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Maatalousyritysten keskimääräinen kannattavuus on heikentynyt vaihtuvien mark-
kinahintojen ja kasvaneiden tuotantokustannusten vuoksi. Maatalousyritysten 
määrä vähenee ja jäljelle jäävien koko kasvaa. Muuttuvassa toimintaympäristössä 
maatalousyrittäjät hakevat parannuksia maatalousyrityksen kannattavuuteen. Yh-
tenä vaihtoehtona on maatalousyrityksen toimintamuodon muutos osakeyhtiöksi. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä täytyy/kannattaa ottaa huomioon 
ennen kuin maatalousyritys yhtiöitetään ja miten maatalousyrityksen esiselvityksillä 
voidaan välttää/lieventää yhtiöittämisestä johtuvia riskejä. 

Haastatteluihin valittiin maatalousyrittäjiä eri puolilta Suomea. Haastateltavat koki-
vat esiselvitykset eri tavalla. Joillekin haastateltavista esiselvityksiin tarvittiin enem-
män aikaa. Kaikille haastateltaville yhtiöittäminen on yksi askel maatalousyrityksen 
kehittämisessä. 

Haastattelujen perusteella hyvä yhteistyökumppani on tärkeässä asemassa maata-
lousyrityksen yhtiöittämistä suunnitellessa. Asiantuntevalle ja luotettavalle yhteis-
työkumppanille maatalousyrittäjä voi ulkoistaa töitä ja keskittyä itse siihen missä hä-
nen työpanos on tärkein. 

Kun yhtiöittämisen esiselvitykset tekee huolella, on yhtiön perustamisen jälkeen toi-
minnan jatkaminen helpompaa. Huolella tehty esiselvitys lieventää yhtiöittämisestä 
tulevia riskejä. Yhtiöittämisen esiselvitykset ovat jokaiselle maatalousyritykselle eri-
laiset. Jollekin maatalousyritykselle esiselvityksiin menee enemmän aikaa. Toiselle 
maatalousyritykselle esiselvityksiin tarvittava työnmäärä on huomattavasti pie-
nempi. Esiselvityksen merkitystä ei pidä vähätellä. 

Avainsanat: yhtiöittäminen, maatalousyritys, maatalousyrityksen yhtiöittäminen, 
esiselvitykset 
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The average profitability of farm businesses has weakened. The number of farm 
businesses decreases and the size of the remaining farm businesses increases. 
Agricultural entrepreneurs search for alternatives for the profitability of their farm 
business. One alternative is to change the farm business into a limited company. 
The objective of this dissertation was to clarify what is worth taking into considera-
tion before a farm business is changed into a limited company and how the prelimi-
nary studies can be used to reduce and avoid risks. 

Agricultural entrepreneurs were chosen for interviews from different areas of Fin-
land. The interviewees experienced the preliminary studies in different ways. Some 
of the interviewees needed more time for the preliminary studies. For all the inter-
viewees the change to a limited company is one step in the developing of their farm 
business. 

Based on the interviews a good cooperation partner is an important position when 
designing the limited company. With the cooperation of an expert and reliable part-
ner the agricultural entrepreneur can outsource work and can concentrate on where 
his contribution is the most important. 

When one makes the preliminary studies of becoming a limited company carefully, 
it will be easier to continue the operation after the establishment of the company. A 
preliminary study that has been made carefully reduces risks. The preliminary stud-
ies are different in every farm business. In some farm businesses the preliminary 
studies take more time. In the second farm business preliminary study the amount 
of work required is considerably smaller. The significance of the preliminary study 
should not be underestimated. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Maatalousyritysten keskimääräinen kannattavuus on heikentynyt vaihtuvien mark-

kinahintojen ja kasvavien tuotantokustannusten vuoksi. Jatkuvasti muuttuva toimin-

taympäristö asettaa maatalousyrittäjälle paineita kehittää yritystään. Nopea raken-

nemuutos vähentää maatalousyritysten määrää ja jäljelle jäävät yritykset kasvatta-

vat kokoa. Vuonna 2016 maataloustukea hakeneista maatalousyrityksistä yli 100 

peltohehtaarin oli 2 761 (Väre 2017, 53). Vuonna 2014 yli 100 peltohehtaarin tukea 

hakeneiden maatalousyritysten määrä oli Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mu-

kaan 2 515 (Väre 2015, 15). 

Maatalousyrityksen toimintasuunnitelma kaipaa aika ajoin päivityksiä. Strategisen 

johtamisen merkitys korostuu edellä mainittujen asioiden vuoksi. Maatalousyrittäjän 

on kyettävä muuttamaan nopeat muutokset mahdollisuuksiksi. (Sipiläinen & Ryhä-

nen 2016, 9–10.) 

Isot perhetilat ovat muuttuneet kasvun myötä maatalousyrityksiksi, joissa tarvitaan 

vierasta työvoimaa ja yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa. Maatalousyrittäjien ha-

kiessa parannuksia maatalousyrityksen kannattavuuteen, tulee yhtiöittäminen ajan-

kohtaiseksi vaihtoehdoksi. Maataloustuotanto osakeyhtiömuodossa houkuttelee ke-

vyemmän verotuksen vuoksi, mutta pelkän verokevennyksen vuoksi maatalousyri-

tyksen toimintamuotoa ei ole järkevää muuttaa yhtiöksi (Enroth 2007, 66). 

1.2 Osakeyhtiömuotoiset maatalousyritykset 

Kiinnostus maatalousyrityksen yhtiöittämiseen on lisääntynyt merkittävästi. Vuosien 

2010–2016 välisenä aikana osakeyhtiömuotoisten maatalous- ja puutarhayritysten 

määrä on lisääntynyt 249 yrityksellä. (Taulukko 1.) Varainsiirtoveron poistuminen 

maatalousyrityksen yhtiöittämisestä lisää yhtiöittämisien määrää (Laukkanen 2017).  
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Taulukko 1. Osakeyhtiömuotoisten maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä koko 
maassa vuosina 2010–2017 (Luke, [Viitattu 11.6.2018]). 

Vuosi Osakeyhtiöiden määrä

2010 665

2011 680

2012 706

2013 755

2014 859

2015 896

2016 914

2017 931

 

Osakeyhtiömuotoiset maatalousyritykset ovat keskittyneet Varsinais-Suomen ja 

Pohjanmaan maakuntiin (Kuvio 1.). Yhtiöittämistä suunnitellessa tämä asia kannat-

taa huomioida, koska alueen ELY-keskuksissa asiantuntijat eivät välttämättä tiedä 

kuinka osakeyhtiömuotoisten maatalousyritysten kanssa toimitaan. Esimerkiksi tu-

kineuvonnoissa osakeyhtiötietämys on tarpeen. 

 

Kuvio 1. Osakeyhtiömuotoiset maatalousyritykset jaettuna ELY-keskuksittain. 
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1.3 Tavoitteet 

Opinnäytetyössä käsitellään niitä asioita, jotka vaikuttavat yhtiöittämispäätökseen. 

Opinnäytetyössä perehdytään siihen, mitkä asiat tulee huomioida ennen kuin yhti-

öittämisprosessi käynnistetään ja mikä muuttuu yhtiöittämisen myötä. Tässä opin-

näytetyössä käsitellään yhtiöittämistä toimintamuodon muutoksena, jolloin toiminta 

jatkuu identtisenä muutoksen jälkeen. Varsinaisen yhtiöittämisprosessin tutkiminen 

on rajattu työstä pois. 

Osakeyhtiöön siirryttäessä paluuta entiseen ei ole. Osakeyhtiö on helppo perustaa 

mutta vaikea purkaa. 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitkä asiat täytyy ottaa huomioon ennen 

yhtiöittämistä ja mitkä kannattaa ottaa huomioon ennen yhtiöittämistä. 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää muun muassa: 

- Merkittävimmät asiat, mitkä täytyy ottaa huomioon ennen yhtiöittämistä 

- Milloin yhtiö on järkevä valinta? 

- Miten esiselvitysten avulla voidaan välttää/lieventää yhtiöittämisestä johtuvia 

riskejä? 
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2 YKSITYISEN MAATALOUDENHARJOITTAJAN JA OY-

MUOTOISEN MAATALOUSYRITYKSEN EROJA 

2.1 Kirjanpito 

Perinteisessä maatalousyrityksessä riittää yhdenkertainen kirjanpito. Yhdenkertai-

sessa kirjapidossa kirjataan saadut tulot ja maksetut menot, korot ja verot. Kirjanpito 

on maksuperusteista. Tilikausi on yleensä kalenterivuosi. (Kirjanpito, tilikausi ja ve-

rovuosi 2017.) 

Osakeyhtiössä on pidettävä kahdenkertaista eli suoriteperusteista kirjanpitoa. (L 

1620/2015 1 luku 2§.) Kahdenkertaisessa kirjanpidossa liiketapahtuma kirjataan 

aina saman suuruisina debet- ja kreditkirjauksina. Tilikauden päättyessä on tilikau-

delta tehtävä tilinpäätös. Tilinpäätöksessä tulee olla mukana taloudellista asemaa 

kuvaava tase, tuloslaskelma joka kuvaa tuloksen muodostumista ja tarvittaessa ra-

hoituslaskelma. Osakeyhtiökirjanpidossa on pidettävä yrityksen ja omistajan rahat 

erillään. (Kirjanpito, tilikausi ja verovuosi 2017.) 

Osakeyhtiössä kirjanpito tehdään suoriteperusteisesti. Maataloutta harjoitettaessa 

osakeyhtiössä maatalouden tuloverolain mukaan, voidaan kirjanpito ja tilinpäätös 

tehdä maksuperusteisesti. Tilinpäätös oikaistaan suoriteperusteiseksi. (Rinta-

Kiikka, Pyykkönen, & Ylätalo 2013, 41–44.) 

Esimerkki 1: Osakeyhtiössä vakuutusmaksu ajalle 1.1.2017–31.12.2017 on 

2 500,00 €. Yrityksen tilikausi on 1.3.2016–28.2.2017. Vakuutusmaksusta kirjataan 

tilikauden osuudeksi vain 1.1.–28.2.12.2017 ajalle sijoittuva osuus 

(2500€/12kk*2kk) 416,67 €. Loppu 2 083,33 € siirretään siirtovelkoina tilikaudelle 

1.3.2017–28.2.2018. 

Esimerkki 2: Osakeyhtiössä teuraat haetaan yrityksestä 21.1.2017. Tilitys teuraista 

maksetaan 7.2.2017. Teuraisiin kohdistuvat myyntitulot kirjataan tammikuulle, eli tu-

losta maksettava alv ilmoitetaan tammikuun kausiveroilmoituksella. Myyntitulo kirja-

taan myyntisaamisiin. Kun rahat tulevat tilille, kuitataan tilitys myyntisaamisista. 
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Esimerkki 3: Osakeyhtiössä yrittäjä ostaa polttoainetta 21.11.2017. Polttoaine mak-

setaan 5.12.2017. Polttoaineen osto kirjataan marraskuulle ostovelkoihin, eli vähen-

nettävä alv ilmoitetaan marraskuun kausiveroilmoituksella. Kun maksu suoritetaan 

eli raha vaihtaa omistajaa, kuitataan suoritus pois ostovelka tililtä. 

Esimerkki 4: Jos em. esimerkin ostaja on yksityinen maatalouden harjoittaja, niin 

polttoaineesta aiheutuva kulu kirjataan menoksi silloin, kun raha vaihtaa omistajaa. 

Eli polttoaineesta maksettava alv ilmoitetaan joulukuun kausiveroilmoituksella.  

Osakeyhtiössä tilikausi on 12 kk. Toimintaa aloittaessa tai lopettaessa tilikausi voi 

olla lyhempi tai pidempi aina 18 kk: teen saakka. (Kirjapitolaki 1620/2015 1. luku 

4§.) 

Osakeyhtiömuotoisessa maatalousyrityksessä tilintarkastaja voidaan jättää valitse-

matta, jos vain yksi seuraavista toteutuu: 

- taseen loppusumma on yli 100 000 € 

- liikevaihto on yli 200 000 € 

- keskimäärin yli kolme työntekijää. 

(L 18.9.2015/1141). 

2.2 Verotus 

Maatilatalouden verotus perustuu todellisiin tuloihin ja menoihin (Tomperi 2014, 

173). Maatilatalouden tuloverolaissa maatalouden puhdas tulo on rahana tai rahan-

arvoisena etuutena verovuonna saatujen tulojen ja vähennyskelpoisten menojen 

erotus. Veronalaisiksi tuloiksi lasketaan maataloudesta rahana tai rahanarvoisena 

etuutena saatuja tuloja. (Maatilatalouden tuloverolaki 543/1967 4 §.) 

Tulot ja menot käsitellään maataloudessa yleensä maksuperusteisesti (Tomperi 

2014, 174). Koneiden, rakennusten ja salaojien hankintamenot vähennetään vero-

tuksessa poistoina. Vuosittainen poistoprosentti menojäännöksestä on 6–25 % riip-

puen poistettavasta kohteesta. (Maatilatalouden tuloverolaki 543/1967 8–10 §.) 
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Maatalouden puhtaasta tulosta voidaan myös vähentää veroilmoituksessa tehty ta-

sausvaraus. Tasausvarauksen suuruus on enintään 40 % maatilan puhtaasta tu-

losta ennen varauksen vähentämistä, mutta kuitenkin enintään 13 500 euroa. Pienin 

vähennettävä tasausvaraus on 800 euroa. Tasausvarauksen summasta vähenne-

tään täysien satojen ylittävä osuus. Tasausvaraus tulee käyttää neljän vuoden si-

sällä hankintamenoihin, tai se tuloutetaan maatilan tuloksi. (Maatilatalouden tulove-

rolaki 543/1967 10 §.) 

Osakeyhtiön tuloveroprosentti on 20 % (Tuloverotus – osakeyhtiö ja osuuskunta 

2017). Osakeyhtiössä verotettava tulo syntyy, kun osakeyhtiön tuloksesta vähenne-

tään poistot. Tästä tulosta maksetaan 20 %: n tulovero. Loppu 80 % tulosta voidaan 

käyttää yhtiön kehittämiseen tai osinkojen jakamiseen. 

Osakeyhtiömuotoisena voidaan tehdä myös tasausvaraus. Osakeyhtiössä tehdään 

vuosittain suunnitelman mukaiset poistot. Poistosuunnitelma tehdään taloudellisen 

käyttöiän mukaan. Poistoja ei voi tehdä käyttöönottamattomasta omaisuudesta. 

(Poistot käyttöomaisuudesta 2017.) 

Osakeyhtiömuotoisena verotus jakautuu yrityksen ja yrittäjän verotukseen. Yhtiö 

maksaa tuloksesta 20 % tuloveron. Yrittäjä maksaa yhtiöstä nostamastaan tulosta 

veron tulomuodosta riippuen. Palkkana nostettaessa täytyy maksaa progressiivisen 

ansiotuloverotuksen mukaisesti. 

2.3 Nettovarallisuus 

Varojen arvostamisesta verotuksessa verohallinto on lain (1142)2005) 20 §: n 3 ja 

5 momenttien nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen tuoton ja salaojituslisän 

(Verohallinnon päätös keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä 

2017). Verohallinnon vahvistama arvo kerrottuna luvulla seitsemän on arvo, joka 

saadaan pellon nettovarallisuusarvoksi (Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 

1142/2005 4. luku 20§). Salaojitetun pellon em. mukaisesti lasketun pellon arvoon 

lisätään salaojituslisä, joka on 361,52 €: a hehtaarilta (Verohallinnon päätös keski-

määräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä 2017.) 
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Yksityistalouteen kuuluvia varoja ei lasketa maatalouden varoiksi. Maataloudessa 

varoiksi ei lasketa tuotantoeläimiä, kiven., sora., saven- ja turpeenottopaikkojen ar-

voa, jos niitä käytetään muuhun kuin maa- tai metsätalouden omiin tarpeisiin, raha-

varoja tai saamisia eikä metsätalouden varoja. (Maatalouden nettovarallisuus 

2017.)  

Osakeyhtiön varallisuuteen lasketaan kaikki yhtiön veronalaiset ja verovapaat varat 

ja velat. Tulonlähteellä mihin varat ja velat kuuluvat, ei ole osakeyhtiössä merkitystä. 

Osakeyhtiössä palkkoja ei lasketa nettovarallisuuteen. Aiempien vuosien voitot las-

ketaan nettovarallisuuteen mukaan. Osakeyhtiön vaihto-omaisuus, johon kuuluu va-

rastot, eläimet ja tuotantopanokset lasketaan mukaan nettovarallisuuteen (Rinta-

Kiikka, Pyykkönen & Ylätalo 2013, 75). 

Osakeyhtiössä peltojen arvo nettovarallisuuteen katsotaan sen hankintahinnan, pe-

rintö- tai lahjaverotusarvon mukaan. Pellon arvon määräytymiseen vaikuttaa oleel-

lisesti pellon sijainti. Ensisijaisesti pellon arvo määritetään kauppahintatietojen tai 

vertailukauppojen perusteella. Mutta jos näitä em. tietoja ei ole saatavilla, voidaan 

käyttää taulukkoarvoa. Taulukkoarvo perustuu suoraan Maanmittauslaitoksen maa-

talousmaan kauppahintatietoihin. Hinnat ovat yli 2 ha viljelyksessä olevien peltojen 

kiinteistökauppojen keskiarvohintoja vuosilta 2012–2016. Taulukossa olevat hinnat 

sisältävät tukioikeuksien arvon. Tukioikeuden arvo on tasatuen ja viherryttämistuen 

yhteismäärä ja tätä arvoa voidaan käyttää silloin kun pellon arvona käytetään taulu-

kon arvoa. (Maatilavarallisuus 2017, 22–26.) 

Taulukossa 2. on esimerkki pellon arvostamisesta Reisjärvellä perinteisen maata-

lousyrityksen ja osakeyhtiömuotoisen maatalousyrityksen välillä. Osakeyhtiössä 

taulukkoarvoa käytettäessä salaojien arvo on 10 % pellon taulukkoarvosta, mutta 

kuitenkin vähintään 500 € (Verohallinnon päätös keskimääräisestä vuotuisesta tuo-

tosta ja salaojituslisästä 2017). Perinteisen maatalousyrityksen pellon arvo on las-

kettu em. tavalla. Ero nettovarallisuudessa käytettävässä arvossa on merkittävä 

osakeyhtiön ja perinteisen välillä. Salaojittamattomassa pellossa ero on 4 996,79 € 

ja salaojitetussa 5 212,27 €. 
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Taulukko 2. Esimerkki pellon arvostamisesta Reisjärvellä perinteisessä maatalous-
yrityksessä ja osakeyhtiömuotoisessa maatalousyrityksessä (Verohallinnon päätös 
pellon… 2017; Maatilavarallisuus 2017, 28–29). 

Perinteinen 

maatilayritys, €/ha

Osakeyhtiömuotoinen maatilayritys, 

€/ha

Salaojittamaton pelto 126,21 5123,00

Salaojitettu pelto 487,73 5700,00  

2.4 MYEL-vakuutus 

Useimmille maatalousyrittäjille MYEL-vakuutus on pakollinen. MYEL-vakuutuksen 

piiriin voidaan vakuuttaa myös perheenjäsen 18–67 vuotias, jolle maksetaan raha-

palkkaa. (MYEL-vakuutus 2017.) 

Osakeyhtiöittämisen jälkeen maatalousyrittäjien eläkelaitoksen etuuksien säilyttä-

minen on edelleen mahdollista, jos verotus toteutetaan maatilatalouden tuloverolain 

mukaan. MYEL: n piiriin osakeyhtiössä voi kuulua vain osakkeen omistajat, eli yhti-

össä työskentelevät perheenjäsenet tulee vakuuttaa jossakin muussa eläkevakuu-

tuslaitoksessa. (Rinta-Kiikka, Pyykkönen & Ylätalo 2013, 48.) 

2.5 Lomitus 

Kotieläimiä pitävällä maatalousyrittäjällä on oikeus pitää vuodessa 26 päivää vuosi-

lomaa. Oikeus on henkilökohtainen ja sen pakollisena ehtona on Myel-vakuutus. 

(Lomituspalvelut 2017.) 

Osakeyhtiömuotoisessa maatalousyrityksessä Myel-vakuutuksen piiriin kuuluvat 

ovat oikeutettuja lomituspalveluihin. Maatalousyrityksen verotus tulee toteuttaa 

maatilatalouden tuloverolain mukaan. Lisäksi maatalousyrittäjän tulee olla päätoi-

minen viljelijä. Lomaoikeuden saajan tulee omistaa vähintään 30 % osakkeista. 

(Rinta-Kiikka, Pyykkönen & Ylätalo 2013, 49.) 



15 

 

2.6 Tuki- ja investointiavustusoikeus 

Tuotanto- ja investointitukien hakijana maataloudessa voi olla oikeushenkilö. Oi-

keushenkilöllä tarkoitetaan myös osakeyhtiötä. Yleensä riittää, että yksi osakas täyt-

tää vaadittavat ehdot ja yrityksen verotus tulee olla MVL: n mukainen. Yhtiöllä on 

oikeus kansallisiin tukiin, kun yksi yhtiömies täyttää iän ja MYEL-eläkkeen vaatimuk-

set. Nuorenviljelijän aloitustuen voi saada, kun hakija omistaa yrityksestä yli puolet 

tai olla yhtiön hallituksessa ja yhtiön tulee olla MVL: n piirissä. (Rinta-Kiikka, Pyyk-

könen & Ylätalo 2013, 46.) 

2.7 Hallintoelimet  

Yksityinen maatalouden harjoittaja ei tarvitse hallintoelimiä. Maatalousyrittäjä voi il-

man kokouksia päättää maatalousyritykseen kohdistuvat päätökset. 

Osakeyhtiössä pakolliset hallintoelimet ovat hallitus ja yhtiökokous. Molemmilla on 

omat tehtävät osakeyhtiön johdossa. (L 21.7.2006/624.) 

Hallituksessa tulee olla jäseniä yhdestä viiteen. Hallituksen tehtävänä on sisäisen 

hallinnon yhtiöoikeudellisten elinten tehtävien jako sekä edustaminen. Hallitus vas-

taa yhtiökokousten päätöksien toimeenpanosta. 

Yhtiön hallitus tekee esityksen voiton jaosta. Hallitus käy tilinpäätöksen läpi. Halli-

tuksessa voi olla ja olisi hyvä ollakin mukana muitakin kuin omistajia. Hallitus päät-

tää strategiset valinnat.  

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään puolen vuoden kuluttua tilikauden 

päättymisestä. Yhtiökokouksessa päätetään sääntömääräisistä asioista. Ylimääräi-

siä yhtiökokouksia ei ole pakko pitää, mutta kiireellisten asioiden käsittelyssä voi 

yhtiökokous tulla kyseeseen. 
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2.8 Yksityistalous 

Perinteisellä maatilalla rahaa maatilan tililtä voi nostaa milloin haluaa. Maatalouden 

rahat ovat myös yksityistalouden rahoja. Niiden käytöstä ei tarvitse raportoida erik-

seen 

Osakeyhtiössä rahat kuuluvat osakeyhtiöön. Vaikka maatalousyrittäjä omistaa osa-

keyhtiön, ei hän voi käyttää sen rahoja yksityistalouteen tuosta vaan. Jokainen va-

rojen siirto osakeyhtiön tililtä maatalousyrittäjän omalle tilille on kirjattava. 

2.9 Osinko 

Osinko on osakeyhtiössä yksi muoto nostaa yrityksestä rahaa. Osinkoa voidaan 

nostaa, jos yrityksellä on nettovarallisuutta. Yrityksen nettovarallisuudesta 8 % voi-

daan nostaa 7,5 % ennakonpidätysprosentilla. Veronalaista pääomatuloa osingosta 

on 25 % 150 000 €: on saakka. Osuus osingosta joka ylittää 150 000 € rajan on 85 

% veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa. (Osingot listaamattomasta yh-

tiöstä 2017.) 
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3 ESISELVITYKSET 

Maatalousyrityksen yhtiöittämisen esiselvityksiä ei mikään taho vaadi. Yhtiö voidaan 

perustaa hyvin mitättömillä perusteilla. Kuten luvussa 2. luetellaan, oy-muotoiseksi 

siirryttäessä todella moni asia muuttuu. Jos esiselvityksiä ei tehdä tai ne tehdään 

nopeasti ja puutteellisesti, voi edessä olla loputon suo. Esiselvityksistä ei voida 

tehdä yhtä ohjetta minkä mukaan toimia, koska on monia eroja jotka johtuvat alu-

eesta, maatalousyrityksestä itsestä, yrittäjästä tms. 

3.1 Aloitus 

Maatalousyrityksen yhtiöittämisen esiselvitykset lähtevät liikkeelle maatalousyrittä-

jästä itsestään eli halusta lähteä kehittämään yritystoimintaa. Maatalousyrittäjä voi 

käydä esimerkiksi valmentavilla kursseilla, keskustella asiasta muiden yhtiöittänei-

den maatalousyrittäjien kanssa tai ottaa itse tietoa yhtiöittämisestä. Voi olla myös 

tilanne, että asiantuntija ehdottaa maatalousyrityksen mahdollista yhtiöittämistä. 

”Tosiasia on se, että maatalous muuttuu koko ajan yritysmäisem-

mäksi ja yritysten koko kasvaa. Oy-muodossa verotus ja riskit on 

paremmin hallittavissa kuin suoraan omistettaessa.” (Kuja-Lipasti 

2018.) 

Yhtiöittämistä miettiessä on tiettyjen ”nyrkkisääntöjen” toteuduttava. Täytyy kuiten-

kin muistaa, että jokaisella maatalousyrityksellä on erilaiset lähtökohdat yritystoimin-

taan. Maatalousyrityksen on oltava tuloksentekokykyinen, nettovarallisuuden täytyy 

olla positiivinen tai ainakin noustava positiiviseksi ensimmäisen tilikauden aikana. 

Yhtiöittäminen ei verosäästöjen kautta tuo suoraan avainta onneen. 

Esiselvityksissä kartoitetaan aluksi maatalousyrityksen taloudellinen nykytilanne, 

strategia ja visio. Maatalousyrityksen yhtiöittämisen ajankohta kannattaa sijoittaa 

maatalousyrityksen pitkän ajan kehittämissuunnitelmaan. Viranomaispäätöksineen 

yhtiöittämisprosessi kestää vähintään vuoden. Tämä aika antaa yrittäjälle aikaa 

henkiseen valmistautumiseen. Yhtiöittämistä ei koskaan kannata tehdä kiireellä. 
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3.2 Omaisuus 

Usein maatalousyrityksillä maatalouden nettovarallisuus on reilusti miinuksella. Täl-

löin koko maatalouden tulo on ansiotuloa, jolloin sitä verotetaan progressiivisesti. 

Korkeilla tulotasoilla ansiotulon marginaaliverotusprosentti voi nousta jopa 55 %: n. 

Maatalousyrityksillä varoihin lasketaan kiinteistöt, tuotantorakennukset, maatalous-

koneet ja kalusto, tavarat ja maatalouteen liittyvät osakkeet ja osuudet. Maatalou-

den pääomatulo-osuuden laskemiseen huomioidaan 30 % verovuonna maksetuista 

ennakonpidätyksen alaisista palkoista. (Maatalouden nettovarallisuus 2017.) 

Maatalousyrityksen nykyinen tase päivitetään, jotta laskelmiin saadaan mahdolli-

simman todenmukainen alkava tase. Luvussa 2.3. kerrotaan, kuinka eri tavalla maa-

talousyrityksen omaisuus arvostetaan ja huomioidaan verotuksessa. 

3.3 Tulevat investoinnit  

Rahoituksen saamiseksi isojen investointien ajankohta kartoitetaan. Isommat inves-

toinnit tehdään yleisesti ennen yhtiöittämistä, koska maatalousyrityksen maksukyky 

voidaan todeta aikaisemmista verotiedoista. Investointienkaan suhteen ei voida etu-

käteen sanoa milloin se kannattaa toteuttaa. 

3.4 Laskelmat 

3.4.1 Nyt ja tulevaisuudessa 

Esiselvityksissä laskelmat lähtevät nykytilanteesta. Lasketaan maatalousyrityksen 

nykyinen taloudellinen tilanne ja miltä tulevaisuuden arvioitu tulos näyttää. Laskel-

miin huomioidaan yrittäjän suunnittelemat investoinnit, laajentamiset ym. Laskel-

missa seurataan yrityksen taloudellisten tunnuslukujen kehityssuuntaa. Joskus esi-

selvitysprosessi voi päättyä myös tähän laskelmaan. 

Maatalousyrityksestä on tehty laskelmat nyt ja tulevaisuudessa. Laskelmat näyttä-

vät, että yhtiöittämistä kannattaa harkita. Laskelmassa maatalousyritys muutetaan 
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osakeyhtiömuotoiseksi. Tästä laskelmasta nähdään, kuinka maatalousyrityksen ta-

louden tunnuslukujen kehityssuunta muuttuu. 

3.4.2 Verotus 

Yleisesti ”maatalouspiireissä” puhutaan paljon poistoista ja verotettavaa tuloa koite-

taan rajoittaa, jotta veroprosentti ei nouse korkeaksi. Osakeyhtiössä veroprosentti 

on kiinteä. Tämän vuoksi tasausvaraus on liki merkityksetön osakeyhtiön verotuk-

sessa. Yhtiöittämisen jälkeen ajatus pienestä tulosta pitää unohtaa. Osakeyhtiö-

muotoisessa maatalousyrityksessä verotetaan yhtiötä ja yrittäjää erikseen. 

3.4.3 Yksityistalous 

Kolehmainen (2017) kertoi seuraavasti: 

”Rahan käyttö nousee hetikin esille, kun yrittäjien on tarkoin poh-

dittava, paljonko yksityistalouteen todella tarvitaan rahaa nyt yksi-

tyisnostona ja jatkossa palkkana ja mahdollisena osinkona yhti-

östä.” 

Kun yhtiöittämistä ei tehdä kiireellä, jää maatalousyrittäjille aikaa varautua yhtiöittä-

miseen. Yksityistaloudessa täytyy huomioida yleiseen elämiseen tarvittava raha. 

Merkittävä yksityistaloudessa huomioitava asia on lainat. Yksityistalouteen kuuluvia 

lainoja ei voi laittaa osakeyhtiön ”piikkiin”. Lainat ja muut juoksevat kulut maatalous-

yrittäjien tulee maksaa yhtiöstä nostettavalla palkalla. 

Yksityistalouden lainat ovat Lindvallin (2018) mukaan yksi syy siihen miksi maata-

lousyritystä ei kannata/voi yhtiöittää. Jos maatalousyrittäjillä on iso yksityistalouden 

laina, joka vaatii paljon rahaa. Tällöin yhtiöittämisellä ei saada verohyötyä, jos palk-

kaa joutuu nostamaan yhtä paljon kuin maatilalta tulee ansiotuloa. 

Kun osakeyhtiö perustetaan, niin perustamishetkellä tilillä olevat rahat ovat maata-

lousyrittäjien rahoja. Rahaa voidaan säästää etukäteen. Yhtiöitettäessä maatalous-

yrittäjät voivat lainata rahaa yhtiölle. 
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Hyvä yritys voi maksaa palkkaa heti esimerkiksi tililimiitin turvin. Viimeisten kuukau-

sien menot voi ajoittaa siten että niistä tulevat alv palautukset jäävät maatalousyri-

tykselle, silloin ne ovat maatalousyrittäjän omaa rahaa. Etukäteen säästämällä voi 

helpottaa yksityistaloutta yhtiön alkuvaiheessa. 

3.5 Tavoitteet 

Maatalousyrityksen yhtiöittäminen ei ole läpihuutojuttu. Osakeyhtiömuotoinen maa-

talousyrittäminen tuo tulleessaan riskejä. Maatalousyrityksen yhtiöittämisen esisel-

vityksissä tavoitteena on saada kysymyksiin vastaukset. Esiselvityksen tulos kertoo 

maatalousyrittäjälle kannattaako yhtiöittäminen. Jos yhtiöittäminen ei ole kannatta-

vaa, niin prosessi ei enää etene. 

Esiselvitysprosessi on parhaimmillaan niin kattava, että ns. huomioimattomia asioita 

ei ole. Vastaus kysymykseen: Milloin on oikea aika yhtiöittää? Ei ole aina yksinker-

tainen, eikä siihen voi yhtä oikeaa vastausta. 
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4 Yhtiöittämisprosessin toteutus 

Maatalousyrityksen yhtiöittäminen toteutetaan yleisesti toimintamuodon muutok-

sena. Toimintamuodon muutoksena yhtiöittäminen voidaan toteuttaa, kun aikaisem-

min harjoitetussa toiminnassa olevat varat ja velat siirretään samoilla arvoilla toimin-

taa jatkavaan yhtiöön. Maatalousyrittäjän tulee merkitä osakeyhtiön osakkeet itsel-

leen. Toimintamuodon muutoksessa edellytetään jatkuvuusperiaatteen lisäksi toi-

minnan identtisyyden säilyttämistä. (Maataloustoiminnan yhtiöittäminen 2017.) 

Velat tulee jakaa niiden käyttötarkoituksen mukaisesti maatalouteen, metsätalou-

teen ja yksityistalouteen. Velkojen käyttötarkoituksen jakautumista tarvitaan silloin 

kun tarkistetaan tasejatkuvuuden ja yhtiön identtisyyden säilymistä. Veloista on teh-

tävä selvitys, josta näkee mihin käyttötarkoitukseen velat on nostettu (peltomaa, 

metsämaa, asuinrakennus ym.). (Maataloustoiminnan yhtiöittäminen 2017.) 

Yhtiötä perustaessa on tehtävä selvitys siitä, kuinka omistussuhteet jakautuvat yri-

tyksessä. Omistuksen tulee jakautua samassa suhteessa nettovarallisuuden 

kanssa. Jos jako ei ole sama suhteessa nettovarallisuuteen, voi seurauksena olla 

lahjavero. Toimintamuodon muutoksen sääntöjä ei voida noudattaa, jos osakkeita 

merkitsee henkilö jolla ei ole ollut omistusosuutta yrityksessä ennen muutosta. 

(Maataloustoiminnan yhtiöittäminen 2017.) 

Osakkeenomistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista (Osakeyhtiö-

laki 624/2006 1. osa 2. luku). Osakkeenomistajan ei tarvitse vastata yrityksen vel-

voitteista eikä antaa yritykselle lisäpääomaa edes konkurssitilanteessa mutta pie-

nissä yhtiöissä yleensä rahoittaja vaatii velan vakuudeksi osakkeenomistajan si-

toumusta. (Villa 2013, 35.) 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT JA SEN VALINTA 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimustoiminta voidaan jakaa empiiriseen ja teoreettiseen tutkimukseen. Teoreet-

tisessa tutkimuksessa hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa tai empiirisen tutki-

muksen tuloksia. Empiirinen tutkimus on teorian soveltamista käytäntöön. (Heikkilä 

2008, 13.)  

Empiirinen tutkimus jaetaan kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen. Kvan-

titatiivinen tutkimus on määrällinen tutkimus, jota voidaan nimittää myös tilastol-

liseksi tutkimukseksi. Kvantitatiiviseen tutkimukseen aineistoja kerätään tyypillisesti 

lomakekyselyillä, www-kyselyillä, strukturoiduilla haastatteluilla (lomakehaastat-

telu), systemaattisella havainnoinnilla ja kokeellisilla tutkimuksilla. Kvalitatiiviseen 

tutkimukseen aineistoa kerätään tyypillisesti henkilökohtaisilla haastatteluilla, ryh-

mähaastatteluilla, osallistuvalla havainnoinnilla, eläytymismenetelmillä ja valmiista 

aineistoista ja dokumenteista. (Heikkilä 2008, 13.) 

Kvalitatiivisella tutkimuksella haetaan vastaus kysymysiin miksi, miten ja millainen 

(Heikkilä 2008, 17). Kvalitatiivinen tutkimus alkaa useimmiten siitä, kun tutkija alkaa 

kartoittaa kenttää, jonka alueella hän toimii. Tutkijan tavoitteena on ymmärtää tutki-

muskohdetta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston keruussa käytetään satu-

raatio käsitettä, joka viittaa aineiston riittävyyteen ja kylläisyyteen. Eli tutkija alkaa 

keräämään aineistoa niin kauan, että samat asiat alkavat kertaantua haastatte-

luissa. (Hirsjärvi 2004, 170–171.) 

Lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto on teemahaastattelu (Tutki ja kirjoita 

203). Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä ja se keskittyy 

tiettyihin aihepiireihin. Se ei ole rajattu niin tarkasti kuin strukturoitu haastattelu. Jo-

kaisessa haastattelussa käydään läpi samat kysymykset. Vastauksien syvyydet 

haastattelujen välillä vaihtelevat. (Ikkunoita tutkimusmetodeihin 27-28.) Haastatel-

tavat ovat kaikki kokeneet tutkimuksen kohteena olevan tilanteen. Kuitenkin jokai-

sella haastateltavalla on erilaiset taustat ja jokainen on kohdannut asian eri tavalla. 

(Hirsjärvi & Hurme 47–48.) 
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5.2 Tutkimusmenetelmän valinta 

Tutkimus on empiirinen ja siihen on käytetty kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. 

Haastattelumuotona käytetään teemahaastattelua. Haastattelua varten on laadittu 

kysymykset, jotka pohjautuvat jo saatuihin tietoihin. Haastattelu käydään läpi kas-

votusten. Haastateltavat kertovat kysymysten pohjalta omat näkemykset ja koke-

mukset asiaan. Haastattelun tavoitteena on tuoda tutkimukseen käytännön koke-

mus.  

Teemahaastattelua ei ole rajattu tarkasti, joten se tuo haastatteluihin vapautta. 

Haastattelujen pituudet vaihtelevat riippuen haastateltavasta. Haastattelujen pi-

tuutta ei voi etukäteen määritellä. Ne voivat olla hyvin tarkkoja ja täsmällisiä tai hyvin 

lyhyitä ja ytimekkäitä. Teemahaastattelussa ongelmana voi olla asian vierestä pu-

huminen. 
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6 HAASTATTELUJEN TULOKSET 

Haastateltavista neljä on naudanlihantuottajia ja yhdellä on emakkosikala. Heistä 

kahdella on ollut osakeyhtiömuotoinen maatalousyritys jo pidempään, kahdella yhtiö 

oli juuri perustettu ja yksi oli juuri yhtiöittämässä. Heidät on valittu sattumanvarai-

sesti eri puolilta Suomea. Yhdellä heistä spv-kauppa on muutaman vuoden vanha. 

Muut ovat toimineet maatalousyrittäjinä 15–30 vuotta. 

6.1 Case 1: Tulevaisuuden investoinnit 

Yrittäjän oma maatalousyritys on ollut osakeyhtiömuotoinen jo kuusi vuotta. Tuotan-

tosuuntana on naudanlihan tuotanto. Hän on ehtinyt olla osakkaana 11 vuotta toi-

sessa maatalousyrityksessä, ennen oman maatalousyrityksen yhtiöittämistä. 

Haastateltavan maatalousyrityksen yhtiöittäminen on lähtenyt liikkeelle asiantunti-

jan ehdotuksesta. Yhtiöittämisprosessi yrittäjällä oli suhteellisen nopea. Syyt maa-

talousyrityksen yhtiöittämiselle oli silloinen tilusjärjestely ja tuleva navettainvestointi. 

Tavoitteena yhtiöittämiselle oli välttyminen tilusjärjestelyn varainsiirtoverolta. 

”Se ajankohta oli siinä tämän tilusjärjestelyn takia ja sitte tietysti 

tuo navettainvestointiki jo siinti mielessä ja siitä aiheutuvat vero-

seuraamukset” (Haastateltava 1). 

Haastateltava ei näe ongelmia osakeyhtiömuotoisessa maataloudessa. Mutta hän 

ei myöskään ”ylistä” osakeyhtiömuotoista maataloutta. Myös yhtiöittämisen kynnys 

oli yrittäjälle matala, koska yhtiönä toimiminen oli yrittäjälle jo tuttua. 

”11 vuotta, siihen mennessä se oli tullu jo tutuksi” 

(Haastateltava 1). 

Vuoden 2018 alusta voimaan tullut varainsiirtoverovapauden haastateltava mainit-

see. Yrittäjää hieman harmittaa, että on joutunut maksamaan aikanaan yhtiöittämi-

sestävarainsiirtoveron. Hän ei ole kuitenkaan sillä vaivannut päätänsä. Yhtiöittämi-

sestä saaduilla verohyödyillä ei ole maksettu varainsiirtoveroa. 
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”25 tonnia.. Ei sitä oo saatu verotushyötyinä takasi” 

(Haastateltava 1). 

”Jos sillon ois ollu tievossa tämä varainsiirtovero vapaus, nii to-

dennäkösesti ois ootettu tänne” (Haastateltava 1). 

Haastateltava korostaa, että yhtiöittämisen tekijän tulee olla ammattitaitoinen. Tär-

keä huomioon otettava asia esiselvityksissä ovat ennakkopäätökset verottajalta, 

ELY-keskukselta ja Melalta. Haastateltavan kohdalla ennakkopäätös kysyttiin vain 

verottajalta ja ELY-keskukselta kysyttiin korkotukilainojen siirtämisestä osakeyhti-

ölle. Yrittäjä mainitsee, että Melalta ennakkopäätöksen kysyminen olisi kannattanut. 

Sillä olisi säästänyt yhden jälkiselvittelyn. 

Haastateltavan tärkein vinkki yhtiöittämistä suunnitteleville on, että maatalousyrityk-

sen yhtiöittämiseen ei pidä lähteä verotus edellä. Isoissa kokoluokissa verotus-

hyödyt ovat merkittävät. Mutta jos maatalousyrityksellä ei ole tulevaisuuden suunni-

telmia, ei yhtiöittäminen ole järkevää. 

Toinen asia minkä hän mainitsee, on osakeyhtiön julkiset tulostiedot. Yrittäjää itse-

ään asia tympäisee. 

”Tässä ollaan niinku julukista kauraa. Se ei niinkö oo ainakaa mua 

viehättäny.” (Haastateltava 1.) 

Yhtiöittäminen tuo tullessaan lisäkuluja. Haastateltava kehottaa tekemään huolelli-

sen esiselvityksen. Yhtiöittämisen jälkeen kirjapitokulut kasvavat. Aiemman lisäksi 

tulee myös tilintarkastus. 

”Iliman muuta se kannattaa satsata siihen selevittämissee ja esi-

tietoihin ja varautua siihe että meilläkin heti kerralla kuus tonnia ki-

rijanpitokulut kasvo. Nii toa se on kuus tonnia plus tilintarkastus ja 

se on ollu tonnin.” (Haastateltava 1.) 

Nuoremmille maatalousyrittäjille haastateltava vinkkaa, ettei kirjanpitoa pitäisi noin 

vain siirtää ulkopuoliselle. Hänen mielestään olisi hyvä, että yrittäjä ymmärtää mitä 

tilitoimistossa puhutaan. Vaikka monen asian voi ulkoistaa, niin maatalousyrittäjä 
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itse on loppupelissä maatalousyrityksestä vastuussa. Osakeyhtiömuotoisessa toi-

minnassa ei tarvita enää ns. tilinpäätösostoja, jotta maatalouden tulos ei nouse liian 

korkeaksi. 

6.2 Case 2: Yritysten vertaileminen keskenään tasapuolista 

Haastatellulla on kokemusta yhtiömuotoisesta maatalousyrittämisestä jo kahdeksan 

vuotta. Maatalousyrityksen tuotantosuuntana on naudanlihan tuotanto. 

Haastateltavan maatalousyritys on yhtiöitetty korkeiden veroprosenttien takia. Kor-

kea verotus on hidastanut maatalousyrityksen kehittämistä, kun lainojen lyhentämi-

nen on hidastunut. Yhtiöittämisen ensimmäisenä tavoitteena hänellä oli lyhentää 

lainoja pienemmällä verotusasteella. 

”Kyllähän se oli tässä tilakokoluokassa tämä verotushommahan, 

sehä on tyhymmää. Ja varsinki jos meinaa investoija ja laajentaa. 

Eihä, eihä siinä oo palijoo vaihtoehtoja.” (Haastateltava 2.) 

 

Toisena tavoitteena hänellä on ollut yritysten tasapuolisempi vertailu. Osakeyhtiö-

muotoisessa toiminnassa kaikilla on yhtiön osalta sama verotusaste. Osakeyhtiössä 

voidaan keskittyä tekemään tulosta. 

Varsinaisia ongelmia yrittäjä ei kohdannut yhtiöittämisprosessin aikana. Yllätyksenä 

haastateltavalle tuli se, kuinka tarkasti kaikki kauppakirjat tulee käydä läpi. 

”Yhtiöittämisessä tuli ensimmäisen kerran ettee että siinä lähettiin 

niistä kauppakirjoista mitkä oli ihan tilakaupasta 80-luvun lopulta” 

(Haastateltava 2). 

Hallitus, yhtiökokous ja tilintarkastus eivät ole olleet yrittäjälle haitaksi osakeyhtiö-

muotoisessa toiminnassa. Vuosittain pidetään kokonaisvaltainen palaveri, jossa kä-

sitellään yrityksen tuotannon ja talouden asiat läpi alan asiantuntijoiden kanssa. 

Haastateltava on ennen esiselvitysprosessia selvittänyt osakeyhtiömuotoisen maa-

talousyrityksen toimintaa. Esimerkiksi omaisuuden jako ja miten yhtiön rahat ovat 
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yhtiön rahaa. Tämä asia ei yrittäjälle tuonut päänvaivaa, koska heillä on jo aiemmin 

ollut erikseen yksityinen pankkitili, mihin ovat siirtäneet itselleen ”palkan”. 

Yhtiöittämistä suunnitteleville haastateltava haluaa muistuttaa, että kysyvät ennak-

kopäätökset ja ohjeet oman alueen toimistoilta. Tulkintakäytäntö eri virastoilla voi 

olla alueellista. Osakeyhtiömuotoisen maatalousyrityksen toiminta tuo lisää työtä ja 

lisätyön määrä korostuu varsinkin pienissä maatalousyrityksissä. 

”Pienemmille tiloille ku ne on kysyny, niin oon sanonu että eläkkää 

hyvät ihimiset vaa sen takia että se on OY. Ku siinä tullee niitä 

hallinnollisia kustannuksia aivan ylenmäärin.” (Haastateltava 2.) 

6.3 Case 3: Yksi kehitysaskel maatalousyrityksen toiminnassa 

Haastateltava on nuori sika-alan yrittäjä. Yrittäjällä yhtiöittämisen esiselvityspro-

sessi on vaiheessa, mutta maatalousyritys muutetaan osakeyhtiömuotoiseksi lähi-

aikoina. Haastateltavalla ei ole spv :stä montaa vuotta aikaa. Aiemmin maatalous-

yrityksen toiminnasta ovat vastanneet maatalousyrittäjän vanhemmat. 

Maatalousyritykselle on tehty jo aiemmin maatalousyrittäjän vanhempien aikaan 

esiselvitys yhtiöittämisestä. Yhtiöittäminen ei tuolloin ole ollut vielä järkevä valinta. 

Aiemmin maatalousyrityksen tulo on jaettu kahdelle ja nykyisin tulosta vastaa haas-

tateltava yksin. Toisena syynä hän mainitsee tulevaisuuden laajentamissuunnitel-

mat. 

Osakeyhtiön hyödyt maatalousyrityksen tulevaisuudessa ovat tärkeimmät asiat mitä 

maatalousyrittäjällä korostetaan esiselvityksissä. Haastateltava näkee, että yhtiöit-

täminen on yksi kehitysaskel maatalousyrityksensä toiminnassa. 

”Ku on tarkotus kehittää tätä tillaa, nii se passaa jotenki siihen tosi 

hyvin. Sitä voi sitte yhtiönä kehittää.” (Haastateltava 3.) 

Raskaampi byrokratia ja kahdenkertainen kirjapito ei yrittäjää paljoa hetkauta. Tar-

vittavat pöytäkirjat päätöksille on hänen mielestään vain lopullinen varmistus sille, 

että päätös toteutetaan. Hallituksen kokoaminen ei ole tuskaa tuonut kun hän on 

ainoa omistaja. 
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”Kehittyminen tuo aina uusia toimenpiteitä ja ne pittää vaa hyväk-

syä, että pystyttää kehittymää.” (Haastateltava 3.) 

”Pittäähä se muutenki päättää se tuota se, että haluaako tehä sen 

toimenpittee. Nii siitä se pyötäkirjan kirjottaminen ehkä jotenki 

vahvistaa sitä päätöstä, ku sen kirijottaa alas.” (Haastateltava 3.) 

Haastateltavalla on ollut spv :stä lähtien erikseen yksityistalouden tili. Hän kokee 

selkeämmäksi sen, että on erikseen maatalousyrityksen ja yksityistalouden rahat. 

”Kokisin sen että se on niinku nuorelle yrittäjälle hyvä että jos yksi-

tyistilillä on vähemmän rahhaa kuin maataloustilillä. Jos yksityisti-

lillä on enemmän rahhaa nii se saattaa hämätä ja saattaa vaa ku-

luttaa ja kuluttaa.” (Haastateltava 3.) 

6.4 Case 4: Harmaat hiukset on tilitoimiston ongelma 

Yrittäjät ovat toimineet naudanlihan tuottajina jo useita vuosia. Maatalousyrityksen 

yhtiöittämisestä on kuitenkin vasta muutama kuukausi. Yrittäjille tehty haastattelu 

pohjautuu sekä yhtiöittäneiden ja yhtiöittämisprosessissa olevien kysymyksiin. 

Haastateltavat ovat aloittaneet esiselvitykset jo neljä vuotta sitten. Yhtiöittämiseen 

johtavat syyt olivat tulevaisuuden laajentamissuunnitelmat ja kasvava verotuspro-

sentti. Yhtiöittämisajankohdan määritti varainsiirtoveron poistuminen ja se milloin ti-

litoimisto ehtii itse yhtiöittämisprosessin laittaa käyntiin. Vuoden vaihteessa poistu-

nut varainsiirtovero ruuhkautti viranomaisia, joten päätös venyi suunnitellusta noin 

kuukauden. 

Yrittäjät mainitsevat, ettei prosessi siihen pääty kun yhtiö on perustettu. Vaikka asiat 

on huolella käyty läpi esiselvityksissä, tulee yhtiöittämisen jälkeen uusia asioita 

esille. Mm. toimittajille pitää ilmoittaa uudet laskutusosoitteet. 

”Aika palio saa soitella” (Haastateltava 4). 

”Siinä alussa ku laskoo niitä päiviä nii yli kaks viikkoa molemmilta 

menny aikaa siihe” (Haastateltava 4). 
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Haastateltavien kohdalla nousee merkittävästi esille, kuinka alueellisuus vaikuttaa 

eri virastojen päätöksiin. Yrittäjille tulee yllättäviä päätöksiä vakuutuksien, lomitus-

palveluiden, maatalouseläkkeiden, ym. taholta. 

”Pitää olla osakkeen omistaja että pääsee lomaoikeuteen ja sun 

pitää omistaa yli 30 % osakkeita. Ei riitä että on osakas, vaa pitää 

asua samas osottees. Eihän muiltakaan osakeyhtiöiltä vaarita että 

sen osakkaitten pitää asua tietyssä paikassa.” (Haastateltava 4.) 

Kirjanpidon ja talouden hallinnan muutokset esiselvitysten aikana eivät ole tuotta-

neet yrittäjille päänvaivaa. Myöskään raskaampi byrokratia ei heitä haitannut. 

”Kyllä meirän täytyy sanoa, että siitä saa kantaa harmaat hiukset 

tilitoimisto. Me maksamma siitä!” (Haastateltava 4.) 

”Tehdä se mitä osaa ja antaa muitten tehä se mitä ne osaa” 

(Haastateltava 4). 

Yksityistalouden huomiointi esiselvityksissä näkyi haastateltavilla siinä, kuinka 

eläinten myyntejä muuteltiin. Yksityistalouteen rahaa jäi säästöistä ja tulon tasauk-

sen myötä. Tuloja tasattiin siirtämällä eläinten myynnit osakeyhtiön myynniksi. Eli 

maatalousyrittäjät ilmoittivat eläimet teuraaksi vasta sen jälkeen, kun osakeyhtiö oli 

perustettu. Tällöin yksityispuolelle ei jää niin paljoa maksettavaa veroa. 

Vaikka esiselvitykset ja laskelmat tekee ulkopuolinen, työllistää esiselvitysprosessi 

myös maatalousyrittäjiä. Ammattilaisen apuun haastateltavat turvautuivat koneiden 

ja kiinteistöjen arvostuksessa. He kehottavat myös muita yhtiöittämistä suunnittele-

vien tekevän samoin. Koneiden ja rakennusten todellisella arvolla on vaikutusta mo-

neen asiaan mm. vakuutukset ja verotusarvo. 

Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että yhtiöittävällä tulee olla talous kunnossa. 

”Ehdottomasti jos on perseauki nii ei pidä ruveta” 

(Haastateltava 4)! 
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6.5 Case 5: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 

Yrittäjillä on ollut osakeyhtiömuotoinen maatalousyritys pari kuukautta. Maatalous-

yrityksen tuotantosuuntana on naudanlihan tuotanto. Yrittäjälle tehty haastattelu 

pohjautuu sekä yhtiöittäneiden ja yhtiöittämisprosessissa olevien kysymyksiin. Yrit-

täjät ovat omistaneet maatalousyrityksen jo kuusitoista vuotta. 

Haastateltavalla yhtiöittämisen esiselvityksiä on ensimmäisen kerran tehty jo neljä 

vuotta sitten. Silloin yhtiöittäminen oli yrittäjille liian suuri kynnys. Liian paljon kirjan-

pito- ja talousasioista olisi jäänyt haastateltavan vastuulle. Myöhemmin yrittäjät ta-

pasivat uuden yhteistyökumppanin, jonka kautta he pystyivät ulkoistamaan talous-

puolen samalle ”tiskille”. 

”Nykyinen tilitoimisto pystyy hoitamaan niinku tilit. Se pystyy laske-

maan palkat ja se pystyy auttaa tekemää liisut. Ku kaikki oli aiem-

massa tilitoimistossa sillai että jokaiseen työhön oli eri ihminen. 

Nykyiseen saa niinku kaikki keskitettyä.” (Haastateltava 5.) 

Maatalousyrittäjillä esiselvityksissä laskettiin, että mitä elämä on yhtiöittämisen jäl-

keen. Kuinka ensimmäisille kuukausille saadaan yksityistalouteen tarvittava raha. 

Lihanautapuolella eläinten myynnin ajankohdalla pystytään vaikuttamaan.  Myyn-

tejä siirrettiin siten, että myynnit tulivat osakeyhtiön puolelle. Tällöin yksityistalou-

teen ei jää niin paljoa maksettavia veroja. 

”Sitä puskuria tavallansa yksityispuolella” (Haastateltava 5). 

Jo esiselvityksien aikana kirjanpito ja taloudenhallinta oli ulkoistettu tilitoimistolle, 

joka myös teki yhtiöittämisen. Maatalousyrittäjä koki ulkoistamisen hyvänä vaihto-

ehtona. Asiat eivät tällöin jääneet arvailun varaan. 

”Se pitää miettiä että mihinä se sun työs on tärkee. Jos sulla on 

joku sellanen joka osaa ne asiat ja tekee niitä työksensä nii kyllä 

siitä niinku voi maksaa.” (Haastateltava 5.) 

Maatalousyrittäjä myös muistuttaa, että yrittäjä on se, joka on osakeyhtiöstä vas-

tuussa, vaikka talouden hallinnan ulkoistaa. Ohjat ovat edelleen yrittäjän käsissä. 
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”Ei siitä täysin vapaaksi pääse. Et sää voi ajatella että sää ulkois-

tat kaiken. Pitää sun kuitenkin pitää langat omissa käsissä.” 

(Haastateltava 5.) 

Vaikka maatalousyrittäjiä alkuun yhtiöittäminen hirvitti, ei lopullinen ratkaisu ollut 

kuitenkaan vaikea. Investoivassa maatalousyrityksessä tulos nousee investointien 

myötä. Jossakin vaiheessa verotus nousee niin korkeaksi, että se hidastaa ja han-

kaloittaa maatalousyrityksen kehitystä. Haastateltava myös kokee, että yhtiöittämi-

nen tuo toimintaan ryhtiä, kun tulostiedot ovat julkista tietoa. 

”Tuohan se tietyllä tavalla ryhtiä. Oot vastuussa tuloksesta.” 

(Haastateltava 5.) 

Ennakkokäsityksiä haastateltavalla on ollut. Kun yhtiöittämistä ei ole tehty liian no-

peasti, on yrittäjä pystynyt henkisesti valmistautumaan yhtiöittämiseen ja sen tuo-

miin riskeihin sekä mahdollisuuksiin. Haastateltava ynnää, että hyvin suunniteltu on 

puoliksi tehty. 

Yhtiöittäminen tulee yleistymään tulevaisuudessa, kun maatalousyritysten koot kas-

vavat. Haastateltava toteaa, että heidän kohdalla yhtiöittäminen on ollut vain ajan 

kysymys. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Haastattelujen yhteenveto 

Kaikilla haastateltavilla yhtiöittämistä puoltavat asiat olivat tulevaisuuden suunnitel-

mat laajentaa toimintaa, tuloksen teko ja verotus. Laajentaessa tuotantoa, tulot kas-

vavat ja verotus sen mukana. Progressiivisesti verotus nousee joka vuosi ja alkaa 

syödä maatalousyrityksen kehittämiseen tarvittavaa pääomaa. Perinteisessä maa-

talousyrityksessä tuloksen tekemistä koitetaan vältellä, jotta verotus ei nouse ko-

vaksi. Osakeyhtiömuotoisessa toiminnassa ajatus täytyy vaihtaa tilinpäätösostoista 

tuloksen tekoon. Haastattelujen mukaan yhtiöittämisestä saatavilla verotushyödyillä 

on merkittävä vaikutus siihen, yhtiöitetäänkö maatalousyritys. Kaikki haastateltavat 

näkivät osakeyhtiömuotoisen toiminnan selkeämpänä kuin perinteisen maatalous-

yrityksen. 

Osakeyhtiönä toimiminen tuo lisäkustannuksia. Kahdenkertainen kirjanpito, suorite-

perusteisuus, tilintarkastus, ym. tuo lisää työtä eikä kaikkea pysty eikä kannata 

tehdä itse. Maatalousyrittäjän täytyy miettiä, että mistä hän maksaa ja minkä asian 

opettelee itse. Haastateltavat mainitsivat, että osakeyhtiömuotoisessa toiminnassa 

kirjanpidosta, taloudenhallinnasta ja lisäbyrokratiasta johtuvat kulut ovat merkittävät 

verrattuna perinteiseen maatalousyritykseen. 

Yksityistalouden merkitys haastatteluissa korostui vasta aivan esiselvitysten loppu-

vaiheessa, kun päätöstä yhtiöittämisen ajankohdasta suunniteltiin. Esiselvitysten 

yksi tavoite on ollut, ettei yksityistalouden elämä jää ilman tuloja, vaikka yrityksestä 

ei heti palkkaa voi nostaa. Hyvin tehdyn esivalmistelun jälkeen maatalousyrittäjät 

voivat antaa yksityistalouden puolelta yritykselle pääomalainaa. Yksityistalous on 

jokaisen maatalousyrittäjän henkilökohtainen asia. Jokaisen täytyy itse määritellä 

kuinka paljon he elämiseen tarvitsevat rahaa. Asiantuntijat voivat antaa neuvoja, ja 

laskea kulutusta. Kun suunnitellaan maatalousyrityksen tulevaisuutta, samalla 

suunnitellaan myös yksityistalouden tulevaisuutta. Kaikki haastateltavat mainitsivat, 

että on selkeää, kun on erikseen yksityistalouden ja maatalousyrityksen rahat. 
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Kiinteistöjen arvostaminen nousi lähes kaikilla haastateltavilla esille. Esiselvitysvai-

heessa maakauppojen kauppakirjat käydään läpi. Maa-alueiden arvona voidaan 

käyttää toteutunutta arvoa, jos niistä on kauppakirjat. Joillekin maatalousyrittäjille 

tämä tuli yllätyksenä, kuinka tarkasti kauppakirjat käydään läpi. 

Esiselvitysvaiheessa maatalousyrittäjien kannattaa itse kysellä esimerkiksi vakuu-

tuksiin vaikuttavista tekijöistä. Mitä enemmän asioita selvittää esiselvittelyvai-

heessa, sen helpompi on maatalousyrittäjien keskittyä olennaiseen, jos/kun maata-

lousyritys yhtiöitetään. Yhtiöittämisprosessi on kokonaisuutenaan pitkä prosessi. Se 

alkaa siitä, kun maatalousyrittäjä alkaa miettiä maatalousyrityksen tulevaisuuden 

vaihtoehtoja. Se voidaan sanoa päättyneeksi ensimmäisen oy-tilikauden päätyttyä. 

Silloin nähdään, kuinka osakeyhtiömuotoinen toiminta tekee tulosta. Ensimmäinen 

tilikausi on lähes aina kaikista vaikein. 

Muutaman haastateltavan kohdalla tuli esille, kuinka alueellisuus vaikuttaa osake-

yhtiömuotoisen maatalousyrityksen toimintaan. Erot näkyivät Melan ja verottajan 

käytännöissä. Näistä asioista kannattaa olla ajoissa liikenteessä. Kaiken minkä voit 

tehdä valmiiksi, tee ennen kuin maatalousyritys on yhtiöitetty. Haastatteluissa tuli 

esille se, kuinka paljon osakeyhtiö työllistää maatalousyrittäjää yhtiöittämisen jäl-

keen. Etukäteen tehty työ on aina tehty työ. 

Luotettava ja kannustava yhteistyökumppani on tärkeässä asemassa maatalousyri-

tyksen yhtiöittämisen esiselvitysvaiheessa. Yhteistyökumppania miettiessä maata-

lousyrittäjän täytyy miettiä, että missä oma työpanos on tärkein. Hyvällä yhteistyö-

kumppanilla lievennetään yhtiöittämisen myötä tulevia riskejä. 

7.2 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä asioita maatalousyrittäjien tulee ja 

kannattaa ottaa huomioon maatalousyrityksen esiselvityksissä ja milloin on oikea 

aika yhtiöittää. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna. Haastatteluilla haettiin laa-

dullista tietoa maatalousyrittäjien kokemuksista maatalousyrityksen yhtiöittämiseen 

liittyen. 
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Maatalousyrityksen yhtiöittämisen esiselvityksissä mikään mieleen nouseva asia ei 

ole turha. Maatalousyrittäjät kokevat asiat yksilöinä. Toiselle toinen asia on tärke-

ämpi kuin toiselle. Yhtiöittämisessä maatalousyrityksen toimintamuoto muuttuu ja 

sen mukana moni muu asia. Toimintaympäristön muuttuessa varmasti yhtiöittämi-

nen käy monen maatalousyrittäjän mielessä. 

Yksityistalouden kulutusta maatalousyrittäjien kannattaa seurata pidemmän aikaa. 

Myös yksityistalouden budjetointi on hyvä keino määrittää omaa rahan käyttöä. Yk-

sityistalouden rahan tarpeeseen vaikuttaa paljon henkilökohtaisen lainan määrä. 

Yksityistalouden suuri rahan tarve voi olla myös syy siihen miksi maatalousyritystä 

ei voida muuttaa osakeyhtiöksi. Jos perinteisenä maatalousyrityksenä asuntolaina 

on maksettu maatalouden tililtä, voi sen vaatima rahan tarve tulla yllätyksenä maa-

talousyrittäjälle. 

Kun maatalousyritystä lähdetään yhtiöittämään, täytyy sen olla tuloksentekokykyi-

nen. Yhtiöittämisen jälkeen ensimmäinen tilikausi osakeyhtiömuotoisena maata-

lousyrityksenä on yleensä vaikein. Siksi on tärkeää, että maatalousyrityksen esisel-

vitykset tehdään kunnolla. 

Esiselvitykset ovat erittäin tärkeässä osassa yhtiöittämisprosessissa. Esiselvitysten 

laskentavaiheessa nähdään maatalousyrityksen taloudellinen tilanne. Jos maata-

lousyrityksen yhtiöittäminen ei ole taloudellisesti järkevää, yhtiöittämisprosessi voi 

jäädä esiselvitysasteelle. Jos esiselvittelyvaihe jätetään tekemättä tai tehdään ns. 

vasemmalla kädellä, voi eteen hyvin yllättäviä asioita. 

Tutkittavien haastattelujen syvyys vaihteli todella paljon. Otanta oli pieni, joten tu-

loksista ei voida tehdä kattavia johtopäätöksiä. Tulokset ovat kuitenkin siirrettävissä 

maatalousyrittäjien hyödynnettäviksi, kun yhtiöittämistä suunnitellaan. Opinnäyte-

työn loppupäätelminä voidaan todeta, että maatalousyrityksen yhtiöittämistä ei kan-

nata tehdä liian nopeasti eikä liian kevyin perustein. Ennen esiselvitysten aloitta-

mista ja niiden aikana maatalousyrittäjä valmistautuu henkisesti toimintamuodon 

muutokseen. Maatalousyrittäjän täytyy asennoitua jo esiselvitysvaiheessa maata-

lousyrityksen yhtiöittämiseen. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kysymykset yhtiöittäneille maatalousyrittäjille 

Liite 2. Kysymykset yhtiöittämisprosessissa oleville maatalousyrittäjille 
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LIITE 1. Kysymykset yhtiöittäneille yrittäjille 

1. Mitkä olivat pääsyyt muuttaa toimintamuoto osakeyhtiöksi 

2. Mitkä olivat tavoitteet yhtiöittämiselle? Miten tavoitteet ovat toteutuneet? 

3. Mitä ongelmia kohtasitte yhtiöittämisessä? 

4. Mitkä olivat tärkeimmät asiat, jotka käytiin läpi ennen kuin yhtiöittämispro-

sessi aloitettiin?  

5. Miten olette toteuttaneet osakeyhtiössä pakolliset toimielimet; hallitus ja yh-

tiökokous? Miten ne näkyvät yrityksen toiminnassa? Mitä hyötyä tai haittaa 

koette niistä? 

6. Yksityistalous miten huomioitiin esiselvityksissä ja miten toteutui? 

7. Oliko teillä osakeyhtiömuotoisesta maatalousyrittämisestä ennakkokäsityk-

siä, jotka epäilyttivät?  

8. Onko jokin asia, jonka olette jälkikäteen huomanneet, että se olisikin kannat-

tanut tehdä toisin?  

9. Mitä vinkkejä/neuvoja antaisitte yhtiöittämistä suunnitteleville?   
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LIITE 2. Kysymykset yhtiöittämisprosessissa oleville yrittäjille 

1. Miksi osakeyhtiö? 

2. Mitä asioita esiselvityksissä korostetaan? 

3. Miten yhtiöittämisprosessi on vaikuttanut teidän nykyiseen kirjanpitoon ja ta-

louden hallintaan? Mitkä ovat tärkeimmät asiat joita seurataan?  

4. Osakeyhtiö vaatii enemmän kirjanpidollisesti ja sillä on raskaampi byrokratia 

vaativilla dokumentointivaatimuksilla. Miten koette tämän? Miten olette esi-

selvityksissä ottaneet tämän huomioon? 

5. Miten yksityistalous huomioidaan?  

6. Pakolliset toimielimet hallitus ja yhtiökokous sekä tilintarkastaja. Mitä ajatuk-

sia ne herättävät ja miten ne tulevat esille esiselvityksissä? 


