huojennuksen alkuperäisestä tavoitteesta. Jos huojennus myönnetään myös pienimuotoista 

ja sivutoimista viljelytoimintaa harjoittavalle tai suurimman osan pelloista eteenpäin 

vuokraavalle maatilan jatkajalle, ei huojennusta voida mielestäni enää perustella yhtä 

aukottomasti yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamisella ja työpaikkojen säilymisellä. 

 
173 Linnakangas 2020, s. 35 ja Nykänen 2017, s. 234. 
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Sukupolvenvaihdoshuojennuksen ei voida katsoa olevan perustuslaillisen 

yhdenvertaisuuden mukainen, kun huojennuksen saajien piiri on levinnyt huojennuksen 

alkuperäisen, hyväksyttävän tarkoituksen ulkopuolelle.   

 

Huojennuksen myöntäminen vain päätoimiselle maatalouden jatkajalle poistaisi mielestäni 

mainittua yhdenvertaisuusongelmaa. Huojennuksen rajoittaminen päätoimiseen viljelijään 

onnistuisi ottamalla päätoimisuutta koskeva määräys jatkamisvaatimusta koskevaan perintö- 

ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 2 kohtaan. Päätoimisuuden voisi määritellä tarkemmin 

uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä. Uudistuksen seurauksena hyvin 

pienimuotoista ja sivutoimista viljelytoimintaa harjoittavat jatkajat jäisivät huojennuksen 

ulkopuolelle. Koska kyse ei olisi pienimuotoisten ja sivutoimisten jatkajien kohdalla heidän 

elinkeinostaan eikä myöskään työpaikoista, en katso huojennuksen poistamisen heidän 

kohdallaan loukkaavan heidän oikeuksiaan. Päinvastoin huojennuksesta tulisi 

yhdenvertaisuuden näkökulmasta hyväksyttävämpi, kun sen myöntämiskriteerit olisivat 

enemmän sidottuna huojennuksen hyväksyttävään tarkoitukseen. 

 

 5.2 Peltojen vuokraustilanteet 
 

Ongelmallisempi pohdinta on edessä peltojen vuokraamista koskevissa tapauksissa. Jos 

viljelytoiminta on päätoimista, siitä saadaan elanto ja se vielä työllistää muita ihmisiä, mutta 

toimintaa ei harjoitakaan verovelvollinen vaan verovelvolliselta pellot vuokrannut taho, 

onko huojennusta perusteltua myöntää verovelvolliselle? Kuten tutkimuksessa on havaittu, 

oikeuskäytäntö huojennuksen myöntämisessä pellonvuokraustapauksissa on ristiriitaista. 

Ristiriitainen ja epävarma oikeustila on jo itsessään arveluttavaa yhdenvertaisuuden 

toteutumisen kannalta. Jotta yhdenvertaisuus toteutuu, tulisi huojennukseen myöntämiselle 

olla selkeät raamit ja reunaehdot. Epäselvä oikeustila johtaa siihen, että riski verovelvollisten 

erilaiseen ja epäyhdenvertaiseen kohteluun kasvaa. 

 

Raamit huojennuksen myöntämiselle peltojen vuokraustilanteissa tulisi siis asettaa, mutta 

minkälaiset raamit parhaiten edistäisivät yhdenvertaisuutta? Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 

1 momentin 2 kohdan sanamuodon mukaan huojennuksen myöntämisen edellytyksenä on, 

että verovelvollinen jatkaa maatalouden harjoittamista. Jos verovelvollinen vuokraa pellot 

edelleen, voidaanko edelleen katsoa, että verovelvollinen harjoittaa toimintaa? Yrittäjäriski 

toiminnasta siirtyy vuokraustilanteissa pitkälti peltojen vuokraajalle, eikä verovelvolliselle 
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tällöin jää muuta kuin peltojen tarjoaminen vuokralle. Joissakin tapauksissa laajojen 

peltoalueiden vuokraus voi olla verovelvolliselle vain sijoitustoimintaa ilman 

aikomustakaan osallistua maatalouden harjoittamiseen itse. Tällaisissa tapauksissa 

huojennuksen myöntäminen ei ole mielestäni yhdenvertaista. Kerrostaloasunnon perivä ja 

vuokralle laittava verovelvollinen maksaa omaisuudesta täyden veron, joten miksei 

maatilojen kohdalla voitaisi soveltaa samaa kohtelua. Osakeyhtiössäkään kukaan toinen ei 

voi verovelvollisen puolesta osallistua yritystoiminnan jatkamiseen, vaan verovelvollisen on 

jatkettava toimintaa itse. 

 

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta huojennuksen myöntäminen myös tilanteissa, joissa 

suurin osa pelloista on vuokrattuna, on ongelmallista. Jotta huojennus on hyväksyttävissä, 

tulee sillä olla hyväksyttävät perusteet. Jos perusteet ja tavoitteet ovat hyväksyttävät, mutta 

huojennuskäytäntö ei pysy linjassa perusteiden ja tavoitteiden kanssa, huojennus ei ole 

yhdenvertaisesti hyväksyttävä. Yhdenvertaisuuden parantamiseksi perusteltua voisi olla 

esimerkiksi prosenttimääräisen rajan vetäminen peltojen vuokraamiseen. Jos vaikkapa yli 

50 prosenttia peltopinta-alasta vuokrataan eteenpäin, ei huojennuksen jatkamisvaatimuksen 

katsottaisi täyttyvän eikä huojennusta myönnettäisi. Jos taas verovelvollinen jatkaa itse 

toiminnan harjoittamista vähintään 50 prosentilla peltopinta-alasta, jatkamisvaatimus 

täyttyisi ja huojennus olisi muiden edellytysten täyttyessä mahdollinen. Kun 

jatkamisvaatimus täyttyisi verovelvollisen harjoittaessa itse toimintaa ja kantaessa itse 

yrittäjäriskiä vähintään 50 prosenttisesti, voitaisiin sen katsoa olevan linjassa 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen tavoitteen ja tarkoituksen kanssa. Kun huojennuskäytäntö 

olisi linjassa huojennuksen hyväksyttävän tavoitteen ja tarkoituksen kanssa, voitaisiin 

huojennus katsoa peltojen vuokraustoiminnan osalta yhdenvertaiseksi. 

 

5.3 Alaikäiset perinnön- ja lahjansaajat 
 

Kenties kaikista suurin yhdenvertaisuusongelma sukupolvenvaihdoshuojennuksessa liittyy 

alaikäisen perimään osakeyhtiömuotoiseen maatilaan (tai muuhun osakeyhtiömuotoiseen 

yritykseen), sillä huojennusta ei myönnetä alaikäiselle. Kyse on syrjinnästä iän perusteella. 

PL 6.2 §:n syrjintäkieltosäännöksessä ikä on lueteltu nimenomaisena kiellettynä 

syrjintäperusteena. Tilanteessa, jossa erottelu perustuu tällaiseen henkilöön liittyvään 

syyhyn kuten ikä, on erilaisen kohtelun perusteluvaatimus erityisen korkealla.174 Perusteluita 

 
174 Nykänen 2017, s. 233. 
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alaikäisten rajaamiselle huojennuksen ulkopuolelle nimenomaan osakeyhtiömuotoisen 

maatilan tapauksissa ei ole perintö- ja lahjaverolain esitöissä esitetty, eikä tällaista rajausta 

kenties perintö- ja lahjaverolaissa ole tarkoitettukaan. Rajaus on tullut 

osakeyhtiölainsäädännöstä, jota korkein hallinto-oikeus on alaikäistä perijää ja lahjansaajaa 

koskevissa tapauksissa soveltanut. Sukupolvenvaihdoshuojennuksen myöntäminen 

alaikäiselle maatilaosakeyhtiön jatkajalle perimystilanteissa on yhdenvertaisuuden 

näkökulmasta välttämätön uudistus perintö- ja lahjaverolakiin. Nykyisellään alaikäisten 

erilainen kohtelu on räikeästi perustuslain 6.2 §:n syrjintäkiellon vastaista. 

 

5.4 Arvostamiskysymykset 
 

Varojen arvostamiseen liittyvät kysymykset ovat myös merkittävä huojennuksen 

yhdenvertaisuutta vähentävä tekijä. Sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltuessa 

huojennettava varallisuus arvostetaan 40 prosenttiin varojen arvostamisesta annetun lain 

mukaisesta arvosta. Lähtökohtaisesti verotuksessa omaisuus arvostetaan käypään arvoon eli 

todennäköiseen luovutushintaan.175 Huojennetulla arvolla laskettuna perintö- ja lahjaveron 

määrän voidaan keskimääräisesti sanoa laskevan yhteen kymmenesosaan verrattuna siihen, 

mitä se olisi käyvillä arvoilla laskettuna.176 Huojennuksen tarkoituksena toki on, että 

maksettava vero pienenee. Kun huojennuksella on hyväksyttävä tavoite, pienempi vero on 

myös perusteltu eikä se loukkaa verovelvollisten yhdenvertaisuutta. Huojennuksen 

laskemistapa ja määrä eivät kuitenkaan saa olla kohtuuttomia suhteessa huojennuksella 

tavoiteltuun päämäärään.  

 

Kun sukupolvenvaihdoshuojennuksen piiriin kuuluvan varallisuuden arvostussääntöjä 

esitettiin vuonna 2008 muutettavaksi siten, että varat arvostettaisiin 20 prosenttiin 

arvostuslain mukaisesta arvosta 40 prosentin sijaan177, esitys vedettiin lopulta pois 

eduskunnasta.178 Syynä poisvedolle lienee se, perustuslakivaliokunnan 

asiantuntijakuulemisissa katsottiin esityksen olevan mahdollisesti 

yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Tästä syystä esitys vedettiin pois ennen 

perustuslakivaliokunnan virallista lausuntoa.179 On siis todennäköistä, että hallituksen esitys 

 
175 Wikström 2008, s. 159. 
176 Niskakangas 2011, s. 140. 
177 HE 53/2008 vp, s. 1. 
178 PeVP 84/2008 vp, s. 1. 
179 Nykänen 2017, s. 241 alaviite 88. 
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huojennuksen suurentamisesta olisi joka tapauksessa tyssännyt perustuslakivaliokuntaan, 

mikäli sitä ei olisi vedetty pois ennen lausuntoa.  

 

Koska sukupolvenvaihdoshuojennuksen arvostamissäännöistä tai ylipäätään 

sukupolvenvaihdoshuojennuksesta ei ole ainakaan toistaiseksi olemassa 

perustuslakivaliokunnan lausuntoa, jää vain arvailun varaan, missä perustuslakivaliokunnan 

”kipuraja” huojennuksen suuruudesta menisi. Hyväksyisikö perustuslakivaliokunta 

esimerkiksi nykyisen 40 prosentin arvostamissäännön vai katsoisiko se sen loukkaavan 

yhdenvertaisuusperiaatetta? On mahdollista, että Suomen perintöverokeskustelu etenee 

kansainvälisen kehityksen mukana suuntaan, jossa epäyhtenäisiin arvostussääntöihin 

suhtaudutaan kriittisesti. Itävallassa perintöverosta luovuttiin vuonna 2008, kun Itävallan 

perustuslakituomioistuin katsoi varojen epäyhtenäisten arvostussääntöjen aiheuttavan 

verovelvollisten eriarvoista kohtelua ja olevan täten perustuslain vastaisia. Samankaltaista 

varojen arvostamisen epäyhtenäisyyteen liittyvää keskustelua on käyty myös Saksassa.180  

 

 

5.5 Yhteenveto 
 

Yhteenvetona voidaan todeta, että perintö- ja lahjaverolain maatiloja koskeva 

sukupolvenvaihdoshuojennus ei kaikilta osin ole perustuslaillisen yhdenvertaisuuden 

mukainen. Tutkimuksessa havaitut yhdenvertaisuusongelmat liittyvät alaikäisten syrjivään 

kohteluun huojennuksen myöntämisessä PL 6.2 §:n vastaisesti, huojennuksen sinänsä 

yhdenvertaisuuden näkökulmasta hyväksyttävien perusteluiden ja tavoitteiden osittaiseen 

ristiriitaan huojennuskäytännön kanssa (sivutoimiset viljelijät, peltojen vuokraus) sekä 

huojennuksen piiriin kuuluvan omaisuuden huomattavasti erilaiseen arvostamiseen 

verrattuna huojennuksen piiriin kuulumattomaan omaisuuteen. Kuten aiemmin 

tutkimuksessa on tullut esiin, verolainsäädäntöä pidetään alueena, jossa perusoikeuksien 

rajoja voidaan venyttää kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatiman veropolitiikan 

toteuttamiseksi. Kuitenkaan vero-oikeus ei ole lohko, jota perusoikeudet ja vaatimus 

yhdenvertaisuudesta ei koske. Tässä tutkimuksessa havaittuja maatilan sukupolvenvaihdosta 

koskevia yhdenvertaisuuspuutteita ei tule katsoa läpi sormien. Yhdenvertaisuuspuutteita on 

ryhdyttävä korjaamaan, ja mikäli poliittista sopua korjauksien tavasta ei synny, on 

 
180 Linnakangas – Juanto 2016, s. 91. 
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vaihtoehtona koko perintö- ja lahjaverolain kumoaminen. Sukupolvenvaihdoshuojennuksen 

ja tätä kautta koko perintö- ja lahjaverolain tulevaisuuden näkymiä pohditaan lyhyesti 

seuraavaksi tutkielman viimeisessä luvussa. 

 

6. Lopuksi 

 
Tässä tutkielmassa on tutkittu perustuslaillisen yhdenvertaisuuden ja maatilan 

sukupolvenvaihdoshuojennuksen sisältöä ja vastattu kysymykseen siitä, mitä ne ovat. 

Lopulta tutkielmassa on havaittu sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksissä olevan 

yhdenvertaisuuspuutteita ja täten todettu maatilojen sukupolvenvaihdoshuojennuksen 

olevan osin perustuslaillisen yhdenvertaisuuden vastainen. Jotta tutkielman anti ei jää vain 

ongelmien osoittamiseen, on lopuksi paikallaan sivuta lyhyesti ongelmien mahdollisia 

ratkaisuvaihtoehtoja. 

 

Yhtenä vaihtoehtona uudistaa huojennusta on esitetty euromääräisen katon asettamista 

huojennukselle.181 Euromääräinen katto ei kuitenkaan poistaisi tässä tutkimuksessa 

havaittuja yhdenvertaisuusongelmia, kuten alaikäisten syrjintää ja sitä, että huojennus 

voidaan myöntää myös sivutoimiselle viljelijälle tai peltojen vuokraajalle. Euromääräinen 

katto pienentäisi suhteellisessa veron määrässä olevaa kuilua huojennetun omaisuuden ja 

huojentamattoman omaisuuden välillä, mutta yhdenvertaisuuden paikkaajaksi siitä ei 

riittävissä määrin mielestäni ole. 

 

Perustuslakivaliokunnan kannanotto sukupolvenvaihdoshuojennussäännösten 

perustuslainmukaisuudesta selkeyttäisi sukupolvenvaihdoksen ympärillä käytävää 

yhdenvertaisuuskeskustelua. On esitetty, että mikäli perustuslakivaliokunta toteaisi 

sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevat säännökset yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisiksi, 

edessä voisi olla koko perintö- ja lahjaveroinstituution lakkauttaminen.182 Mielestäni 

perintö- ja lahjaverolain kumoamista tulisi harkita kuitenkin vasta sitten, kun ensin on 

perusteellisesti selvitetty huojennuksen uudistamisvaihtoehtoja. Jo kertaalleen vuonna 2016 

aloitettu työ huojennuksen myöntämiseksi alaikäiselle osakeyhtiömuotoisen maatilan tai 

muun yrityksen jatkajalle tulisi saattaa loppuun. Myös omaisuuden arvostussäännöksiä sekä 

 
181 Niskakangas 2011, s. 142 ja Räbinä KAA 6/2018 vp, s. 7. 
182 Nykänen 2017, s. 241–242. 
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sivutoimisten viljelijöiden ja pellonvuokraajien asemaa huojennuksen saajina tulisi 

tarkastella kriittisesti. Perintö- ja lahjaverolain kumoamista koskeneeseen 

kansalaisaloitteeseen183 antamassaan asiantuntijalausunnossa Räbinä vaati ei vain 

sukupolvenvaihdoshuojennusnormiston, vaan koko perintö- ja lahjaverolain uudistamista 

perinpohjaisesti.184 Mikäli uudistusta ei kyettäisi toteuttamaan, tulisi perintö- ja lahjaverosta 

luopua.185 

 

Ruotsissa perintö- ja lahjaverolakia koskeva luopumispäätös tehtiin vuonna 2004. Syynä 

luopumiselle oli perintöveron maksamiseen liittyvät vaikeudet, varojen arvostuksen 

epäyhtenäisyys, pienten yritysten sukupolvenvaihdoksen helpottaminen ja lain tarjoamat 

verosuunnittelumahdollisuudet, joiden avulla kannettua veroa oli mahdollisuus alentaa. 

Ruotsissa perintö- ja lahjaveroa ei enää pidetty oikeudenmukaisena.186 Muutokset 

verotuksessa vaikuttavat suoraan valtion talouteen, sillä onhan verotus valtion tärkeä 

tulonlähde. Veron kumoamisen seurauksena sukupolvenvaihdoshuojennukseen liittyvät 

yhdenvertaisuusongelmat katoavat, mutta samalla katoaa myös koko ajan vuosien saatossa 

kasvanut perintö- ja lahjaveron tuotto.  

 

Julkisen talouden kehitysnäkymät ja kestävyysskenaariot ennustelevat julkisen talouden 

tulevaisuutta. Ennustustarkkuus vaihtelee, mutta kehitysnäkymien pohjalta kaavaillaan 

myös verotuksen tulevia kehityssuuntia ja suuntaviivoja. Verotukseen kaavailtavat ja 

tehtävät muutokset heijastuvat julkisen talouden isosta kuvasta ja sen tulevaisuuden 

näkymistä.187 Nykyisessä valtiontaloudellisessa tilanteessa, jossa valtiontalous kamppailee 

koronaviruspandemian keskellä, ei ole otollista esittää kokonaisen veron kumoamista. 

Perintö- ja lahjaveron kumoaminen olisi suuri ja valtion taloutta ainakin hetkellisesti 

heikentävä uudistus. Veron kumoamisen yhteydessä luovutusvoittoverolainsäädäntöön olisi 

tehtävä muutoksia verotuloaukon paikkaamiseksi. Verojärjestelmän ollessa kokonaisuus 

perintöverolainsäädännön uudistaminen tai kumoaminen edellyttäisi seurannaismuutosten 

tekemistä myös muihin veroihin, kuten jo mainittuun luovutusvoittoveroon. Uudistustyö ei 

ole aivan pieni, kuten eivät myöskään sen taloudelliset seuraukset. 

 

 
183 Kansalaisaloite perintö- ja lahjaverosta luopumiseksi, KAA 6/2018 vp, 6.11.2017. 
184 Räbinä KAA 6/2018 vp, s. 2. 
185 Räbinä KAA 6/2018 vp, s. 3. 
186 Regeringens proposition 2004/05:25, s. 22. 
187 Niskakangas 2011, s. 143. 



 62 

Vaikka perintö- ja lahjaveron kumoaminen on yksi mahdollinen tie ulos 

yhdenvertaisuusongelmasta, on se myös valtiolle kallis ja paljon työtä vaativa. Mikäli 

poliittista tahtoa kehittää perintöverotusta löytyy, olisi kehitettävä riittävä määrä 

toteuttamiskelpoisia variaatioita perintöveron tulevaisuudesta. Variaatioissa ja 

suunnitelmissa olisi tietenkin otettava huomioon yhdenvertaisuuden toteutuminen, jottei 

uusissa kehitysehdotuksissa toisteta jo kertaalleen tehtyjä ja havaittuja virheitä. Myös 

Myrsky on korostanut, ettei suuria uudistuksia pidä ottaa käyttöön ennen kuin uudistuksesta 

ja sen vaikutuksista on kerätty riittävästi asianmukaista tutkimustietoa.188 Myrsky käyttää 

uudistusajatuksesta termiä ”onnellisuuspilleri”189, sillä uudistus on tie onneen ja ulos 

aiemmista ongelmista. Heti perään hän kuitenkin varoittaa onnellisuuspillerin 

muuttumisesta ”myrkkypilleriksi”190. Tällä hän tarkoittanee uuden ja puutteellisesti tutkitun 

uudistuksen toteuttamisvaiheessa tai pian sen jälkeen ilmeneviä ongelmia, joita ei osattu 

ennustaa tai odottaa. 

 

Niin kutsutun myrkkypilleriskenaarion välttämiseksi on välttämätöntä tutkia perintöveron 

tulevaisuutta huolellisesti. Etenkin kun on kysymys yhdenvertaisuuteen voimakkaasti 

vaikuttavasta asiasta, kiireelle ja huolimattomuudelle ei ole sijaa. Jälleen Myrskyn ajatusta 

lainaten ihmiskuntaa ei voida käyttää koelaboratoriona ja testailla uudistuksien 

vaikutuksia.191 Kokeilunomainen perintöveron poisto tai kevennys vain osalle 

verovelvollisista tyssäisi luultavasti jo perustuslakivaliokuntaan.  

 

Se, kuinka pitkään yhdenvertaisuuden loukkaukset perintö- ja lahjaverolaissamme voidaan 

hyväksyä, on pitkälti kiinni poliittisesta tahdosta. Ongelmat voidaan tuoda oikeustieteellisen 

tutkimuksen avulla esille ja niihin voidaan myös esittää ratkaisuja, mutta lopulta avaimet 

muutokseen ovat lainsäätäjän käsissä. Tutkimustuloksilla ei voida muuttaa asiaintilaa ilman 

poliittista tahtoa muutokseen. Perintö- ja lahjaverolaki on tärkeä osa verojärjestelmäämme, 

mutta ei kuitenkaan niin keskeinen tai ratkaiseva, etteikö siitä luopumisesta voitaisi 

vakavasti keskustella.192 Perintö- ja lahjaveron on yhdenvertaisuuskysymyksiin viitaten 

poistanut muun muassa Ruotsi ja Itävalta. Myös Saksassa perintöveron 

arvostamiskysymyksiä on tarkasteltu hyvin kriittisesti nimenomaan yhdenvertaisuuden 

 
188 Myrsky 1997, s. 309. 
189 Ibid. 
190 Ibid. 
191 Ibid. 
192 Immonen KAA 6/2018 vp, s. 5. 
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kannalta. Onko Suomi valmis liittymään tähän joukkoon ja näyttämään, että se ottaa 

yhdenvertaisuuskysymykset huomioon kaikilla oikeudenaloilla, myös verotuksessa? 
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