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Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli toimiva maatilayritys. Kyseisessä yrityk-

sessä on mietitty yhtiömuodon muuttamista osakeyhtiöksi. Tavoitteena oli selvittää, 

miten verotus muuttuu.  Osakeyhtiöt maksavat tulostaan yhteisöveroa 20 %. Prosentti 

on aina sama riippumatta tuloksesta.  Elinkeinonharjoittajana toimiva maatalousyrit-

täjä maksaa enimmillään veroja jopa 50-60 %. Hallitus on antanut esityksen varain-

siirtoveron poistamiseksi kiinteistöiltä, jotka siirtyvät uuteen osakeyhtiöön. Nämä 

kaikki asiat ovat saaneet maatalousyrittäjät miettimään yhtiöittämistä. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista tutkimusta. Tässä työssä tutustuttiin 

aiheeseen laajemmin eikä vain pieneen suppeaan alueeseen. Opinnäytetyön teoria-

osuudessa käytiin läpi osakeyhtiön perustaminen sekä uuden yhtiön alkava tase ja 

eroavaisuudet nettovarallisuuden laskemisessa. Lisäksi oli esimerkkejä osakkaan saa-

mien osinkotulojen verotuksesta. Lopuksi verrattiin toimeksiantajan verotusta nyt tai 

vastaavasti osakeyhtiönä. 

 

Lopputulokseksi saatiin, että kyseisen maatilayrityksen kannattaisi lähteä selvittämään 

tarkemmin maatilansa muuttamista osakeyhtiöksi. 
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This thesis was commissioned by an agricultural entrepreneur. They have thought 

about transforming the farm into a corporation. The aim of this thesis was to find out 

how the taxation changes. The corporate tax rate is 20%. The per cent stays the same 

regardless of the corporation’s result. An entrepreneur in the agricultural field has a 

maximum tax rate of 50-60 %. The government has given a proposal for removing the 

transfer tax from properties that are transferred to the newly formed corporation. All 

these things have led agricultural entrepreneurs to think about converting their prop-

erties to corporations. 

 

The method used in this research was qualitative. In this thesis, the subject was studied 

in a wider context rather than in a small, narrow area. The theoretical part of the thesis 

consisted of examining the establishment of a limited liability corporation, the balance 

sheet of the new company and the differences in the calculation of net wealth. In ad-

dition, there were examples of the taxation of dividends received by the shareholder. 

Finally, the current taxation of the farm was compared to that of the farm as a corpo-

ration. 

 

The result was that the agricultural entrepreneur in question would have to give further 

clarification about the conversion to a corporation. 
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1 JOHDANTO  

 

Tämä opinnäytetyö osoittautui hyvinkin ajankohtaiseksi verohallinnossa marraskuun 

alussa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Ennakoiden täydennysmaksu poistui ja maa-

tilataloutta osakeyhtiömuotoisesti harjoittaville tuli aivan uusi verolomake palautetta-

vaksi. Varsinaisissa veroprosenteissa ei nyt ole näköpiirissä muutoksia. Osakeyhtiöt 

maksavat 20 prosenttia yhteisöveroa, samalla kun pääomavero on 30 % tai 34 % riip-

puen pääomatulojen määrästä. Tämä on saanut monet maatalousyrittäjät miettimään 

maatilansa muuttamista osakeyhtiöksi. Pahimmassa tapauksessa maatilan kaikki vero-

tettava tulo voi olla ansiotuloa, jolloin veroaste on huomatavan korkea. Tämä voi ai-

heuttaa sen, että tilalle ei jää tuloja kehittää omaa toimintaansa vaan suurin osa menee 

veroihin. Yhteisöverokanta on suurin yksittäinen tekijä, joka on saanut monet maatilat, 

myös oman case-yrityksenikin miettimään tilan yhtiöittämistä. Toinen merkittävä te-

kijä yhtiömuodon muuttamiseksi on joustava tulon jako. Osakeyhtiössä voidaan mak-

saa palkkaa, osinkoa, vuokraa tai olla maksamatta lainkaan korvauksia. Viimeisessä 

tapauksessa koko yhtiön tulos jää ”säästöön”, joka tarkoittaa, että 20 % tuloista menee 

veroihin ja 80 % jää käytettäväksi esimerkiksi tuleviin investointeihin tai lainojen ly-

hennyksiin. Verotuksen lisäksi on otettava huomioon myös eläkelainsäädäntö, rahoi-

tuslainsäädäntö sekä lomitukseen liittyvät asiat kotieläintiloilla. Toki pitää muistaa, 

että verotus muuttuu jatkuvasti samoin kuin EU:n direktiivit.  

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on toimiva maatilayritys, joka miettii yritys-

muodon muuttamista elinkeinonharjoittajasta osakeyhtiöksi. Tästä opinnäytetyöstä 

voi jatkossa olla hyötyä sellaisille maatalousyrittäjille, jotka miettivät yhtiömuotonsa 

muuttamista. Moni asia muuttuu yhtiömuodon muuttuessa eikä pelkästään nimen pe-

rään liitettävät kaksi kirjainta OY. Yhtiömuodon muutos on myös pitkä prosessi ja se 

pitää hyvin suunnitella asiantuntijoiden kanssa sekä pyytää verohallinnolta ennakko-

päätös, ettei tule ikäviä yllätyksiä. Suunnitteilla olevat helpotukset esimerkiksi varain-

siirtoveron poistaminen osakeyhtiöön siirrettäviltä kiinteistöiltä saattaa lisätä osakeyh-

tiöiden määrää, sillä silloin puhutaan helposti kymmenientuhansien eurojen verohel-

potuksesta. 

 



 

Tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä käytetään kvalitatiivista eli laadullista 

menetelmää. Tämä tarkoittaa, että tutkitaan asiaa laajemmin eikä vain keskitytä pie-

neen osa-alueeseen. Omassa tutkimuksessani aineistona on toimeksiantajani maati-

layrityksen vuoden 2016 vahvistetut verotiedot, joita käytetään tarkastelussa eikä sa-

tunnaisotanta. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2014, 204-209.) 

 

Tässä opinnäytetyössäni perehdyn ensin teoriaan ja sitten heti perään empiria osassa 

kerron, miten asia linkitetään maatalouden osalta. Lopuksi on verotuksen vertailu toi-

meksiantajani maatilayrityksestä eli kannattaisiko lähteä tarkemmin selvittämään yh-

tiömuodon muutosta. Tämä aihe on kiinnostanut minua jo pidempään ja tämän vuoden 

aikana siitä on ollut useampiakin artikkeleita alan lehdissä. Minulla on myös agrologin 

koulutus ja asun maatilalla eli aihe on hyvinkin omakohtainen. 

 

Jatkotutkimuksena voisi lähteä selvittämään oman käytön verotusta muun muassa ar-

vonlisäveron osalta. Osakeyhtiössä esimerkiksi tuotettu maito tai liha on jatkossa yh-

tiön omaisuutta eikä yksityistä. 

2 OSAKEYHTIÖ 

 

Suomessa toimivat yhtiöt jaetaan henkilöyhtiöihin ja pääomayhtiöihin. Suurin osa 

Suomen yhtiöistä on henkilöyhtiöitä mm. maatilat, mutta pääomayhtiöitä tunnetaan 

vain osakeyhtiöt. Taulukossa 1. on Suomessa olevien maatalous – ja puutarhayritysten 

lukumäärä omistajaryhmittäin. Yritysten määrä on vähentynyt tuhansilla vuodesta 

2010 tultaessa vuoteen 2016 ja sama trendi vain jatkuu. Suomen liittyessä vuonna 1995 

Euroopan Unioniin meillä oli noin 100 000 toimivaa maatilaa, joten määrä on enää 

alle puolet siitä. Luonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan tämäkin määrä tulee vielä 

puolittumaan 25 vuoden aikana. Vuonna 2016 Suomessa oli toiminimellä toimivia 

maatilayrityksiä 42 899 ja näistä osakeyhtiöitä 914. Kaikissa muissa yhtiömuodoissa 

on tapahtunut vähennystä, paitsi osakeyhtiömuotoisten yritysten määrä on vain kasva-

nut. (Luonnonvarakeskuksen www-sivut 2017.) 

 



 

Tulevaisuudessa yhä useamman maatilan uskotaan muuttavan yritysmuotonsa osake-

yhtiöksi. Yksittäiset tilat suurenevat pienempien lopettaessa toimintansa. Useampi 

maatalousyrittäjä on lyönyt hynttyyt yhteen ja investoinut isoon osakeyhtiömuotoiseen 

kotieläinyksikköön. Monesti heistä ei kukaan yksin olisi tehnyt mitään investointia, 

mutta osakeyhtiö antaa heille mahdollisuuden välillä oikeasti irrottautua töistä ja jakaa 

vastuuta. Osakeyhtiö on täysin erillään osakkaistaan toisin kuin elinkeinonharjoittaja. 

Osakkeenomistaja ei vastaa henkilökohtaisesti yhtiön veloista tai veroista ja osakeyh-

tiöitä koskee omat lakinsa ja säädöksensä.  

 

 

Taulukko 1. Maatalous – ja puutarhayritysten lukumäärä omistajaryhmittäin. 

 

Kaikessa yritystoiminnassa lähtökohtana on tuottaa voittoa. Osakeyhtiössä tämä on 

säädetty jopa laissa. ”Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeen-

omistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin” (Osakeyhtiölaki 1:5 §).  

 

 

 



 

3 PERUSTAMINEN 

 

Yksinkertaisimmillaan maatila muuttuu henkilöyhtiöstä osakeyhtiöksi vain muutta-

malla sen toimintamuoto. Tämä edellyttää, että maatilan liiketoiminta ei muutu aiem-

masta vaan jatkuu samanlaisena sekä omistussuhteet ovat entisellään. Esimerkiksi jos 

puolisot ovat omistaneet maatilan aiemmin tasan puoliksi niin heidän on myös osake-

yhtiössä omistettava osakkeet tasan puoliksi.  Edellytyksenä on myös varojen ja vel-

kojen siirtyminen uuteen yhtiöön niiden kirjanpitoarvoilla. Maatilan toiminnalle oleel-

liset maatalousmaa ja tuotantorakennukset on siirrettävä uuden yhtiön omistukseen. 

Metsää, asuinrakennusta ja varastorakennuksia ei tarvitse siirtää uuden yhtiön omis-

tukseen. Yhtiömuodon muuttuessa, mutta toiminnan jatkuessa entisellään henkilöille 

ei katsota tuloksi esimerkiksi varastoja tai kotieläimiä. Toisaalta näistä ei synny han-

kintamenoa uudelle osakeyhtiölle. Osakeyhtiön perustamisessa on oikeastaan neljä eri 

vaihetta. Nämä ovat perustamissopimuksen laatiminen, osakkeiden merkitseminen, 

osakkeiden maksaminen ja rekisteröiminen kaupparekisteriin. Tämä ilmoitus kauppa-

rekisteriin annetaan perustamisilmoituksella ja se on tehtävä kolmen kuukauden kulu-

essa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. (Kiviranta 2017; Osakeyhtiölaki 2:9 

§; Patentti -ja rekisterihallitus www-sivut 2017; Rinta-Kiikka, Pyykkönen & Ylätalo 

2013, 36; Yritys -ja yhteisötietolaki 12 §.) 

 

Osakeyhtiön perustaminen on siis laissa tarkoin määrätty ja monesti voi tutuista ihmi-

sistä tuntua hassulta allekirjoittaa perustamissopimus ja yhtiöjärjestys, varsinkin jos 

kyseessä on aviopari. He ovat voineet jo useamman vuoden toimia yrittäjinä ja sopi-

neet asioista suullisesti. Itse asiassa toinen yrittäjistä on voinut tehdä isojakin päätöksiä 

ilman keskustelua toisen puolison kanssa esimerkiksi ostettu tuotantopanoksia, myyty 

viljaa tai tilattu rehua kotieläimille. Hyvin usein esimerkiksi lypsykarjatilalla emäntä 

vastaa karjasta ja tarvittavista hankinnoista kuten rehuista ja isäntä puolestaan hoitaa 

koneet ja peltoviljelyn ja vastaa näistä hankinnoista. Käytännössä yhtiömuodon muut-

tuessa ei toimintatavat muutu, varsinkin avioparin jatkaessa uudessa yhtiössä. 

 

Vaikka yrityksen toiminta ja siinä omistajina olevat sekä työskentelevät henkilöt py-

syvät samoina niin moni asia muuttuu. Luonnollinen henkilö maatilatalouden harjoit-

tajana ei ole kirjanpitovelvollinen (Kirjanpitolaki 1:1a §). Laki edellyttää kuitenkin 



 

säilyttämään tositteet sekä tekemään sellaiset muistiinpanot, joiden pohjalta laaditaan 

veroilmoitus (Laki verotusmenettelystä 2:11 § ja 12 §).  Osakeyhtiö on lain mukaan 

kirjanpitovelvollinen ja sen on tehtävä kahdenkertainen kirjanpito (Kirjanpitolaki 1:2 

§).  

 

Tämä kirjanpitovelvollisuus ei sinänsä ole uutta, mutta kahdenkertainen kirjanpito on. 

Nyt kirjanpitoon on lyhyesti merkitty tulot ja menot sekä tehty mahdolliset poistot. 

Tätä kutsutaan maksuperusteiseksi kirjanpidoksi, jossa menot ja tulot kirjataan sille 

päivälle, kun ne tapahtuvat eli lasku maksetaan tai myynti tilitetään. Kahdenkertai-

sessa kirjanpidossa kirjaukset tehdään suoriteperusteisesti. Tämä tarkoittaa, että 

myynti kirjataan sillä hetkellä, kun tuote on myyty, vaikka rahaa ei olisi vielä tullut-

kaan. Vastaavasti ostot kirjataan ostohetkellä ilman, että tuotetta olisi vielä maksettu. 

Tilinpäätöstä laadittaessa kirjataan ostovelat ja myyntisaamiset, jotka siirtyvät seuraa-

valle tilikaudelle.  

 

Osakeyhtiö, joka omistaa maatilan ja harjoittaa maataloutta kuuluu maatilatalouden 

tuloverolain eli MVL:n pariin. Osakeyhtiötä koskee kyseisen lain mukainen maksupe-

rusteinen verotus. Tilinpäätös on kuitenkin tehtävä suoriteperusteisesti. (Maatilatalou-

den tuloverolaki 4 §; Kiviranta 2017.) 

 

Vaikka yrittäjä olisi itse tehnyt kirjanpitonsa tähän asti niin osakeyhtiössä se kannattaa 

antaa asiantuntevan kirjanpitäjän tehtäväksi. Yrittäjillä ei välttämättä riitä enää am-

mattitaito tehdä tilinpäätöksiä ja laatia tarvittavia asiakirjoja. Toisaalta aika on myös 

rajallinen etenkin, jos tuotanto on laajentunut huomattavasti. Omasta kokemuksestani 

olen kuitenkin havainnut, että maatalousyrittäjät ovat hyvinkin kiinnostuneita yrityk-

sensä verotuksesta ja keskustelevat näistä melko avoimestikin. 

 

3.1 Perustamissopimus  

Osakeyhtiön perustamissopimus on aina tehtävä kirjallisesti ja kaikkien osakkaiden on 

se allekirjoitettava. Lisäksi on laadittava yhtiöjärjestys ja liitettävä se perustamissopi-



 

mukseen. Maatilat ovat yleisesti Suomessa perheviljelmiä, joissa omistajina ovat avio-

puolisot. Helposti voi olla käsitys, että heidän muodostaessaan osakeyhtiötä pelkkä 

suullinen sopimus riittäisi, etenkin jos on omistettu tila jo pidempään. Osakeyhtiön voi 

perustaa myös yksi henkilö toisin kuin kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön.  Pe-

rustamissopimuksesta on löydyttävä seuraavat tiedot: 

1. sopimuksen päivämäärä 

2. kaikki osakkeenomistajat ja jokaisen merkitsemät osakkeet 

3. osakkeen hinta, joka yhtiölle maksetaan 

4. maksuaika osakkeelle 

5. hallituksen jäsenet 

 

Yhtiöjärjestyksessä on mainittava seuraavat kolme asiaa: 

1. toiminimi 

2. kotipaikkana oleva Suomen kunta 

3. toimiala 

 

Kaupparekisteriin on merkittävä osakkeiden määrä sekä osakepääoman määrä. Tämä 

on mainittu laissa. (Kaupparekisterilaki 9 §.) Osakkeita on oltava vähintään yksi, mutta 

ylärajaa ei ole asetettu. Osakeyhtiön perustamiseksi ei vaadita kovinkaan suurta pää-

omaa. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääoma on vain 2 500 euroa ja julkisen osa-

keyhtiön 80 000 euroa. (Immonen & Nuolimaa 2017, 27-28, Osakeyhtiölaki 2:2-3 §, 

Villa 2013, 216-219.) 

3.2 Osakkeiden merkintä ja maksuaika 

Kuten jo yllä mainittiin, niin perustamissopimuksessa on mainittava jokainen osak-

keenomistaja ja hänen osakemääränsä. Käytännössä tämä merkintä tapahtuu, kun jo-

kainen osakas on allekirjoittanut sopimuksen. Samalla myös määritellään osakkeiden 

hinta ja maksuaika. Sopimus ei ole enää peruttavissa, kun kaikki osakkaat ovat sen 

allekirjoittaneet. Pieni takaportti on kuitenkin olemassa, jos jostakin syystä ei halua-

kaan osakkaaksi. Yksimielisesti voidaan luopua yhtiön perustamisesta, jos sitä ei ole 

ehditty vielä rekisteröidä kaupparekisterissä. Tämän jälkeen ei voi enää perua yhtiön 

muodostumista ja osakkuutta siinä. (Osakeyhtiölaki 2: 1 §, 2 §; Villa 2013, 219-220.)  



 

 

Kalkkiviivoilla tapahtuvaa osakkuuden perumista harvemmin tapahtuu. Maatilaa ei 

kuitenkaan muuteta hetkessä osakeyhtiöksi vaan se on pitänyt huolellisesti laatia. Käy-

tännössä näitä perumisia voi tapahtua esimerkiksi jonkun osakkaan sairastuessa tai 

menehtyessä äkillisesti. 

3.3 Osakkeiden maksaminen 

Osakkeet on aina maksettava Suomessa olevalle pankkitilille. Tämä on niin sanottu 

pakottava säännös. Osakkeiden hintaa ei voi missään tapauksessa maksaa käteisellä, 

vaikka siitä saisi kuitinkin. (Osakeyhtiölaki 2:5 §.) Yhtiöllä on oltava pankkitili jo en-

nen yhtiön rekisteröintiä, koska pääoma pitää olla maksettuna ennen rekisteröintiä.  

Mikäli osakas ei maksa osakkeitaan määräaikaan mennessä yhtiön hallitus voi todeta, 

että kyseinen henkilö on menettänyt oikeutensa kyseisiin osakkeisiin. Näin osakkeet 

voidaan merkitä toiselle osakkaalle. (Villa 2013, 220-223.) 

 

Viimeistään osakepääomaa maksettaessa on muistettava erottaa yhtiön rahat ja omat 

rahat. Aiemmin on saattanut olla vain yksi pankkitili, jonne on mennyt kaikki maata-

louden tulot ja sieltä on maksettu yksityistaloudenkin menot. Osakeyhtiön tililtä ei voi 

nostaa enää rahaa omiin henkilökohtaisiin menoihin vaan kaikesta rahaliikenteestä on 

oltava selvitys. Tämä on osoittautunut yllättävän vaikeaksi sisäistää varsinkin pienissä 

yhden tai kahden henkilö osakeyhtiöissä. Yhtiön pankkitililtä saatetaan nostaa tai siir-

tää rahaa omalle tilille entiseen malliin. Osakeyhtiötä perustettaessa onkin syytä mai-

nita asiasta riittävän selvästi. Jos osakeyhtiön tililtä nostaa varoja omaan käyttöön se 

on osakkaalle palkkaa tai isommassa määrässä jopa lainaa ja näistä on aina omat seu-

raamuksensa. 

 

Osakkeet voidaan myös maksaa muulla omaisuudella kuin rahalla ja tällaista omai-

suutta kutsutaan apporttiomaisuudeksi tai lyhyemmin apportiksi. Kyseisellä apportilla 

on oltava vähintään maksua vastaava taloudellinen avo yhtiölle. (Osakeyhtiölaki 2:6§.) 

Tämän omaisuuden on oltava sellaista, joka voidaan merkitä osakeyhtiön taseeseen. 

Mikään suoritettava työ tai palvelu perustettavalle yhtiölle ei käy apportista. Osakkeet 



 

voidaan maksaa myös osissa eli osa rahana ja osa apporttina. (Villa 2013, 221-222; 

Immonen ym. 2017, 151-153.) 

 

Maatilan toimintamuotoa muutettaessa osakeyhtiöksi osakkeet maksetaan useimmiten 

juuri osaksi rahalla sekä apporttiomaisuudella. Maatalousyrittäjillä on paljon kiinteää 

omaisuutta esimerkiksi pellot ja tuotantorakennukset, joita voidaan käyttää apporttina 

osakkeiden maksuna. Käytännössä kiinteistöt, joita on käytetty apporttina, on myyty 

uudelle osakeyhtiölle. Virallisestihan ne tulevat uuden yhtiön omaisuudeksi ja tasee-

seen. Kiinteistökaupoista joutuu maksamaan varainsiirtoveron, joka on 4 % kauppa-

hinnasta. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen lakimuutoksesta (HE 109/2017, 

1), joka tulisi voimaan vuoden 2018 alusta. Tässä lakimuutoksessa sellaiset maatilat, 

jotka muuttaisivat toimintamuotonsa osakeyhtiöksi ei tarvitsisi maksaa varainsiirtove-

roa. Tämä varmasti lisäisi uusien osakeyhtiöiden syntyä, sillä maatilat ovat joutuneet 

maksamaan helposti kymmenien tuhansien varainsiirtoveron kiinteistöistä, jotka ovat 

tulleet osakeyhtiön omistukseen.  

3.4 Osakeyhtiön hallinto 

Osakeyhtiöllä on oltava hallitus ja lisäksi sen on pidettävä yhtiökokous. Nämä ovat 

laissa määrätyt pakolliset toimielimet. (Osakeyhtiölaki 5:1 §; 6:1 §). Osakeyhtiössä 

ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous johon jokaisella osakkaalla on oikeus osal-

listua. Yksinkertaistettuna osakeyhtiön hallinto muodostuu yhtiökokouksesta ja halli-

tuksesta, jossa on kaksi jäsentä, varsinainen jäsen ja varajäsen. Varsinainen yhtiöko-

kous on pidettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päätyttyä (Osa-

keyhtiölaki 1:8 §). Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvia asioita ovat: 

1. tilinpäätöksen vahvistaminen 

2. taseen osoittaman voiton käyttäminen 

3. vastuuvapaus hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle  

4. hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta 

 

Maatilalla, jossa samat omistajat jatkavat yritystä vain uudessa yhtiömuodossa voi yh-

tiökokous olla vain muodollisuus. Laissa on myös säädetty, että osakkeenomistajat 



 

voivat yksimielisesti päättää yhtiökokoukselle kuuluvista asioista ilman yhtiöko-

kousta. Nämä päätökset on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. (Im-

monen ym. 2017, 70-85; Osakeyhtiölaki 5:1 § ja 5:3 §.) 

. 

Osakeyhtiössä toisin kuin henkilöyhtiössä osakkeen omistaja ei ole henkilökohtaisesti 

vastuussa esimerkiksi veloista. Yhtiön hallitus on vastuussa sellaisista teoistaan, jotka 

rikkovat osakeyhtiölakia tai muuten toimillaan vahingoittaa yhtiön etuja esimerkiksi 

aiheuttaa taloudellista vahinkoa. Edellytyksenä on, että vahingolliset teot on tehty ta-

hallisesti. (Rinta-Kiikka ym. 2013, 52-53.) 

 

Käytännössä maataloutta harjoittavassa osakeyhtiössä on tavallisesti vain kaksi henki-

löä, jotka muodostavat hallituksen. Näissä harvemmin tapahtuu tilanteita, jossa on 

myyty yhtiöstä omaisuutta, joka aiheuttaisi taloudellista vahinkoa. Toki näin voi ta-

pahtua myös maataloudessa.  

3.5 Tilintarkastajat 

Tilintarkastuksesta on säädetty kokonaan oma lakinsa. Osakeyhtiölaissa on lisäksi sää-

detty osakeyhtiöiden tilintarkastuksesta.  Aiemmin tilintarkastus oli pakollinen, mutta 

uuden lain myötä pienemmät yhtiöt on vapautettu tilintarkastuksesta. Nykyisen lain 

perusteella osakeyhtiössä ei ole suoritettava tilintarkastusta, jos päättyneellä tilikau-

della tai sitä edeltäneellä tilikaudella enintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy: 

1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa 

2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa 

3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä 

 

Maatiloilla on helposti taseessa yli 100 000 euroa ja liikevaihto ylittää 200 000 euroa, 

jolloin vaaditaan tilintarkastus. Mikä on tilintarkastuksen ja tilintarkastajan tehtävä? 

Tilintarkastaja katsoo koko tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja toimintakerto-

muksen. Tilintarkastuksessa vahvistuu yhtiön tilinpäätös sekä varmistuu oikeaksi 

mahdolliset jaettavat voittovarat. Toimintakertomukseen on kirjattu yhtiön tulevaisuu-

den mahdollisista investoinneista ja miten yhtiötä aiotaan kehittää jatkossa. Toiminta-

kertomus vaaditaan niiltä yhtiöiltä, joilla on tilintarkastusvaatimus. Tilintarkastuksessa 



 

selviää myös osakkeenomistajille, onko yhtiössä toimittu yhtiöjärjestyksen mukaan 

sekä noudatettu osakeyhtiölakia. (Immonen ym. 2017, 132-133; Tilintarkastuslaki 2:2 

§; Rinta-Kiikka ym. 2013, 42; Villa 2013, 286-287.) 

 

Maataloutta harjoittavassa osakeyhtiössä taseessa on helposti yli 100 000 euroa, jol-

loin tilintarkastus on pakollinen.  

4 VAROJEN SIIRTO ALKAVAAN TASEEEEN 

 

Toimintamuodon muuttuessa on uuden osakeyhtiön taseeseen saatava alkuluvut, josta 

lähteä liikkeelle. Nämä luvut kertovat yhtiön omaisuuden sekä mistä se koostuu. Tähän 

on syytä varata riittävästi aikaa, koska luvut on kerättävä yksitellen. Ammatinharjoit-

tajana aiemmin toimineen maatalousyrittäjänhän ei ole tarvinnut tehdä kahdenkertaista 

kirjanpitoa eikä siten ole aiemmin laadittua tasetta käytettävissä.  

4.1 Maatalousmaan arvo 

Maatalousmaan arvo lasketaan verotuksessa siten, että maatalousmaan keskimääräi-

nen vuotuinen tuotto kerrotaan seitsemällä. Vuosittain verohallinto vahvistaa jokai-

selle kunnalle sen maatalousmaan vuotuisen tuoton. Tämä on säädetty omassa lais-

saan. (Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 4:20 §; Maatalouden nettovarallisuus 

tuloverotuksessa dnro A27/200/2016.) Näin saadaan elinkeinonharjoittajana toimivan 

yrittäjän maatalousmaan arvo. Näin arvostettuna maa ei ole lähelläkään sitä arvoa, jota 

pelloista maksetaan esimerkiksi Lounais-Suomessa.  

 

Osakeyhtiössä maatalousmaa kuitenkin arvostetaan sen todelliseen hintaan. Maatilalla 

tehdystä aikaisemmasta sukupolvenvaihdoskaupasta selviää silloin toteutunut pellon, 

metsän, maatalousrakennusten, asuinrakennuksen sekä irtaimiston hinta. Näitä hintoja 

käytetään alkavassa taseessa.  Jokaisesta erikseen hankitusta kiinteistöstä otetaan 

kauppakirjaan merkitty kauppahinta alkavaan taseeseen.  (Rinta-Kiikka ym. 2013, 43.) 

 



 

Tämä on hyvin merkittävä asia, koska maatalousmaan arvo saattaa olla alle 1 000 eu-

roa /ha ja todellisuudessa maksetaan helposti yli 10 000 /ha. Näin saadaan jo nettova-

rallisuuteen hyvinkin merkittävä ero. 

4.2 Käyttöomaisuuden arvostus 

Maatilan käyttöomaisuuden eli koneiden, kaluston ja salaojien hintana käytetään ve-

rotuksessa olevaa menojäännöstä. Ja tämä siirretään taseeseen. Se omaisuus, josta ei 

voi enää tehdä poistoja siirtyy uuden yhtiön omistukseen nolla-arvoisena. Maatilalla 

olevat varastot ja mahdolliset kotieläimet siirtyvät samoin nolla-arvoisina, koska niistä 

on jo verotuksessa tehty vuosipoistot. (Rinta-Kiikka ym. 2013, 43.) 

4.3 Metsät 

Metsät kannattaa jättää osakeyhtiön ulkopuolelle ja jättää ne jatkossakin yksityisomis-

tukseen. Tämä siksi, että osakeyhtiö ei voi tehdä metsävähennystä, jolla on hyvin iso 

verotuksellinen merkitys. Metsävähennyksen voi tehdä verovuoden aikana syntyneistä 

metsätalouden pääomatuloista. Kyseinen vähennys siis vähentää suoraan verotettavaa 

pääomatuloa. Osakeyhtiöt eivät voi tehdä myöskään menovarausta eikä vähentää puu-

hun kohdistuvaa hankintamenoa. (Metsäkeskuksen www-sivut 2017; Metsävähennys 

dnro A60/200/2017; Rinta-Kiikka ym. 2013, 43) 

 

Yhtiön nettovarallisuus lisääntyisi entisestään, jos metsätkin siirrettäisiin uuden yhtiön 

nimiin. Jos metsävähennykset on kaikki käytetty niin silloin olisi kannattavampaa siir-

tää myös metsät uudelle yhtiölle. Tällöin nettovarallisuus kasvaisi ja samalla osakkeen 

matemaattinen arvo ja tämän myötä mahdollisuus jakaa suurempia osinkoja. Käytän-

nössä metsät yleensä jäävät yksityisomistukseen juuri käyttämättömien metsävähen-

nysten vuoksi sekä mahdollisuudella tehdä menovarauksia ja vähentää hankintoja. 

Tämä on verotuksellisesti useimmiten kannattavinta, jos vielä aikoo jatkossa ostaa li-

sää metsiä.  

 



 

4.4 Maatalouteen kuuluvat osakkeet ja osuudet 

Maatalouteen kuuluvia osakkeita ja osuuksia ovat esimerkiksi teurastamoiden ja viljan 

ostajien osakkeet sekä meijerien ja kananmunapakkaamon osuudet. Näistä otetaan nii-

den hankintahinta alkavaan taseeseen. (Maatalouden nettovarallisuus tuloverotuksessa 

dnro A27/200/2016.) 

 

4.5 Vastaavaa 

Taseessa vasemmalle puolelle eli vastaavaa tulee yhtiön omaisuus. Siellä on kiinteä 

omaisuus kuten pellot, koneet, kalusto ja rakennukset.  Lisäksi maatalouteen kuuluvat 

osakkeet ja osuudet. Jatkossa tälle puolelle kirjataan myös rahat ja pankkisaamiset. 

Alkavassa taseessa yrittäjät lainaavat yhtiölle rahaa niin sanottuna pääomalainana, 

jotta yhtiöllä olisi käytössään rahaa. Tämä kirjataan vastaavaa puolelle. Myöhemmin 

tälle puolelle kuuluvat vielä varastot sekä myyntisaamiset.  (Paavilainen 2009, 24-25.) 

 

4.6 Vastattavaa 

Taseen oikealta puolelta eli vastattavaa löytyy rahan lähde, miten omaisuus on rahoi-

tettu. Tälle puolelle kirjataan sekä oma että vieras pääoma. Näin alkavassa taseessa ja 

jatkossa tälle puolelle kirjataan myös tilikauden voitto tai tappio sekä edellisten tili-

kausien voitto tai tappio. Lisäksi jatkossa kirjataan ostovelat sekä siirtosaamiset myös. 

(Paavilainen 2009, 24-25.) 

 

Perustettavan yhtiön kassa on alussa tyhjä lukuun ottamatta osakepääomaa. Jotta yritys 

saisi laskunsa maksettua ja käytännössä asiat toimimaan niin osakkaat lainaavat yhti-

ölle rahaa. Mielestäni uusi yhtiö olisi kaikkein kannattavinta perustaa sellaisessa vai-

heessa vuotta, kun maatilalla on eniten kassassa rahaa, josta osakkaat voivat lainata 

sitä uudelle yhtiölle. Käytännössä tämä tarkoittaa tällä hetkellä loppuvuotta, koska 

suuren osan maatilojen tuloista muodostavat erilaiset EU-tuet, jotka maksetaan loppu-

vuodesta.  



 

4.7 Oma pääoma 

Omaa pääomaa on taseen varojen ja velkojen erotus. Alkavassa yhtiössä varoista ote-

taan pois velat, josta muodostuu oma pääoma. Tästä omasta pääomasta osakepää-

omaksi merkitään summa, joka on maksettu yhtiötä perustettaessa. Siihen riittää aiem-

min mainittu 2 500 euroa, mutta useimmiten summa on suurempi. Lisäksi merkitään 

pääomalaina, joka muodostuu yrittäjien siirtämästä summasta uuden yhtiön pankkiti-

lille. Loput ovat vapaata omaa pääomaa. Jatkossa tämä vapaa oma pääoma muodostuu 

tilikauden ja edellisten tilikausien voitoista sekä sijoitetusta vapaasta omasta pää-

omasta eli svop-rahastosta. Luonnollisesti tilikauden tappio sekä edellisten tilikausien 

tappiot vähentävät omaa pääomaa. (Immonen ym. 2017, 145-146.) 

 

Kaikessa liiketoiminnassa lähdetään siitä ajatuksesta, että se on kannattavaa ja tuottaa 

voittoa. Näin ei kuitenkaan aina ole ja maataloudessa varsinkin, kun ei itse pääse paljoa 

vaikuttamaan myytävistä tuotteista saatavaan hintaan. Yhtiö voi päätyä tilanteeseen, 

jossa se on joutunut käyttämään omaa pääomaansa, jopa niin paljon, että se on mennyt 

negatiiviseksi. Tässä tapauksessa yhtiön hallituksen on lain mukaan viipymättä tehtävä 

rekisteri-ilmoitus osakepääoman menettämisestä (Osakeyhtiölaki 20:23 §). Tämä re-

kisteri-ilmoitus tehdään kaupparekisteriin. (Paavilainen 2009, 25.) 

 

Jos yhtiö on joutunut tekemään kaupparekisteriin ilmoituksen, niin se voidaan poistaa, 

jos yhtiön oma pääoma on yli puolet osakepääomasta. Tämä pitää käydä ilmi taseesta, 

joka on lähetetty kaupparekisteriin liitteeksi. (Immonen ym. 2017, 178; Osakeyhtiö-

laki 20:23 §.)  

 

Perustettavalla yhtiöllä voi jo toiminnan alkaessa olla tilanne, jossa oma pääoma on 

negatiivinen. Paljon laajentaneilla tiloilla on hankittu esimerkiksi eläimiä ja tuotanto-

panoksia varastoon, jotka kuitenkin arvostetaan alkavassa taseessa nollaksi, mutta näi-

den hankintaan käytetty velka arvostetaan täydestä arvosta.   



 

5 NETTOVARALLISUUS 

 

Osakeyhtiössä nettovarallisuudella on osakkaiden kannalta hyvinkin suuri merkitys, 

koska sen avulla lasketaan osakkeen matemaattinen arvo ja tämän perusteella voidaan 

yhtiöstä jakaa osinkoja.  

5.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 

Nettovarallisuus on varojen ja velkojen erotus. Tähän lisätään vielä 30 % ennakonpi-

dätyksen alaisista palkoista, jotka on maksettu verovuotta edeltävän 12 kuukauden ai-

kana. Tästä laskutoimituksesta saadaan pääomatulo-osuuden laskentaperuste. Pää-

sääntöisesti yrittäjän verotettavaa pääomatuloa on nettovarallisuudelle laskettu 20 pro-

sentin tuotto ja loppu on ansiotuloa. Yrittäjä voi vaatia kuitenkin pääomatuloksi netto-

varallisuuden 10 % tuoton tai vaihtoehtoisesti hän voi vaatia koko yrittäjätuloa ansio-

tulona verotettavaksi. (Tomperi 2015, 30; Tuloverolaki 2:41 §; Rinta-Kiikka ym. 

2013, 74.) 

 

Varoihin ei lasketa mukaan aikaisempina vuosina kertyneitä voittoja. Varoista jätetään 

pois myös omassa käytössä oleva asuinrakennus, metsät, talletukset, rahavarat, koti-

eläimet, varastot sekä ostosaamiset. Vastaavasti yksityistalouden velkoja ei kuulu vä-

hentää nettovarallisuutta laskettaessa. Luotollisen tilin velkasaldo ei myöskään kuulu 

vähennettäviin velkoihin. Paljon investoineella tilalla, joka tekee hyvää tulosta, on net-

tovarallisuus helposti negatiivinen, jolloin koko tulo verotetaan ansiotulona. Tällöin 

veroprosentti voi nousta hyvinkin korkeaksi. Juuri tällaisissa tilanteissa olisi hyvä tut-

kia vaihtoehtoa toimintamuodon muuttamiseksi osakeyhtiöksi. (Vuori 2017, 33-34.) 

5.2 Osakeyhtiö 

Nettovarallisuus lasketaan periaatteessa samalla tavalla kuin henkilöyhtiössäkin eli va-

roista vähennetään velat. Varoihin lasketaan kaikki osakeyhtiön varat sekä velat. Maa-

talousmaa eli pelto arvostetaan hankintahintaan sekä mahdollisesti perintönä tai lah-



 

jana saadut maat niiden käypään arvoon. Palkkoja ei huomioida osakeyhtiön nettova-

rallisuutta laskettaessa. Uudella osakeyhtiöllä ei vielä ole aiemmilta vuosilta kertyneitä 

voittoja, mutta jatkossa nämäkin lasketaan mukaan nettovarallisuuteen. Koneista ja 

kalustosta sekä tuotantorakennuksista käytetään poistamatonta menojäännöstä. Osa-

keyhtiön nettovarallisuuteen lasketaan mukaan mahdolliset kotieläimet, varastot ja 

tuotantopanokset. Lisäksi on muistettava rahavarat ja saamiset. Osakeyhtiöllä on ol-

tava oma pankkitilinsä, joka kulkee kirjanpidossa mukana. Sama omaisuus, joka on 

aiemmin tuottanut negatiivisen nettovarallisuuden maatilalle saattaa osakeyhtiössä 

johtaa hyvinkin suuren nettovarallisuuden. Tämä johtuu siis omaisuuden arvostami-

sesta eri tavalla. (Kiviranta 2017; Verohallinnon www-sivut 2017; Vuori 2017.) 

 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 2.) on eriteltynä yksityisen elinkeinonharjoittajan 

ja osakeyhtiön nettovarallisuuden laskennan eroavaisuudet. Taulukossa on kerrottu 

asuinrakennuksen, kesämökin ja metsän arvostaminen myös. Asuinrakennus jää 

useimmiten kuitenkin osakkaiden henkilökohtaiseen omistukseen eikä siirretä osake-

yhtiölle. Samoin menetellään yksittäisen lomamökin suhteen. Maatilalla voi kuitenkin 

olla useampia lomamökkejä, joita vuokrataan. Tällöin on laskettava, onko kannatta-

vampaa siirtää kyseiset lomamökit osakeyhtiölle vai jättää ne yksityisomistukseen. 

Metsistä mainitsinkin jo aiemmin tässä opinnäytetyössäni. Kyseisestä taulukosta on 

helppo verrata, kuinka paljon nettovarallisuuden laskenta eroaa osakeyhtiössä verrat-

tuna elinkeinonharjoittajaan. 

 

 

 



 

Taulukko 2. Erot nettovarallisuuden laskemisessa. 

 Yksityinen maatalouden har-

joittaja 

Osakeyhtiö 

Varat ja velat Maatalouden varat ja velat Kaikki yhtiön varat ja velat 

Maatalousmaan arvo Maatalousmaan vuotuinen tuotto 

x7 + mahd. salaojituslisä   
Hankintahinta, perintö- tai lahjavero-

tuksen käypä arvo 

Palkat 30% verovuonna maksetuista en-

nakon pidätyksen alaisista pal-

koista  

Ei lasketa nettovarallisuuteen 

Aiempien vuosien 

voitot 

Ei lasketa nettovarallisuuteen Lasketaan nettovarallisuuteen 

Tuotantorakennukset Poistamaton menojäännös. Maa-

tilan tuotantorakennuksen raken-

nuspaikka käsittää rakennuksen 

alla olevan maan ja sen välittö-

mässä läheisyydessä olevan pi-

hamaan. Arvo on vastaavan suu-

ruiselle maatalousmaalle mää-

rätty verotusarvo x4. 

Poistamaton menojäännös 

Koneet ja kalusto Poistamaton menojäännös Poistamaton menojäännös 

Muut varat Maatalouteen kuuluvat osakkeet 

ja osuudet mm. meijereiden ja 

teurastamoiden osuudet 

Maatalouteen kuuluvat osakkeet ja 

osuudet sekä yhtiön ulkopuolelle sijoi-

tetun rahoitusomaisuuden tuotto 

Vaihto-omaisuus (va-

rastot, eläimet, tuo-

tantopanokset ym.) 

Ei lasketa nettovarallisuuteen Lasketaan nettovarallisuuteen 

Rahavara ja saamiset Ei lasketa nettovarallisuuteen Lasketaan nettovarallisuuteen 

Lomamökit ym. 

asuinrakennukset 

Rakennuksen poistamaton meno-

jäännös + maapohjan verotus-

avo, jos työntekijän asuntona, 

vuokrataan vakituiseksi ja va-

paa-ajanasunnoksi. Rannalla si-

jaitsevan maatilan asuinraken-

nuksen rakennuspaikan arvo on 

omarantaisen lomarakennuspai-

kan arvo 

Verovuotta edeltävän vuoden vertai-

luarvo, jos se on poistamatonta hankin-

tamenoa suurempi 

Metsä Ei lasketa maatalouden nettova-

rallisuuteen 

Vertailuarvo on metsän keskimääräinen 

vuotuinen tuotto x10. Metsäksi luetaan 

maapohja ja puusto. Verohallinto vah-

vistaa vuosittain vuotuisen tuoton. 



 

6 ARVONLISÄVERO 

 

Elinkeinonharjoittajina toimivat maatalousyrittäjät tekevät arvonlisäveroiloituksensa 

kerran vuodessa, mutta osakeyhtiöiden on annettava arvonlisäveroilmoitus pääsään-

töisesti kuukausittain. Osakeyhtiö voi hakeutua neljännesvuosimenettelyyn, jos sen lii-

kevaihto on enintään 100 000 euroa vuodessa tai vuosimenettelyyn, jos liikevaihto on 

enintään 30 000 euroa. (Kiviranta 2017; Verohallinnon www-sivut 2017.) 

 

Osakeyhtiöiden on pakko olla arvonlisäverovelvollisia. Jos liiketoiminta on vähäistä 

niin elinkeinonharjoittajan ei ole pakko olla arvonlisäverovelvollinen, jos liikevaihto 

jää alle 10 000 euron. Halutessaan voi kuitenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. 

(Arvonlisäverolaki 1:1 § ja 2:3 §.) 

 

Mielestäni liian monet elinkeinonharjoittajana toimivat maatalousyrittäjät tekevät kir-

janpitonsa kerran vuodessa, jolloin selviää, onko arvonlisäveroa maksettava lisää vai 

saako palautusta. Voi olla ikävä yllätys, kun arvonlisäveroa tuleekin maksettavaksi 

esimerkiksi useampia tuhansia euroja. Osakeyhtiöt, jotka tavallisesti siis ovat arvonli-

säverosta kuukausimenettelyssä saavat nopeasti käyttöönsä isompien hankintojen ar-

vonlisäveron osuuden. Verohallinto suorittaa palautukset nopeasti, jos sillä on osake-

yhtiön tilinumero tiedossa. Koneita ja kalustoa hankittaessa puhutaan kuitenkin hel-

posti useista kymmenistä tuhansista euroista arvonlisäveron osuudesta, joka yleisesti 

on 24 % ostohinnan päälle. On huomattavasti helpompaa suunnitella taloutta, kun ei 

tarvitse odottaa mahdollisia palautuksia pitkään. 

7 VEROTUS  

 

Suomessa on ollut isoja veromuutoksia viimeisten vuosien aikana. Siinä missä yhtei-

söveroa on laskettu 26 %:sta nykyiseen 20 prosenttiin niin pääomaveroa on samalla 

kiristetty 27 %:sta 30: een tai jopa 34 prosenttiin.  (Verohallinnon www-sivut 2017; 

Vuori 2017, 31-33.) 

 



 

Pääomatuloja kertyy helposti yli 30 000 euroa, jos myy metsästä puuta ja on jotakin 

vuokratuloja sekä osinkoja osakeyhtiöistä. Näistä maksetaan pääomaveroa 30 % ja yli 

menevältä osalta 34 prosenttia. Verotus on melko ankaraa elinkeinonharjoittajalla, 

jolla on sekä ansiotuloja että pääomatuloja paljon, kun vertaa osakeyhtiön maksamaan 

yhteisöveroon.  

 

Osakeyhtiö on itsessään verovelvollinen. Sen muodostuneesta tuloksesta tehdään en-

sin poistot, jonka jälkeen jäävästä voitosta maksetaan yhteisöveroa 20 %. Elinkeinon-

harjoittajana toimiva yrittäjä on ennen tottunut muuttuvaan veroprosenttiin, mutta osa-

keyhtiössä se on aina sama. Näin ollen on helpompaa tehdä verosuunnittelua. Yhtiön 

käytettäväksi jää siten 80 % voitosta ja ne voidaan käyttää yhtiön investointeihin ja/tai 

jakaa osinkoina osakkaille. Maataloutta harjoittavan osakeyhtiön on lisäksi maksettava 

yle-veroa, jos yhtiön verotettava tulo on vähintään 50 000 euroa, tällöin yleveron 

määrä on 140 euroa. Tulon ollessa yli 50 000 euroa niin ylimenevältä osalta yle-vero 

on 0,35 prosenttia, mutta kuitenkin enintään 3 000 euroa. Tämä vero on sellainen kulu, 

joka voidaan vähentää verotuksessa. (Verotieto Oy 2017, 96-97; Vuori 2017, 32-33.) 

 

Elinkeinonharjoittajana toimivat maatalousyrittäjät jättävät veroilmoituksensa helmi-

kuun lopulla, mutta osakeyhtiöt neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Tilikausi voi olla jokin muu kuin kalenterivuosi esimerkiksi 1.4. – 31.3. Tässä tapauk-

sessa veroilmoitus on jätettävä heinäkuun loppuun mennessä. Osakeyhtiöiden on an-

nettava veroilmoitus sähköisesti ja tämä edellyttää Katso-tunnistetta. Elinkeinonhar-

joittaja on aiemmin tottunut käyttämään omia verkkopankkitunnuksia asioidessaan 

esimerkiksi verohallinnon palveluissa, mutta osakeyhtiössä tämä ei enää käy. Yleensä 

Katso-tunniste on käytössä kirjanpitäjällä, joka tekee tarvittavat ilmoitukset esimer-

kiksi verottajalle sekä lisäksi osakeyhtiön toimitusjohtajalla. (Verohallinnon www-si-

vut 2017; Verotieto Oy 2017, 96-97.) 

 

Elinkeinonharjoittajana toimiva maatalousyrittäjä asioi esimerkiksi verohallinnon pal-

veluissa omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan, mutta osakeyhtiössä 

tämä ei enää onnistu, vaikka osakkaat olisivat samat kaksi henkilöä kuin aiemminkin. 

 

Kuten jo aiemmin mainitsin niin monet elinkeinonharjoittajana toimivat maatalous-

yrittäjät tekevät itse kirjanpitonsa sekä veroilmoituksensa. Yhtiömuodon muuttuessa 



 

osakeyhtiöksi kannattaa kirjanpito ulkoistaa alansa asiantuntijalle. Pelkästään jo siksi, 

että kirjanpito on tehtävä kahdenkertaisena ja arvonlisäveroilmoitukset tehtävä kuu-

kausittain eli työmäärä lisääntyy huomattavasti. Osakeyhtiöiden on lisäksi laadittava 

tilinpäätös ja tase tilikaudelta. Tämän tilinpäätöksen perusteella lasketaan verojen 

määrä ja tästä on vastuussa osakeyhtiö eikä suinkaan verottaja. Asiansa osaava kirjan-

pitäjä pystyy pitkin vuotta antamaan tietoa osakkaille yhtiön taloudellisesta tilanteesta 

ja esimerkiksi neljännesvuosittain olisi hyvä istua alas ja pitää palaveri. 

7.1 Ennakkovero 

 

Verottaja on laskenut osakeyhtiölle ennakkoveron määrän, joka pääsääntöisesti mak-

setaan kuukausittain aina kuukauden 23. päivä. Jos maksettavia ennakoita on yli 2 000 

euroa, niin ne maksetaan kuukausittain. Ennakoita voidaan maksaa myös vain kaksi 

kertaa vuodessa, jos niiden määrä on 500-2 000 euroa.  Tämä ennakkovero on eri tili-

kausina erisuuruinen, riippuen aina osakeyhtiön tekemästä tuloksesta. Jos tilinpäätök-

sen jälkeen huomataan, että ennakot eivät riitä niin voidaan maksaa ennakon täyden-

nystä. Vastaavasti jos ennakoita on maksettu oletettua tulosta enemmän niin osakeyh-

tiö voi hakea ennakon alentamista. Tämä on tapahduttava neljän kuukauden kuluessa 

tilikauden päättymisestä. Marraskuun alusta 2017 ennakkoveroihin ja sen täydennyk-

siin tuli isoja muutoksia. (Verohallinnon www-sivut 2017; Verotieto Oy 2017, 97.) 

 

Muutokset, jotka tapahtuivat marraskuun alusta koskien ennakoita ja täydennysmak-

suja. Varsinainen ennakon täydennysmaksu poistui ja tilalle tuli lisäennakot, jotka 

määrätään verovuoden jälkeen. Jatkossa ennakoita koskevat hakemukset on hoidettava 

sähköisesti. Lisäksi tuloverot on maksettava verolajin omalla viitteellä ja OmaVero 

tulee korvaamaan Yhteisöjen Veroilmoituspalvelun. Näiden muutosten jälkeen ei ole 

enää mahdollista maksaa aiemmin ollutta ennakon täydennysmaksua. Tuloveroja sekä 

maksettuja ennakkoveroja käsitellään jatkossa yhtenä verolajina eli pelkästään tulove-

rona. (Verohallinnon www-sivut 2017; Verotieto Oy 2017, 97.) 

 

Ennakkoveron maksaminen ei sinänsä ole maataloutta harjoittavalle henkilölle uutta. 

Elinkeinonharjoittajana hän on maksanut ennakoita tulosta, jotka ovat hänen omaa 



 

henkilökohtaista tuloaan yritystoiminnasta. Osakeyhtiössä ennakoita maksaa vain yh-

tiö sen omasta ennakoidusta tuloksesta eikä osakas. Yhtiön maksaessa palkkaa osak-

kaalle tehdään hänen palkastaan ennakonpidätys samalla tavalla kuin kaikilta muilta-

kin palkansaajilta. Osakeyhtiön tulosta on hyvä tarkastella kuukausittain tehtävän kir-

janpidon myötä ja samalla tarkastella ennakoiden riittävyyttä. Omasta kokemuksesta-

kin voin sanoa, että mieluummin haluan saada joulukuussa veronpalautuksia kuin 

maksaa lisää.  

7.2 Varojen jakaminen osakeyhtiöstä 

 

Laissa on mainittu neljä eri tapaa jakaa varoja osakeyhtiöstä eli ihan sattumanvaraisesti 

ei varoja saa jaella. Varojenjakotavat ovat seuraavat. 

1. voiton jakaminen osinkona tai vapaan oman pääoman rahastosta 

2. osakepääomaa alentamalla 

3. hankkimalla tai lunastamalla omia osakkeita 

4. purkamalla yhtiö ja poistamalla rekisteristä 

Kaikki muut liiketoimet, jotka vähentävät yhtiön varoja tai lisäävät velkoja ilman pe-

rusteita ovat laitonta varojenjakoa. (Osakeyhtiölaki 13:1 §.) 

 

Voittovarojen jakamisesta päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa ja tästä on myös 

laadittava pöytäkirja. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään osin-

gonjaosta. Maataloutta harjoittavissa osakeyhtiöissä hallituksessa ja varsinaisessa yh-

tiökokouksessa ovat samat henkilöt päättämässä asioista ja kokoukset ovat vain muo-

dollisuus. Pöytäkirjasta on löydyttävä maininta kuinka paljon ja mitä varoja yhtiö on 

jakamassa. Samalla myös päätetään ajankohta, koska varat maksetaan. Osakkeenomis-

taja saa nostaa omat osinkonsa välittömästi kokouksen jälkeisenä päivänä, ellei toisin 

mainita. Osinko on myös muistettava nostaa, koska oikeus osinkosaatavaan vanhenee 

kolmen vuoden kuluttua siitä hetkestä, kun osingonmaksun päätös on kirjattu ja mak-

supäivä ilmoitettu. (Blomqvist ym. 2017, 54-55; Immonen ym. 2017, 183-189; Osa-

keyhtiölaki 5:3 §.) 



 

 

Kaavio 1. Elinkeinonharjoittajan yrittäjätulon verotus. 

 

Yllä oleva kaaviokuva (Kaavio 1.) havainnollistaa miten henkilöyhtiössä saatua yrit-

täjätuloa verotetaan. Tässä opinnäytetyössä ei käydä tämän yritysmuodon verotusta 

tarkemmin läpi vaan keskitytään osakeyhtiöön. 

 

Kiinnostavin asia monelle osakkaalle nykyiselle ja tulevalle on maksettavien osinko-

jen määrä sekä etenkin niiden verovapaan tulon osuus.  

7.3 Verotettavan tulon laskeminen 

Lyhyesti sanottuna yrityksen verotettava tulo saadaan vähentämällä veronalaisista tu-

loista vähennyskelpoiset menot. Osakeyhtiö voi vähentää verotuksessa vahvistettua 

tappiota 10 seuraavan verovuoden aikana, kun yhtiölle tuloa syntyy. Osakeyhtiö voi 



 

vähentää sen tulolähteestä syntyneitä tappioita eikä osakkaiden esimerkiksi henkilö-

kohtaisia tappioita. Aikaisempien vuosien tappioiden vähentämistä, jotka verohallinto 

on vahvistanut ei tarvitse erikseen vaatia vaan verohallinto tekee sen automaattisesti. 

(Verohallinnon www-sivut 2017.) 

 

Yhtiö voi vähentää verotuksessaan vain ne menot, jotka on huomioitu kirjanpidossa 

vähennyksinä. Verotuksessa voidaan myös vähentää osakeyhtiön toimintaan kuulu-

vien velkojen korot. 

 

Osakeyhtiölle voi syntyä tuloa kolmesta eri tulolähteestä, joita ovat elinkeinotoimin-

nan tulolähde, maatalouden tulolähde ja henkilökohtainen tulolähde. Näiden kaikkien 

verotettavat tulot lasketaan erikseen ja samoin jokaisen tulolähteen tappiot vähenne-

tään erikseen. Lopuksi kaikkien eri tulolähteiden tulot tappiot vähennettyinä lasketaan 

yhteen ja saadaan osakeyhtiön tulos, jonka mukaan määräytyy maksettava yhteisö-

vero. (Verohallinnon www-sivut 2017.) 

 

Aiemmin jo mainittiin, että maataloutta harjoittavaa osakeyhtiötä verotetaan maata-

loudentulolähteen mukaan. Näin menetellään suurimmassa osassa yhtiöitä, jossa osa-

keyhtiö on perustettu toimintamuodon muutoksena. Jotta yhtiön katsottaisiin harjoit-

tavan elinkeinotoimintaa, sen pitäisi olla hyvinkin laajassa mittakaavassa harjoitettua 

ja yhtiöllä pitäisi olla ulkopuolista palkattua henkilökuntaa töissä. Muutamien hyvin-

kin suurien kotieläintilojen kanssa keskusteltuani on verohallinnossakin välillä epäsel-

vyyttä kumman perusteella yhtiötä kuuluisi verottaa.  

 

Osakeyhtiö menettää oikeutensa tappioiden vähentämiseen, jos yhtiön osakkeista puo-

let on vaihtanut omistajaa joko suoraan tai välillisesti tappiovuoden aikana tai sen jäl-

keen. Jos osakkeet on saatu perintönä tai testamentilla niin tappiot voidaan vähentää 

normaalisti. (Verohallinnon www-sivut 2017.) 

 



 

7.4 Verolomakkeet 

Elinkeinonharjoittajana toimivat maatalousyrittäjät antavat veroilmoituksensa lomak-

keella numero 2, huolimatta siitä onko maatilalla ollut toimintaa. Tällä lomakkeella 

annetaan kaikki maatalouteen liittyvät menot ja tulot sekä hyväksi luettavat vähennyk-

set, jotka kaikki perustuvat muistiinpanoihin. Yrittäjän on erikseen vielä annettava 

oma henkilökohtainen veroilmoituksensa, mikä nykyään on etukäteen täytettyveroeh-

dotus, johon tarvittaessa tehdään muutoksia. Vaikka yrittäjä omistaisi useamman maa-

tilan ja eri paikkakunnilla hän jättää vain yhden 2-lomakkeen. (Verohallinnon www-

sivut 2017; Henkilökohtainen tiedon saanti Verohallinnon neuvonta-puhelimesta 

2017.) 

 

Tämän saman lomakkeen 2 antoivat myös maataloutta harjoittavat osakeyhtiöt vielä 

vuonna 2016. Tänä vuonna marraskuun alussa tapahtui paljon muutoksia koskien osa-

keyhtiöiden verotusta. Varsinainen osakeyhtiön veroilmoitus on edelleenkin lomake 

numero 6 B. Maataloutta harjoittavat osakeyhtiöt antavat lisäksi liitteen 7 M, joka kor-

vaa lomakkeen 2. Tällä lomakkeella ilmoitetaan osakeyhtiön maatalouden tulot ja me-

not. Samalla tällä lomakkeella lasketaan myös tulos tai mahdollinen tappio. Näitä maa-

talouden tulolähteen tietoja ei merkitä enää muille lomakkeille. (Verohallinnon www-

sivut 2017.) 

 

Verohallinnossa on tapahtunut paljon isoja muutoksia ja palveluita on sähköistetty. 

Nämä sähköiset muutokset alkoivat jo vuonna 2016, kun sähköinen OmaVero-palvelu 

korvasi Verotili-palvelun. Kyseisessä OmaVero-palvelussa pääsee jo nyt vastaamaan 

erilaisiin selvityspyyntöihin, jotka ennen piti hoitaa kirjeitse tai soittamalla. Tämä on 

nopeuttanut huomattavasti asioiden hoitoa. Tänä vuonna osakeyhtiöt kokivat isoja 

muutoksia ja muiden verovelvollisten osalta muutokset tapahtuvat vuonna 2018.  

 

Omasta mielestäni erilaiset sähköiset palvelut ovat tuoneet helpotuksen moneen lo-

makkeen täyttämiseen ja virheiden mahdollisuus on pienentynyt esitäytettyjen tietojen 

vuoksi. Maatalouden kirjanpito-ohjelmasta, jota itse käytän saa suoraan täytettyä ve-

rolomakkeet, jotka voi lähettää verohallintoon. Samalla saa hoidettua sekä arvonli-



 

säveroilmoitukset että työnantajasuoritukset OmaVero-palveluun. Osakeyhtiömuotoi-

set maatilat ovat lisääntyneet niin paljon, että kirjanpito-ohjelmia on alettu kehittele-

mään myös kahdenkertaista kirjanpitoa ajatellen. 

7.5 Osakkeen matemaattinen arvo 

Osakkeen matemaattinen arvo saadaan jakamalla yhtiön nettovarallisuus osakkeiden 

lukumäärällä. Tässä käytettävä nettovarallisuus on verovuotta edeltävän vuoden tilin-

päätöksen mukaan laskettu nettovarallisuus. Jos yhtiö on ottanut omiin nimiinsä osak-

keita niin niitä ei oteta laskuihin mukaan. Esimerkiksi yhtiön tilikausi on päättynyt 

31.5.2016 ja tämän päättyneen tilikauden perusteella lasketaan osakkeelle sen mate-

maattinen arvo verovuodelle 2017. (Verohallinnon www-sivut 2017.) Perustettavan 

yhtiön tasettahan ei ole vaan laskennassa käytettävä nettovarallisuus on alkavan taseen 

nettovarallisuus. 

7.6 Osinko 

Osakeyhtiö on maksanut jo voitostaan yhteisöveroa ja osakkeenomistaja maksaa saa-

mistaan osingoista veroa. Näin ollen osakeyhtiöiden voittoihin kohdistuu kahdenker-

tainen verotus. Osingonjaosta ei tule enää veroseuraamuksia osakeyhtiölle vaan osin-

gonsaaja maksaa nämä verot henkilökohtaisesti. Samalla jaettavasta osingosta ei muo-

dostu verotuksessa vähennettävää kulua osakeyhtiölle. (Blomqvist ym. 2016, 61.) 

 

Osakeyhtiöstä jokainen osakas voi ottaa tuloja palkkana ja/tai nostaa osinkoja. Palkat 

ovat ansiotuloa ja niitä verotetaan progressiivisesti jokaisen henkilökohtaisen verokor-

tin mukaan. Listaamattomasta osakeyhtiöstä saadut osingot ovat yleensä pääomatuloa, 

mutta joskus myös ansiotuloa. Osa osingoista saaduista pääomatuloista on myös vero-

vapaata. (Blomqvist ym. 2016, 61; Verohallinnon www-sivut 2017.) 

 

Yhtiön on tehtävä 7,5 prosentin ennakonpidätys niistä jaettavista osingoista, joiden 

määrä jää alle 150 000 euron. Ennakonpidätys on 28 % niistä osinkotuloista, jotka on 

saatu verovuonna samasta yhtiöstä ja ylittävät 150 000 euroa. Oli osinko sitten pää-

omatuloa tai ansiotuloa, niin ennakonpidätys on aina tehtävä. Osingoista saatu tulo on 



 

osakkaalle sen vuoden tuloa, jolloin se on nostettu, maksettu tilille tai muutoin saatu 

hallintaan. (Verohallinto www-sivut 2017.) 

 

Osakkeelle lasketaan sen matemaattisesta arvosta 8 %. Ne osingot, jotka jäävät alle 8 

prosentin sen matemaattisesta arvosta ovat pääomatulo-osinkoja. Näistä osingoista 

käytetään myös nimitystä huojennettu osinko. Ansiotulo-osinkoja ovat puolestaan ne 

osingot, jotka ovat yli 8 prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta. Osingonsaajan 

kannalta yhtiön kannattaa jakaa osinkoja vain niin sanotun huojennetun osingon ver-

ran. Tämä on verotuksellisesti kaikkein edullisinta. (Verohallinnon www-sivut 2017; 

Verotieto Oy 2017, 99; Blomqvist & Malmivaara 2016, 62.) 

 

Yhtiö jakaa osinkoa alle 8 % sen osakkeiden matemaattisesta arvosta ja osinkojen ko-

konaismäärä jää alle 150 000 euron. Osingonsaajalle näistä tuloista 25 % on ve-

ronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa. Jos jaettavan osingon määrä ylittäisi 

150 000 euroa niin silloin tämän ylittävältä osalta 85 % olisi veronalaista pääomatuloa 

ja 15 % verovapaata tuloa. Kyseinen euromäärä osinkoja kuulostaa isolta ja se on aina 

henkilökohtainen eikä siis yhtiökohtainen. Jos on osakkaana useammassa osakeyhti-

össä niin osinkoja voi tulla silloin näistä kaikista ja samalla 150 000 euroa ylittyä. (Ve-

rohallinnon www-sivut 2017; Blomqvist ym. 2016, 62.) 

 

Käytännössä Suomessa on vähän sellaisia osakkaita osakeyhtiöissä, että osinkotulot 

ylittävät vuodessa 150 000 euroa. Tavanomaisesti puhutaan joistakin kymmenistä tu-

hansista euroista. Jos taseessa on paljon varoja ja velkamäärää on saatu lyhennettyä 

niin yhtiön osakkaalle saattaa riittää toimeentuloksi vain saadut osinkotulot. Mikään 

pakko yhtiön ei ole osinkoja jakaa vuosittain vaan se voi jättää ne taseeseensa esimer-

kiksi mahdollisten investointien rahoittamiseen. 

 

Otetaan esimerkiksi kuvitteellinen osakeyhtiö Maatila Oy, jonka osakkeet, joita on yh-

teensä 50 kpl omistavat Veera ja Ville Viljelijä puoliksi eli kummallakin on osakkeita 

25 kpl. Osakeyhtiö on päättänyt jakaa osinkoja 450 euroa / osake.  

 

Maatila Oy:n varat ovat 1 250 000 euroa ja velat 950 000 euroa. Osakkeen matemaat-

tiseksi arvoksi saadaan näin (1 250 000 – 950 000) / 50 = 6 000 euroa. 

 



 

Veera Viljelijän osakkeiden matemaattinen arvo on 25 * 6 000 euroa = 150 000 euroa.  

Seuraavaksi lasketaan osakkeen matemaattisesta arvosta 8 % eli 150 000 euroa * 8 % 

= 12 000 euroa. Tämä on niin sanotun huojennetun osingon määrä. 

 

Veera Viljelijä saa osinkoja 450 euroa * 25 = 11 250 euroa, joka jää siis alle 8 % 

matemaattisesta arvosta. Tästä saamastaan osingosta Veera Viljelijälle on 25 prosent-

tia eli 2 812,50 euroa veronalaista pääomatuloa, josta hän maksaa pääomaveron 30 % 

tai 34 % riippuen pääomatulojen suuruudesta. Loput 75 prosenttia eli 8 437,50 euroa 

on verovapaata tuloa. Ville Viljelijä saisi yhtä paljon osinkoja ja niitä verotettaisiin 

samalla tavalla. 

 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 3.) on omissa sarakkeissaan osingon pääomatulon 

määrä sekä verovapaan tulon määrä. Tästä saamastaan osingosta Veera Viljelijä mak-

saa pääomaveroa 843,75 euroa, olettaen, että hänen saamansa pääomatulot ovat alle 

30 000 euroa. Verotuksellisesti on edullisinta jakaa osinkoja juuri huojennettuna osin-

kona etenkin, jos osakkaalla on paljon ansiotuloja, joiden verotus on korkea.  

 

  

Taulukko 3. Huojennetun osingon verotus. 

 

Maatila Oy päättääkin jakaa osinkoja 1 000 euroa / osake. Veera ja Ville Viljelijä 

omistavat edelleenkin saman määrän osakkeita eli kumpikin omistaa 25 kappaletta. 

Veera Viljelijän osingon määrä on 25 * 1 000 euroa = 25 500 euroa. Osakkeen mate-

maattinen arvo on edelleenkin 6 000 euroa / osake eli yhteensä 150 000 euroa. Tästä 8 

% on 12 000 euroa. Nyt osingon määrä ylittää niin sanotun huojennetun osingon mää-

rän ja ylittävältä osalta verotus muuttuu. Ensin katsotaan, miten osinkoja verotetaan 

12 000 euroon asti ja sitten ylimenevän osan eli 13 500 euron osinkojen verotus. 

 

Osinko 11 250 euroa Pääomatuloa Verovapaata

25 % veronalaista pääomatuoa 2 812,50 €

75 % verovapaata 8 437,50 €

30 % pääomaveroa 843,75 €



 

 

Taulukko 4. Osinkotulojen verotus, kun osinkotuotto yli huojennetun rajan. 

 

Yllä olevasta taulukosta (Taulukko 4.) saa helposti käsityksen minkä verran osinkotu-

loista on pääomatuloa ja mikä on ansiotuloa sekä verovapaan osuus. Saamistaan osin-

kojen pääomatuloista Veera Viljelijä maksaisi veroa 30 % eli 900 euroa. Ansiotuloja 

verotettaisiin progressiivisesti hänen oman verokorttinsa mukaan. Tässä esimerkissä 

saatu molempien osakkaiden osinkotulo yhteensä 51 000 euroa riittäisi jo perheelle 

toimeentuloksi eikä palkkaa tarvitsisi välttämättä maksaa. Osinkojen jakaminen ja 

palkkatulo on aina yhtiökohtaisesti katsottava mikä olisi verotuksellisesti kannatta-

vinta. Mitään niin sanottua nyrkkisääntöä tälle ei ole. On kutenkin hyvä muistaa, että 

maksetut palkat ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. 

 

Osakkeen matemaattisesta arvosta voidaan joutua tekemään osakaskohtaisia oikaisuja, 

jos osingonsaaja on niin sanottu omistajayrittäjä ja osingot kuuluvat huojennetun osin-

gon piriin. Omistajayrittäjällä tarkoitetaan osakasta, joka omistaa osakkeista yli 30 % 

tai hän omistaa yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli puolet osakkeista. Osakaskohtai-

sia oikaisuja ovat: 

1. asunto, joka on yhtiön taseessa ja osakkaan tai hänen perheensä omassa käy-

tössä 

2. osakaslaina eli rahalaina, jonka osakas tai hänen perheenjäsenensä on yhtiöstä 

saanut 

Ennen kyseisen henkilön osakkeen matemaattisen arvon laskentaa tehdään nämä vä-

hennykset. Tämän jälkeen saadaan selville, minkä verran osingosta on pääomatuloa / 

verovapaata tuloa ja mikä ansiotuloa. (Immonen ym. 2016, 72; Tomperi 2015, 54.) 

 

Alla olevassa kaaviossa (Kaavio 2.) on vielä rakennekuva osinkojen jakautumisesta 

pääomatuloiksi, ansiotuloiksi sekä verovapaan tulon osuus. Tämä auttaa vielä hahmot-

tamaan paremmin asiaa.  

Pääomatuloa Ansiotuloa Verovapaata

Osingosta 12 000 euroa verotetaan

*25 % veronalaista pääomatuloa 3 000,00 €

*75 % verovapaata 9 000,00 €

Osingosta 13 500 euroa verotetaan

*75 % veronalaista ansiotuloa 10 125,00 €

*25 % verovapaata 3 375,00 €

Yhteensä 3 000,00 € 10 125,00 € 12 375,00 €



 

Kaavio 2. Osinkojen verotus. 

7.7 Peitelty osinko 

Peitelty osinko on sellainen rahanarvoinen etuus, jonka osakeyhtiö antaa osakkeen-

omistajalle tai hänen perheenjäsenelleen joko vastikkeetta tai poikkeavin ehdoin. Näi-

den poikkeavien ehtojen on olennaisesti poikettava tavanomaisista ehdoista. Tällaista 

peiteltyä osinkoa voi olla esimerkiksi aivan ylimitoitettu tai vastaavasti alimitoitettu 

palkka, laina yhtiöstä tai jokin etuus esimerkiksi huomattavan kallis auto. Verotus on 

hyvinkin ankara peitellyn osingon kohdalla. Peitellystä osingosta on sen saajalle 75 % 

aina ansiotuloa ja 25 % verovapaata tuloa. Sen sijaan pääomatuloksi sitä ei katsota 

koskaan. Lisäksi osakkaalle ja yhtiölle voidaan määrätä rangaistus peitellyn osingon 

maksusta, joka on veronkorotus. Verovelvollisen on näytettävä toteen, että peitellyssä 

osingossa ei ole ollut kyse tästä. (Peitelty osinko dnro A61/200/2016; Blomqvist ym. 

2016, 226-228.) 

 

Kirjanpitäjänä toimiessani olen havainnut, että useimmiten osakkeenomistajille on ai-

van tahattomasti maksettu peiteltyä osinkoa. Yleensä ei ole ajateltu asiaa eikä olla tie-

toisia peitellystä osingosta. Nämä tapaukset ovat onnesi harvinaisia. Osakkaalle on 



 

voitu maksaa tavanomaista isompaa palkkaa tai perusteettomia matkakorvauksia il-

man matkalaskuja. Peitellyksi osingoksi voidaan tulkita myös osakkaan osakeyhtiölle 

myymä auto poikkeavan suurella hinnalla tai vastaavasti osakas ostaa yhtiöltä auton 

alihintaan. Osakaslaina, jota ei ole maksettu takaisin katsotaan myös peitellyksi osin-

goksi. Maatilalla peitelty osinko voi olla esimerkiksi omille lapsille maksettu ylimitoi-

tettu palkka. Osakeyhtiö voi verotuksessaan vähentää palkkausmenot ja saada vero-

hyötyä tätä kautta.  

8 VEROTUKSEN VERTAILU ELINKEINONHARJOITTAJA/OY 

 

Miten käytännössä verotus eroaisi maatilalla, jos se toimii elinkeinonharjoittajana tai 

osakeyhtiönä. Käytössäni minulla oli toimeksiantajani luvut vuodelta 2016. Maatilalla 

luovuttiin kotieläimistä kokonaan vuoden 2016 alussa ja tila on nykyään kasvinvilje-

lytila. Yksinkertaistin hieman tutkimusta ja jätin metsätalouden kokonaan huomioi-

matta. Metsätalous kutenkin on hyvin suuressa roolissa kyseisellä maatilalla ja sen 

liittäminen mahdolliseen tulevaan osakeyhtiöön ei ole ajankohtainen. Kyseisellä maa-

tilalla halutaan metsätalous pitää omana kokonaisuutena ja kehittää sen ympärille jat-

kossa enemmän yritystoimintaa. Näin ollen metsiä ei ole laskettu varoihin eikä velkoi-

hin ja samalla tästä kertyvät pääomatulot on jätetty huomioimatta. Tilannetta tarkas-

teltiin vain puhtaasti maatalouden osalta. 

 

Tarkastelin verotusta koko maatilan kantilta enkä jakanut yritystuloa yrittäjille. Näin 

sai kuvan, kuinka paljon koko maatilan tulosta maksettaisiin veroja. Ansiotulojen ve-

rotuksen selvittämiseksi käytin Veronmaksajien Keskusliitto ry:n www-sivuilla (Ve-

ronmaksajien www-sivut 2017) olevaa verolaskuria, joka käyttää keskimääräisiä pro-

sentteja kunnallisverossa sekä kirkollisverossa. Taulukossa 5. on koottuna sekä elin-

keinoharjoittajan, että osakeyhtiön tulot ja maksettavat verot. 

 

Maatilan varat ovat 250 000 euroa ja velat 215 000 euroa. Palkkoja ei ole maksettu, 

joten nettovarallisuudeksi saatiin 35 000 euroa. Tämä on samalla pääomatulo-osuuden 



 

laskentaperuste, joka on siis vain laskennallinen luku eikä mitään pääomatuloa. Vä-

hennysten jälkeen verotettavaksi tuloksi jää 90 000 euroa, josta tehtiin yrittäjävähen-

nys 5 % eli lopullinen verotettava tulo oli 85 500 euroa. Tästä tulosta 20 % verotetaan 

pääomatulona ja loppu ansiotulona, ellei yrittäjä toisin vaadi. Yrittäjän voi halutessaan 

vaatia, että tulosta 10 % verotetaan pääomatulona ja loppu ansiotulona tai koko tulo 

ansiotulona. Yrittäjän kannattaa laskea mikä on hänelle verotuksellisesti kannattavin 

vaihtoehto. Kirjanpito-ohjelmissa saa nopeasti vain rastia ruutuun vaihtamalla helposti 

selville edullisimman vaihtoehdon. Esimerkkilaskelmassa olen kuitenkin käynyt läpi 

kaikki kolme vaihtoehtoa. 

 

Tulosta 20 % on pääomatuloa eli 7 000 euroa ja loput 78 500 euroa ansiotuloa. Näistä 

yhteensä maksettavan veron määrä on 33 264,50 euroa. Seuraavaksi laskin vaihtoeh-

don, jossa 10 % tulosta on pääomatuloa eli 3 500 euroa ja loput eli 82 000 euroa an-

siotuloa. Nyt maksettavan veron määrä on 34 014 euroa. Viimeisenä on vaihtoehto, 

jossa kaikki tulo eli 85 500 on ansiotuloa, josta maksettavan veron määrä on 35 055 

euroa. Näistä vaihtoehdoista verotuksellisesti edullisin vaihtoehto on se, jossa pääoma-

tulon osuus on 20 %. Ansiotulon määräksi tulee kohtuullisen paljon ja veroprosentti 

on korkeampi kuin pääomatulon.   

 

Osakeyhtiön tulosta ei tehdä 5 prosentin yrittäjävähennystä, joten tulo on 90 000 eu-

roa. Tästä maksetaan yhteisövero, joka on 20 % eli 18 000 euroa. Muuta veroa osake-

yhtiö ei maksa tulostaan.  

 

 

Taulukko 5. Veron määrän vertailu eri yritysmuodoissa. 

 

Maksettavissa veroissa on merkittävä ero. Toki on huomattava, että elinkeinonharoit-

tajana voit nostaa yrityksen pankkitililtä rahaa koska vaan, mutta osakeyhtiön tililtä et 

Elinkeinoharjoittaja 20 % 10 % Ansiotulo Maksettava vero yhteensä

Pääomatuloa 20 % 

loppu ansiotuloa 7000 78 500 2100 31164,5 33264,50

Pääomatuloa 10 % 

loppu ansiotuloa 3500 82 000 1050 32964 34014,00

Kaikki ansiotuloa 85 500 35055,00

Osakeyhtiö

Verotettava tulo 90 000

Yhtesövero 20 % 18 000 18 000



 

voi. Jostakin on saatava myös käyttörahaa omiin menoihin eli maksettava palkkaa it-

selle tai pystyttävä nostamaan kunnon osingot itselle.  

 

 Laskin myös osakkaille mahdolliset osinkotulot, jos yhtiöllä on osakkeita 100 kpl sekä 

miten osinkoja verotetaan. Ensiksi oli selvitettävä osakeyhtiön nettovarallisuus, jossa 

onkin sitten jo huomattava ero. Otin kiinteistöjen kauppakirjoista todelliset hinnat sekä 

koneille ja kalustolle hinnat ilman metsätalouteen kuuluvia koneita. Osakeyhtiön net-

tovarallisuudeksi tuli 1 285 000 euroa. Tästä saatiin laskettua osakkeelle matemaatti-

nen arvo jakamalla nettovarallisuus osakkeiden lukumäärällä eli 1 285 000 /100 = 

12 850 euroa. 

 

Osakeyhtiössä on kaksi osakasta, jotka molemmat omistavat 50 osaketta. Yhden osak-

kaan omistamien osakkeiden matemaattinen arvo on siten 50 *12 850 = 642 500 euroa. 

Niin sanotun huojennetun osingon määrä on 8 prosenttia osakkeen matemaattisesta 

arvosta eli tässä tapauksessa 8 % *642 500 = 51 400 euroa. Osakeyhtiö päättää jakaa 

osinkoja 500 euroa /osake. Yhden osakkaan saama osingon määrä on siten 500 *50 = 

25 000 euroa. Koska kyseessä on huojennettu osinko, niin siitä 25 prosenttia on ve-

ronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa. Molemmat osakkaat saavat 

yhtä paljon osinkotuloja ja niitä verotetaan samanlaisesti. Yhteensä Osakeyhtiö mak-

saa veroja ensin yhteisöveron 18 000 euroa ja lisäksi osinkojen pääomaveroa 2 * 1 875 

= 3 750 euroa. Tämä on yhteensä 21 750 euroa. Taulukossa 6. on laskettuna osinkotu-

lojen verotus yhden osakkaan kohdalta. Käytännössä osakkailla on pääomatuloja niin 

paljon, että he maksavat isompaa pääomaveroa.  

 

 

Taulukko 6. Yhden osakkaan osinkotulojen verotus. 

 

Näillä tuloilla yrityksen kannattaisi miettiä yhtiömuodon muuttamista. Etenkin netto-

varallisuuden laskennassa on niin merkittävä ero, että paljon investoinut, mutta velka-

määrältään suhteellisen pieni maatila hyötyisi verotuksellisesti.  

 

Osinko 25 000 euroa Pääomatuloa Verovapaata

*25 % veronalaista pääomatuloa 6250

*75 % verovapaata 18750

Pääomavero 30 % 1875



 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän opinnäytetyön aihe tuli omasta mielenkiinnostani ja sain toimeksiantajaksi 

maatilayrityksen, jotka ovat miettineet tilansa muuttamista osakeyhtiöksi. Yhtiömuo-

don muutoksessa on paljon asioita, joita pitää selvittää sekä saada esimerkiksi vero-

hallinnosta ennakkopäätös, ettei tulisi ikäviä veroseuraamuksia. Tässä opinnäytetyös-

säni keskityin selvittämään mitä muutoksia verotuksessa tapahtuu yhtiömuodon muut-

tuessa. Alan ammattilehdissä on alkuvuodesta lähtien kirjoitettu paljon yhtiömuodon 

muutoksesta. Pääasiassa näissäkin on keskitytty verotukseen, joka on monesti kipinä 

kyseiselle muutokselle. Osakeyhtiöt maksavat tuloksestaan yhteisöveroa 20 %, kun 

elinkeinonharjoittajana toimivan maatalousyrittäjän tulot voivat olla sekä pääomatuloa 

että ansiotuloa ja verotus sen mukainen. Pahimmillaan yrityksen kokonaisverotus voi 

olla jopa 50 % tai 60 %, kun lasketaan sekä pääomaverot ja ansiotuloverot yhteensä. 

Kirsikkana kakun päällä on hallituksen esitys varainsiirtoveron poistamiseksi kiinteis-

töiltä, jotka siirtyvät osakeyhtiölle. Kyseessä on kuitenkin helposti kymmenien tuhan-

sien verohelpotus. 

 

Tämän työni loppuun laskin toimeksiantajana toimivan maatilayrityksen veromuutok-

set yhtiömuodon muuttuessa. Laskelma tehtiin hieman karkealla kädellä soveltuvin 

osin. Yrityksen metsätalous näyttelee niin suurta osaa, että se jätettiin kokonaan huo-

mioimatta. Merkittävin ero, joka samalla vaikuttaa osakeyhtiön varojen jakamisessa 

hyvin olennaisesti on nettovarallisuus. Osakeyhtiön etuna on kiinteistöjen arvostus nii-

den kauppakirjaan tai perukirjaan merkittyyn hintaan eikä verohallinnon kertoimilla 

määrättyyn arvoon. Velat kuitenkin huomioidaan molemmissa täyteen arvoonsa, joka 

vaikuttaa paljon investoineen maatilan nettovarallisuuteen negatiivisesti.  

 

Selvänä johtopäätöksenä on, että toimeksiantajana toimivan yrityksen kannattaisi las-

kea ja käydä läpi mahdollisuus yhtiömuodon muuttamiseksi. Kyseiseen suunnitteluun 

on hyvä varata riittävästi aikaa, suositus on lähemmäs vuosi. Mutta vanha sananlasku-

kin sanoo, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Niinpä tästä opinnäytetyöstä voisi 

jatkaa suunnittelemaan toimintamuodon muutosta. 
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