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Yritystoiminnan harjoittamiseen kohdistui muutos, kun heinäkuussa 2019 poistui osakeyh-
tiötä koskeva 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus. Osakeyhtiölain muutoksella pyri-
tään helpottamaan ilman henkilökohtaista vastuuta tapahtuvaa mikro- ja pienyritystoimin-
taa. Muutoksen odotetaan alentavan aloittelevan yrittäjän kynnystä valita osakeyhtiö yksi-
tyisen elinkeinoharjoittamisen sijaan. 
 
Tämän työn tavoitteena on tutkia osakeyhtiötä ja yksityistä elinkeinoharjoittajaa ja vertailla 
niiden ominaisuuksia yksityisyrittäjän näkökulmasta. Työssä vertailu on rajattu koskemaan 
tyypillisiä yritysmuodon valintaan liittyviä tekijöitä, joita ovat yritysmuodon juridinen asema, 
perustaminen, pääoman tarve, vastuut, verotus, voiton käyttö sekä toiminnan myynti ja lo-
pettaminen. Teoriaosuudessa luodaan tietoperusta, jota tutkimuksessa sovelletaan. Poh-
dinnassa arvioidaan tuloksia sekä omaa oppimista. 
 
Opinnäytetyön tarkoitus on olla tiivis ja selkeä tietopaketti sekä uusille yrittäjille että muille 
aiheesta kiinnostuneille, jotka puntaroivat yksityisen elinkeinoharjoittamisen ja osakeyhtiön 
välisiä eroja. Aihepiirin ollessa niin laaja, on tutkimusta pyritty rajaamaan olennaisimpiin 
yritysmuodon valintaan vaikuttaviin tekijöihin. Tutkimuksessa käy ilmi, että yksityinen elin-
keinoharjoittaja ja osakeyhtiö eroavat toisistaan laajasti. Erityisesti yritysmuotojen juridiset 
lähtökohdat luovat perustan aiheen syvemmälle tarkastelulle. 
 
Yksityinen elinkeinoharjoittaminen on asianmukainen yritysmuoto, kun yritystoiminta on 
kohtuullisen pientä ja riippuu vahvasti yrittäjän omasta työpanoksesta. Yritystoiminnan kas-
vaessa voi yritykselle kertyä varallisuutta, jota yrittäjä haluaa säilyttää erillään henkilökoh-
taisesta omaisuudestaan. Tässä tilanteessa osakeyhtiön tarjoamat ratkaisut erityisesti voi-
ton käytön ja tulojen jaksottamisen suhteen voivat soveltua yrittäjälle paremmin.  
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1 Johdanto 

Yrittäjä joutuu yritystään perustaessa puntaroimaan, minkä yritysmuodon valitsee liiketoi-

minnalleen. Vuonna 2017 Suomessa perustettiin 30 210 yritystä (Patentti- ja rekisterihalli-

tus 2019; Tilastokeskus 2019). Tammikuussa 2019 Suomen kaupparekisterissä oli yh-

teensä 611 608 toimivaa yritystä. Tästä määrästä osakeyhtiöitä oli 272 084 (44,5 prosent-

tia) ja yksityisiä elinkeinoharjoittajia 208 599 (34,1 prosenttia). Kolmanneksi suurin yritys-

muoto oli asunto-osakeyhtiö 88 014 (14,4 prosenttia) yrityksellään. Muita määrältään vä-

hemmän toiminnassa olevia yritysmuotoja ovat esimerkiksi kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö 

ja osuuskunta.  

 

Opinnäytetyössä vertaillaan yritystä perustavan yksityisyrittäjän näkökulmasta osakeyh-

tiötä ja yksityistä elinkeinoharjoittajaa. Opinnäytetyössä yksityisyrittäjällä tarkoitetaan yksin 

liiketoimintaa harjoittavaa henkilöä. Yritystä perustaessa yritysmuodon päättäminen on 

yksi ensimmäisistä ratkaistavista asioista. Vertailu eri yritysmuotojen välillä voi olla uudelle 

yrittäjälle haastavaa sekä aikaa kuluttavaa. 

 

Osakeyhtiön ja yksityisen elinkeinoharjoittajan vertaileminen on aiheena varsin ajankohtai-

nen. Osakeyhtiön perustamiseen vaadittu 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistui 

heinäkuussa 2019. Vähimmäispääoman poistumisen tarkoitus on helpottaa ilman henkilö-

kohtaista vastuuta tapahtuvaa pienyrittämistä. Muutos tuo osakeyhtiön perustamisen yhä 

lähemmäs yksityisen elinkeinoharjoittamisen perustamisen helppoutta. Muutos mahdollis-

taa myös olemassa olevien osakeyhtiöiden alentaa heidän osakepääomaansa. (Oikeus-

ministeriö 2019.) 

 

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää yksityisen elinkeinoharjoittajan ja osakeyhtiön tär-

keimpiä ominaisuuksia sekä vertailla niitä keskenään yritystä perustavan yksityisyrittäjän 

näkökulmasta. Rajaus yritysmuotojen suhteen on kohdistettu osakeyhtiöön ja yksityiseen 

elinkeinoharjoittajaan, koska ne ovat kaksi selkeästi yleisintä yritysmuotoa. Yksityisestä 

elinkeinoharjoittajasta käytän jatkossa myös sanoja toiminimiyrittäjä ja toiminimiyrittämi-

nen. Yhden hengen osakeyhtiön yrittäjään tulen jatkossa viittaamaan myös osakeyhtiöyrit-

täjänä. 

 

Yksityinen elinkeinoharjoittaja ei ole juridisesti yritysmuoto, vaan liiketoiminnan harjoittami-

sensa ilmoittanut henkilö, joka on liittynyt asiaan kuuluviin rekistereihin ja saanut toimin-
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nalleen y-tunnuksen. Yksityiseen elinkeinoharjoittamiseen usein viitattu yleiskielellinen il-

maisu ”toiminimi” tarkoittaa juridisesta näkökulmasta minkä tahansa elinkeinoharjoittajan 

toiminnassaan käyttämää nimeä, esimerkiksi ”Nokia Oyj” tai ”KONE Oyj”.  

 

Osakeyhtiötä ja yksityistä elinkeinoharjoittamista tarkastellaan yrityksen juridiseen ase-

maan, perustamiseen, pääoman tarpeeseen, vastuuseen, verotukseen, voiton käyttöön 

sekä yrityksen lopettamiseen ja myyntiin liittyvistä näkökulmista. Opinnäytetyössä tapah-

tuva toiminimiyrittämisen ja osakeyhtiön vertailu on rajattu näihin samoihin näkökulmiin. 

Johdannossa esiteltyihin käsitteisiin ja niiden määrittelyyn palataan teoriaosuudessa tar-

kemmin. 

 

1.2 Opinnäytetyön rakenne ja menetelmä 

Opinnäytetyössä käsitellään ensin aiheeseen liittyvä teoriaosuus, jossa esitellään ensin 

yleisimmät yritysmuodot ja niiden tyypillisimmät ominaisuudet. Tämän jälkeen otetaan mit-

tavampaan tarkasteluun opinnäytetyön aiheen kannalta merkittävimmät yritysmuodot eli 

osakeyhtiö ja yksityinen elinkeinoharjoittaja. Tämän jälkeen seuraa empiirinen osuus. 

 

Empiirisessä osuudessa yritysmuotojen valinnan kannattavuutta tarkastellaan tyypillisistä 

yritysmuodon valintaan vaikuttavista näkökulmista. Näitä näkökulmia ovat yritysmuotojen 

juridiseen asemaan, perustamiseen, pääoman tarpeeseen, vastuisiin, verotuksellisiin seik-

koihin sekä yrityksen myyntiin ja lopettamiseen liittyvät asiat. 

 

Tutkimus toteutetaan laadullista, eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Lopun 

pohdintaosiossa tarkastellaan tuloksia ja analysoidaan niiden hyödynnettävyyttä. Tämän 

lisäksi tehdään johtopäätökset sekä arvioidaan omaa opinnäytetyöprosessin aikaista oppi-

mista ja tehdään jatkotutkimusehdotus. 
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2 Yritysmuodot 

Yritysmuodolla tarkoitetaan harjoitettavan yrityksen juridista eli lainopillista muotoa. Yksi-

tyinen elinkeinoharjoittaja on yritysmuoto, joka sopii hyvin yksin toimivalle yrittäjälle. Kom-

mandiittiyhtiötä ja avointa yhtiötä kutsutaan henkilöyhtiöiksi. Henkilöyhtiöitä perustaessa 

tarvitaan aina ainakin kaksi henkilöä. Osakeyhtiö ja osuuskunta toimivat monesti yritys-

muotona useiden henkilöiden yrityksessä, mutta ne voi perustaa myös yksin. Yksin perus-

tettaessa osuuskunnan ja osakeyhtiön hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. (Ho-

lopainen 2019, 20.) 

 

2.1 Yleisimmät yritysmuodot 

Osakeyhtiö ja yksityinen elinkeinoharjoittaja ovat kaksi selkeästi yleisintä yritysmuotoa 

Suomessa. Suomen kaupparekisteriin tammikuussa 2019 kirjatuista 611 608 yrityksestä 

272 084 oli osakeyhtiöitä ja 208 599 toiminimiyrittäjää (Patentti- ja rekisterihallitus 2019). 

Yhdessä nämä kattavat 78,6 prosenttia koko Suomen yrityksistä. Seuraavaksi suurimpia 

yritysmuotoja olivat asunto-osakeyhtiö 88 014 yrityksellä, kommandiittiyhtiö 26 820 yrityk-

sellä, avoin yhtiö 9 537 yrityksellä sekä osuuskunta 4 276 yrityksellä. 

 

2.2 Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä 

Yritysmuotoa valittaessa on otettava useita erilaisia tekijöitä huomioon. Yritysmuodon 

päättämiseen vaikuttaa esimerkiksi perustajien lukumäärä, pääoman tarve, yritysoikeudel-

linen vastuu, toiminnan joustavuus, voitonjako sekä yrityksen säilymiseen ja laajentumi-

seen liittyvät asiat. (Holopainen 2019, 20.) 

 

Kun liiketoimintaa harjoittaa vain yksi henkilö, yksityisenä elinkeinoharjoittajana toimimi-

nen on kaikkein helpointa. Niin sanotut henkilöyhtiöt, eli avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö, 

vaativat useamman kuin yhden yhtiömiehen. Osakeyhtiö ja osuuskunta ovat vaihtoeh-

toina, kun yritystä on perustamassa monia ihmisiä. Osakeyhtiö ja osuuskunta voivat olla 

myös yhden henkilön yritysmuotoja, mutta tällöin niiden hallituksissa on kuitenkin oltava 

yksi varajäsen. Osuuskuntaan voi jäsenien ohella kuulua myös pelkkiä osuuksien ja osak-

kaiden omistajia. Pelkästään osuuksia tai osakkeita omistamalla ei saada äänioikeutta 

osuuskunnassa. (Holopainen 2019, 20.) 
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2.2.1 Pääoman tarve 

Pääoman tarve on yksi keskeisistä yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä. Pää-

oman tarpeeseen vaikuttavat muun muassa yrityksen ominaisuudet sekä yritysmuoto. Yk-

sityinen elinkeinoharjoittaminen, eli toiminimiyrittäminen on yleisintä silloin, kun pääomalle 

ei ole suurta tarvetta. Osakeyhtiö on tyypillisempi yritysmuoto alalla, jossa yrityksen pää-

oman tarve on runsaampi. Henkilöyhtiöt, avoin yhtiö sekä kommandiittiyhtiö, voidaan pe-

rustaa pelkän työpanoksen varassa. Kommandiittiyhtiössä äänettömältä yhtiömieheltä 

vaaditaan hänen yhtiöönsä sijoittama omaisuuspanos. (Holopainen 2019, 20.) 

 

Yksityisen osakeyhtiön osakepääoman minimimäärä heinäkuuhun 2019 asti oli 2 500 eu-

roa. Julkisen osakeyhtiö vähimmäisosakepääoman suuruus on 80 000 euroa. Heinä-

kuussa 2019 tuli voimaan osakeyhtiölakiin liittyvä muutos, jonka myötä yksityiseltä osake-

yhtiöltä poistui sen 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus. Tämä uudistus mahdollistaa 

yksityisen osakeyhtiön perustamisen täysin ilman vähimmäispääomaa. (Holopainen 2019, 

20.) 

 

Osuuskunnalla ei ole laissa säädettyä vaatimusta minimipääomalle, mutta sillä on varara-

hasto (Osuuskuntalaki 16 luku 7 §). Heinäkuussa 2019 tulleen osuuskuntalain muutoksen 

myötä poistui osuuskunnan vararahastointivelvollisuus. Ennen lakimuutosta taseen näyt-

tämästä tilikauden voitosta oli ohjattava viisi prosenttia vararahastoon. Tästä voitosta en-

sin vähennettiin mahdolliset taseen näyttämät aikaisempien tilikausien tappiot. Osuuskun-

nan vararahasto oli kasvatettava vähintään 2 500 euron suuruiseksi. (Eduskunta 2019; 

Holopainen 2019, 20.) 

 

2.2.2 Vastuu 

Yritysmuodon valintaan vaikuttaa myös vastuuseen liittyvät asiat. Toiminimiyrittäjä vastaa 

kaikista hänen yritystoiminnassansa syntyneistä velvoitteistaan kaikella omaisuudellaan. 

Samankaltainen vastuujärjestelmä on myös avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä. 

Henkilöyhtiössä korostuu yhtiökumppanin valinta, koska kaikki yhtiömiehet voivat tehdä 

yhtiön puolesta sitoumuksia. Kommandiittiyhtiössä vastuu rajoittuu kuitenkin vain vastuun-

alaisiin yhtiömiehiin. Osakeyhtiössä osakas vastaa yrityksessä vain hänen sijoittamallaan 

pääomapanoksella. Monesti yrityksen toiminnan alkuunpanossa osakkaat kuitenkin takaa-

vat yrityksen luottoja myös omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan. (Holopainen 2019, 

20-21.) 
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2.2.3 Verotus 

Henkilöverotuksella tarkoitetaan luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien maksamia ve-

roja. Suomessa on henkilöverotuksen suhteen ollut vuodesta 1993 asti ollut käytössä eriy-

tetty tuloverojärjestelmä, jossa veronalainen tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Ansio-

tuloista maksetaan valtion lisäksi myös kunnallisveroa, sairasvakuutusmaksua sekä kirk-

koon kuuluvat kirkollisveroa. Palkkatulosta maksetaan lisäksi palkansaajan työttömyysva-

kuutusmaksu sekä työntekijän eläkemaksu. Pääomatuloista ei makseta pääomaveron li-

säksi muita maksuja. Elinkeinoverotuksen alaisia ovat liikkeenharjoittajat, ammatinharjoit-

tajat, yhteisöt ja yhtymät (sekä niiden osakkaiden verotus) sekä maa- ja metsätalous. 

(Valtiovarainministeriö 2019.) 

 

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen muiden yhteisöjen, kuten osuuskunnan, tapaan. 

Osakeyhtiölle vahvistetaan verotettava tulo, josta yhteisön tulovero on 20 prosenttia. Osa-

keyhtiöiden verotuksessa on eri tulolähteitä. Osakeyhtiöllä voi olla muun muassa osinko-, 

korko ja vuokratuottoja, jotka kuuluvat eri tulolähteeseen kuin elinkeinotoiminnasta synty-

vät tulot. (Tomperi 2014, 45.) Tulolähdejako poistuu yhteisöjen osalta verovuoden 2020 

alusta alkaen (Verohallinto 2019). 

 

Osakeyhtiöiden jakamat osingot ovat osakkeenomistajilleen kokonaan tai osittain ve-

ronalaista tuloa. Yhteisöjen osingot voivat olla täysin verovapaita. Luonnollisilla henkilöillä 

osinkotulot ovat ansio- tai pääomatuloa. Verotukseen vaikuttaa, ovatko osingot yksityi-

sestä vai julkisesta, eli arvopaperipörssissä noteeratusta yhtiöstä. Verotukseen vaikuttaa 

myös, onko osingon saaja luonnollinen henkilö, yksityinen yhtiö tai julkinen yhtiö. (Tomperi 

2014, 45.) 

 

Yksityinen elinkeinoharjoittaja on luonnollinen henkilö ja häntä verotetaan sellaisena kaik-

kien hänen pääoma- ja ansiotulojensa perusteella. Toiminimiyrittäjän elinkeinotoiminnan 

nettovarallisuudesta lasketaan 20 % pääomatulo-osuus. Pääomatulo-osuuden ylittävä 

summa on ansiotuloa. Pääomatulo-osuus yrityksen nettovarallisuudesta voidaan laskea 

toiminimiyrittäjän pyynnöstä myös 10 %:n mukaan tai yritystulo voidaan katsoa myös ko-

konaan ansiotuloksi. Toiminimiyrittäjä voi käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen laskies-

saan itselleen edullisimman vaihtoehdon verojen suhteen. (Tomperi 2014, 30.) 

 

Elinkeinoyhtymät, esimerkiksi avoimet ja kommandiittiyhtiöt, eivät ole erillisiä verovelvolli-

sia (Tuloverolaki 16 §). Niille vahvistetaan tulos elinkeinotoiminnasta, mikä jaetaan aikai-

sempien verovuosien tappiot vähennettynä osakkaille sen perusteella, millaiset osuudet 

he omistavat yhtiön tuloista. Elinkeinoyhtymien tappiot vähennetään elinkeinotoiminnan 
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tuloksista tulevilta verovuosilta. Vaikka elinkeinoyhtymä purkautuisi tai lopettaisi toimin-

tansa, elinkeinotoiminnan tappioita ei silti vähennetä osakkaan tulosta. (Tomperi 2014, 

36.) 

 

Henkilöyhtiön verotettavasta tuloksesta osakkaan osuus on joko pääoma- tai ansiotuloa 

tai molempia. Henkilöyhtiöstä saadut tulot lisätään osakkaan muihin ansio -ja pääomatu-

loihin. Verotettavat tulot jaetaan pääoma- ja ansiotuloiksi äänettömien ja vastuunalaisten 

yhtiömiesten suhteen samalla periaatteella. Yhtiömiehen pääomatulo-osuuden laskenta-

peruste saadaan laskemalla henkilöyhtiön nettovarallisuus sekä 30 % 12 kuukautta tilin-

päätöstä edeltäneistä ennakonpidätyksen alaisista palkoista. Laskentaperusteesta 20 % 

verotetaan pääomatulona. Yhtiömiehen ollessa osakeyhtiö, kohdistuu tuloon pääoma- ja 

ansiotulojen sijaan 20 %:n yhteisövero. (Tomperi 2014, 36.) 

 

Työtulojen veroprosentilla, eli palkansaajan tuloveroasteella tarkoitetaan osuutta, joka on 

kullakin tulotasolla maksettava palkasta tuloveroihin ja veronluonteisiin maksuihin. Margi-

naaliveroprosentti kertoo verojen määrän kasvun tietyltä palkkatasolta. Esimerkiksi, jos 

40 000 euroa vuodessa tienaavan henkilön tulot kasvavat 100 euroa, siitä summasta ve-

rotetaan 47,2 euroa. Tällöin marginaaliveroprosentti on 47,2 %. Veronmaksajien Keskus-

liitto on laatinut laskelmia palkansaajan veroprosenteista eri tulotasoilla. Esimerkkilaskel-

missa on otettu huomioon Verohallinnon keräämät tuloverot, eli valtion tulovero, kunnallis-

vero, yleisradiovero, kirkollisvero, sairasvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksut. 

Tämän lisäksi on myös huomioitu palkasta pidätettävät pakolliset veronluonteiset työttö-

myysvakuutus- ja työeläkemaksut. Työeläkemaksuissa ei ole huomioitu 53-62-vuotiaiden 

korotusosuutta. (Veronmaksajien Keskusliitto, 2019.) Seuraavassa taulukossa on esitetty 

Veronmaksajien laskelmia palkansaajien tuloveroista ja marginaaliveroprosenteista eri tu-

lotasoilla: 
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Kuva 1. Veronmaksajien Keskusliiton esimerkkilaskelma palkansaajan tuloveroasteesta 

 

Laskelmat ovat tehty keskimääräisiä kirkollis- ja kunnallisveroprosentteja käyttäen. Laskel-

missa on automaattisesti huomioitu verottajan palkkatuloihin kohdistuvat vähennykset, ku-

ten ansiotulovähennys, kunnallisverotuksen perusvähennys, työtulovähennys sekä tulon-

hankkimisvähennys. Vuositulo on laskettu lomarahat huomioiden kerrottuna kuukausi-

palkka 12,5:llä. (Veronmaksajien Keskusliitto, 2019.) Seuraavassa kuvassa on esitetty an-

siotulosta suoritettavan progressiivisen tuloveron asteikko: 

 

Kuva 2. Progressiivinen tuloveroasteikko (Verohallinto 2019) 
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Osakeyhtiö ja yksityinen elinkeinoharjoittaminen eroavat toisistaan verotuksen suhteen 

paljon. Tilanteessa, jossa toiminimiyrittäjän tuloveroaste alkaa kohoamaan yli 30 prosentin 

yläpuolelle, on pidetty yleisenä nyrkkisääntönä, että yritysmuodon muuttaminen voisi olla 

kannattavaa verotuksellisesta näkökulmasta. (Ukko 2019.) 

  

2.2.4 Joustavuus 

Yritysmuodon valinta vaikuttaa olennaisesti yrityksen päätöksentekoon ja toiminnan jous-

tavuuteen. Toiminimiyrittäjän on mahdollista tehdä yritykseen liittyviä ratkaisuja nopeasti 

ja itsenäisesti. Osakeyhtiön päätökset tehdään yhtiökokouksen kautta. Osuuskunnassa 

vastaavanlaista päätösvaltaa käyttää osuuskunnan kokous. Mikäli osakeyhtiön osakkaat 

tai osuuskunnan jäsenet ovat yksimielisiä, he voivat tehdä asiasta päätöksen ilman eril-

listä yhtiökokousta tai osuuskunnan kokousta. Tällainen järjestely on joustavampi osakas-

määriltään pienissä osakeyhtiöissä ja jäsenmääriltään pienissä osuuskunnissa. Henkilö-

yhtiöt, osakeyhtiöt ja osuuskunnat voivat nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja hoitaa 

yrityksessä päivittäiset juoksevat asiat. (Holopainen 2019, 20-21.) 

 

Osuuskunta on ominaisuuksiltaan joustava. Osuuskunta voi yhdellä jäsenellä toimia toimi-

nimiyrittäjän tai yhden osakkaan osakeyhtiön tapaan. Kahdella jäsenellä osuuskunta voi 

korvata avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. (Holopainen 2019, 20-21.) 

 

2.2.5 Yrityksen jatkuminen ja kasvattaminen 

Yritysmuodoista yksityinen elinkeinoharjoittaja on kaikkein haavoittuvaisin, mitä tulee yri-

tyksen jatkuvuuteen. Yrityksen jatkuvuudesta tulee ongelma, jos toiminimiyritykselle ei olla 

suunniteltu jatkajaa ja nykyinen yrittäjä esimerkiksi kuolisi äkillisesti. Henkilöyhtiöissä on 

mahdollista luovuttaa yhtiömiehien osuuksia. Yhtiösopimuksessa määrätty lupa tai muiden 

yhtiömiesten suostuminen ovat kuitenkin edellytyksiä osuuksien luovutuksille. Osuuskunta 

on yritysmuotona joustavimpia jäsenyysjärjestelmänsä ansiosta. Osuuskunnasta jäsenet 

voivat helposti erota tai liittyä siihen. Tämän ansiosta osuuskunta on yritysmuotona hyvä, 

jos haluaa yritykseen kumppaneita vielä perustamisen jälkeenkin. (Holopainen 2019, 20-

21.) 

 

Mikäli yhtiöjärjestys ei ole erikseen asiaa rajoittanut, osakeyhtiön osakkeenomistaja voi 

myydä rajoittamattomasti osakkeitaan. Osakeyhtiö voi luovuttaa osakkeitaan tai järjestää 

osakeannin. Maksuttomassa osakeannissa osakeyhtiö antaa osakkeita maksuttomasti ja 

maksullisessa osakeannissa se antaa osakkeita maksua vastaan. (Holopainen 2019, 22.) 
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2.2.6 Voitonjako 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan tuottama voitto menee suoraan yrittäjän ja hänen per-

heensä käyttöön. Toiminimiyrittäjä vastaa itse myös mahdollisista tappioista. Henkilöyhti-

öissä yhtiömiehet sopivat voittoihin ja tappioihin liittyvät perusteet. (Holopainen 2019, 22.) 

Kommandiittiyhtiössä jaetaan voitosta aluksi äänettömille yhtiömiehille, jos ei muuta ole 

sovittu. Äänettömät yhtiömiehet saavat sovittua korkoa heidän yrityksellensä antamalleen 

sijoitukselle. Kun tämä korko on maksettu, loput voitoista jaetaan tasaisesti vastuunalai-

sille yhtiömiehille. (Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 2 luku 9 §.) 

 

Osinko on osakeyhtiön tapa jakaa voittoa. Jaettavien osinkojen on oltava yhtiön vapaata 

omaa pääomaa. Siitä vähennetään varat, joita ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaeta sekä 

mahdolliset kehitysmenot, joita on merkitty kirjanpitolain osoittamalla tavalla taseeseen. 

(Osakeyhtiölaki 13 luku 1 §.) 

 

Osuuskunnan tarkoituksena voiton tuottamisen sijaan on harjoittaa taloudellista toimintaa 

osuuskunnan jäsenien taloudenpitoa ja elinkeinoa varten. Osuuskunnan ylijäämää on ker-

rytettävä vararahastoon vähintään 2 500 euroa. Tämä vararahastointivelvoite kuitenkin 

poistui osuuskuntalakimuutoksen myötä heinäkuussa 2019. Osuuskunnan ylijäämää saa-

daan jakaa vain, mikäli säännöissä on niin määrätty. Osuuskunnan ylijäämää jaetaan sen 

perusteella, kuinka paljon jäsenet ovat käyttäneet osuuskunnan palveluita hyväkseen. 

(Holopainen 2019, 22.) 

 

2.3 Osakeyhtiö 

Osakeyhtiö on Suomen yleisin yritysmuoto. Se kattoi 2.1.2019 kaupparekisteriin merkityllä 

272 084 yhtiöllään noin 44 prosenttia kaikista Suomen yrityksistä. (Patentti- ja rekisterihal-

litus 2019.) Osakeyhtiön toimintaa säätelee osakeyhtiölaki (OYL 1 luku 1 §). Luonteeltaan 

osakeyhtiö on pääomayhtiö, joka saa alkunsa, kun osakeyhtiö on rekisteröity kaupparekis-

teriin (Tomperi 2017, 116). Pääomayhtiö ja sen osakkaat vastaavat toiminnastaan ja vel-

voitteistaan lähtökohtaisesti vain yhtiöön sijoitetulla pääoman määrällä (Suomen Yrittäjät, 

2019). Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa yhtiön omistajille, mikäli yh-

tiöjärjestyksessä ei ole muutoin määrätty (OYL 1 luku 5 §). Osakeyhtiön on pidettävä aina 

kahdenkertaista kirjanpitoa ja laatia tuloslaskelman, taseen sekä liitetiedot sisältävä tilin-

päätös (Tomperi 2018, 74). 
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2.3.1 Osakeyhtiön yhtiöoikeudellinen näkökulma 

Hallitus on ainoa pakollinen toimielin osakeyhtiössä. Hallituksen jäsenien toimikausi yksi-

tyisessä osakeyhtiössä on toistaiseksi voimassa oleva, mikäli yhtiöjärjestyksessä ole muu-

toin määrätty. Mikäli yhtiöjärjestyksessä tai uutta jäsentä valittaessa ole toisin päätetty, 

uudella jäsenellä alkaa toimikausi sen yhtiökokouksen päättyessä, kun valinnasta pääte-

tään. Kaupparekisteriin on ilmoitettava yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Hallitus, 

sille suodun yleistoimivaltansa puitteissa, vastaa ylipäätään osakeyhtiön hallinnosta sekä 

sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Osakeyhtiön kirjanpidon ja varainhoidon 

valvonta ovat myös viime kädessä hallituksen vastuulla. (Holopainen 2019, 29.) 

 

Mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole muutoin määrätty, hallitukseen on kuuluttava varsinaisia 

jäseniä yhdestä viiteen. Hallituksessa on oltava vähintään yksi varajäsen, mikäli varsinai-

sessa hallituksessa on alle kolme jäsentä. Hallituksen jäsenten on oltava luonnollisia, 

täysi-ikäisiä henkilöitä, joille ei ole määrätty edunvalvojaa, joiden toimintakelpoisuutta ei 

ole rajattu ja eivät ole konkurssissa tai liiketoimintakiellossa. Hallitukselle on valittava pu-

heenjohtaja, mikäli siihen kuuluu useampi kuin yksi jäsen. Tilanteessa, jossa yhtiöjärjestys 

ei ota tilanteeseen kantaa, puheenjohtajan valitseminen jää hallitukselle. Hallituksen jäse-

nistöstä vähintään yhdellä varsinaisella ja yhdellä varajäsenellä on oltava Euroopan ta-

lousalueella asuinpaikka. (Holopainen 2019, 29.) 

 

Osakeyhtiössä päätökset tapahtuvat yhtiökokouksessa (Tomperi 2017, 116). Mikäli yhtiö-

järjestyksessä tai osakeyhtiölaissa ei ole muuten määrätty, niin yhtiökokouksen päätökset 

tapahtuvat annettujen äänien enemmistöperiaatteella. Osakkeenomistajat äänestävät 

omistamiensa osakkeiden koko äänimäärällä, mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole muutoin 

päätetty. Osakeyhtiölaki määrää yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluvat asiat. Yhtiöko-

kouksessa voidaan tehdä myös normaalisti toimitusjohtajan ja hallituksen tekemiä päätök-

siä, mikäli yhtiöjärjestyksessä on näin määrätty. Tilikauden jälkeen kuuden kuukauden si-

sällä on pidettävä yhtiön varsinainen yhtiökokous. (Holopainen 2019, 30.) Varsinaisessa 

yhtiökokouksessa on päätettäviin asioihin kuuluvat Osakeyhtiölain toisen luvun seitse-

männen pykälän mukaan: 

1) tilinpäätöksen vahvistaminen 
2) taseen osoittaman voiton käyttäminen 
3) hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenien sekä toimitusjohtajan vastuuvapautus 
4) hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenien palkitseminen ja valinta, sekä myös tilin-

tarkastajan valinta, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä 
5) muista yhtiöjärjestyksessä päätetyistä yhtiökokoukseen kuuluvista asioista 

 

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan järjestää myös ylimääräinen yhtiökokous 

(OYL 2 luku 7 §). Ylimääräinen yhtiökokous tulee pitää mukaan mikäli: 
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1) yhtiöjärjestyksessä on niin määrätty 
2) hallitus haluaa pitää sen 
3) kymmenesosan tai yhtiöjärjestyksessä pienemmän osan omistavat osakkeenomis-

tajat tai tilintarkastaja sitä kirjallisesti vaativat jonkin asian käsittelyä varten 
 

Yhtiökokous voidaan jättää myös pitämättä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. 

Tämä on mahdollista, kunhan päätös kirjataan, päivätään, numeroidaan ja allekirjoitetaan. 

Useamman kuin yhden osakkeenomistajan tilanteessa ainakin kahden on allekirjoitettava 

päätös. (Holopainen 2019, 30.) 

 

Toimitusjohtaja on yhtiön hallituksen valitsema henkilö. Toimitusjohtajan ja hänen mahdol-

lisen sijaisensa täytyy omata asuinpaikka Euroopan talousalueella. Patentti- ja rekisteri-

hallitus voi tosin myöntää asiaan poikkeusluvan. Toimitusjohtaja sekä hänen sijaisensa 

ovat ilmoitettava kaupparekisteriin. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön juoksevista asioista 

noudattaen tässä yhtiön hallituksen ohjeita ja määräyksiä. (Holopainen 2019, 30.) Toimi-

tusjohtaja on myös vastuussa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta sekä luotettavasti teh-

dystä varainhoidosta (Tomperi 2017, 116). Hallitus, yhtiökokous tai toimitusjohtaja eivät 

saa tehdä päätöstä tai ryhtyä toimenpiteeseen, joka soveltuisi tuomaan etua yhdelle osak-

keenomistajalle toisen osakkeenomistajan kustannuksella. (OYL 1 luku 7 §) 

 

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä hallituksen jäsenien valinta hallintoneuvostolle, 

mutta muussa tapauksessa valinnan tekee yhtiökokous. Hallintoneuvosto on yksi osake-

yhtiön vapaaehtoisista toimielimistä. Se voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä. Jäseniä hal-

lintoneuvostossa on oltava vähintään kolme. Hallintoneuvoston jäsenenä ei saa olla osa-

keyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen. Hallintoneuvostossa on oltava puheenjoh-

taja, jonka hallintoneuvosto valitsee, ellei yhtiöjärjestyksessä tai hallintoneuvoston valin-

nassa ole muutoin päätetty. (Holopainen 2019, 30.) 

 

Osakeyhtiön on valittava tilintarkastajaa tilintarkastuslain tai yhtiöjärjestyksen mukaan 

(OYL 7 luku 2 §). Yhtiön ei tarvitse valita tilintarkastajaa, mikäli enintään yksi tilintarkastus-

lain toisen luvun toisen pykälän ehdoista täyttyy: 

1) taseen loppusumma on yli 100 000 euroa 
2) liikevaihto on yli 200 000 euroa 
3) palveluksessa on yli kolme henkilöä 

 

Kaikki osakeyhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet, mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole 

muutoin määrätty (OYL 1 luku 7 §). Osakeyhtiön osakkeenomistajat eivät ole henkilökoh-

taisessa vastuussa osakeyhtiönsä sitoumuksista. Osakkeenomistajien velvollisuuksista 

voidaan silti yhtiöjärjestyksessä määrätä erityisten maksujen suhteen. (OYL 1 luku 2 §.) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=osakeyhti%C3%B6laki#O1L1P2
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Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus oli 1.7.2019 asti 2 500 €. Vähimmäis-

pääoma poistui osakeyhtiölakimuutoksen myötä. (Holopainen 2019, 31.) 

 

2.3.2 Perustaminen 

Osakeyhtiön perustamiseen tarvitaan yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai oikeushen-

kilö. Osakeyhtiön osakkeenomistajalle tai perustamissopimuksen allekirjoittajalle ei ole 

asetettu osakeyhtiölaissa vaatimuksia asuin- tai kotipaikan suhteen. Osakeyhtiön perusta-

jaosakas voi siis toimia myös Euroopan talousalueen ulkopuolelta. (Holopainen 2019, 29.) 

Osakeyhtiön voi perustaa joko sähköisellä tai paperisella perustamisilmoituksella. Sähköi-

nen ilmoitus maksetaan ilmoittamisen yhteydessä ja paperiset ilmoitukset on maksettava 

etukäteen. Sähköinen perustamisilmoitus maksaa 275 euroa ja paperinen perustamisil-

moitus 380 euroa. (Yritystietojärjestelmä, 2019.) Kun osakeyhtiö on merkitty kaupparekis-

teriin, yhtiö syntyy juridisena henkilönä. Tätä ennen yhtiön eteen tapahtuneista toimista 

vastaavat kyseisistä toimista päättäneet tai niihin osallistuneet henkilöt. (Tomperi 2017, 

118.) 

 

Osakeyhtiö perustetaan kirjallisesti perustamissopimuksella. Osakeyhtiölain toisen luvun 

toinen pykälä luettelee elementit, jotka perustamissopimuksen tulee aina sisältää. Nämä 

elementit ovat sopimuksen päivämäärä, kaikki osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät 

osakkeet, osakkeesta yhtiölle maksettava määrä (merkintähinta), osakkeen maksuaika 

sekä yhtiön hallituksen jäsenet. (Honkamäki, Kujanpää & Pennanen 2018, 21.) Honka-

mäki ym. (2018, 21). ovat havainnollistaneet osakeyhtiön perustamisopimusta seuraavalla 

mallilla: 
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Kuva 3. Perustamissopimuksen malli (Honkamäki ym. 2018, 21) 

 

Yrityksen perustamissopimuksen lisäksi täytyy tehdä yhtiöjärjestys, joka on perustamisso-

pimuksen liitteenä.  Yhtiöjärjestyksessä tulee olla esitettynä vähintään kolme osakeyhtiö-

laissa määriteltyä asiaa. Nämä ovat toiminimi, kotipaikkana oleva Suomen kunta ja yrityk-

sen toimiala. Mainittujen kolmen seikan lisäksi yhtiöjärjestyksessä ei ole pakko, mutta voi-

daan mainita myös muita asioita. Yhtiöjärjestyksessä voidaan esimerkiksi luetella luku-

määrä hallituksen jäsenistä sekä tilintarkastajista, että heidän toimikausistaan, yrityksen 

tilikausi, mahdollisia suostumus- ja lunastuslausekkeita, yhtiökokouksessa esitettävät 

asiat sekä osakkeiden ja osakepääoman lukumääriä. (Honkamäki ym. 2018, 23.) Tilan-

teessa, jossa yhtiöjärjestyksessä ei ole mainittu esimerkiksi toimikautta tai hallituksen jä-

senten lukumäärää, seurataan osakeyhtiölain sääntöjä. Yhtiöjärjestys voisi olla esimer-

kiksi seuraavanlainen (tummennetut pykälät ovat pakollisia ja loput vapaaehtoisia, usein 

esitettäviä asioita): 
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Yhtiöjärjestys 

1 § Yhtiön toiminimi on Yritys Oy 

2 § Yhtiön kotipaikka on Tuusula 

3 § Yhtiön toimiala on Kuljetus ja varastointi 

4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja vähintään yksi varajä-

sen, jos varsinaisia jäseniä on alle kolme. Hallituksen jäsenten toimikausi on toistaiseksi 

jatkuva. 

5 § Hallituksen lisäksi yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja mo-

lemmat itsenäisesti ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi myöntää valitulle 

henkilölle prokuuran tai vallan edustaa yhtiötä. 

6 § Yhtiökokoukseen kutsu on lähetettävä kirjallisena enintään kahta kuukautta ja viimeis-

tään viikkoa aikaisemmin yhtiökokousta. Kutsu lähetetään jokaiselle osakkeenomistajalle, 

jonka osoitetiedot ovat yhtiön hallussa. 

7 § Varsinainen yhtiökokous järjestetään joka vuosi hallituksen valitsemana päivänä enin-

tään kuusi kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Päätettäväksi varsinaisessa yhtiöko-

kouksessa jää tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttö, hallituksen 

jäsenien ja toimitusjohtajan vastuuvapaus sekä tarvittaessa tilintarkastajan ja hallituksen 

valinta. (Tomperi 2018, 118.) 

 

Yrityksen rekisteröinnille lasketaan kolmen kuukauden määräaika perustamissopimuk-

seen merkitystä päivämäärästä. Siksi on tärkeätä toteuttaa perustaminen ja rekisteröidä 

osakeyhtiö ajoissa. Perustamissopimuksessa mainitut osakkeenomistajat ovat jotenkin 

identifioitava. Tämä tapahtuu joko y- tai henkilötunnuksen perusteella. Osakkeen merkin-

tähinta mitataan rahassa ja se määritellään useimmiten osakekohtaisesti. Osakkeen mak-

suaika ei voi olla kolmea kuukautta pidempi, koska se on määräaika yrityksen rekisteröin-

nille. Hallituksen jäsenien yksilöinnille perustamissopimuksessa ei anneta erityisiä vaati-

muksia. Rekisteröintiin vaaditaan kuitenkin kaupparekisterilain 3a pykälän mukaan luon-

nollisen henkilön täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotikunta. Jos on kyseessä henkilö, 

jolla ei suomalaista henkilötunnusta ole, ilmoitetaan henkilötunnuksen sijaan syntymäaika. 

(Honkamäki ym. 2018, 22.) 

 

2.3.3 Pääoman tarve 

Yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 1.7.2019 asti ollut 2 500 euroa. Edellä 

mainitusta päivämäärästä alkaen yksityisen osakeyhtiön 2 500 euron arvoinen vähim-

mäisosakepääoma poistuu. (Suomen yrittäjät, 2019.) Poistaminen on ollut osa hallituksen 

esitystä, jossa ehdotetuilla laeilla pyritään helpottamaan yhtiön rekisteröinnin automatisoi-

mista sekä digitaalista ilmoittamista (Eduskunta 2019). 
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Vähimmäispääomavaatimuksen poistamisen tavoitteena on ollut myös helpottaa ilman 

henkilökohtaista vastuuta tapahtuvaa ammatinharjoittamista sekä muuta pien- ja mikroyri-

tystoimintaa. Vähimmäispääomavaatimuksen poistamisen oletetaan alentavan myös yrit-

täjän kynnystä valita osakeyhtiö yksityisen elinkeinoharjoittamisen sijaan. Vuosittain rekis-

teröidään noin 11 400 osakeyhtiötä ja 17 000 yksityistä elinkeinoharjoittajaa. (Eduskunta 

2019.) 

 

Alun perin vähimmäispääomavaatimus on säädetty suojaamaan velkojia. Vaatimuksen 

suuruus on ollut kuitenkin niin pieni, että sen merkitys käytännössä on ollut hyvin vähäi-

nen. Suomen ulkopuolella monissa muissakin EU-maissa osakeyhtiön perustaminen il-

man osakepääomaa on jo mahdollista. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaati-

muksen poistamista on ehdotettu oikeusministeriössä laaditussa arviomuistiossa jo ke-

väällä 2016. (Eduskunta 2019.) 

 

Vähimmäispääomavaatimusta koskeva muutos mahdollistaa yksityisen osakeyhtiön pe-

rustamisen kokonaan ilman omaa pääomaa. Perustettavassa yhtiössä osakkeista makset-

tava määrä voidaan merkitä kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

(Eduskunta 2019.) Tämä on mahdollista tilanteessa, jossa osakkeen nimellisarvoa ei 

määrätä yhtiöjärjestyksessä, koska nimellisarvoa vastaava määrä on merkittävä aina osa-

kepääomaan (OYL 3 luku 5 § 3 momentti).  

 

Vähimmäispääomavaatimuksen poistuminen ohjaa pienienkin yhtiöiden perustamista sii-

hen suuntaan, että osakepääomaa sijoitetaan yhtiöön vain silloin, kun sille on erillinen yh-

tiöön liittyvä peruste. Tällöin on mahdollista helpommin mitoittaa osakepääoman määrä 

osakeyhtiön tosiasiallisten tarpeiden mukaan. (Eduskunta 2019.) 

 

Pääoman tarvetta voi myös määritellä yrittäjän tarve saada yrityksen nimissä lainaa. Lai-

nan vakuudeksi on yritykseltä löydyttävä omaisuutta, jotta yrittäjän ei tarvitsisi taata henki-

lökohtaisella omaisuudellaan yrityksen lainoja. Pankki tarkistaa yrityksen luottokelpoisuu-

den ja tekee päätöksen, myöntääkö lainaa. Mikäli lainanhakija on liian riskialtis, pankki ei 

myönnä lainaa. (Yrityksen perustaminen, 2019.) 

 

2.3.4 Osakeyhtiön rajoitettu vastuu 

Osakeyhtiö on johdostaan ja osakkeenomistajistaan irrallinen oikeushenkilö. Johdon ja 

omistajien varat ja velat ovat erotettu osakeyhtiön varoista ja veloista. Pelkkä y-tunnus tai 
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haku osakeyhtiön rekisteröimiseksi eivät vielä saa aikaan osakeyhtiötä. Osakeyhtiön itse-

näisyys oikeushenkilönä saa alkunsa, kun osakeyhtiö rekisteröidään patentti- ja rekisteri-

hallituksen toimesta kaupparekisteriin. Osakeyhtiön aiheuttaessa vahinkoa, siitä vastaa 

osakeyhtiö itse, eivätkä sen johto tai omistajat. (Hannula, Kari & Mäki 2014, 78.) 

 

Osakeyhtiössä huolellisella toiminnalla tarkoitetaan osakeyhtiölain ja sen olennaisten 

sääntöjen noudattamista. Osakeyhtiön päätösten on synnyttävä huolellisesti ja lakeja nou-

dattaen. Oli sitten kyseessä esimerkiksi yhtiökokous, hallituksen kokous tai muu yhtiössä 

tapahtuva toiminta. (Hannula, Kari & Mäki 2014, 78.) 

 

Kun osakeyhtiö on rekisteröity, sille siirtyvät ne oikeudet ja velvoitteet, jotka ovat tehty sen 

jälkeen, kun perustamissopimus on allekirjoitettu. Tämän lisäksi osakeyhtiölle siirtyvät 

myös maksimissaan vuotta ennen perustamissopimuksen allekirjoittamista tehdyt toimet, 

mikäli niistä on määrätty perustamissopimuksella. Näiden ehtojen ulkopuolella toiminut on 

yhtiön puolesta vastuussa. Rekisteröidyttään yhtiö voi kuitenkin ottaa vastuun edellä mai-

nittujen ehtojen ulkopuolellakin tehdyistä velvoitteista. (Hannula, Kari & Mäki 2014, 78.) 

 

Osakeyhtiön rajoitetulla vastuulla tarkoitetaan sitä, että rekisteröidyn osakeyhtiön osak-

keenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiönsä. Osakkeenomistajalla talou-

dellinen riski keskittyy hänen yritykseen sijoittamansa pääomapanoksen menetykseen. 

velvoitteista (Hannula ym. 2014, 80.) 

 

Rajoitettu vastuu ei aina toteudu käytännön tilanteissa. Osakkeenomistaja on esimerkiksi 

voinut henkilökohtaisesti taata osakeyhtiön velkoja. Osakeyhtiön johtoon kuuluva osak-

keenomistaja voi olla myös vahingonkorvausvelvollinen tai joutua suorittamaan yhtiöjär-

jestyksen määräyksen takia erityisiä maksuja yhtiölle. (Hannula ym. 2014, 80.) 

 

Osakeyhtiölaissa säädetty periaate sidotun osakepääoman suojasta asettaa rajoituksia 

yhtiön varojen jakamista kohtaan. Pääoman pysyvyys on osakkeenomistajan rajoitetun 

vastuun takia osakeyhtiölain tärkeimpiä periaatteita. Ilman velkojien hyväksyntää yhtiöön 

sidottua pääomaa ei voida palauttaa. Hallitus on tästä osaltaan vastuunalainen ja myös 

vahingonkorvausvelvollinen. (Hannula ym. 2014, 80.) 

 

2.3.5 Pääomalaina 

Pääomalaina on tyypillinen erimerkki osakeyhtiön välipääomarahoitukselle (Mähönen & 

Villa 2013, 212). Yhtiöoikeudellisesta näkökulmasta välipääomaa ei kuitenkaan ole ole-
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massa. Osakeyhtiö on yritysmuodoltaan pääomayhtiö, joka on luotu keräämään, hallinnoi-

maan ja jakamaan pääomaa. Pääomasijoitukset, jotka ovat tehty osakeyhtiöön ovat mah-

dollista jakaa niiden taloudellisten piirteiden ja sääntelyn mukaan oman ja vieraan pää-

oman ehtoisiin sijoituksiin. Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön pääoma on joko omaa tai 

vierasta pääomaa. (Lautjärvi 2015, osa III.) 

 

Lähtökohtaisesti pääomalaina on velvoiteoikeudellinen saatava. Pääomalaina perustuu 

luottosopimukseen, jossa osapuolten välillä annetaan rahaa velaksi. Sopimusoikeudellista 

sääntelyä sekä sopimusoikeuden yleisiä periaatteita käytetään, kun luottosopimuksen si-

sältöä tulkitaan. Sopimuksen osapuolten on mahdollista sopia velkasopimuksen ehdoista 

sopimisvapauden asettamien rajojen puitteissa. Pääomalainan vähimmäisehtoja on ase-

tettu osakeyhtiölain 12:1-2:ssä. Asetettujen ehtojen on täytyttävä, jotta kyseessä olisi pää-

omalaina. (Mähönen & Villa 2013, 212.) Osakeyhtiön ottamaa lainaa pidetään osakeyhtiö-

lain kolmannen osan 12 luvun ensimmäisen pykälän mukaan pääomalainana, mikäli 

- lainan voi korkoineen maksaa konkurssissa ja selvitystilassa ainoastaan kaikkia 
muita velkoja heikommalla etuoikeudella 

- lainaa voidaan palauttaa ja sen korkoa maksaa ainoastaan silloin, kun maksuhet-
kellä yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä on suu-
rempi kuin päättyneen tilikauden vahvistettavan tai sitä uudemman tilinpäätöksen 
sisältävän taseen mukaisen tappion määrä 

- yhtiö ei ole antanut vakuutta lainasta tai sen korosta 
 

Tilanteessa, johon liittyy oman pääoman menettäminen, pääomalaina huomioidaan las-

kennallisesti yhtiön omana pääomana. Tästä huolimatta kirjanpidossa pääomalaina merki-

tään taseeseen yleensä vieraan pääoman erillisenä eränä. Pääoman menetystilanteissa 

pääomalainan noteeraamista omana pääomana voidaan perustella osakeyhtiölain sään-

nöksillä. Muista viime- tai takasijaisista lainoista poiketen pääomalainan ja sen korkojen 

maksusta säädetään osakeyhtiölaissa pakottavasti. Pääomalainan takaisinmaksua ja va-

kuuden antamista koskevat samanlaiset seuraamukset kuin laitonta varojen jakoa. (Mähö-

nen & Villa 2013, 212.) 

 

2.3.6 Osakeyhtiön voiton verotus 

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, jonka saama tulo verotetaan osakeyhtiön tu-

lona. Osakeyhtiön tuloveroprosentti on yhteisöverokannan mukainen 20 %. Verotettava 

tulo saadaan vähentämällä osakeyhtiön veronalaisista tuloista vähennyskelpoiset menot. 

Kirjanpidon ja verotuksen eroavaisuuksien takia verotettava tulo saattaa poiketa kirjanpi-

don tuloksesta, vaikka laskenta perustuukin kirjanpitoon. (Verohallinto 2019.) 
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Osakeyhtiön varoista ei voi tehdä verovapaita yksityisottoja osakkaiden toimesta (Verohal-

linto 2019). Osakeyhtiön osakkaita verotetaan heidän nostaessa yhtiöstä tuloja esimer-

kiksi palkan tai osinkojen muodossa. Yhtiölle ei koidu veroseuraamuksia rahallisesta osin-

gon jakamisesta. (Koponen 2019, 97.) 

 

Osakeyhtiössä lasketaan verotettava tulo erikseen tulolähteittäin. Eri tulolähteitä voi olla 

osakeyhtiöllä kolme: elinkeinotoiminta, maatalous tai henkilökohtainen tulolähde. Henkilö-

kohtainen tulolähde on sellainen, mikä ei liity liiketoimintaan. Esimerkiksi elinkeinotoimin-

taan liittymättömälle ulkopuoliselle vuokrattu kiinteistö. Verovuoden tulosta vähennetään 

aikaisempien verovuosien vahvistetut tappiot samalta tulolähteeltä. Osakeyhtiön yhden 

tulolähteen voitosta ei voida vähentää toisen tulolähteen vahvistettua tappiota. Kun tulo-

lähteiden verotettavat tulot on laskettu yhteen, voidaan laskea yhteisön tulovero. Verovuo-

desta 2020 alkaen yhteisöjen tulolähdejako poistuu. (Verohallinto 2019.) 

 

Pääsäännön mukaan osakeyhtiön vahvistetut tappiot vähennetään seuraavan 10 vero-

vuoden aikana. Pääsäännöstä on kuitenkin poikkeuksia, esimerkiksi luovutustappioita 

henkilökohtaisesta tulolähteestä voidaan vähentää vain viiden vuoden ajan. Jos yli puolet 

yhtiön osakkeista vaihtaa omistajaa tappiovuoden aikana, tappion vähentämisoikeuden 

menettää. Samoin menetellään myös tapauksessa, jossa omistajanvaihdos on tapahtunut 

muutoin kuin testamentin tai perinnön takia. (Koponen 2019, 97.) 

 

Osakeyhtiön nettovarallisuus lasketaan vähentämällä yhtiön velat yhtiön varoista. Yhtiön 

varoihin luetaan vaihto-, käyttö, rahoitus- ja sijoitusomaisuus. Laskennallisia verosaamiset 

ja varallisuusarvottomia pitkävaikutteisia menoja ei lueta varoiksi. Velkoja ovat taseen vie-

raaseen pääomaan merkatut erät. Laskennallisia verovelkoja ei lueta veloiksi. Yleensä 

vieraaksi pääomaksi lasketaan myös pääomalaina. Nettovarallisuuden avulla voidaan las-

kea osakkeen matemaattinen arvo ja vertailuarvo. Osakkeen matemaattinen arvo saa-

daan jakamalla yhtiön tarkistettu nettovarallisuus ulkona olevien osakkeiden määrällä. 

(Verohallinto 2019.) 

 

Osakeyhtiön on laskettava itse veronsa tilinpäätöstietojen avulla. Tuloveroilmoitukset an-

netaan Verohallinnolle sähköisen OmaVero -asiointipalvelun kautta. Yhtiön on annettava 

veroilmoituksensa tavallisesti neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Verotus 

on toimitettava vero- eli kalenterivuodelta. Mikäli tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi 

muodostuu tilikaudesta tai tilikausista, jotka päättyivät kyseenomaisen kalenterivuoden ai-

kana. Veroilmoitus annetaan jokaiselta tilikaudelta erikseen. (Koponen 2019, 98.) 
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2.3.7 Voitonjaon verotus 

Osakeyhtiön maksama palkka katsotaan yhtiölle kuluna, joka pienentää yhtiön tulosta. 

Palkka verotetaan ansiotulona normaaliin tapaan. Ansiotuloa verotetaan progressiivisesti, 

eli veroprosentti kasvaa tai pienenee tulojen mukaan. (Yrityksen perustaminen, 2019.) 

Pääomatulon veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 % ja 30 000 euroa ylittävästä 

määrästä 34 % (Verohallinto 2019). 

 

Osingolla tarkoitetaan voitto-osuutta, jonka osakeyhtiö osakkeenomistajilleen jakaa. Osin-

koa voi jakaa aina, kun yrityksessä on jaettavaa voittoa. Normaalimmin osinkoa makse-

taan kerran vuodessa valmiin tilinpäätöksen jälkeen. Muita vaihtoehtoja jakaa osinko ovat 

muun muassa kerran puolessa vuodessa (puolivuotisosinko), kolmen kuukauden välein 

(kvartaaliosinko) tai kerran kuukaudessa, eli kuukausiosinko. Lisäosingon jakamisesta on 

mahdollista päättää varsinaisen osingonjaon lisäksi. Osinkona voidaan jakaa myös aikai-

semmilta tilikausilta kertynyttä voittoa. (Accountor 2019.) 

 

Tilinpäätös on laadittava ennen, kun osingonjaosta päätetään. Tilinpäätöksestä selviää 

yrityksen tekemä voitto, eli tulos, josta maksetaan 20 prosenttia yhteisöveroa. Vaikka yri-

tyksen tilikausi olisikin ollut tappiollinen, sillä voi olla kuitenkin jakokelpoisia varoja, eli va-

paata omaa pääomaa, jota on kertynyt aiemmilta tilikausilta. Siinä missä yrittäjän itselleen 

maksamaa palkkaa pidetään yrityksen kuluna ja se vähennetään yhtiön tuloksesta, yhtiön 

maksamat osingot eivät ole vähennyskelpoisia. (Accountor 2019.) 

 

Hallitus tekee ehdotuksen mahdollisesta osingonjaosta tilinpäätökseen. Yhtiökokouspöy-

täkirjaan tehdään sitten kirjaus minkä verran, minä ajankohtana ja kuinka useana eränä 

osinkoa jaetaan. Osinkoa voidaan sen verran kuin yrityksessä on jakokelpoisia varoja. 

Osingonjako ei saa kuitenkaan vaarantaa yrityksen likviditeettiä, eli maksuvalmiutta. Uu-

den yrityksen tehdessä kelvollista tulosta yrittäjä voi joutua pohdinnan eteen. Hänen pitää 

päättää, minkä verran nostaa yrityksestä osinkoa sekä palkkaa ja paljonko jättää rahaa 

yritykseen tuleville vuosille. (Accountor 2019.) 

 

Osakkeiden matemaattinen arvo määrittelee yksityisen osakeyhtiön maksaman osingon 

verokohtelun (Koponen 2019, 101). Kun osinko on enintään kahdeksan prosenttia osak-

keiden yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta, osingosta on veronalaista pääomatuloa 

25 % ja verotonta tuloa 75 % 150 000 euroon saakka. Yli 150 000 euroa menevästä osin-

gosta on 15 % verotonta tuloa ja 85% veronalaista pääomatuloa. Jos osinko ylittää 8 % 

yhteenlasketusta osakkeiden matemaattisesta arvosta, on siitä 75 % osingonsaajan an-

siotuloja ja 25% verotonta tuloa. (Verohallinto 2019.) Yleensä pidetään suositeltavana 

https://yrityksen-perustaminen.net/yrityksen-verotus/
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osakeyhtiöyrittäjän nostaa ainakin huojennettu osinko, joka on 8 prosenttia nettovaralli-

suudesta (Accountor 2019). Verohallinto tarjoaa seuraavanlaiset mallit selventämään 

osingon verokohtelua: 

 

Kuva 4. Verohallinnon osinkoa koskevat verokohtelut eri esimerkkitilanteissa (Verohallinto 

2019) 

 

Osakeyhtiön osakkaalle tai hänen omaiselleen vastikkeetta tai tavallisesta hinnasta poike-

ten antamaa rahanarvoista etuutta katsotaan peitellyksi osingoksi. Yhtiölle koituneet me-

not peitellystä osingon jakamisesta ovat vähennyskelvottomia. Peiteltyä osinkoa verote-

taan kuten tilannetta, jossa olisi käytetty tavallista hintaa. Esimerkiksi osakkaan liian suu-

rella kauppahinnalla yhtiölle myydyn auton hinnasta vähennetään verotuksessa vain au-

ton tavanomainen hinta. Etuuden aiheuttamat menot lisätään myös yhtiön tuloihin. Peitel-

lystä osingosta koituu myös usein rangaistus veronkorotuksena yhtiölle ja osakkaalle. (Ko-

ponen 2019, 99.) 
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2.3.8 Toiminnan myyminen tai lopettaminen 

Yrittäjälle voi tulla esimerkiksi elämäntilanteen muutoksen seurauksena vastaan tilanne, 

että yrityksen toiminnan lopettaminen tulee kyseeseen. Kun yrittäjä harkitsee toimintansa 

vapaaehtoista lopettamista, hänen kannattaa miettiä purkaako yritys vai kannattaisiko se 

esimerkiksi myydä. (Accountor 2019.) Osakeyhtiö voidaan myydä joko yhtiön toi osakkaan 

toimesta. Yhtiön osuuksien tai osakkeiden ollessa kaupan kohteena, myyjänä on osakas. 

Vastavuoroisesti yritys on myyjänä, kun myynnin kohteena on yrityksen liiketoiminta. 

Myyjä maksaa aina verot. Osakkaan ollessa myyjänä, lasketaan hänen luovutusvoitto-

ansa. Yrityksen ollessa myyjänä kauppahinta katsotaan yrityksen veronalaiseksi tuloksi. 

(Suomen Yrittäjät 2019.) 

 

Koko yhtiön tai yrittäjän omistaman osuuden myyminen voi olla kaikkein selkein ratkaisu, 

mikäli yrittäjä ei tarvitse myymäänsä yritystään kaupan jälkeen. Tässä tapauksessa osa-

keyhtiön osakekanta on kaupan kohteena. Myyjäyrittäjä saa myymistä osakkeistaan kor-

vauksen maksettuna kauppahintana. Myyjäyrittäjän osuuksien tai osakkeiden myynnistä 

lasketaan luovutusvoitto tai -tappio hänen henkilökohtaisessa verotuksessaan. (Suomen 

Yrittäjät 2019.) 

 

Luovutusvoittoa verotetaan pääomatulona. Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä kaup-

pahinnasta määrä mitä on yhtiöön sijoitettu tai osakkeista maksettu. Vaihtoehtoisesti 

kauppahinnasta voidaan vähentää hankintameno-olettaman mukainen arvo. Tämä on 20 

% ja yli 10 vuotta omistetussa yrityksessä 40 % myyntihinnasta. Yrityksen myymisessä 

osakkeiden kauppaamista pidetään houkuttelevana ratkaisuna, koska kauppahinta tulee 

suoraan yrittäjälle eikä jää yhtiöön. Näin ollen yrittäjän ei tarvitse miettiä, kuinka hän ko-

tiuttaisi rahat itselleen ja mitä hän tekisi tyhjälle yritykselleen. (Suomen Yrittäjät 2019.) 

 

Osakeyhtiön purkaminen on säädellympää sekä kalliimpaa ja pitkäkestoisempaa kuin esi-

merkiksi yksityisen elinkeinoharjoittamisen purkaminen. Yrittäjän halutessa vapaaehtoi-

sesti purkaa osakeyhtiö, se tehdään selvitysmenettelyn kautta. Tällöin osakeyhtiöllä on ol-

tava velkojaan suurempi varallisuus. Konkurssimenettely tulee silloin kyseeseen, kun yh-

tiötä lopettaessa sen velat ovat varallisuutta suuremmat. Yrittäjän tulee säilyttää yhtiön kir-

janpitomateriaaleja 6-10 vuotta yrityksen purkamisen jälkeen. (Accountor 2019.) 

 

Osakeyhtiölaissa määritellään selvitystilaa koskevat menettelyt. Yhtiökokous tekee enem-

mistöpäätöksen yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Myös rekisteriviranomainen tai tuo-
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mioistuin voi asettaa yhtiön ei-vapaaehtoiseen selvitystilaan. (Accountor 2019.) Osakeyh-

tiölain 20 luvun seitsemännen pykälän mukaan selvitysmenettelyn tarkoituksena on selvit-

tää yhtiön varallisuus, muuttaa tarpeelliset omaisuusmäärät rahaksi, maksaa velat ja suo-

rittaa muut ylijäämät yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla. Selvitysmiehet hoitavat osake-

yhtiön asioita selvitystilan aikana. Heitä valitaan yksi tai useampi ja henkilö voi olla yhtiön 

jäsen tai myös ulkopuolinen, kuten asianajaja. Selvitystila kestää aina vähintään viisi kuu-

kautta, mutta se voi kestää usein pidempääkin. (Accountor 2019.) 

 

Yhtiön asettamisesta selvitystilaan ilmoitetaan Y4-lomakkeella ja sen liitelomakkeella 13 

kaupparekisteriin sekä yhtiön velkojia täytyy tiedottaa julkisella haasteella. Julkinen haaste 

on pakollinen, vaikka yrityksellä ei olisi edes velkaa. Selvitystilasta ilmoittaminen ja julki-

sen haasteen tekeminen maksavat yhteensä 295 euroa. Kaupparekisteriin tehdään loppu-

tilitys Y4-lomakkeella ja liitelomakkeella 15. Kun selvitysmies tai selvitysmiehet antavat 

lopputilityksen selvitysmenettelyn kulusta, yhtiö katsotaan puretuksi. Lopputilityksessä on 

selostettu yhtiön selvitysmenettelyt sekä miten yhtiön omaisuus on jaettu. (Accountor 

2019). 

 

2.4  Yksityinen elinkeinoharjoittaja 

Yksityisessä elinkeinoharjoittamisessa yrittäjä tekee toiminimellä ammatti- tai liiketoimin-

taa. Toiminimiyrittäjä sijoittaa pääomaa yritykseensä, jota voitto kartuttaa ja tappio pienen-

tää. Kaikista toiminimiyrittäjän tekemistä sitoumuksista yrittäjä vastaa myös henkilökohtai-

sella omaisuudellaan. (Tomperi 2018, 73.) 

 

Henkilö voi toimia yksityisenä elinkeinoharjoittajana Suomessa, jos hän asuu Euroopan 

talousalueella. Yksityisestä elinkeinoharjoittajasta käytetään arkikielessä useita ilmaisuja, 

kuten ”toiminimi”, ”t:mi” ja ”yksityisliike”. Juridisesta näkökulmasta kuitenkin ”toiminimi” -

sanalla viitataan yrityksen käyttämään nimeen. (Patentti- ja rekisterihallitus, 2019.) Yksityi-

nen elinkeinoharjoittaja harjoittaa liiketoimintaansa joko yksin tai sitten puolisonsa kanssa 

yhdessä. Tilanteessa, jossa yrittäjä perustaa yrityksen yhdessä puolisonsa kanssa, yritys 

rekisteröidään vain heistä toisen nimiin. (Uusyrityskeskus 2019, 46.) 

 

Yksityinen elinkeinoharjoittaja on Suomen toiseksi yleisin yritysmuoto. Suomessa on noin 

208 000 yksityistä elinkeinoharjoittajaa, eli toiminimiyrittäjää. (Patentti- ja rekisterihallitus 

2019.) Toiminimiyrittäminen on perustamismuodollisuuksiltaan yksinkertaisin kaikista yri-

tysmuodoista. Se ei vaadi ollenkaan perustamismuodollisuuksia. Perustajan ei tarvitse 

täyttää kirjallisia sopimuksia tai asiakirjoja ennen, kun hän aloittaa toimensa yksityisenä 

elinkeinoharjoittajana. (Holopainen 2019, 39.) 
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Toiminimiyrittäjät ovat joko liikkeenharjoittajia tai ammatinharjoittajia. Heitä molempia yh-

distää se, että he työskentelevät omaan lukuunsa ja itsenäisesti. Liikkeenharjoittajalla on 

kuitenkin yleensä suurempi määrä riskinalaista pääomaa ammatinharjoittajaan verrattuna. 

Mikäli toiminimiyrittäjällä on kiinteä toimipaikka, hänet katsotaan liikkeenharjoittajaksi. (Ho-

lopainen 2019, 39.) Toiminimiyrittäjä voi olla alaikäinen, eli alle 18-vuotias henkilö (Pa-

tentti- ja rekisterihallitus 2019). 

 

2.4.1 Yksityisen elinkeinoharjoittajan juridinen asema 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan harjoittama yritystoiminta ei ole hänestä itsestään erillinen 

oikeushenkilö, vaikka liiketoiminnalle olisikin rekisteröity oma toiminimi. Toiminimiyrittämi-

sessä liiketoimen ja yrittäjän henkilökohtaiset rahat ovat yhtä ja samaa. Kaikki toimi-

nimiyrittäjän tekemät sopimukset ja sitoumukset yrittäjä tekee omalla nimellään. Näin ollen 

yrittäjä vastaa koko henkilökohtaisella varallisuudellaan kaikista hänen liiketoiminnassaan 

tekemistään sopimuksista ja sitoumuksista. Esimerkiksi tilanteessa, jossa velkoja haluaisi 

periä saataviaan ulosoton kautta, hän voi pyytää yrittäjän henkilökohtaisten tavaroiden 

ulosmittaamista yksityisen elinkeinoharjoittajan veloista. (Suomen Yrittäjät 2019.) 

 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan kirjanpidossa seurataan omalta tililtä oman pääoman ke-

hittymistä. Yksityistilillä voidaan pitää yrittäjän elinkeinoon ja yksityiselämään kuuluvat tu-

lot ja menot kirjanpidollisesti erillään toisistaan. Omille tileilleen kirjaamista pidetään suosi-

teltavana myös yksityiskäyttöjen ja yksityissijoitusten suhteen. Sama pätee myös yksityis-

ottoihin rahana sekä tavarana, koska ne ovat tietoja, jotka ovat veroilmoituksessa erik-

seen ilmoitettava. (Tomperi 2018, 73.) 

 

Yksityisotot ovat yksityisessä elinkeinoharjoittamisessa tyypillisiä, koska yksityisliikkeen 

omistaja ei voi nostaa yrityksestään palkkaa tai luontoisetuja. Toiminimiyrittäjä ei myös-

kään voi periä vuokraa toimitiloista, joita hän liiketoiminnassaan käyttää. (Tomperi 2018, 

73.) 

 

Kirjanpitolain ensimmäisen luvun 1 a §:n mukaan yksityisen elinkeinoharjoittajan on pidet-

tävä kahdenkertaista kirjanpitoa, mikäli päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella use-

ampi kuin yksi seuraavista ehdoista täyttyy: 

- taseen loppusumma 100 000 euroa 
- liikevaihto 200 000 euroa 
- palveluksessa kolme henkilöä 
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Mikäli yksityisen elinkeinoharjoittajan tilikausi on muu kuin kalenterivuosi, se edellyttää 

myös kahdenkertaista kirjanpitoa, vaikka KPL 1 luvun 1 a §:ssä mainituista ehdoista ei 

täyttyisi yksikään. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa on taltioitava kaikki elinkeinotoimintaan 

liittyvät tulot ja menot. Myyntisaamisten ja ostovelkojen määrä on kyettävä aina selvittä-

mään. Myös verovelvollisuuksien täyttämiseksi tarvittavat tiedot ovat löydyttävä kirjanpi-

dosta. Kahdenkertaista kirjanpitoa pidetään suositeltavana edellä mainittujen seikkojen 

selvittämisessä. (Tomperi 2018, 74.) 

 

Laki ei veloita mikroyrityksen kokoista yksityistä elinkeinoharjoittajaa tekemään tilinpää-

töstä. Vaikka toiminimiyrittäjä ei täyttä tilinpäätöstä tekisikään, niin yleensä edes tuloslas-

kelman ja taseen laatiminen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. (Tomperi 2018, 74.) Mik-

royrityksessä täyttyy enintään yksi seuraavista KPL 1 luku 4 a §:ssä asettamista ehdoista: 

- taseen loppusumma 350 000 euroa 
- liikevaihto 700 000 euroa 
- työntekijöitä 10 henkilöä. 

 

2.4.2 Perustaminen 

Yksityinen elinkeinoharjoittaminen ei vaadi erillistä perustamisasiakirjaa tai muita muodol-

lisuuksia, vaan pelkkä ilmoittaminen kaupparekisteriin riittää perustamiseen. Toiminimiyrit-

tämisestä ilmoittaminen ei välttämättä ole pakollista. Laki edellyttää yksityisen elinkeino-

harjoittajan ilmoitettavan liiketoimintansa Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin, 

mikäli seuraavista tilanteista yksikin toteutuu: 

- elinkeinotoiminnalle on olemassa pysyvä toimipaikka, eli erillinen liiketila omasta 
asunnosta 

- elinkeinoharjoittajan palveluksessa on hänen aviopuolisonsa ja alaikäisten lasten 
tai lapsenlasten lisäksi muitakin henkilöitä  

- harjoitettava elinkeinotoiminta on luvanvaraista (Patentti- ja rekisterihallitus 2019.) 
 

Tilanteessa, jossa yritystoiminta ei täytä edellä mainittuja ehtoja, yksityisen elinkeinohar-

joittajan ei tarvitse rekisteröidä liiketoimintaansa kaupparekisteriin. Rekisteröintiä pidetään 

kuitenkin kannattavana, koska sillä tavoin yksityinen elinkeinoharjoittaja turvaa liiketoimin-

nassaan käyttämänsä toiminimen yksinoikeuden. Yksityisen elinkeinoharjoittajan toimi-

nimeen voi saada yksinoikeuden ilman rekisteröintiäkin niin sanotun vakiintumisen avulla. 

Rekisteröintiä pidetään kuitenkin varmempana tapana saada toiminimen yksinoikeus, 

koska nimen vakiintuminen on aina tulkinnanvaraista. (Suomen Yrittäjät 2019.) 

 

Toiminimiyrittäjät, jotka harjoittavat kalastusta tai maatilataloutta eivät ole velvollisia ilmoit-

tamaan toimintaansa kaupparekisteriin (Patentti- ja rekisterihallitus 2019). Yrittäjä voi olla 

velvollinen ilmoittamaan liiketoiminnastaan kuitenkin verottajalle, vaikka hänen ei tarvitsisi-

kaan rekisteröidä sitä kaupparekisteriin (Suomen Yrittäjät 2019). Toiminimiyrittäjänä voi 
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toimia myös alaikäinen, eli alle 18-vuotias henkilö. Alaikäisen on tehtävä perustamisilmoi-

tus paperilomakkeella. (Patentti- ja rekisterihallitus 2019.) 

 

Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin voi tehdä perustamisilmoituksen joko pa-

perilomakkeella tai netissä YTJ-palvelussa. YTJ-palvelun kautta tehtävä ilmoitus edellyt-

tää täysi-ikäisyyttä (18 vuotta täyttänyt), suomalaista henkilötunnusta ja henkilökohtaisia 

verkkopankkitunnuksia tai vastaavia. Palvelussa ilmoitetaan elinkeinoharjoittajan henkilö-

tiedot, ehdotus yrityksen nimeksi ja enintään kaksi vaihtoehtonimeä, elinkeinoharjoittajan 

ja yrityksen osoite- ja yhteystiedot, yrityksen kotipaikkakunta sekä yrityksen toimiala. Ne-

tissä toiminimiyrityksen ilmoittautuminen kaupparekisteriin maksaa 60 euroa ja paperilo-

makkeella perustamisilmoitus maksaa 110 euroa. (Patentti- ja rekisterihallitus 2019.) 

 

2.4.3 Pääoman tarve 

Pääoman tarvetta määrittää yrityksessä sen toiminnan luonne ja suuruus. Yksityinen elin-

keinoharjoittaja on usein valittu yritysmuoto tapauksissa, joissa on vähäisempi tarve pää-

omalle. (Holopainen 2019, 20.) Yritystä perustavalle toiminimiyrittäjälle ei ole laissa sää-

dettyä vähimmäispääomavaatimusta. Toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa 

kaikista elinkeinotoiminnassa syntyvistä veloista. Vähimmäispääomavaatimuksen puute 

on siis yksityisen elinkeinoharjoittamisen ominaispiirteitä. (Minilex 2019.) Toiminimiyrittäjä 

voi halutessaan sijoittaa yritykseensä rahaa, mutta se ei ole pakollista (Uusyrityskeskus 

2019, 46). 

 

2.4.4 Elinkeinoharjoittajan täysi vastuu 

Yksityisessä elinkeinoharjoittamisessa yrittäjä tekee päätökset ja vastaa henkilökohtai-

sesti yrityksen kaikista sitoumuksista velat mukaan lukien. Toiminimiyrittäjän ollessa vas-

tuussa kaikista hänen yrityksensä eteen tekemistä sitoumuksista hänelle kuuluvat myös 

kaikki elinkeinotoiminnasta syntyvät voitot. (Uusyrityskeskus 2019, 46.) 

 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan henkilökohtainen vastuu yrityksensä sitoumuksiin voi joh-

taa äärimmillään tilanteeseen, missä velkoja voi periä saataviaan yritykseltä myös yrittäjän 

henkilökohtaista omaisuutta ulosmittaamalla. Velkojan ei tarvitse periä saatavaansa yrityk-

sen omaisuudesta, vaikka se riittäisikin velan maksamiseen. (Suomen Yrittäjät 2019.) 

 

2.4.5 Yksityisen elinkeinoharjoittajan voiton verotus 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan tulos saadaan vähentämällä elinkeinotoiminnan kulut elin-

keinotoiminnan tuotoista. Yrityksen verotettava tulo saadaan, kun tuloksesta vähennetään 
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aikaisempien vuosien elinkeinotoiminnasta aiheutuneet tappiot. Tämän lisäksi suoritetaan 

niin kutsuttu yrittäjävähennys eli tappioiden vähentämisen jälkeen verotettavasta tulosta 

vähennetään vielä viisi prosenttia. Kun yrittäjävähennys on tehty, saadaan varsinainen 

pääoma- ja ansiotuloksi jaettava yritystulo. (Koponen 2019, 88.) 

 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan verotus kohdistuu hänen kaikkiin ansio- ja pääomatu-

loihinsa. Elinkeinotoiminnasta saaduista tuloista verotetaan osa pääomatulona. Pääoma-

tuloina verotettava määrä lasketaan pääomatulo-osuuden laskentaperusteesta. Siinä ote-

taan huomioon elinkeinotoiminnan nettovarallisuus ja maksetut palkat edelliseltä verovuo-

delta. Loput elinkeinotoiminnan tuloista verotetaan ansiotulona. (Tomperi 2018, 111.) Mitä 

varakkaampi yritys on, sen suurempi osa verotettavista tuloista on 30 %:n (tai 34 % yli 

30 000 euroa ylittävistä pääomatuloista) verokannan pääomatuloa kuin progressiivista an-

siotuloa yrittäjän näin halutessa (Koponen 2019, 89). 

 

Pääomatulo-osuuden laskentaperusteesta lasketaan 20 %:n tuotto, josta muodostuu pää-

omatulona verotettava määrä elinkeinotoiminnan tuloista. Yrittäjä voi halutessaan vaatia, 

että pääomatulo-osuus laskentaan 10 %:n tuotolla laskentaperusteesta. Toiminimiyrittäjä 

voi myös vaatia yritystulonsa verotettavan kokonaan ansiotulona. Vaihtoehdot mahdollis-

tavat hänen laskea verotuksellisesti edullisimman vaihtoehdon. Elinkeinotoimintaan kuulu-

vat käyttöomaisuuden tai muiden pysyvien vastaavien luovutusvoitot verotetaan kuitenkin 

aina pääomatuloina. (Tomperi 2018, 111.) 

 

Pääomatulo-osuuden laskentaperuste saadaan laskemalla elinkeinotoiminnan nettovaral-

lisuus ja lisäämällä siihen 30 % palkoista päättyneeltä tilikaudelta edeltäneiltä 12 kuukau-

delta. Palkat ovat ennakonpidätyksen alaisia. Toiminimiyrittäjän nettovarallisuus lasketaan 

erottamalla liiketoiminnan varat sen veloista. Nettovarallisuus lasketaan vähentämällä lii-

ketoimintaan kuuluvista arvostetuista varoista sen velat. (Tomperi 2018, 111.) 

 

Varojen laskemisessa noudatetaan verotuksessa varojen arvostamista säätelevää lakia. 

Vaihto-omaisuutta arvostetaan hankintamenoonsa ja rahoitusomaisuutta arvostetaan sen 

nimellisarvoon tai sen todennäköiseen arvoon. Vaihto-omaisuuden arvostamisessa vä-

hennetään mahdolliset epäkuranttiudet. Käyttöomaisuutta arvostetaan sen hankintame-

noonsa, josta ei ole tehty poistoja. Käyttöomaisuutta ovat elinkeinotoiminnassa käytetyt 

pysyvät vastaavat kuten maa-alueet, rakennukset, koneet ja kalusto.  Käyttöomaisuuteen 

kuuluvat kiinteistöt sekä arvopaperit arvostetaan verovuotta edeltäneen vuoden vertailuar-

voon, mikäli poistamaton hankintameno on sitä pienempi. Esimerkiksi asunnon tai auton 

ollessa sekä yksityisessä että liiketoiminnan käytössä, käytetään 50 %:n sääntöä. Mikäli 
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hyödykettä käytetään elinkeinotoimintaan enemmän kuin 50 prosenttisesti, se lasketaan 

elinkeinotoiminnan varaksi. (Tomperi 2018, 111.) 

 

Seuraavassa kuvassa on esimerkin avulla havainnollistettu yksityisen elinkeinoharjoittajan 

verotusta: 

 

Kuva 5. Esimerkki yksityisen elinkeinoharjoittajan verotuksesta (Tomperi 2018, 112) 

 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan liiketoiminnasta syntyvät ansio- ja pääomatulot verotetaan 

yrittäjän muiden pääomatulojen ja ansiotulojen mukana (Tomperi 2018, 112). Pääomatu-

lon veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 % ja yli 30 000 ylittävästä määrästä verote-

taan 34 % (Verohallinto 2019). Pääomatulovero menee suoraan valtiolle. Valtiolle makset-

tavaa ansiotuloa verotetaan progressiivisesti. Kunnalliset ja kirkolliset verot sekä sairasva-

kuutusmaksut maksetaan tasasuhteisesti. (Tomperi 2019, 111.) 

 

Puolisoilla tarkoitetaan verotuksessa avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa keske-

nään olevia henkilöitä. Henkilöt katsotaan puolisoiksi avioliiton solmimisen tai parisuhteen 

rekisteröimisen aikana vallinneesta vuodesta alkaen. Myös avoliitossa asuvat ovat puoli-

soita, mikäli heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat olleet aikaisemmin naimisissa. 

Mikäli toinen tai molemmat puolisoista ovat rajoitetusti verovelvollisia Suomessa, heitä ei 

katsota puolisoiksi verotuksessa. (Verohallinto 2019.) 
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Verotusta kohdistetaan erikseen puolisoiden omiin tuloihin ja varallisuuteen. Yksityisen 

elinkeinoharjoittajan tulo jaetaan verotettavaksi kummankin puolison tuloina, mikäli he mo-

lemmat työskentelevät yrityksessä. Ansiotulo-osuutta voidaan jakaa suhteessa puolisoi-

den työpanokseen. Pääomatulo-osuus on jaettava niitten osuuksien mukaan, jotka puoli-

soille kuuluvat yrityksen nettovarallisuudesta. Mikäli puolisoiden panosta ei heidän työnsä 

tai pääoman suhteen ole esitetty, ansio- ja pääomatulo-osuudet jaetaan heidän kesken 

tasan. (Tomperi 2018, 112.) 

 

2.4.6 Yksityisotot - toiminimiyrittäjän voitonjako 

Toiminimiyrittäjän voitonjakoa kutsutaan yksityisotoksi. Yksityisotot eivät vaikuta verotuk-

seen, sillä toiminimiyrityksen verotus perustuu liiketoiminnan tulokseen eikä yrittäjän yri-

tyksestä nostamien varojen määrään. (Osaava yrittäjä 2019). Toiminimiyrittäjä ei voi mak-

saa itselleen palkkaa, vaan pelkästään muille (Yritä.fi 2019). Yksityisotolla tarkoitetaan 

sitä, kun toiminimiyrittäjä siirtää varoja tai omaisuutta elinkeinotoiminnastaan omaan hen-

kilökohtaiseen käyttöönsä. Yksityisottojen määrä voi ylittää liiketoiminnalla saadun tuoton 

määrän. Vaikka yksityisottoja ei veroteta tulona, ne voivat vaikuttaa elinkeinonharjoittajan 

liiketoiminnan verojen määrään. Lainan korkojen vähennysoikeuteen saattaa vaikuttaa 

yrittäjän tekemät yksityisotot. Tavaroina tai palveluina tehdyillä yksityisotoilla voi olla mak-

suseuraamuksia, mikäli niistä on tehty arvonlisäverovähennyksiä. (Koponen 2019, 91.) 

 

Yksityisottoina siirtyviä varoja arvostetaan verotuksessa niiden alkuperäiseen hankintahin-

taan tai sitä matalampaan todennäköisenä pidettävään luovutushintaan. Mikäli yksityisot-

tona siirretty varan todennäköinen luovutushinta olisi hankintahintaa korkeampi ja omai-

suudesta on tehty poistoja, yrityksen tulot kasvavat yksityisotosta tehtyjen poistojen ver-

ran. Yksityisottoja koskevalla säännöksellä pyritään tulouttamaan ennenaikaisia kulukir-

jauksia eikä arvonnousuja. (Koponen 2019, 91.) 

 

2.4.7 Omaisuuden yhteiskäyttö 

Omaisuuden yhteiskäytöllä tarkoitetaan sitä, että yksityistaloudella ja elinkeinolla käyttävät 

samaa käyttöomaisuutta. Tällainen käytäntö on yleistä yksityisen elinkeinoharjoittajan kal-

taisessa yritysmuodossa. Elinkeinotoiminnan verottamisessa pidetään vähennyskelpoi-

sena menoja, jotka ovat johtuneet elinkeinon tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä. 

Elinkeinotulon verotuksessa vähennetään arvonlisäverosta johtunut määrä, mikäli se on 

liittynyt elinkeinotoiminnan menoihin. (Koponen 2019, 91.) 
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Verotuksessa joudutaan jakamaan omaisuuteen liittyneitä menoja, jos samaa omaisuutta 

käytetään elinkeinotoiminnan lisäksi yksityistaloudessa. Kyseiset menot jaetaan elin-

keinotoimintaan liittyviksi menoiksi ja yksityistalouteen liittyviksi menoiksi. Yksityistalouden 

menoja ei pidetä vähennyskelpoisina, kun lasketaan elinkeinotoiminnan tulosta. (Koponen 

2019, 91.) 

 

2.4.8 Toiminnan myyminen tai lopettaminen 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan elinkeinotoiminnan myymisessä on kyseessä aina liiketoi-

mintakauppa. Yksityinen elinkeinoharjoittaja ei edusta mitään juridista yritysmuotoa, vaan 

hän toimii omiin nimiinsä. Toiminimiyrittäjän myydessä liiketoimintansa, se katsotaan yksi-

tyisen elinkeinoharjoittajan viimeiseksi liiketapahtumaksi. Kauppahinta katsotaan elin-

keinotoiminnan tuloksi. Tulo jaetaan verotettavaksi ansio- ja pääomatulona. Lähtökohtai-

sesti pääomatuloksi lasketaan nettovarallisuudesta 20 %:n osuus, mutta yrittäjän vaati-

muksesta voidaan käyttää kymmenen tai nollan prosentin osuutta. Loput ovat ansiotuloa. 

(Suomen Yrittäjät 2019.) 

 

Yksityisen elinkeinoharjoittamisen lopettamisesta ilmoitetaan Patentti- ja rekisterihallituk-

sen kaupparekisteriin käyttämällä Y6-lomaketta. Ennen kuin yrittäjä tekee ilmoituksen lo-

pettamisesta, hänen on katsottava, että kaikki yrityksen lopettamiseen kuuluvat velvolli-

suudet ovat suoritettu. Näihin velvollisuuksiin kuuluu muun muassa kaikkien elinkeinotoi-

mintaan liittyvien velkojen maksaminen, yrityksen varallisuudesta ja omaisuudesta eroon 

hankkiutuminen myymällä tai yksityisotolla sekä lopettamalla kaikki elinkeinotoiminnan 

harjoittamiseen kuuluvat käytännön toimet, kuten irtisanomalla vuokrasopimukset ja lopet-

tamalla myynnit. (Accountor 2019.) 

 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan elinkeinotoiminnan lopettamiseen vaadittavan Y6-ilmoituk-

sen tekeminen on maksuton sekä sähköisesti että paperilomakkeellakin. Yritystoiminnan 

lopettamisessa voi kuitenkin syntyä kuluja, jos joutuu esimerkiksi järjestelemään mahdolli-

sia yrityskiinnityksiä. Yrityskiinnitys on yritykseen ja elinkeinokeinotoimintaan liittyvää ir-

tainomaisuus, joka on pantattu vakuudeksi saataville. Yrityskiinnitykset täytyy kuolettaa tai 

siirtää elinkeinotoimintaa jatkavalle tai luovutuksensaajalle. Kuolettamisen hakeminen on 

maksutonta ja yrityskiinnityksien siirron käsittely maksaa 240 euroa. (Accountor 2019.) 

 

Lopettamisen jälkeen yrittäjän on huolehdittava verotukseen liittyvien ilmoitusten hoitami-

sesta. Päättymisvuoden toiminnasta on tehtävä veroilmoitus seuraavan vuoden huhtikuun 

alkuun mennessä. Rekisteröintien loppumiseen asti on myös tehtävä ilmoitukset arvonli-
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säveroa, työnantajasuorituksia sekä muita oma-aloitteisia veroja koskien jokaiselta vero-

kaudelta. YEL-vakuutus on muistettava päättää, ja vuosi-ilmoitus jättää, kun yritystoiminta 

loppuu. Kirjanpitoaineistosta on säilytettävä tositteita kuusi ja kirjanpitokirjoja kymmenen 

vuotta. Toiminimiyrittäjä voi myös toistaiseksi tai määräaikaisesti keskeyttää toimintansa. 

(Accountor 2019.) 
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3 Yksityisen elinkeinoharjoittajan ja yhden hengen osakeyhtiön ver-

tailu 

Opinnäytetyön empiirisessä osiossa vertaillaan yksityisyrittäjän näkökulmasta kahta Suo-

men yleisintä yritysmuotoa: yksityistä elinkeinoharjoittajaa sekä yksityistä osakeyhtiötä. 

Vuoden 2019 tammikuussa Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin oli kirjattu 

272 084 osakeyhtiötä ja 208 599 toiminimiyrittäjää. Yhdessä nämä kaksi yritysmuotoa kat-

toivat 78,6 prosenttia kaikista Suomen 611 608 yrityksestä. 

 

Vertailussa pohditaan yritysmuodon kannattavuutta tyypillisimpien yritysmuodon valintaan 

vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta. Näitä näkökulmia ovat yritysmuodon juridinen 

asema, perustaminen, pääoman tarve, vastuut, verotus, voitonjako sekä toiminnan myy-

minen ja lopettaminen. Yksittäisten näkökulmien vertailun jälkeen tehdään yhteenveto, 

jossa käydään vielä läpi jokaisen vertailunäkökulman keskeisimmät seikat ja tehdään ly-

hyet johtopäätökset. Vertailussa käytetään aiemmin teoriaosuudessa esitettyjä tietoja. 

Vertailu on suoritettu kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta käyttäen. 

 
3.1 Juridinen asema 

Yksityinen elinkeinoharjoittaja ja osakeyhtiö ovat lähtökohtaisesti kaksi hyvin erilaista yri-

tysmuotoa. Osakeyhtiö on pääomayhtiö, jonka toimintaa säätelee osakeyhtiölaki. Osake-

yhtiön omistaja vastaa yhtiön toiminnasta ja velvoitteista vain yhtiöönsä sijoittamalla pää-

oman määrällä. Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa omistajalleen, 

ellei yhtiöjärjestyksessä ole muuten määrätty. Juridiselta kannalta yksityinen elinkeinohar-

joittaja ei ole virallinen yritysmuoto. Juridisesta näkökulmasta toiminimiyrittäjä tekee siis 

liiketoimintaa omana itsenään. Hänen edustamansa yritys ei ole yrittäjästä erillinen oi-

keushenkilö, vaikka liiketoiminnalla olisikin rekisteröity oma toiminimi. Osakeyhtiö sen si-

jaan on osakkeenomistajistaan irrallinen oikeushenkilö ja yhtiön varat ja velat ovat erotettu 

osakkeenomistajan henkilökohtaisista varoista ja veloista. 

 

Osakeyhtiön on pidettävä aina kahdenkertaista kirjanpitoa. Toiminimiyrittäjä voi pitää kir-

janpitonsa yhdenkertaisena, ellei hänen taseensa loppusumma ole yli 100 000 euroa, lii-

kevaihto yli 200 000 euroa tai palveluksessa keskimäärin kolme henkilöä. Osakeyhtiön on 

myös laadittava täydellinen tilinpäätös, jota mikroyrityksen kokoisen yksityisen elinkeino-

harjoittajan ei myöskään tarvitse tehdä. Kahdenkertaisen kirjanpidon pitämistä sekä myös 

tuloslaskelman ja taseen laatimista katsotaan kuitenkin tarkoituksenmukaisena myös yksi-

tyiselle elinkeinoharjoittajalle. 
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Osakeyhtiössä on ainoa pakollinen toimielin hallitus, joka vastaa osakeyhtiön hallinnosta 

ja toiminnan järjestämisestä. Yhden hengen osakeyhtiön tapauksessa yrittäjä on itse halli-

tus, mutta hallituksessa on oltava myös vähintään yksi varajäsen. Yksityisessä elinkeino-

harjoittamisessa ei ole vastaavia toimielimiä, vaan yrittäjä tekee siinä kaikki yrityksen si-

toumukset henkilökohtaisesti omalla nimellään. 

 

Holopainen (2019) on vertaillut toiminimiyrittäjän ja osakeyhtiön juridisia lähtökohtia seu-

raavassa kuvassa: 

 

Kuva 6: Osakeyhtiön ja toiminimen vertailua (Holopainen 2019, 23) 

 

Edellä olevasta vertailusta voi päätellä, että osakeyhtiön toiminta on juridisesta näkökul-

masta paljon tarkemmin säädeltyä kuin toiminimiyrittäjän. Osakeyhtiöllä on pakollinen toi-
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mielin hallitus ja kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä on pidettävä yhtiöko-

kous tai ainakin päättää sen pitämättä jättämisestä. Yhden hengen osakeyhtiössä on 

myös oltava hallituksessa ainakin yksi varajäsen. 

 

3.2 Perustaminen 

Osakeyhtiö on perustettava kirjallisesti perustamissopimuksella. Osakeyhtiölaissa on 

määritelty useita elementtejä, jotka perustamissopimuksen tulee sisältää. Perustamissopi-

muksen lisäksi osakeyhtiön on tehtävä yhtiöjärjestys perustamissopimuksen liitteeksi. Yh-

tiöjärjestyksessä on määriteltävä vähintään yhtiön toiminimi, kotipaikkakunta sekä yrityk-

sen toimiala. Osakeyhtiöstä poiketen, yksityisen elinkeinoharjoittajan ei tarvitse toimin-

taansa perustaessaan tehdä perustamissopimusta, yhtiöjärjestystä tai muita vastaavia 

muodollisuuksia. 

 

Osakeyhtiö on perustettaessa aina ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallituksen kauppare-

kisteriin. Ilmoituksen jälkeen yhtiö on juridinen henkilö. Yksityistä elinkeinoharjoittamista ei 

välttämättä tarvitse ilmoittaa kaupparekisteriin, mutta useissa tilanteissa se on kuitenkin 

suotavaa. Vaikka kaupparekisteriin ilmoittamiselle ei toiminimiyrittäjällä olisikaan varsi-

naista edellytystä, sitä pidetään kuitenkin suositeltavana, koska näin yrittäjä turvaa liiketoi-

minnassaan käyttämänsä toiminimen. 

 

Osakeyhtiön ja yksityisen elinkeinoharjoittajan voi molemmat perustaa joko paperilomak-

keella tai netissä. Osakeyhtiön sähköinen perustamisilmoitus maksaa 275 euroa ja paperi-

nen perustamisilmoitus 380 euroa. Toiminimiyrityksen perustaminen on halvempaa pape-

risen ilmoituksen maksaessa 110 euroa ja netti-ilmoituksen maksaessa 60 euroa. 

 

3.3 Pääoman tarve 

Aina heinäkuuhun 2019 asti osakeyhtiön osakepääoman vähimmäismäärä on ollut 2 500 

euroa. Heinäkuusta 2019 alkaen kuitenkin osakeyhtiöllä ei ole ollut vähimmäispääoma-

vaatimusta. Vähimmäispääoman poistaminen on osa hallituksen esitystä, jolla pyritään 

sujuvoittamaan yhtiön rekisteröimistä. Poistamisella halutaan myös helpottaa pienen osa-

keyhtiön ammatinharjoittamista. Muutoksen odotetaan vaikuttavan aloittavien yrittäjien 

päätökseen valita osakeyhtiö yksityisen elinkeinoharjoittamisen sijaan. 

 

Yksityisessä elinkeinoharjoittamisessa pääoman tarvetta on aina määritellyt yrityksen toi-

minnan luonne ja laajuus. Toiminimiyrittämiseen ei sisälly erillistä vähimmäispääomavaati-

musta. Tähän on selityksenä myös se, että toiminimiyrittäjä on lähtökohtaisestikin itse 
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vastuussa kaikista liiketoiminnassa tekemistään sitoumuksistaan. Vähimmäisosakepää-

omavaatimus kun on alun perinkin tehty velkojien suojaamista varten. Osakeyhtiöyrittä-

jällä voi olla myös tarve riittävän suurelle pääomalle, jotta hänen ei tarvitse henkilökohtai-

sesti taata yrityksen mahdollisia lainoja. 

 

3.4 Vastuut 

Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö suhteessa omistajaansa. Osakeyhtiössä osakkeen-

omistajalla, eli tutkimustapauksessa osakeyhtiöyrittäjällä, on rajoitettu vastuu. Rajoitetulla 

vastuulla tarkoitetaan, että hän ei lähtökohtaisesti vastaa yhtiönsä sitoumuksista ja ve-

loista henkilökohtaisesti. Tämä eroaa toiminimiyrittämisestä merkittävästi. Yksityinen elin-

keinoharjoittaja nimittäin vastaa liiketoiminnassaan tekemistään sitoumuksistaan aina 

koko omaisuudellaan. Osakeyhtiössä yrittäjän riski rajoittuu pääomapanoksen määrään, 

jonka hän on yhtiöönsä sijoittanut. 

 

Osakeyhtiön rajoitettu vastuu voi jäädä kuitenkin teoriatasolle yrittäjän perustaessa uutta 

yritystä. Monesti aloittavalla yrittäjällä on se tilanne, että rahoittaakseen uutta yritystään, 

hänen on taattava yrityksen lainoja hänen omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan. 

Tämä tuo osakeyhtiöyrittäjän vastuuta yrityksensä sitoumuksista lähemmäs yksityisen 

elinkeinoharjoittajan täyttä vastuuta harjoittamastaan liiketoiminnasta. Osakeyhtiöyrittäjä 

voi olla vahingonkorvausvelvollinen tai joutua suorittamaan maksuja yhtiölle, mikäli yhtiö-

järjestyksessä on niin määrätty.  

 

Velkojien ei tarvitse ensisijaisesti periä saataviaan yksityiseltä elinkeinoharjoittajalta liike-

toimintaan kuuluvasta omaisuudesta. Velkoja voi periä saataviaan ulosmittaamalla myös 

yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta. Tämä on ääriesimerkki toiminimiyrittäjän täydestä 

vastuusta. 

 

3.5 Verotus ja voiton käyttö 

Osakeyhtiötä verotetaan itsenäisenä verovelvollisena, jonka tuloksesta maksetaan 20 pro-

sentin yhteisövero. Osakeyhtiön tulos saadaan laskemalla ensin yhtiön veronalaiset tulot 

ja siitä vähennetään yhtiön vähennyskelpoiset menot. Osakeyhtiöyrittäjän itselleen mak-

samaa palkkaa pidetään yhtiön vähennyskelpoisena menona. Mahdolliset tappiot voidaan 

vähentää pääsääntöisesti 10 vuoden ajan tulevien vuosien tuloksesta. Osakeyhtiöstä ei 

voi tehdä verovapaita yksityisottoja toiminimiyrityksen tapaan. 
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Osakeyhtiöyrittäjää verotetaan hänen palkastaan ja mikäli hän päättää maksaa itselleen 

osinkoja yrityksensä jakokelpoisista varoista. Kahdeksaan prosenttiin asti osakkeen mate-

maattisesta arvosta maksettu osinko on edullista veronmaksun kannalta, sillä siitä on 75 

prosenttia verotonta tuloa ja 25 prosenttia pääomatuloa aina 150 000 euroon asti. 150 000 

euroa ylittävät, 8 prosentin osakkeiden matemaattiseen arvoon sisältyvät osingot ovat 15 

prosenttia verotonta ja 85 prosenttia veronalaista pääomatuloa. Yli kahdeksan prosenttia 

osakkeiden matemaattisesta arvosta ylittävästä osingosta 25 prosenttia on verotonta tuloa 

ja 75 prosenttia veronalaista ansiotuloa. 

 

Osakeyhtiöyrittäjän ei tarvitse halutessaan maksaa osinkoa. Tällöin yrityksen tekemä 

voitto jää yritykselle mahdollisia tulevia investointeja tai myöhempiä osinkoja varten ja siitä 

on maksettu 20 prosentin yhteisövero. Yksityisellä elinkeinoharjoittajalla ei ole tällaista 

mahdollisuutta verotuksen suhteen, mikäli hän haluaisi säilyttää tulostaan yrityksessään 

mahdollisten investointien varalta. Verotus kohdistuu toiminimiyrittäjän tuloihin aina sa-

malla tavalla, vaikka hän haluaisikin säilyttää tulostaan yrityksessä. 

 

Osakeyhtiöyrittäjä voi pyrkiä suunnittelemaan verotustaan erilaisilla keinoilla mahdollisim-

man edulliseksi. Osinkoja jaetaan yhtiön tuloksesta, josta on maksettu 20 prosentin yhtei-

sövero. Palkanmaksu on taas yhtiölle vähennyskelpoinen meno, joka pienentää yrityksen 

tulosta ja siten myös yhteisöveron määrää. Yrittäjän kannattaa siis itse tai kirjanpitäjän 

avulla laskea edullisin ratkaisu eri vaihtoehdoista.  

 

Yksityistä elinkeinoharjoittajaa verotetaan hänen kaikkien ansio- ja pääomatulojensa pe-

rusteella. Yksityinen elinkeinoharjoittaja ei ole itsenäinen verovelvollinen osakeyhtiön ta-

paan. Hänen tuloksensa saadaan, kun lasketaan elinkeinotoiminnan tuotot ja vähenne-

tään niistä elinkeinotoiminnan kulut. Verotettavaa tuloa varten vähennetään aikaisempien 

vuosien mahdolliset tappiot sekä tehdään yrittäjävähennys. Yrittäjävähennys suoritetaan 

tappioiden vähentämisen jälkeiseen verotettavaan tuloon ja on määrältään viisi prosenttia. 

 

Yksityinen elinkeinoharjoittaja päättää, maksaako hän verotettavasta tulostaan pääomatu-

loveroa pääomatulon laskentaperusteen mukaan 20, 10 vai 0 prosenttia. Päätöstä teh-

dessä hänen kannattaa laskea verotuksen kannalta kevein vaihtoehto. Esimerkiksi mikäli 

ansiotulona verotettavan tulon verot ja maksut ylittäisivät yhteensä selvästi pääomavero-

kannan, yrittäjälle tulisi edullisimmaksi maksaa mahdollisimman paljon verotettavista tu-

loistaan pääomaveroina. 
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3.6 Toiminnan myyminen tai lopettaminen 

Osakeyhtiön purkamista miettivän yrittäjän kannattaa selvittää mahdollisuudet myydä yh-

tiö, koska sen purkaminen on tarkkaan säädelty ja aikaa vievä prosessi. Yrittäjä voi myydä 

joko yritystoimintansa liiketoimintakaupalla tai osakkuutensa osakekaupalla. 

 

Liiketoimintakaupassa yrittäjä myy harjoittamansa liiketoiminnan. Osakeyhtiön tapauk-

sessa liiketoimintakaupan kauppahinta tulee yrityksen tilille ja se on yrityksen veronalaista 

tuloa. Yrittäjä joutuu tällöin vielä miettimään, kuinka toimia liiketoimintaa vaille jääneen yh-

tiönsä kanssa minkä tilille myös kauppahinta on mennyt. Osakekaupassa osakeyhtiöyrit-

täjä myy osakkeensa yrityksestä. Kaupasta mahdollisesti syntyneestä luovutusvoitosta 

yrittäjä maksaa veroa pääomatulona. Yrittäjän kannalta osakekauppaa pidetään usein sel-

vempänä vaihtoehtona. 

 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan liiketoiminnan myynnissä on kyseessä aina liiketoiminta-

kauppa, joka katsotaan yrityksen viimeiseksi liiketapahtumaksi. Myynnistä saatu tuloa 

kohdellaan elinkeinotoiminnan tulona, jota verotetaan yksityiselle elinkeinoharjoittajalle 

tyypilliseen tapaan. Pääomatuloksi lasketaan yrittäjän tahdon mukaan joko 20:n, 10:n tai 

nollan prosentin tuotto ja loput myyntihinnasta verotetaan ansiotulona. 

 

Osakeyhtiön lopettaminen on säädelty, kallis ja pitkäkestoinen prosessi verrattuna yksityi-

sen elinkeinoharjoittamisen lopettamiseen. Osakeyhtiön vapaaehtoinen purkaminen ta-

pahtuu selvitysmenettelyllä. Selvitystilasta päätetään yhtiökokouksessa. Tämän jälkeen 

selvitetään yhtiön varallisuus sekä muutetaan omaisuudet rahaksi. Sitten maksetaan yri-

tyksen mahdolliset velat ja jaetaan ylijäämä yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla. Selvi-

tystilaa hoitamaan valittavia voi olla yksi tai useampi henkilö ja he voivat olla yhtiön sisä- 

tai ulkopuolisia. Osakeyhtiön purkamiseen vaadittava selvitystila kestää minimissään viisi 

kuukautta ja usein myös pidempään. Tämän lisäksi on tehtävä julkinen haaste velkojille, 

vaikka yrityksellä ei olisikaan velkaa. Selvitystila ja julkinen haaste maksavat yhteensä 

295 euroa. 

 

Yksityisen elinkeinoharjoittamisen lopettaminen tehdään Y6-ilmoituksella. Toisin kuin Y4-

lomake ja julkinen haaste osakeyhtiötä lopettaessa, Y6-ilmoitus on maksuton sekä sähköi-

sessä että paperisessa muodossa. Mikäli toiminimiyrittäjä ei ole tehnyt yrityskiinnityksiä, 

liiketoiminnan lopettaminen on täysin maksutonta. Yritystoiminnan loppuessa toiminimiyrit-

täjän on myös huolehdittava asiaan kuuluvien ilmoitusten hoitamisesta, kuten veroihin liit-
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tyvistä ilmoituksista sekä YEL-vakuutuksen päättämisestä. Toiminimiyrittäjän ja osakeyh-

tiöyrittäjän on molempien toiminnan lopettamisen jälkeen pidettävä kirjanpitoaineistoa tal-

lella kuudesta kymmeneen vuotta. 

 

3.7 Tulosten yhteenveto 

Osakeyhtiö ja yksityinen elinkeinoharjoittaja ovat kaksi Suomen yleisintä yritysmuotoa. 

Niillä on molemmilla omat erityispiirteensä, joilla ne erottuvat toisistaan ja muista yritys-

muodoista. Toiminimiyritys ja osakeyhtiö eroavat toisistaan merkittävästi juridisesta näkö-

kulmasta. Osakeyhtiö on omistajistaan irrallinen ja itsenäinen verovelvollinen juridinen 

henkilö ja toiminimiyritys on sen sijaan yhtä kuin sitä henkilökohtaisesti harjoittava henkilö. 

Tämä ilmenee erityisesti vastuisiin, sopimuksiin ja sitoumuksiin sekä myös yrityksen varoi-

hin liittyvissä asioissa. Esimerkiksi osakeyhtiöstä yrittäjä ei voi tehdä verovapaita yksityis-

ottoja toiminimiyrittäjän tapaan. 

 

Toiminimiyrityksessä yrityksen ja yrittäjän varat ovat yhteisiä. Osakeyhtiön varat ovat sen 

sijaan erotettu yrittäjän henkilökohtaisesta omaisuudesta. Osakeyhtiön toimintaan kohdis-

tuu paljon tarkempia sääntelyitä kuin toiminimiyrityksen toimintaan. Osakeyhtiöllä on ol-

tava hallitus sekä sen on tehtävä yhtiökokous tai ainakin päätettävä yhtiökokouksen pitä-

mättä jättämisestä. Osakeyhtiön hallitukseen on yksityisyrittäjänkin tapauksessa kuulut-

tava ainakin yksi varajäsen. Osakeyhtiön on aina pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa ja 

toiminimiyrityksen ei. Liiketoiminnan ollessa tarpeeksi laajaa, osakeyhtiö on myös velvolli-

nen valitsemaan tilintarkastajan. 

 

Osakeyhtiön perustaminen on virallisempaa, säädellympää ja kalliimpaa kuin toiminimiyri-

tyksen perustaminen. Osakeyhtiön on tehtävä perustamissopimus, johon liitetään yhtiöjär-

jestys. Perustamisesta on aina ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekiste-

riin. Yksityisen elinkeinoharjoittamisen perustaminen ei vaadi vastaavia perustamisasiakir-

joja kuin osakeyhtiön perustaminen. Yksityistä elinkeinoharjoittamista ei välttämättä tar-

vitse ilmoittaa edes kaupparekisteriin, mutta tätä kuitenkin pidetään suositeltavana. Yksi-

tyisen elinkeinoharjoittamisen perustaminen maksaa netissä 60 euroa (osakeyhtiö 275 eu-

roa) ja paperilomakkeella 110 euroa (osakeyhtiö 380 euroa). 

 

Osakeyhtiön 2 500 euron vähimmäispääomavaatimuksen poistuminen on tuonut osakeyh-

tiötä yritysmuotona lähemmäksi toiminimiyritystä. Osakeyhtiön perustaminen ilman 2 500 

euron vähimmäispääomaa on tuonut osakeyhtiön perustamisen lähemmäs toiminimiyrityk-

sen perustamisen helppoutta. Tämä on omalta osaltaan alentanut kynnystä yrittäjän valita 
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osakeyhtiö yritysmuodokseen toiminimiyrityksen sijasta sekä mahdollisuutta harjoittaa lii-

ketoimintaa ilman henkilökohtaista riskiä. 

 

Osakeyhtiö ja yksityinen elinkeinoharjoittaja eroavat perustavanlaatuisesti toisistaan, mitä 

tulee vastuuasioihin. Osakeyhtiön ollessa itsenäinen oikeushenkilö, sen tekemät si-

toumukset ja velat ovat erotettu osakeyhtiön omistajan henkilökohtaisesta vastuusta. Tätä 

tarkoitetaan osakeyhtiön rajoitetulla vastuulla. Yksityisellä elinkeinoharjoittajalla tilanne ei 

mene näin. Toiminimiyrittäjä on aina vastuussa liiketoiminnassaan tekemistä sitoumuk-

sista henkilökohtaisesti koko omaisuudellaan. Osakeyhtiöyrittäjänkin tilanteessa on mah-

dollista, että hän on esimerkiksi henkilökohtaisesti taannut yrityksensä lainoja. Tällöin hän 

on toiminimiyrittäjän tapaan yhtä lailla henkilökohtaisessa vastuussa yrityksensä toimin-

nasta. Uudessa osakeyhtiössä on varsin yleistä, että yrittäjä joutuukin henkilökohtaisesti 

takaamaan yrityksensä lainoja.  

 

Verotuksellisesti osakeyhtiöyrittäjä voi paremmin päättää tulojensa verotuksesta kuin toi-

minimiyrittäjä. Osakeyhtiössä palkat ovat vähennyskelpoista menoa, joka pienentää yhtiön 

tulosta. Maksamalla enemmän palkkaa itselleen osakeyhtiöyrittäjä maksaa henkilökohtai-

sesti enemmän veroja ansiotuloistaan pienentäen osakeyhtiön tulosta, josta maksetaan 

yhteisöveroa. Tuloksestaan osakeyhtiö voi maksaa osinkoa, jonka verotusta kohdellaan 

eri tilanteissa eri tavalla. Osinkojen verotukseen vaikuttaa vahvasti yrityksen nettovaralli-

suus, josta lasketaan osakkeen matemaattinen arvo. Mitä suurempi se on, sen enemmän 

osakeyhtiö voi maksaa huojennettua ja verotuksellisesti kevyintä osinkoa. Osakeyhtiöyrit-

täjä voi esimerkiksi kirjanpitäjän avulla optimoida oman verotuksensa mahdollisimman te-

hokkaalle tasolle. 

 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan verotus on suoraviivaisempaa ja siinä on vähemmän vaih-

toehtoja kuin osakeyhtiön verotuksessa. Toiminimiyrityksen tulosta verotetaan pääomatu-

lona yrittäjän päätöksestä pääomatulon laskentaperusteesta 20, 10 tai nolla prosenttia. 

Loput verotettavasta tulosta verotetaan ansiotuloina. Pääomatulon laskentaperusteeseen 

vaikuttaa yrityksen nettovarallisuus. Mikäli toiminimiyrittäjän tuloveroaste nousee yli 30 

prosentin, hänelle tulee edullisemmaksi maksaa tuloistaan mahdollisimman paljon pää-

omatuloina ansiotulojen sijaan. Tuloveroasteen noustessa yli 30 prosentin on usein pi-

detty perusteltuna ja kannattavana asiana, että toiminimiyrittäjä myös muuttaisi yritysmuo-

tonsa osakeyhtiöksi. 

 

Osakeyhtiön lopettaminen on paljon pitkäkestoisempi ja kalliimpi prosessi kuin toimi-

nimiyrityksen lopettaminen. Osakeyhtiön lopettaminen tehdään selvitysmenettelyllä. Se 
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kestää vähintään viisi kuukautta, mutta voi kestää myös pidempään. Osakeyhtiön purka-

miseen vaadittavat selvitystila ja pakollinen julkinen haaste velkojille maksavat 295 euroa. 

Yksityisen elinkeinoharjoittamisen lopettaminen on ilmaista, eikä sille ole asetettu osake-

yhtiön selvitystilan kaltaista minimikestoaikaa. Molempien yritysmuotojen on liiketoiminnan 

lopettamisen jälkeen säilytettävä tositteita kuusi vuotta ja kirjanpitokirjoja kymmenen 

vuotta. 

 

Osakeyhtiöyrittäjä voi myydä yhtiönsä liiketoiminnan liiketoimintakaupalla tai osakkuu-

tensa yrityksestään osakekaupalla. Liiketoimintansa myymällä kauppahinta päätyy yrityk-

selle ja yrittäjä joutuu miettimään, kuinka hän rahan kanssa toimii. Osakekaupasta synty-

vää mahdollista luovutusvoittoa verotetaan pääomatulona. Toiminimiyrityksen myynti on 

aina liiketoimintakauppa. Kauppahintaa verotetaan elinkeinotoiminnan tulona. Toimi-

nimiyrittäjä voi päättää maksaako hän kauppahinnasta veroa nettovarallisuuteen perustu-

vana pääomatulona 20:n, 10:n vai nollan prosentin mukaan. 

 

Yksityinen elinkeinoharjoittaja sopii lähtökohtaisesti yritysmuodoksi tilanteessa, jossa har-

joitettava liiketoiminta on pientä ja riippuu vahvasti yrittäjän omasta työpanoksesta. Mikäli 

liiketoiminta alkaa kasvamaan ja tulos nousee, voi yritykselle kertyä varallisuutta, jota yrit-

täjä ei tarvitse henkilökohtaiseen käyttöönsä. Tällöin osakeyhtiö tarjoaa mukautuvampia 

ratkaisuja verosuunnittelun, voiton käytön sekä tulojen jaksottamisen suhteen. Osakeyh-

tiön rajoitettu vastuu tarjoaa myös yrittäjälle suojaa, kun liiketoiminta on kasvanutta ja yh-

tiö voi tehdä sitoumuksia itsenäisesti ilman esimerkiksi yrittäjän henkilökohtaisia takauk-

sia. 
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4 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli ensin selvittää eri yritysmuodoista osakeyhtiön ja yksityi-

sen elinkeinoharjoittajan tyypillisimpiä ominaisuuksia. Tämän jälkeen tavoitteena oli empii-

risessä osuudessa verrata kyseisiä ominaisuuksia keskenään tyypillisimmistä yritysmuo-

don valintaan liittyvistä näkökulmista. Tutkimuksen vertailua oli tarkoituksena tehdä yksi-

tyisyrittäjän näkökulmasta. Opinnäytetyön toivottiin antavan selkeyttä kenelle tahansa, jota 

kiinnostaa tutkimuksen kohteena olleet yritysmuodot sekä niiden väliset keskeisimmät 

erot. Erityisesti opinnäytetyön toivottiin tarjoavan hyvää ja käytännönläheistä informaatiota 

yritysmuotojen välillä puntaroivalle yritystoiminnan aloittamista harkitsevalle yksityisyrittä-

jälle. 

 

Yksityisen elinkeinoharjoittamisen ja osakeyhtiön vertailulle oli ajankohtainen peruste, sillä 

osakeyhtiön 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistui heinäkuussa 2019. Vähim-

mäispääomavaatimuksen poistumisen syynä oli helpottaa yhtiön rekisteröimisen automati-

soitumista ja digitaalista ilmoittamista. Vähimmäispääomavaatimuksen poistumisen myötä 

odotetaan, että yritysmuotoja vertaileva aloittava yrittäjä tulisi jatkossa valitsemaan use-

ammin osakeyhtiön toiminimiyrityksen sijaan. Opinnäytetyö pyrki tarkastelemaan myös 

yrityksen pääomaa ja sen tarvetta aloittavan yrittäjän näkökulmasta. Pääoman tarve liittyi 

osakeyhtiön tapauksessa myös yrittäjän vastuuseen. 

 

4.1 Tulosten tarkastelu 

Opinnäytetyössä suoritettu vertailu yksityisen elinkeinoharjoittajan ja osakeyhtiön välillä 

tyypillisimmistä yritysmuodon valintaan liittyvistä näkökulmista onnistui hyvin. Yritysmuo-

don valintaan liittyvät vertailunäkökulmat valittiin useiden eri lähdeaineistojen perusteella. 

Vertailu tarjoaa yritysmuodoista onnistuneesti tietoa asetettuihin tavoitteisiin nähden. Jo-

kaisesta rajatusta yritysmuodon valintaan vaikuttavasta tekijästä löytyi paljon tietoa, jota 

saattoi yritysmuotojen välillä verrata. Yritysmuodon valintaan vaikuttavien tekijöiden suh-

teen löytyi merkittäviäkin eroja yritysmuotojen välillä, joten tekijöiden keskinäinen vertailu 

oli hyvin perusteltua. 

 

Vertailun kannalta kaikkein runsaiten tuloksia syntyi juridisen aseman sekä verotuksen nä-

kökulmista. Näissä olivat keskeisimmät erot osakeyhtiön ja toiminimiyrityksen välillä. Myös 

yritystoiminnan perustaminen ja myynti tai lopettaminen olivat seikkoja, joissa oli paljon 

selkeitä eroja näiden yritysmuotojen välillä. Vastuuasioissa oli perustavanlaatuisia eroja 

osakeyhtiön ja toiminimiyrityksen välillä, mutta aloittavan yrittäjän tapauksessa ne eivät 
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välttämättä olleet merkittäviä. Pääoman tarve oli hallituksen tuoreen esityksen ja vähim-

mäispääomavaatimuksen poistumisen myötä sellainen osa-alue, jolla toiminimiyritys ja 

osakeyhtiö olivat vertailussa lähimpänä toisiaan. 

 

4.2 Johtopäätökset 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan ja osakeyhtiön välillä on paljon eroja, mutta ne molemmat 

voivat sopia yksityisyrittäjän yritysmuodoksi. Suurimmat erot syntyvät yritysmuotojen juri-

disesta asemasta sekä siihen liittyvistä seikoista. Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvolli-

nen oikeushenkilö, kun taas toiminimiyritys on juridisesta näkökulmasta sama kuin sitä 

harjoittava yrittäjä. Juridinen asema ilmenee käytännössä esimerkiksi vastuisiin, sopimuk-

siin ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. 

 

Yksityisen elinkeinoharjoittamisen voi todeta olevan niin pitkään hyvä yritysmuoto, kun lii-

ketoiminnan laajuus pysyy kohtalaisena sekä on vahvasti kiinni yrittäjän omasta työpanok-

sesta. Yrityksen kasvaessa sille voi alkaa kertymään varoja, joita yrittäjä ei välttämättä tar-

vitse omaan käyttöönsä. Tässä tilanteessa osakeyhtiö tarjoaa parempia ratkaisuja varojen 

käytölle, jaksottamiselle sekä verotukselle. Monesti toiminimiyrityksen muuttamista osake-

yhtiöksi kannatetaan, mikäli tuloveroaste nousee yli 30 prosentin. Mikäli osakeyhtiölle al-

kaa kertymään varallisuutta, se voi myös taata omia velkojaan, jolloin yrittäjä saa todellista 

turvaa osakeyhtiön rajoitetusta vastuusta. 

 

4.3 Oman oppimisen arviointi ja jatkotutkimusehdotus 

Opinnäytetyö oli prosessina erittäin opettavainen. Opin prosessin aikana aihepiiristä pal-

jon uutta. Suurimpana haasteena oli alun perin aiheen valinta. Aiheen valinnasta haluan 

esittää erityiskiitokset avovaimolleni Johanna Martikaiselle. Aiheen tarkennuttua sen on-

nistunut rajaaminen oli tärkeää. Opinnäytetyötä tehdessä oli haastavaa pyrkiä käsittele-

mään mahdollisimman paljon vain sellaista tietoa, joka olisi relevanttia tutkimuksen tavoit-

teiden kannalta. Onnistuin tässä kuitenkin mielestäni hyvin. Olin varannut kesän työn te-

kemiselle ja onnistuin pysymään aikataulussani kiinni varsin hyvin. 

 

Tulevaisuudessa pitäisin hyödyllisenä tutkittavan sitä, kuinka vähimmäispääomavaatimuk-

sen poistuminen on vaikuttanut yrittäjien yritysmuodon valintaan ja mitä hyötyjä tai haittoja 

siitä on ollut käytännössä. Tutkimus voitaisiin suorittaa esimerkiksi viiden tai 10 vuoden 

päästä ja siinä voitaisiin haastatella eri yrittäjiä sekä tutustua aiheesta julkaistuun materi-

aaliin. 
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