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1 JOHDANTO 

Yritystoiminnan voi lopettaa useammilla eri tavoilla, esimerkiksi yritys voidaan 

myydä tai  yritys voi ajautua konkurssiin. Yritys voi lakata olemasta myös silloin, 

kun sen toiminnot tosiasiallisesti lopetetaan tai yhtiömuotoa muutetaan. 

Vastaavasti taas henkilöyhtiö lakkaa olemasta, kun yhtiömiesten lukumäärä 

muuttuu olennaisesti. Yleensä lopettamistilanteissa yrityksellä on tappiollista 

toimintaa tai hallitsematon velkaantuminen. (Lakari 2014, 9–14.)  

Opinnäytetyön aiheena on henkilöyhtiön ja yksityisen elinkeinonharjoittajan eli 

toiminimen lopettaminen. Opinnäytetyön ajatus syntyi, kun lähipiirissäni oli 

yritystoimintaa lopetteleva yksityisyrittäjä. Opinnäytetyössä tuotoksena tulee 

ohje, jossa esitetään henkilöyhtiöiden ja yksityisen elinkeinonharjoittajan 

toiminnan eri lopettamismuodot ja niihin liittyvät yritysjärjestelyt.   

Opinnäytetyö on muodoltaan toiminnallinen. Projektityyppisen opinnäytetyöni 

tavoitteena on koota yhteen henkilöyhtiöiden ja toiminimen toiminnan 

lopettamiseen tarvittava tieto ohjeeksi. Ohjetta voivat hyödyntää yrittäjät, jotka 

ovat lopettamassa yritystoimintaa tai harkitsemassa erilaisia vaihtoehtoja 

yritystoiminnan lopettamiselle.   

Ohjeen avulla yrittäjä saa kuvan, mitä eri lopettamismuotoja on ja mitä niihin 

sisältyy, joten hän pystyy helpommin suunnittelemaan yritystoiminnan 

lopettamiseen liittyviä toimenpiteitä.  

Yleensä yrityksen lopettaminen on yrittäjän henkilökohtainen, 

elämäntilanteeseen liittyvä ratkaisu. Useimmiten luopumisessa on kyse yrityksen 

hallitusta alasajosta, myynnistä tai toiminnan hiipumisesta. Vain harvoin 

luopumisen taustalla on liiketoimintaan liittyviä syitä. Yritystoiminnasta 

luopuminen on pitkä prosessi, ja joskus sitä viivytetään liian pitkään. Yleisin 

liiketoimintaan liittyvä lopettamisen syy on kova kilpailu. Kuitenkin huonostikin 

menestyvästä yrityksestä luopumiselle on korkea kynnys. Yrittäjyyttä pidetään 

tavallaan ”lopullisena” valintana. Ilman hyvää syytä pitkitetty lopettaminen 

kuluttaa henkistä ja taloudellista pääomaa niin yksilön kuin kansantalouden 

kannalta. Usein yritysten kehitystä jarruttaa yritysten pieni koko ja 

yrittäjäkeskeisyys. Yritystoiminnan lopettamisen syitä voivat olla muun muassa 
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terveys, toiminnan vähäinen taloudellinen tuotto, eläkkeelle jääminen, 

mielenkiinnon hiipuminen, työtarjouksen saaminen tai vaikkapa se, että yritys on 

tarkoitettukin vain väliaikaiseksi. (Konkola 2008.) 

1.1 Tutkimusongelma ja sen rajaus  

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää henkilöyhtiöiden ja toiminimen toiminnan 

lopettamisen eri tavat: mitä nämä lopettamistavat ovat? Mikä on parhain 

lopettamisen tapa missäkin tilanteessa, ja miten se toteutetaan?  

Jotta opinnäytetyöstä ei tulisi liian laaja, rajaan tutkimukseni koskemaan 

pelkästään henkilöyhtiöitä ja toiminimeä, eli jätän näin käsittelemättä osakeyhtiön 

ja osuuskunnan. Henkilöyhtiö ja toiminimi ovat aika lähellä toisiaan, jonka takia 

valitsin nämä kaksi.  

Lisäksi rajasin opinnäytetyön koskemaan vain yrityksen myymistä, luovuttamista 

(lahjoittamista), purkamista ja konkurssia. Jätin käsittelemättä kaikki muut 

yritysjärjestelyjen muodot, kuten sukupolvenvaihdoksen ja yritysmuodon 

muuttamisen. Opinnäytetyössä tulevat esille yritystoiminnan lopettamisen eri 

muodot ja tavat, joilla yritys on mahdollista lopettaa kannattavasti.  

1.2 Tutkimusmenetelmä ja sen perustelut 

Tutkimusmenetelmiä jaotellaan kvantitatiiviseen eli määrälliseen ja 

kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

tilastollisten menetelmien avulla kerätään aineistoa, jota mitataan ja jonka 

perusteella tehdään päätelmiä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tarkoituksena 

on havainnoida syy-seuraussuhteita määrällisesti. Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset 

menetelmät eroavat toisistaan juuri tutkimusasetelmaltaan, eli sillä millaisin 

menetelmin tutkimusongelmaan etsitään vastauksia. Kvantitatiivisia ja 

kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä on mahdollista käyttää myös rinnakkain. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

Opinnäytetyö tehdään kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa yleensä pyritään ymmärtämään jotakin ilmiötä ja 

perehtymään siihen, ja siinä yleensä etsitäänkin vastausta kysymyksiin mitä ja 

miten. Kvalitatiivisissa menetelmissä on olennaista, että ilmiötä tutkitaan 
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sellaisena kuin se on, ilman teorioita ja keinotekoisia asetelmia. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa voidaan käyttää esimerkiksi valmiita tekstejä aineistona. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Opinnäytetyö on luonteeltaan 

toiminnallinen, joka tarkoittaa ammatillisella toiminta-alueella toiminnan 

järjestämistä, opastamista tai ohjeistamista. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla 

ammatillisen käytännön opastus, ohje tai ohjeistus. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 

Toteutustapa opinnäytetyössäni on ohje.  

Projektimuotoisen prosessin tavoitteena on tuottaa ohje yritystoiminnan 

lopettamista harkitseville. Henkilöyhtiön ja toiminimen lopettamista harkitsevat 

voivat käyttää ohjetta apuna miettiessään oikeaa lopettamisen muotoa sekä 

tarkistaa ohjeesta mitä kaikkia toimenpiteitä ja seurauksia kuhunkin lopettamisen 

muotoon liittyy. Opinnäytetyön toteuttamisessa hyödynnetään kirjallisuutta ja 

sähköisiä lähteitä.   
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2 YRITYSMUODOT 

Yrittäjä valitsee yritystoiminnalleen haluamansa muodon. Luonnollinen henkilö 

voi toimia omana itsenään, jolloin hän on yksityinen elinkeinonharjoittaja. Hän voi 

myös perustaa yhtiön tai muun yhteisön yritystoimintaa varten. Yritysmuodon 

valintaan vaikuttavat monet seikat, mm. omistajien lukumäärä ja riskinottohalu, 

yrityksen rahoitustarpeet ja verotukseen liittyvät asiat. Erilaisilla yritysmuodoilla 

on omat lainsäädäntönsä, joiden puitteissa yritykset tekevät haluamansa 

sopimukset. Yritystoiminnan keskeinen tavoite on voiton tavoittelu. (Villa, Ossa & 

Saarnilehto 2007, 13, 18.)  

Yritystoiminnalle valittu organisaatiomuoto ratkaisee osin mm. sen, miten 

organisaation päätöksenteon ja hallinnon voi järjestää, millaiset ovat eri jäsenten 

vastuusuhteet tai miten varainhankinta ja varojen jakaminen on mahdollista 

toteuttaa. Organisaatiomuodolla voidaan päättää myös pääoman pysyvyydestä 

ja velkojien suojan järjestämisestä, omistajuuden ja siihen liittyvien riskien 

siirtämisestä, informaation jakamisesta sekä organisaation edustamisesta. (Villa 

2018, 12.) 

Suomessa eri perusyritysmuotoja ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja, 

henkilöyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Henkilöyhtiöitä ovat avoin yhtiö ja 

kommandiittiyhtiö. Tämä ohje on tarkoitettu yksityiselle elinkeinonharjoittajalle ja 

henkilöyhtiöille, joten osakeyhtiötä ja osuuskuntaa ei käsitellä ollenkaan.  

2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on luonnollinen henkilö, jonka yritystoiminta on 

ammattitoimintaa, tai yksityisliike. Ammatinharjoittaja on itsenäinen, eli harjoittaa 

ammattiaan omaan lukuun, omalla riskillä ja omissa nimissä. Ammatinharjoittaja 

ei tarvitse erityistä organisaatiota, vaan toiminnassaan tehdyt sitoumukset sitovat 

yrittäjää itseään. Hän yleensä myy henkilökohtaiseen ammattitaitoonsa liittyviä 

palveluita. Ammatin harjoittaminen ei yleensä vaadi suuria pääomapanoksia, 

vaan panoksena pääasiassa on hänen oma ammattitaitonsa. Ammatinharjoittaja 

on kirjanpitovelvollinen, mutta yrittäjän omaa taloutta ja yritystoimintaan liittyvää 

omaisuutta ei tarvitse eritellä. (Salin 2015, 10; Villa 2018, 41–42.)  
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Yksityisliike on liiketoimintaa, joka on ammatinharjoittamista laajempaa. Se on 

liikeyrityksen muodossa ja rakenteessa harjoittamaa elinkeinotoimintaa. Kuten 

ammatinharjoittajankin, yksityisliikkeen ja sen omistajan omaisuutta ei eritellä. 

Tietyissä tilanteissa liikkeenharjoittajan tulee pitää kaksinkertaista kirjanpitoa. 

Yksityisliikkeen liiketoiminnan ja ammatinharjoittamisen ero on lähinnä siinä, että 

yksityisliike vaatii suuremman pääomapanoksen. Siinä on suurempi taloudellinen 

riski ja se on toiminnaltaan laajempaa.  (Villa 2018, 42–43; Verohallinto 2018a.) 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan pitää rekisteröityä kaupparekisteriin kun 

elinkeinotoiminta on luvanvaraista, hänellä on työntekijöitä (jotka eivät ole 

aviopuoliso tai alaikäinen lapsi/lapsenlapsi) tai kun yrittäjällä on liiketila 

elinkeinotoiminnan harjoittamista varten. Kaupparekisteriin kuuluvalla on 

rekisteröimissuoja toiminimelleen ja mahdollisuus yrityskiinnityksen hakemiseen. 

(Patentti- ja rekisterihallitus 2019.) 

Yksityisenä liikkeen- tai ammatinharjoittajana toimiminen on yksinkertaisin tapa 

harjoittaa yrittämistä ja aloittaa yritystoiminta. Myöhemmin yritysmuodon 

muuttaminen on mahdollista. Liikkeen- ja ammatinharjoittaja eivät eroa toisistaan 

juridisesti. Puhekielessä liikkeen- ja ammatinharjoittajia sanotaan toiminimiksi, 

vaikka esim. toiminimen rekisteröinnillä kaupparekisteriin ei perustetakaan 

yhtiötä. (Salin 2015, 10–11.) 

2.2 Henkilöyhtiöt 

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä käytetään yhteisnimitystä 

henkilöyhtiö. Kun kaksi tai useampi harjoittaa elinkeinoa yhteistä taloudellista 

tarkoitusta varten, on kysymys henkilöyhtiöstä. Useimmiten yhtiön taloudellisena 

tarkoituksena on voiton tavoittelu, mutta sitä voi olla myös kustannusten säästö. 

(Villa 2018, 51–52, 81, 88–89.) 

Henkilöyhtiössä vastuunalaisilla yhtiömiehillä on sekä henkilökohtainen että 

rajaton vastuu yhtiön velvoitteista ja sitoumuksista. Siitä huolimatta henkilöyhtiö 

on itsenäinen oikeushenkilö, joten sillä on oma oikeudellinen itsenäisyys. Yhtiön 

ja yhtiömiesten varallisuudet ovat erillään, vaikka yhtiömiehet pystyvätkin 

hallitsemaan yhtiön varoja. Henkilöyhtiöiden yhtiömiesten velkavastuun takia 

henkilöyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet voivat vapaasti siirtää yhtiön varat 
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itselleen. Yhtiön oma liiketoiminta ja yhtiömiesten varallisuus ovat siis 

henkilöyhtiön toiminnan taustalla. (Villa 2018, 47, 51–52, 81–82, 92–95.) 

Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi yhtiömiestä. Kommandiittiyhtiössä on 

taas kahdenlaisia yhtiömiehiä eli ainakin yksi vastuunalainen yhtiömies ja ainakin 

yksi äänetön yhtiömies. Kommandiittiyhtiön vastuunalaisella yhtiömiehillä on 

täysin samat vastuut kuin avoimen yhtiön yhtiömiehillä, eli he ovat 

henkilökohtaisesti ja rajattomasti vastuussa yhtiön veloista ja velvoitteista. Sen 

sijaan äänettömän yhtiömiehen ainoa velvollisuus on sijoittaa yhtiöön varoja 

pääomapanoksen muodossa. Äänetön yhtiömies ei ole millään tavalla vastuussa 

yhtiön velvoitteista ja sitoumuksista eikä voi myöskään osallistua 

päätöksentekoon. Tämä on ainoa ero avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön 

välillä. (Villa 2018, 51–52, 82–83, 86.) 

Avoimen yhtiön yhtiömiehet ovat kumpikin vastuussa tehdyistä sitoumuksista 

riippumatta siitä, kumpi yhtiömies on velvoitteen tehnyt. Sama pätee 

kommandiittiyhtiöön, jos vastuunalaisia yhtiömiehiä on useampia. (Villa 2018, 

51–52, 82–83.) 

Yhtiön luottokelpoisuus arvioidaan vastuunalaisten yhtiömiesten 

henkilökohtaisen varallisuuden ja riskinantokyvyn sekä yhtiön omaisuuden ja 

liiketoiminnan kannattavuuden perusteella. Rajoittamattoman velkavastuun 

ansiosta henkilöyhtiöiden sääntely on kevyttä ja yhtiösuhde on korostetusti 

sopimuksenvaraista. Sen ansiosta henkilöyhtiöllä ei ole vähimmäisvaatimuksia 

pääomalle eikä sääntelyitä pääoman pysyvyydelle (jolloin yhtiön pääoma voi olla 

negatiivinen) tai velkojen suojalle. (Villa 2018, 53, 81–85.) 

Joustavuutensa ja yksinkertaisuutensa ansiosta henkilöyhtiö soveltuu hyvin 

yritysmuodoksi pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Henkilöyhtiön perustaminen ei 

vaadi suuria pääomia, vierasta pääomaa tai laajoja omistajajoukkoja. Nykyisin 

monet ammatinharjoittajat tai perheyritykset ovat valinneet yritysmuodokseen 

avoimen tai kommandiittiyhtiön. (Villa 2018, 51, 82.)  
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3 YRITYSTOIMINNAN LOPETTAMINEN 

Yritystoiminnan lopettamiseen tai siitä luopumiseen on useita eri vaihtoehtoja. 

Yritystoiminnan lopettamisen eri muodot ovat yrityskauppa, yrityksen 

luovuttaminen, yrityksen purkaminen ja konkurssi. 

Yrityskaupassa yritys myydään ostajalle, joka maksaa myyjälle vastikkeen. 

Normaalisti vastike on rahaa, mutta kyseessä voi olla myös vaihtokauppa, jolloin 

vastike on jotain muuta rahanarvoista omaisuutta. Myyjä maksaa saamastaan 

luovutusvoitosta veroa.  Liiketoiminta- eli substanssikaupassa on mahdollista 

myydä osa yrityksestä. Kyse on tällöin yrityksen omaisuuden myynnistä, josta 

syntyy myyntituloa yritykselle. Liiketoimintakaupassa ostajalle voi siirtyä esim. 

kalustoa, vaihto-omaisuutta tai sopimuksia, jopa velkoja. (Lakari 2014, 10–11.) 

Yrityksen voi myös antaa lahjana, jolloin veroseuraamuksia ei aiheudu 

lahjoittajalle, vaan lahjaveroa maksavalle lahjansaajalle. Lahjavero määräytyy 

lahjoitettavan yrityksen käyvän arvon mukaan, ellei tilanteeseen ole mahdollista 

soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksiä. (Lakari 2014, 12.) 

Joskus yritys on järkevintä purkaa. Jos yritystoimintaa ei ole tarkoitus jatkaa, 

purkaminen on järkevintä, koska se on keino siirtää yrityksen varallisuus 

omistajien henkilökohtaiseen omistukseen. Purkaminen kannattaa tehdä 

hallitusti, esim. joissain tapauksissa voittoa on järkevintä jakaa jopa useamman 

vuoden ajan ennen itse purkamista. (Lakari 2014, 13–14.) 

Jos yrityksen varallisuus ei riitä velkojen maksuun, eikä varoja kannata enää 

yritykseen hankkia, yrityksen voi hakea konkurssiin. Konkurssi on 

kokonaisvaltainen maksukyvyttömyysmenettely, jonka tarkoituksena on 

realisoida velallisen omaisuus ja käyttää varat velkojen maksuun. (Könkkölä & 

Linna 2013, 2–3; Lakari 2014, 14.)  

3.1 Yrityksen myynti  

Tässä osiossa käsitellään yrityksen myymistä ensin yleisesti, koskien sekä 

yksityistä elinkeinonharjoittajaa että henkilöyhtiötä. Sen jälkeen myyntiä 

käsitellään tarkemmin yksityisen elinkeinonharjoittajan ja henkilöyhtiön 

näkökulmista.  



12 

 

Sekä myyjän että ostajan tulee suunnitella monivaiheinen yrityskauppa huolella, 

koska yrityksen myyminen voi olla monimutkaista. Yrityskaupan myyntiprosessi 

kestää keskimäärin 10 kuukautta, ja usein se venyy yli vuodenkin mittaiseksi. 

Yrityskauppa on yleisin tapa järjestellä yrityksen omistus tai toiminta uudelleen. 

Yrityskauppa voi olla myös vain osa yritykseen tehtäviä yritysjärjestelyjä. (Lakari 

2014, 17; Suomen Yrittäjät 2014; Ossa 2018, 21.) 

Yrityskaupassa käydään kauppaa kohdeyrityksen liikeomaisuudesta tai sen 

osuuksista ja osakkeista. Yrityskauppoja eritellään sen mukaan, mitä on kaupan 

kohteena. Liikeomaisuuden kaupassa puhutaan substanssi- tai 

liiketoimintakaupasta ja yhtiöosuuksien ja osakkeiden kohdalla omistuskaupasta. 

Liiketoimintakaupassa myyjänä on yritys, joten se koskee sekä yksityistä 

elinkeinonharjoittajaa että henkilöyhtiöitä. Liiketoimintakauppa onkin yksityisen 

elinkeinonharjoittajan ainoa myyntimuoto. Omistuskauppa koskee tässä 

ohjeessa vain henkilöyhtiöitä. (Immonen 2015, 75; Lakari & Engblom 2016, 41. 

Ossa 2018, 21.)  

Liiketoimintakaupassa kaupan kohteena voi olla koko yrityksen liiketoiminta tai 

vain sen osa. Koko yhtiö ja sen liikeomaisuus (esim. koneet, laitteet, kalusto, 

varasto) voidaan myydä. Jopa yhtiön vastuut ja velat voidaan myydä yrityksen 

mukana, mikä luonnollisesti alentaa kauppahintaa. Liiketoimintakaupassa 

voidaan myydä myös pelkästään yhtiön omaisuutta (esim. vaihto-omaisuutta, 

koneita, kiinteistöjä). Liiketoimintakaupassa puhutaan irtaimen omaisuuden 

kaupasta tai kiinteistökaupasta riippuen siitä, mitä on kaupan kohteena.  

(Immonen 2015, 74; Lakari & Engblom 2016, 41; Ossa 2018, 71.)   

Kaupan rakenteella vaikutetaan siihen, kuka on verotuksen kohteena. 

Liiketoimintakauppa on yrityksen elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloa ja 

omistuskaupassa omistajan tuloa eli luonnollisen henkilön osalta pääomatulona 

verotettavaa luovutusvoittoa. (Immonen 2015, 74.)  

Liiketoimintakauppa tuottaa myyntituloja yritykselle. Jos tavoitteena on lopulta 

purkaa yhtiö, varat voidaan kotiuttaa yrityksestä ennen purkamista. Myyjän 

kannattaa panostaa verosuunnitteluun, koska voi olla haastavaa arvioida, kuinka 

paljon loppujen lopuksi jää käteen verojen jälkeen. Toimintaa lopetettaessa 
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yksityistalouteen siirtyvä omaisuuden arvo on elinkeinotoiminnassa verotettavaa 

tuloa. (Lakari & Engblom 2016, 40–42; Verohallinto 2019a.)  

Yrityskaupat ovat nykyään osa suomalaisyritysten liiketoimintaa ja strategia- ja 

suunnitteluprosessia (Bäck, Karsio, Markula & Palmu 2009, 15).  On tärkeää, että 

yritys on myyntikunnossa. Se on yrittäjän arvokkain tuote. Jos haluaa hyvän 

hinnan myymälleen yritykselle, myyntiä pitäisi pohtia jo ennen kuin yrityksen 

kehitys- ja kasvuvauhti on hidastunut. (Honkamäki, Kujanpää & Pennanen 2018, 

6.) 

Yrityskauppaan voi olla monia erilaisia sisäisiä tai ulkoisia vaikuttimia. Sisäiset 

syyt voivat liittyä mm.: 

• yrityksen yleiseen luonteeseen 

• yrityksen omistus- ja omaisuusrakenteeseen 

• haluun laajentua 

• voimavarojen kohdentamisen tai rahoituksen mahdollisuuksiin 

• henkilöstöön 

• tuotantoteknologian tasoon 

• yhtiörakenteen mukautuvuuteen 

• pääomarakenteeseen 

• sukupolvenvaihdokseen 

• saneeraustarpeeseen. (Immonen 2015, 40.) 

Varsinkin pienemmissä yrityksissä sisäisiä syitä voivat olla esimerkiksi seuraavat: 

yrittäjä jää eläkkeelle tai sairastuu, yritystoiminnalta puuttuu jatkaja, hyvä 

myyntimahdollisuus ilmaantuu, puutteelliset kehitysresurssit, strategiset 

mahdollisuudet ostajan ja myyjän välillä ja liiketoiminnan kannalta huomattavan 

lisäpanostuksen saaminen (Tenhunen & Werner 2000, 66). 

Sen sijaan ulkoiset syyt voivat liittyä esim.: 

• työvoiman saatavuuteen 

• rahoitusmarkkinoiden olosuhteisiin 

• kilpailuolosuhteisiin  

• verotukseen 
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• yrityskauppojen lainsäädäntöön  

• liiketoiminnan vastuiden kohdentamiseen 

• strateginen tilanne, johon liittyy ulkoinen mahdollisuus (esim. 

valmistustekniikan parantaminen) tai uhka (esim. asiakkaiden menetys 

kilpailijalle) (Immonen 2015, 40: Tenhunen & Werner 2000, 66). 

Vain toimivien markkinoiden ansiosta yrityskaupat voivat onnistua. On siis 

tärkeää, että kiinnostavia yrityksiä on sopivasti kaupan, kuten myös 

ostajaehdokkaita. Yrityskauppa voidaan tehdä myös sisäisenä kauppana, jolloin 

myyjänä ja ostajana ovat saman etupiirin henkilöt. Ostaja voi olla vaikkapa 

myyjänä olevan yhtiön yhtiömies tai hänen lähisukulaisensa. (Immonen 2015, 

40.)  

3.1.1 Myyntiprosessi  

Myyjällä yleensä prosessi lähtee siitä, kun hän päättää luopua yrityksestä, jolloin 

yritykselle täytyy löytää ostaja. Myyntiprosessi voi myös lähteä siitä, että yrittäjä 

saa yllättävän, mutta houkuttelevan tarjouksen yrityksestä. (Lakari 2014, 17.) 

Omistajanvaihdokseen olisi hyvä varautua kuitenkin jo etukäteen, ennen 

myyntiprosessia. Myyntisuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen on helpompaa, 

kun omistajanvaihdoksen tavoite on tiedossa. Onko tavoitteena jatkaa yritystä 

suvussa, jatkaa yritystä omistajasta riippumatta tai saada yrityksestä 

mahdollisimman suuri kauppahinta? (Honkamäki ym. 2018, 18.)  

Yrityksen hinnoittelu voi tuottaa haasteita, koska yrityksestä luopuva tietenkin 

haluaa yrityksestään mahdollisimman korkean hinnan ja ostaja matalan. 

Yrityksen myynnissä yksi hankalimmista tehtävistä onkin määrittää yrityksen 

arvo. Yrityksen myynnissä on tärkeää, että ostaja saa luotettavan käsityksen 

siitä, mitä yrityskauppaan sisältyy ja mitä ei. On tärkeää tietää, mihin yrityksen 

arvo perustuu, ja sen kannalta merkitsevää on eri osa-alueiden selkeys. Tämä 

tarkoittaa, että yritystoiminnan talous, rakenne ja omistusrakenne ovat selkeitä ja 

yritys muutenkin yleisesti siisti ja selkeä. Sen lisäksi että nämä toimet antavat 

ulospäin hyvän vaikutelman, ne muutoinkin parantavat tehokkuutta ja 

turvallisuutta. (Lakari 2014, 17; Honkamäki ym. 2018, 5, 21–22.) 
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Kun myydään koko yritys, ostaja yleensä maksaa myös yrityksen liiketoiminnan 

tuloksena syntyneestä liikearvosta. Liikearvo on kaikkea sitä aineetonta 

omaisuutta, mistä kauppahinta koostuu varsinaisen substanssin eli omaisuuden 

lisäksi. Liikearvoa on esim. asiakassuhteet, osaava henkilöstö, brändit ja 

positiivinen yrityskuva markkinoilla. (Immonen 2015, 76.)  

Yrityksen arvoa määriteltäessä kannattaa ottaa huomioon mahdollinen brändin 

tuoma lisäarvo. Brändi on yhdistelmä mainetta ja imagoa, yleensä myönteinen 

tunne, käsitys tai mielikuva yrityksestä, sen tuotteesta tai palvelusta. Brändin 

ansiosta asiakkaat maksavat tuotteesta tai palvelusta enemmän kuin 

vastaavasta tuotteesta, jolla on huonompi imago tai maine. Sama pätee 

yrityskauppaan, koska pelkän brändin ansiosta tuote tai palvelu on arvokkaampi 

ja tuottaa enemmän. Brändin arvon määrittelyn taso ja metodit valitaan tilanteen 

mukaan. Suomen Standardisoimisliiton SFS-ISO 10668 on hyvä lähtökohta 

arvon määrittämiselle, koska standardissa esitetään brändin taloudellisen arvon 

määrittämisen vaatimukset. Yritykset ovat erilaisia, sen takia arvoa määrittäessä 

voidaan soveltaa ja käyttää eri näkökulmia. (Everi 2011, 14–15, 50–51; 

Honkamäki ym. 2018, 137–140.) 

Erityisesti yksityisen elinkeinonharjoittajan, mahdollisesti myös henkilöyhtiön, 

kohdalla vaikeutena on se, että yleensä yrittäjä on tärkeä tekijä yrityksen 

brändissä, joten yrityksen arvo voi romahtaa yrittäjän vaihtuessa. Joillain aloilla 

asiakkaat voivat olla voimakkaasti henkilösidonnaisia, jolloin he haluavat asioida 

nimenomaan tietyn henkilön kanssa. (Honkamäki ym. 2018, 144.)  

Kauppahinnasta sopimisen jälkeen pitää sopia maksuehdoista. On pohdittava 

mm. tapahtuuko maksu pelkällä rahalla vai ehkä muullakin omaisuudella, 

annetaanko ostajalle maksuaikaa ja onko kauppahinnassa eriä joiden määrä 

selviää vasta myöhemmin. Joskus kauppahinnassa on kiinteä perusosa, 

vakuusosuus ja muuttuva osa, joka määräytyy tuloskehityksen mukaan. (Lakari 

2014, 17.)  

Kauppakirjaan on mahdollista sopia kaupan purkamisesta muullakin tavoin kuin 

laissa on kerrottu tai esimerkiksi että myyjällä on omistusoikeus kiinteistöön, 

kunnes se on joko maksettu tai muu ehto täyttynyt. Tällainen ehto ei voi 
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kuitenkaan olla voimassa kauempaa kuin viisi vuotta kaupantekopäivästä. (Lakari 

& Engblom 2016, 43.) 

Yrityskauppaan sisältyy monia kysymyksiä ja ongelmia liittyen vastuuseen sekä 

velvoite-, esine- ja työoikeuteen. Muun muassa näiden asioiden takia 

yrityskaupassa kannattaa käyttää asiantuntija-apua. Osapuolten neuvottelutaidot 

vaikuttavat onnistuneeseen yrityskauppaan, minkä  takia kannattaa harkita 

ulkopuolisen neuvottelijan tai edes avustajan hankkimista taustatueksi. Jo ennen 

myyntiprosessia voi käydä asiantuntijan luona keskustelemassa yrityskaupoista 

ja saada näkökulmia siihen, miten kannattaa edetä tai olisiko kauppa edes 

kannattavaa. Monesti ensimmäinen keskustelu asiantuntijan kanssa on ilmainen. 

Lakimiestä kannattaa käyttää apuna varsinkin luovutuskirjaa laadittaessa. Joskus 

on tarpeellista teettää due diligence -tarkastus, jolla analysoidaan yrityksen tila ja 

jonka tekee lakimies tai tilintarkastaja tai heistä koostuva isompi 

asiantuntijaryhmä. Asiantuntija tutkii mm. yrityksen henkilöstön osaamisen, 

sopimukset, taloudelliset tunnusluvut sekä riskit ja vastuut. Due diligenceä 

käsitellään myöhemmin omassa osiossaan (luvussa 3.1.5 Due diligence). 

Asiantuntijaa kannattaa käyttää myös myyjälle ja ostajalle aiheutuvien 

veroseuraamusten selvittämiseen. (Lakari 2014, 17–18; Suomen Yrittäjät 2014; 

Rantanen, Engblom, Korpela, Haavisto & Haanpää 2016, 28.) 

Liiketoimintakaupassa tehdään normaalisti perussopimus pääkauppakirjana ja 

mahdollisesti lisäksi luovutuskirjat kiinteästä omaisuudesta omistajanvaihdoksen 

kirjaamista varten. Kun on kyse irtaimen kaupasta, kauppalaki sääntelee 

osapuolten suoritusvelvollisuutta ja maakaari silloin, kun on kyse luovutettavasta 

kiinteistöstä. (Immonen 2015, 46.)  

Irtainta myydessä sopimuksen voi tehdä kirjallisen lisäksi suullisesti tai jopa 

hiljaisesti (konkludenttisesti). Kiinteistön luovutus tulee tehdä kirjallisesti, ja 

kauppakirjan allekirjoittaa myyjä ja ostaja tai heidän asiamiehensä, ja sen 

vahvistaa kaupanvahvistaja allekirjoittajien läsnä ollessa. Kaupan voi tehdä myös 

sähköisesti muotomääräysten mukaan. Kauppakirjasta tulee käydä ilmi 

luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta tai 

muu vastike. (Lakari & Engblom 2016, 34, 42–43.)  
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On hyvä pitää mielessä, ettei sopimuksia yleensä pysty siirtämään. Sen takia 

kaupan yhteydessä ostajan ja sopimuskumppaneiden kanssa tulee sopia 

mahdollisesta sopimussuhteiden jatkosta. (Lakari & Engblom 2016, 42.) 

3.1.2 Verotus 

Kaupan rakenne ja kauppaan sisältyvät velat ja vastuut vaikuttavat yrityskaupan 

verotukseen. Koska liiketoimintakaupassa myyjänä on yhtiö ja omistuskaupassa 

omistaja, he saavat myyntivoittoa, josta maksetaan veroa. Yksityisen 

elinkeinonharjoittajan liiketoimintakauppa on elinkeinotoiminnan tulolähteen 

tuloa. Henkilöyhtiön liiketoimintakaupassa verot maksaa yhtiö. Henkilöyhtiön 

omistuskaupassa kauppahinta tulee omistajalle eli luonnolliselle henkilölle ja on 

hänen osaltaan  luovutusvoittoa, joka verotetaan pääomatulona. (Immonen 2015, 

74; Ossa 2018, 21–22.)  

Jos omaisuuden myyntihinta on suurempi kuin sen hankintameno, syntyy 

luovutusvoittoa. Jos taas myyntihinta on hankintamenoa pienempi, syntyy 

luovutustappiota. Luovutusvoitto tarkoittaa sitä osaa myyntihinnasta, joka 

verotetaan. Tuloverolain mukaisen verotuksen mukaan lähtökohtaisesti 

luovutusvoitto lasketaan pääomatuloksi, ja voidaan käyttää myös hankintameno-

olettamaa. Elinkeinoverolain mukaan verotetaan elinkeinotoiminnan tulos ja se 

jaetaan ansio- ja pääomatuloksi. Jos luovutettava omaisuus on yhteisesti 

omistettu, kutakin omistajaa verotetaan oman osuutensa mukaan. (Lakari & 

Engblom 2016, 60; Määttä & Kiuru 2017.)  

Verotuksen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko omaisuus kiinteää vai irtainta. 

Irtainta omaisuutta ovat irtaimet esineet, osakkeet, merkintäoikeudet, 

osuuskunnan osuudet ja osuudet avoimissa yhtiöissä kommandiittiyhtiöissä, 

joukkovelkakirjat ja sijoitusrahaston rahasto-osuudet. Kiinteällä omaisuudella 

tarkoitetaan kiinteistöjä, jotka kirjataan Maamittaushallinnon 

kiinteistötietojärjestelmään. (Määttä & Kiuru 2017.) 

Omaisuuden luovutusvoitto lasketaan luovutushinnan avulla. Omaisuuden 

luovuttaja saa luovutuksesta luovutushinnan, joka yleensä merkitään 

kauppakirjaan, vaikka aina tarkka määrä ei ole edes tiedossa. On mahdollista, 

että kauppahinta koostuu erilaisista eristä. Luovutushinta on rahaa tai muuta 
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vastiketta. Kauppahinnan osaksi katsotaan mahdolliset ostajan vastattavaksi 

ottamat velat. (Määttä & Kiuru 2017.)  

Luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintameno (josta ei ole tehty 

poistoja) ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot eli myyntikulut. Jos kaupan 

kohteena oleva omaisuus on hankittu usealla eri saannolla, jokaiselle saannolle 

lasketaan oma hankintamenonsa. (Lakari & Engblom 2016, 60; Määttä & Kiuru 

2017.)  

Omaisuuden hankintamenoa on kauppahinta. Vaihdossa taas hankintameno 

katsotaan vaihtohetken mukaisen käyvän arvon mukaan. Hankintamenoa on 

myös mahdollinen maksettu väliraha. Sen sijaan jos on saatu välirahaa, tämä 

väliraha vähennetään käyvästä arvosta.  Aiemmin verotuksessa vähennettyä 

hankintamenoa ei toista kertaa vähennetä luovutusvoiton verotuksessa. 

Hankintamenoa ovat myös kustannukset, jotka välittömästi liittyvät kauppaan, 

kuten kiinteistön rakentamisesta aiheutuneet kustannukset (ja siihen sisältyvä 

arvonlisävero) ja omaisuuden perusparannusmenot omistusajalta. 

Hankintamenoon ei kuulu omaisuuden kulumisesta aiheutuvat tavalliset 

korjausmenot (esim. maalaus, tapetointi, kuluneen laitteen vaihto), omaisuuden 

hankkimisesta aiheutuneiden velkojen korot ja muut korkona pidettävät 

suoritukset. (Määttä & Kiuru 2017.) 

Myyntikuluja ovat omaisuuden luovutukseen ja valmisteluun liittyvät 

kustannukset, esim. kuntotarkastukset ja muut omaisuuden arviointiin käytetyt 

kulut, välityspalkkiot, myyntiin tarvittavien asiakirjojen laatimisen ja hankkimisen 

kulut, myynti-ilmoitukset ja esittelyt, omaisuuden korjausmenot ja niin edelleen 

(Määttä & Kiuru 2017). 

Jos luovutusvoittoa verotetaan tuloverolain mukaan, luonnollinen henkilö voi 

käyttää myös hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama lasketaan 

prosenttiosuutena luovutushinnasta, eikä siitä vähennetä mitään muita menoja. 

Jos verovelvollinen on omistanut omaisuuden alle 10 vuotta, hankintameno-

olettamaprosentti on 20, jos taas yli 10 vuotta, prosentti on 40. Hankintameno-

olettamaan ei lisätä myyntikuluja, vaan ne sisältyvät olettamaan. Jos luonnollinen 

henkilö myy yksityisliikkeensä koko elinkeinotoiminnan, hankintameno-olettamaa 

ei voi soveltaa. Hankintameno-olettamaa käytetään, jos se on verovelvolliselle 
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edullisempi. Kannattaa siis laskea molemmat laskelmat ja valita itselle 

edullisempi. (Lakari & Engblom 2016, 61–62; Määttä & Kiuru 2017.)  

Luovutusvoiton verovuosi on kaupanteko- tai luovutusvuosi. Koko luovutusvoitto 

verotetaan luovutusvuotena, vaikka kauppahintaa ei olisi vielä maksettu. Kaupan 

ehdoilla ei ole vaikutusta luovutusvuoden määräytymiseen. Yrityskaupassa 

voidaan sopia osa kauppahinnasta tulossidonnaiseksi, jolloin hinta voi määräytyä 

esim. tietyn tilikauden tuloksesta ja maksettavaksi seuraavana vuonna. Tämä 

kauppahinnan korotus eli lisäkauppahinta verotetaan aina kauppakirjassa olevan 

kaupantekovuoden mukaan tiedossa olevan määrän osalta ja loppuosa siltä 

vuodelta jona se maksetaan. Tuolloin luovutusvoitto lasketaan uudelleen ja 

lisäkauppahinta otetaan huomioon luovutushintana. Muutoin voiton laskemisen 

säännökset ovat samat. On myös mahdollista, että kauppahinta joidenkin ehtojen 

mukaan alentuu myöhemmin. Tällöin verotus lasketaan kauppakirjan mukaisen 

myyntihinnan mukaan, ja myöhemmin verotukseen voi vaatia muutosta. Nämä 

asiat kannattaa huomioida mahdollista maksuaikaa antaessa, jottei joudu 

vaikeuksiin veroseuraamusten kanssa. Osa kauppahinnasta kannattaa vaatia 

heti maksettavaksi ja loppuosalle vaatia korkoa. (Lakari 2014, 20–21; Määttä & 

Kiuru 2017; Honkamäki ym. 2018, 319.) 

Yrityskaupan mahdolliset luovutustappiot voidaan vähentää muista 

luovutusvoitoista verovuotena ja seuraavina viitenä vuotena. Ensisijaisesti 

luonnollisen henkilön luovutustappiot vähennetään verovuoden luovutusvoitoista 

tai myös muista pääomatuloista.  Luovutustappiot vähennetään niiden 

syntymisjärjestyksessä. Luovutustappiota ei voi vähentää, jos yhteenlaskettu 

hankintameno on alle 1 000 euroa. (Määttä & Kiuru 2017.) 

Kaupan kohteeseen sisältyvistä, ostajalle siirtyvistä kiinteistöistä ja 

arvopapereista tulee maksaa varainsiirtovero. Veron maksaa ostaja, koska hän 

on luovutuksensaaja. Kaupassa voidaan myös sopia, että myyjä maksaa veron, 

mutta viime kädessä ostajalla on kuitenkin vastuu veron maksamisesta. 

(Verohallinto 2017c; Honkamäki ym. 2018, 319.)   
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3.1.2.1 Jäännösvero 

Yrityskauppojen seurauksena myyjä joutuu maksamaan jäännösveroa tulevina 

verovuosina. Jotta vältyttäisiin jäännösveroon liittyvältä korkoseuraamukselta, 

myyjän kannattaa jo etukäteen maksaa ennakkoveroa. Ennakkoveroa ja sen 

muutosta voi hakea verotuksen päättymiseen asti (verotuksen päättymispäivä 

näkyy verotuspäätöksestä tai Verohallinnon OmaVero-palvelusta). (Lakari 2014, 

21; Verohallinto 2017b.)  

Verovuoden päättymisen jälkeenkin voi lisäennakolla täydentää ennakkoveroa. 

Lisäennakkoa voi hakea tarvittaessa monta kertaa. Lisäennakkoa voi hakea 

OmaVerossa, ja Verohallinto tekee siitä päätöksen, josta löytyy tiedot 

maksamista varten. (Verohallinto 2018d.)  

3.1.2.2 Arvonlisävero 

Arvonlisävelvollisen toiminnan lopettamisesta toimitetaan Verohallinnolle 

lopettamisilmoitus. Lopettamisilmoitus annetaan joko heti liiketoiminnan 

päätyttyä tai kun liikeomaisuus on saatu myytyä. Toimintaa lopettaessa 

kannattaa muistaa, että vaikka arvonlisävelvollinen toiminta olisi jo loppunut, 

arvonlisäveroilmoitus pitää tehdä kaikilta verokausilta, kunnes sen 

verovelvollisuus on loppunut. Kannattaa myös kiinnittää huomiota siihen, että 

arvonlisäveroilmoituksen ilmoittamis- ja maksamisajankohta on normaalia 

aikaisempi verokauden ollessa kalenterivuosi. Muulloin paitsi joulukuussa 

arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava päättymiskuukautta seuraavan toisen 

kuukauden 12. päivään mennessä. Vain joulukuussa ajankohdat pysyvät 

lopettamisesta huolimatta samana kuin aiemmin, eli vero ilmoitetaan ja 

maksetaan helmikuun loppuun mennessä. (Verohallinto 2017a.) 

Lopettamiskuukauden arvonlisäverotukseen ilmoitetaan myös yrittäjälle jäävän 

loppuvaraston arvonlisävero, joka lasketaan oman käytön säännösten mukaan. 

Tämä koskee tavaroita ja palveluja, jotka jäävät yrittäjälle verovelvollisuuden 

päättyessä. (Verohallinto 2017a.)  
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3.1.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan myynti on aina substanssi- eli 

liiketoimintakauppaa. Toiminimen omistajalla ei ole myytävää yhtiötä, vaan 

toiminimeen kuuluva varallisuus on liikkeen- tai ammatinharjoittajan varallisuutta, 

joka on kirjanpidollisesti erillään hänen muista varoistaan. Liikkeen- tai 

ammatinharjoittaja myy elinkeinon hankinnassa käyttämänsä omaisuuden (esim. 

vaihto- ja käyttöomaisuus, tuotantovälineet), ja samalla mahdollisesti siirretään 

liiketoimintaan sitoutuneet velat ja vastuut. Kauppahinta lasketaan liikkeen- ja 

ammatinharjoittajan veronalaiseksi elinkeinotuloksi. (Salin 2015, 162; Immonen 

2015, 42; Lakari 2014, 25.) 

Substanssikaupasta syntyvä luovutusvoitto lisätään viimeisen tilikauden 

toiminnan tuloon. Tämä tulos jaetaan verotettavaksi ansio- ja pääomatulona 

kuten normaalistikin. Kun kauppahinta on suurempi kuin omaisuuden 

verotuksessa poistamattomat hankintamenot, syntyy voittoa. Substanssikaupan 

takia myyjä voi vaatia tulontasausta. (Salin 2015, 162–163; Lakari 2014, 25.) 

Luovutusvoitosta ja sen laskemisesta löytyy tietoa luvusta 3.1.2 Verotus.  

3.1.3.1 Tulontasaus 

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi halutessaan vaatia tulontasausta verotuksen 

lieventämiseksi, koska liike- tai ammattitoiminnan myynnistä voi syntyä 

huomattava kertatulo. Tulontasausta voi vaatia luonnollinen henkilö, ja sen 

tarkoituksena on vähentää maksettavan valtionveron määrää. (Salin 2015, 166; 

Määttä & Laine 2018.)   

Tulontasausta saadakseen ansiotuloa pitää olla kertynyt vähintään 2 500 euroa 

kahdelta tai useammalta vuodelta ja sen pitää olla vähintään neljäsosa 

verovuoden ansiotulon yhteismäärästä. Tänä tulona voi pitää juuri liikkeen 

myynnistä syntynyttä tuloa. Tulontasausta ei voi tehdä, jos liikettä ei myydä 

kokonaan tai jos käyttöomaisuutta myydään, mutta liikkeen toiminta edelleen 

jatkuu.  (Salin 2015, 166–167; Määttä & Laine 2018.)  

Tulon verotus tapahtuu sinä vuonna, jona tulo saadaan. Tuloa ei siis veroteta eri 

verovuosina verotettavaksi, vaan sen vuoden tuloveroasteikon mukaan, jolloin 

tasauskelpoinen tuloerä on saatu. (Salin 2015, 166; Määttä & Laine 2018.) 
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Tulontasausta voi saada vain liike- tai ammattitoiminnan myynnistä 

syntyneeseen voittoon ja myynnin seurauksena purkautuviin varauksiin. Vain 

ansiotulo voi olla tulontasauksen kohteena. Osa myynnistä syntyneestä tulosta 

verotetaan pääomatulona, koska myynnistä syntynyt tulo sisältyy 

elinkeinotoiminnan tulokseen, joka taas jaetaan pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin. 

Täten tulontasausta ei voi saada pääomatulona verotettavaan osaan. (Salin 

2015, 167; Määttä & Laine 2018.)   

Tulontasauksessa jaetaan vähennysten jälkeinen kertatulo kertymisvuosien 

määrällä, mutta enintään viidellä. Kun vuoden muihin ansiotuloihin lisätään yksi 

kertatulon osa ja tästä veromäärästä vähennetään muiden ansiotulojen 

veromäärä, saadaan yhden kertatulon osan vero. Lopuksi kerrotaan yhden 

kertatulon osan veromäärä kertymisvuosilla (eli enintään viidellä) ja näin saadaan 

lopullinen tulontasauksen veromäärä. Näin voi vertailla, tuleeko tulontasaus 

edullisemmaksi vai ei. Valtion tuloveron täytyy kertatulosta olla kuitenkin 

vähintään 15 prosenttia. (Määttä & Laine 2018.)  

Tulontasausta tulee vaatia ennen verovuoden verotuksen päättymistä. 

Vaatimusta tehdessä on annettava selvitys siitä, mikä tulo on kyseessä ja mikä 

on tulon kertymisaika. Kun elinkeinotoiminta lopetetaan (tai luovutetaan 

jatkajalle), kertymisaika on liikkeen- tai ammatinharjoittajan koko toiminta-aika. 

Tulontasausta sovelletaan vain, jos se on verovelvolliselle edullista. 

Tulontasausta voi vaatia siten, että tulontasaus tehdään vain, jos se on itselle 

edullista, jolloin edullisuuden voi jättää verottajan laskettavaksi. (Lakari 2014, 

128–129; Salin 2015, 167–168; Määttä & Laine 2018.)  

Tulontasaus soveltuu myös henkilöyhtiön liiketoiminnan luovutuksesta saatuun 

tuloon. Tulontasauksen soveltaminen ei edellytä yhtiön purkamista, vaan yhtiö 

voi jäädä tyhjäksi, niin sanotuksi lepääväksi yhtiöksi. (Määttä & Laine 2018.) 

3.1.4 Henkilöyhtiö 

Henkilöyhtiössä yhtiö voi myydä liikeomaisuuttaan tai yhtiömies myy 

yhtiöosuutensa. Kun myydään yksi tai kaikki yhtiöosuudet, puhutaan 

omistuskaupasta, jolloin myyjänä on osuuden luovuttaja. Henkilöyhtiön 

liiketoimintakaupassa verot maksaa yhtiö, ja yhtiö jää edelleenkin voimaan, 
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vaikka toimintaa ei enää olekaan. Henkilöyhtiön omistuskaupassa kauppahinta 

tulee omistajalle eli luonnolliselle henkilölle ja on hänen osaltaan  luovutusvoittoa, 

joka verotetaan pääomatulona. (Immonen 2015, 42–43; Ossa 2018, 21, 77; 

Varonen & Tuunala 2019.)  

Yhtiöön ei voi liittyä muille yhtiömiehille epämieluisia henkilöitä. Henkilöyhtiön 

yhtiömies tarvitsee suostumuksen kaikilta muilta yhtiömiehiltä yhtiöosuutensa 

luovuttamiseen, ellei toisin ole yhtiösopimuksessa sovittu. Tämä koskee myös 

kommandiittiyhtiön äänetöntä yhtiömiestä. (Ossa 2018, 138; Varonen & Tuunala 

2019.) 

Vastuunalaisilla yhtiömiehillä on hyvin laaja velkavastuu, ja he ovat vastuussa 

yhtiön kaikista velvotteista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Omistuskauppa 

voi kattaa kohdeyhtiön varat ja velat joko sellaisina kuin ne ovat kauppaa 

tehdessä tai rajattuna sopimuksen mukaan. Velkojen ja vastuiden määrä 

pienentää kauppahintaa. (Lakari 2014, 24; Immonen 2015, 49–50.) 

Velallinen ei vaihdu omistuskaupassa, joten velkojien suostumusta ei tarvita 

kaupantekoa varten. Vaikka vastuunalainen yhtiömies luovuttaa yhtiöosuutensa, 

hän on siltikin vastuussa aiemmin tekemistään sopimuksista. Varsinaiseen 

velkavastuun siirtämiseen tarvitaan velkojan hyväksyntä, joka voidaan antaa etu- 

tai jälkikäteen. Vaikka kauppakirjaan otettaisiinkin vastuun siirtävä ehto, mutta 

velkojan suostumusta ei ole, velan siirtäminen koskee vain kaupan osapuolia. 

Tällöin ostaja on vastuussa velasta, mutta myyjä ei vapaudu velkavastuustaan. 

Velkoja voi siis periä velkaa myyjältä, vaikka myyjä ja ostaja olisivat sopineet 

toisin. (Immonen 2015, 49–52; Ossa 2018, 140–141.) 

Yhtiömies, joka on myynyt yhtiöosuutensa, on kaupanteon jälkeenkin vastuussa 

yhtiön myyntihetken veloista, mutta ei enää myynnin jälkeen syntyvistä uusista 

veloista. Yhtiöosuuden kaupan jälkeen uusi vastuunalainen yhtiömies vastaa 

yhtiön velvotteista, joita liittymisen hetkellä on. Tämä velkavastuun kertyminen 

katkeaa, kun yhtiömiehen ero on merkitty kaupparekisteriin ja kuulutettu. (Lakari 

2014, 24; Ossa 2018, 140–141.)  
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3.1.4.1 Yhtiöosuuden luovutuksen verotus 

Yhtiöosuuden luovutuksen verotusta varten pitää selvittää, minkälainen osuus 

yhtiöstä on luovutettavana, ja siihen tarvitaan yhtiösopimus, tieto luovuttajan 

yksityistilin saldosta suhteessa muihin yhtiömiehiin sekä tieto näiden 

yksityistileistä tehdyistä sopimuksista, joita luovutuksessa tehdään. Näiden avulla 

määritetään yhtiöosuuden arvo, hankintameno ja luovutusvoitto. (Varonen & 

Tuunala 2019.) 

Luovutusvoitto lasketaan samalla tavalla kuin liiketoimintakaupassakin, ja ohjeet 

siihen löytyvät luvusta 3.1.2 Verotus. Ainoa ero on henkilöyhtiön yhtiöosuuden 

luovutusta koskeva erityissäännös. Jos yhtiömiehen yksityisotot ylittävät hänen 

voitto-osuutensa ja yhtiöön tehtyjen sijoitusten määrän, ylittävä osa lisätään 

luovutusvoittoon. (Varonen & Tuunala 2019.) 

Yhtiöosuuden hankintameno lasketaan yhdistämällä luovutushinta ja yksityistilin 

positiivinen saldo. Yksityistilin positiivinen saldo muodostuu, kun lasketaan 

yhteen alkuperäinen yhtiöpanos, lisäsijoitukset, luovutushetken mukaiset 

nostamatta jätetyt voitto-osuudet ja niistä vähennetään yksityisotot. Jos 

yksityistilin saldo on negatiivinen, se ei vaikuta yhtiöosuuden hankintamenoon, 

vaan se otetaan huomioon lisäyksenä luovutusvoittoon. Hankintamenon voi 

laskea myös hankintameno-olettamalla (josta löytyy tietoa luvusta 3.1.2 Verotus). 

(Varonen & Tuunala 2019.)  

Jos siis yhtiömiehen yksityistilin saldo on negatiivinen, luovutusvoittoon lisätään 

yksityisotoista se määrä, joka on ylittänyt yhtiömiehen voitto-osuudet ja yhtiöön 

tekemät sijoitukset. Yhtiömies voi ennen osuutensa luovutusta tehdä tämän 

saldon suuruisen lisäsijoituksen yhtiöön, jolloin negatiivisen saldon määrää ei 

lisätä luovutusvoittoon. Myös yhtiömiehen osuus yhtiön tappioista huomioidaan 

ennen lisäystä. (Varonen & Tuunala 2019.)  

Yhtiömies voi myös luovuttaa vain osan yhtiöosuudestaan ja jäädä edelleen 

yhtiöön. Tällöin on sovittava, mitä yksityistileille tapahtuu. Luovutusvoittoon ei 

tehdä lisäystä, jos luovuttaja ei vapaudu palautusvastuusta, eli toisin sanoen 

sovitaan, että vanhoilla yhtiömiehillä seuranta jatkuu normaalisti ja uudella 



25 

 

yhtiömiehellä alkaa nollasta. Lisäys tehdään, jos veroviranomaisille ei anneta 

selvitystä siitä, mitä tileistä on sovittu. (Varonen & Tuunala 2019.) 

Jos yhtiösopimusta muutetaan niin, että tapahtuu muutoksia yhtiömiesten 

osuuksissa, muutosta saatetaan verottaa luovutuksena. Yhtiöosuus katsotaan 

luovutetuksi niiltä osin kuin yhtiömiehen oikeus yhtiön varoihin pienenee. Myös 

jonkun yhtiömiehen erotessa yhtiöstä voi seurata veroseuraamuksia joko 

yhtiöosuudesta luopuvalle tai yhtiöön jääville yhtiömiehille. (Varonen & Tuunala 

2019.)  

Jos myydään koko henkilöyhtiön liiketoiminta, voidaan soveltaa tulontasausta 

(Määttä & Laine 2018). Tulontasauksesta löytyy tietoa luvusta 3.1.3.1 

Tulontasaus. 

3.1.5 Due diligence 

Voi olla tarpeellista kaupan onnistumisen varmistamiseksi tehdä due diligence -

prosessi, jolla analysoidaan yrityksen tila. Due diligence tarkoittaa kaupan 

kohteen yksityiskohtaista tarkastusta ja sillä kartoitetaan ennakolta yrityskaupan 

kohteen liiketoimintaa kokonaisuutena, etenkin riskejä ja vastuita, mutta myös 

ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. Tällä tavalla kaupan kohteena olevasta 

yrityksestä saadaan luotettava kuva. Periaatteessa due diligence tarkoittaa 

kaikkia yrityskauppaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja analyysejä, jotka ostaja 

tai myyjä haluaa saadakseen riittävästi tietoa päätöksentekoa varten. Due 

diligencen voi suorittaa asianajotoimisto, tilitoimisto tai kumpikin yhdessä. (Bäck 

ym. 2009, 18–19; Lakari 2014, 18; Immonen 2015, 47.) 

Yrityskauppaprosessin alkuvaiheessa ostajan ja myyjän kanssa sovitaan 

karkeasti sisältö ja aikarajaukset. Due diligencen tarkoituksena on selvittää 

objektiivisesti ja moniulotteisesti yrityskaupan todelliset mahdollisuudet ja riskit, 

jotta kumpikin osapuoli pystyy tekemään oikeat päätökset onnistuneen 

lopputuloksen saavuttamiseksi. Due diligence tarjoaa oleellista tietoa ja erilaisia 

näkökulmia mm. kauppahintaa arvioidessa. Due diligencen laajuus riippuu 

monesta tekijästä, mm. minkälaisia myyjä ja ostaja ovat, minkälainen merkitys 

kaupalla on ostajalle ja miten kauppa rahoitetaan. (Bäck ym. 2009, 18–19, 23, 

59–63.) 
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Myyjä voi teettää vendor due diligence -tutkimuksen, joka voi nopeuttaa 

yrityskaupan prosessia ja auttaa kohottamaan myymänsä liiketoiminnan hintaa.  

Vendor due diligence teetetään valmistellessa yrityksen myymistä, vaikkeivät 

ostaja tai ostajan tarpeet due diligencen suhteen ole tiedossa. (Bäck ym. 2009, 

59.) 

Monesti vendor due diligence sisältää taloudellisen, verollisen ja juridisen due 

diligencen, ja halutessaan mukaan voi ottaa muitakin osa-alueita. Vendor due 

diligencen hyötynä on mm. se, että yrityskaupan prosessi nopeutuu ja on 

helpommin kontrolloitavissa sekä myyjä pystyy korjaamaan due diligencessä 

mahdollisesti ilmenneitä epäkohtia. Jokaisen ostajaehdokkaan ei tarvitse teettää 

erikseen due diligenceä. (Bäck ym. 2009, 114.) 

Due diligence -prosessi merkitsee myyjälle sitoutumista oikeiden ja riittävien 

tietojen luovuttamiseen. Vastaavasti myyjä saa riittävän kuvan ostajan 

taloudellisesta ja muusta asemasta, jolloin varmistetaan, että ostaja pystyy 

täyttämään kaupan velvoitteet. Myyjän ei kannata pantata tietoa, koska 

antaessaan kaupan valmisteluvaiheessa ostajalle mahdollisimman laajat 

ennakkotiedot, vastuut mahdollisista kaupan virheistä siirtyvät ostajalle. Kun 

ostajalla on tarvittavat tiedot, myyjällä ei ole virhevastuuta kyseisestä seikoista. 

(Immonen 2015, 47–48.) 

3.1.6 Lahjaluonteinen kauppa 

Kun omaisuus luovutetaan alihintaisesti tarkoituksellisesti eli luovutushinta on 

alle ¾ käyvästä arvosta, on kyseessä lahjaluonteinen kauppa. Lain mukaan 

käyvän hinnan ja vastikkeen välinen ero katsotaan lahjaksi. Alihintaisuudesta 

johtuva luovutustappio on keinotekoista eikä sen takia ole vähennyskelpoinen. 

(Määttä & Kiuru 2017; Varonen & Tuunala 2019.)  

Jos luovuttaja saa rahanarvoista etua vaikka luovutus olisi tehty lahjana, 

luovutusta pidetään vastikkeellisena ja luovuttamalla saatu edun määrä 

katsotaan luovutushinnaksi. Samoin henkilöyhtiön osuuden luovutusta pidetään 

vastikkeellisena, jos etuna on vapautuminen yksityistilin negatiivisen saldon 

palautusvastuusta, mutta edun määrä lisätään luovutusvoittoon, ei 

luovutushintaan. (Varonen & Tuunala 2019.) 
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Luovutus jaetaan vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan, johon käytetään 

maksetun hinnan ja käyvän arvon suhdetta. Luovutusvoitto lasketaan niin, että 

hankintamenosta vähennetään luovutushinnasta vastikkeellisesti luovutetun 

osuuden vastaava osa. Muu osa jätetään vähentämättä. (Määttä & Kiuru 2017; 

Varonen & Tuunala 2019.) 

3.2 Luovuttaminen/lahja 

Lahjana pidetään sitä, kun varallisuutta siirretään henkilöltä toiselle ilman 

vastiketta ja lahjoittajan varallisuus vähenee lahjansaajan varallisuuden 

kasvaessa. Lisäksi lahjoittaja nimenomaan haluaa tehdä lahjoituksen, eli 

luovutus on vapaaehtoista. Lahjasta maksetaan lahjaveroa, myös alihintaisesta 

kaupasta. Yleensä lahjansaaja maksaa verot. Lahjaverovelvollisuus alkaa, kun 

lahja on saatu haltuun. (Lakari & Engblom 2016; 63, Lindholm 2016, 13; Ossa 

2018 197–198.) Tässä ohjeessa ei käsitellä sukupolvenvaihdokseen tai perintöön 

liittyviä tilanteita. Alihintaisesta kaupasta löytyy lisää luvusta 3.1.6 Lahjaluoteinen 

kauppa.   

Lahjan saajan on tehtävä lahjaveroilmoitus, jos hän saa vähintään 5 000 euron 

arvoisen lahjan tai jos hän saa kolmen vuoden aikana yhteensä vähintään 5 000 

euroa samalta lahjoittajalta. Lahjaveroilmoitus pitää tehdä 3 kuukauden sisällä 

lahjoituspäivästä. Ilmoitukseen pitää merkitä lahjan arvo, lahjoituspäivä sekä 

mikä on lahjan antajan ja saajan välinen sukulaisuussuhde. Mahdollisesta 

lahjakirjasta on liitettävä jäljennös veroilmoituksen mukaan. Kun lahja on jotain 

muuta kuin rahaa, lahjaveroilmoitukseen on laitettava selvitys lahjan käyvästä 

arvosta. (Ossa 2018, 203; Verohallinto 2018c.) 

Lahjansaajana voi olla myös yhtiö. Tällöin täytyy olla tarkkana sen suhteen, onko 

lahja suunnattu yhtiölle vai kenties yhtiön muille omistajille. Jos siirron tekijä on 

yhtiön huomattava osakas, siirrot yhtiöihin katsotaan yleensä 

pääomasijoituksiksi. Jos yhtiössä on muita osakkaita pääomansijoittajan lisäksi, 

kannattaa olla varovainen sen suhteen, etteivät nämä muut osakkaat joudu 

maksamaan lahjaveroa. Henkilöyhtiöiden suoritukset yhtiömiehille verotetaan 

tuloverotuksen mukaan. Tällaiset järjestelyt kannattaa perustella lahjaveron 

välttämiseksi, esimerkiksi liiketaloudellisilla syillä. On mahdollista, että lahjaksi 
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katsotaan yhtiömiehen luopuminen omasta voitto-osuudestaan toisen 

yhtiömiehen hyväksi. (Lindholm 2016, 149–153.) 

Lahjavero lasketaan lahjan käyvän arvon mukaan, eli sen mukaan mikä olisi 

lahjan todennäköinen myyntihinta. Kiinteistöjen lahjoittamisessa tulee ottaa 

huomioon, että ne voi lahjoittaa vain kokonaan tai murto-osana, ei euromäärän 

mukaan. Lisäksi kiinteistön verotusarvoa ei voi käyttää käypänä arvona. Käyvän 

arvon määrittelemiseen voi käyttää esim. kiinteistönvälittäjän arviota tai 

vertaamalla viimeaikaisiin kauppoihin, joissa on myyty omaisuutta, joka on esim. 

laadultaan ja sijainniltaan rinnastettavissa lahjaan. (Verohallinto 2018b.) 

Alle 500 euron lahjavero maksetaan yhdessä erässä, suuremman erän voi 

maksaa kahdessa erässä. Yrityksen toiminnan jatkaja voi hakea korottomasti 

pidennystä maksuaikaan ennen verotuksen toimittamista. Tällöin vuosittaisia 

maksueriä voi tulla enintään kymmenen, kun vero on yhteensä vähintään 1 700 

euroa ja yhden erän suuruus vähintään 850 euroa. (Verohallinto 2016.) 

Kyseessä on liikkeen tai sen osan luovutus, kun toiminnallinen 

liiketoimintakokonaisuus luovutetaan liiketoiminnan jatkajalle, joka käyttää 

luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. 

Luovutuksen saajan täytyy välittömästi luovutuksen jälkeen rekisteröityä 

arvonlisäverovelvolliseksi, jos ei sitä vielä ole, jotta luovutus on verotonta. 

Verottomuus koskee vain tavaroita ja palveluja, joita jatkaja käyttää 

vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Muilta osin on kyse normaalista 

myynnistä, jota kohdellaan arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaan. 

(Kukkonen & Seppälä 2005; Murtomäki 2010, 108–111;  Salin 2015, 162–164; 

Verohallinto 2017a.) 

Luovutettuihin tavaroihin ja palveluihin liittyvät arvonlisäveroa koskevat oikeudet 

ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksen myötä seuraajalle, eli luovutuksen saajalle. 

Luovuttajan velvollisuutena on suorittaa vero ennen luovutusta tapahtuneista 

tavaran toimittamisista ja palvelun suorittamisista, kuten myös ennen luovutusta 

kertyneistä ennakkomaksuista. Luovuttajalla on myös veron vähennysoikeus 

koskien tavaroiden ja palvelujen hankintaa, jos vähennys on arvonlisäverolain 

mukaan kohdistettava ajankohtaan ennen luovutusta. (Kukkonen & Seppälä 

2005; Verohallinto 2011; Murtomäki 2010, 111.) 
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Arvonlisäverolain laskuja koskevia säännöksiä sovelletaan liiketoiminnan tai sen 

osan luovutuksessa, joten laskumerkintävaatimusten mukaiset tiedot tulee löytyä 

luovutuskirjasta. Luovutuskirjaan täytyy merkitä luovutuksen verottomuuden 

peruste. (Kukkonen & Seppälä 2005; Murtomäki 2010, 112.)  

Luovuttajan tulee antaa liiketoiminnan jatkajalle selvitykset mahdollisten 

luovutettavien kiinteistöjen osalta, kultakin kiinteistöltä erikseen. Tämä johtuu 

siitä, että kiinteistöjen tarkistusoikeus- ja velvollisuus siirtyvät luovutuksen 

yhteydessä. (Kukkonen & Seppälä 2005; Murtomäki 2010, 112.) 

Luovuttajan tulee myös antaa marginaaliverotusmenettelyyn kuuluvien 

tavaroiden (käytetyt tavarat sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineet) osalta selvitys 

niiden ostohinnoista niiltä osin kuin luovuttaja ei ole omassa verotuksessa 

pystynyt käyttämään ostohintoja hyväkseen, kuten myös selvitys 

marginaaliveromenettelyn olemassa olevista edellytyksistä (Kukkonen & 

Seppälä 2005; Murtomäki 2010, 112). 

3.2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei voi myydä tai luovuttaa yritystään yhtenäisenä 

yrityskokonaisuutena, koska liikkeen- tai ammatinharjoittajan liike ei ole 

yrittäjästä erillinen itsenäinen oikeushenkilö. Luovutuksensaajan katsotaan 

olevan luovuttajan elinkeinotoiminnan jatkaja, joten yksityinen 

elinkeinonharjoittaja voi luovuttaa elinkeinotoimintansa ja kaiken siihen kuuluvan 

omaisuuden, kunhan: 

• yrityskiinnitystä ei ole vahvistettu luovutuksensaajan omaisuuteen, 

• luovutuksen saava yritys on kaupparekisterissä ja  

• kolmen kuukauden sisällä luovutuksesta luovutuksensaaja tekee 

yrityskiinnitysrekisteriin ilmoituksen luovuttajan elinkeinotoiminnan 

jatkamisesta. (Patentti- ja rekisterihallitus 2014.) 

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnasta tulee laskea käypä arvo. 

Yleensä tämä tehdään substanssiarvon ja tuottoarvon perusteella, joka lasketaan 

liikkeen- ja ammatinharjoittajan luovutushetken varallisuuden mukaan. Liikkeen- 

ja ammatinharjoittajan elinkeinotoimintaan kuuluvista varoista vähennetään velat 
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tilikauden taseen mukaan. Jos velat ovat varoja suuremmat, substanssiarvo on 

nolla ja ylittävä määrä alentaa käypää arvoa.  (Lindholm 2016, 110–111.) 

3.2.2 Henkilöyhtiö 

Kun yhtiöosuutta luovutetaan, on mahdollista että sovelletaan sekä tuloverolakia 

että perintö- ja lahjaverolakia. Jos yhtiöosuus luovutetaan toiselle ilman 

vastiketta, voidaan joutua maksamaan lahjaveroa. Luovutuksen tarkoitus voi olla 

myös jotain muuta, esim. palkitseminen työsuhteessa, jolloin verotetaan 

tuloverolain mukaan. Verohallinto tekee ratkaisun näiden kahden välillä arvioiden 

kokonaisuutta ja ottaen huomioon järjestelyn ehdot ja olosuhteet. Jos siis haluaa 

verotuksen tuloverotuksen mukaan, kannattaa olla tarkkana verotusta tehdessä. 

(Varonen & Tuunala 2019.) 

Yhtiöosuuden käyvän arvon määrittämisessä ensin arvioidaan koko yhtiön arvo. 

Arvoa määritellessä otetaan huomioon se, jos yhtiöosuuden lahjoittajalla on 

velvoitteena maksaa takaisin yhtiölle ylisuuria yksityisottoja. Jos yhtiöllä on 

yhtiömiehelle maksettavia nostamattomia voittovaroja, määrä katsotaan yhtiön 

velaksi. (Varonen & Tuunala 2019.) 

Arvoa määritellessä huomio on yhtiöosuuden sisältävissä oikeuksissa. 

Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen sijoittama pääomapanos on hänen 

yhtiöosuutensa arvo. Kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen 

yhtiöosuuden arvo lasketaan vähentämällä koko yhtiön käyvästä arvosta 

äänettömien yhtiömiesten osuus. Loppuosa jaetaan vastuunalaisten 

yhtiömiesten osuuksien kesken. Avoimessa yhtiössä yksinkertaisesti yhtiön 

käypä arvo jaetaan yhtiömiesten osuuksien mukaan. Tämä pätee vain, jos 

yhtiömiesten yksityistilien saldot ovat suhteellisesti samat. Tämän takia käyvän 

arvon laskemisessa tarvitaan myös tiedot yhtiömiesten yksityistilien saldoista. 

Tarvitaan myös selvitys siitä, mitä luovutuksen yhteydessä sovitaan 

yksityistileistä (siirtyykö saldo yhtiöosuuden saajalle, jääkö luovuttaja 

yhtiömieheksi jne.). (Varonen & Tuunala 2019.) 

Kun lahjoitetaan henkilöyhtiön yhtiöosuus ja lahjoittaja on nostanut 

yksityisnostoja enemmän kuin oman osuutensa verran yhtiöltä ja yhtiön oma 
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pääoma on sen takia negatiivinen, lahjoittajalle tulee tuloveroseuraamuksia 

lahjoituksen takia (Lakari & Engblom 2016, 63).  

3.3 Purkaminen 

Yrityksen purkaminen on yksi yrityksen toiminnan lopettamiskeinoista. Yrityksen 

purkamisella tarkoitetaan sitä, että yrityksen toiminta lopetetaan kokonaan ja se 

lakkaa olemasta. Yritystoiminnan lopettamisesta ilmoitetaan Yritys- ja 

yhteisötietojärjestelmän sivuilta (ytj.fi) löytyvällä muutos- ja 

lopettamisilmoituksella. Samalla ilmoituksella tieto kulkeutuu Verohallinnon 

rekistereihin ja Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. (Verohallinto 

2019b; Verohallinto 2019c.) 

Arvonlisäverovelvollisuus päättyy joko liike- tai ammattitoiminnan päättyessä tai 

sitä aiemmin omasta hakemuksesta. Kun arvonlisäverovelvollisuus on päättynyt, 

arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa yrittäjälle jääneen liikeomaisuuden 

realisoinnista. Rekisteristä poistosta ilmoitetaan kirjallisella ilmoituksella. (Salin 

2015, 164; Verohallinto 2017a.)  

Arvonlisäveroilmoitus on tehtävä myös viimeiseltä verokaudelta. 

Elinkeinonharjoittaja ilmoittaa lopettamiskuukauden arvonlisäveroilmoituksessa 

hänen haltuunsa jäävän loppuvarastosta maksettavan veron. Loppuvarasto voi 

olla tavaroita tai palveluita. Veron laskemisessa käytetään oman käytön mukaisia 

säännöksiä. Loppuvaraston arvonlisäveron perusteena on jäljelle jääneen 

omaisuuden arvonlisäveroton hankintahinta tai sitä alempi arvolisävelvollisuuden 

päättymishetkellä oleva todennäköinen luovutushinta. Arvonlisäveroa ei tarvitse 

suorittaa omaisuudesta, josta aikanaan ei ole saanut vähentää arvonlisäveroa. 

Ostetuissa hyödykkeissä veron perusteella käytetään ostohintaa tai sitä alempaa 

todennäköistä luovutushintaa. Itse tuotettujen hyödykkeiden suhteen käytetään 

tuottamisen välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Kummassakin tapauksessa 

jätetään veron osuus pois perusteesta. Jos on itse maahantuonut tavaraa, niiden 

kanssa käytetään maahantuonnin yhteydessä vahvistettua veron 

laskentaperustetta. (Salin 2015, 164; Verohallinto 2017a.)  

Elinkeinonharjoittajan on suoritettava veroa mahdollisesti laskuttamatta tai 

kertymättä olevista myynneistä. Vastaavasti veron saa vähentää laskuttamatta 
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tai maksamatta olevista ostoista. Tämä riippuu siitä, onko verovelvollinen tehnyt 

verotustaan laskutus- tai maksuperusteen mukaan. (Verohallinto 2017a.) 

Toiminnan viimeiselle kuukaudelle kohdennetaan mahdolliset lopettamisen 

jälkeiset oikaisuerät (esim. alennukset, luottotappiot ja ostoihin kohdistuvat 

vuosialennukset). Toiminnan päätyttyä myös mahdollinen kiinteistöinvestointien 

vähennys tulee tarkistaa. (Verohallinto 2017a.) 

3.3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 

Elinkeinotoiminnan loppumisesta ilmoitetaan Verohallinnolle ja kaupparekisteriin. 

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti tai paperisena ytj.fi-sivuilta löytyvän 

lopettamisilmoituksen (Y6) avulla. Tiedot välittyvät kaikkiin rekistereihin yhdellä 

ilmoituksella. Ennen lopettamisilmoituksen tekemistä on hyvä tarkistaa yrityksen 

yrityskiinnitykset PRH:n Virre-palvelussa (www.virre.fi). Lopettamisilmoitusta ei 

voi tehdä ennen kuin yrityskiinnitykset on kuoletettu tai siirretty. 

Lopettamisilmoituksen tekeminen on maksutonta, ja se kannattaa tehdä 

viivyttelemättä. Lopettamisilmoituksen voi tehdä yksityinen elinkeinonharjoittaja 

tai tämän valtuuttama henkilö. Kun jättää lopettamisilmoituksen, yrityksen nimen 

(toiminimen) suoja päättyy. Lopettamisen jälkeen pitää säilyttää kirjanpito- ja 

tilinpäätösaineisto vähintään 10 vuoden ajan. (Salin 2015, 168; Patentti- ja 

rekisterihallitus 2018c; Verohallinto 2019c.) 

Elinkeinotoiminnasta annetaan toiminnan koko päättymisvuodelta veroilmoitus, 

johon ilmoitetaan myös toiminnan päättymisestä. Arvonlisäveroilmoitus ja muut 

oma-aloitteiset ilmoitukset tulee antaa kaikilta verokausilta rekisteröintien 

loppuun asti. Toimintaa lopettaessa kannattaa tarkistaa ennakkoveron määrä, 

jotta sitä ei tule maksettua liikaa tai liian vähän. (Verohallinto 2019c.) 

Kun liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnassa ei ole enää 

varallisuutta tai velkoja, elinkeinotoiminta katsotaan loppuneeksi. Varallisuudesta 

voi luopua joko myymällä tai siirtämällä se yksityisottona yrittäjän yksityiseen 

käyttöön. Toiminnan päätyttyä liikkeen- tai ammatinharjoittaja vastaa edelleen 

veloista henkilökohtaisesti. (Verohallinto 2019c.) 
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Toimintaa lopetettaessa yksityistalouteen siirtyvä omaisuuden arvo on 

elinkeinotoiminnassa verotettavaa tuloa. Täten tämän omaisuuden 

poistamattomat hankintamenot voi vähentää elinkeinotoiminnan verotuksessa. 

Näissä yksityisotoissa siirtyvä omaisuus arvostetaan alkuperäiseen 

hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 

(Verohallinto 2019a.) 

Kun liike- tai ammattitoiminta lopetetaan, aiempina verovuosina tehdyt varaukset 

purkautuvat ja käyttöomaisuudesta tehdyt liian suuret poistot tuloutuvat 

lopettamisvuoden veronalaiseksi elinkeinotuloksi. Ylipoistot palautuvat 

veronalaiseksi elinkeinotuloksi vain jos käyttöomaisuus siirtyy yksityistalouteen. 

(Salin 2015, 163; Verohallinto 2019a.)  

Lopettamisvuotena saatu yritystulo jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi kuten 

normaalistikin. Elinkeinotoimintaa lopetettaessa vahvistetut tappiot vähennetään 

pääomatuloista. (Salin 2015, 163; Verohallinto 2019a.) Liikkeen- tai 

ammatinharjoittaja voi vaatia tulontasausta suuren kertaluonteisen veronalaisen 

tulon takia. Tulontasauksesta löytyy lisää luvusta 3.1.3.1 Tulontasaus. 

Lopettamisilmoitus tulee tehdä, jottei omaisuuden myyntiin sovellettaisi 

elinkeinotulolakia, koska tällöin omaisuuden myynnistä syntyviä voittoja 

saatetaan verottaa ansiotulona. Lopettamisilmoituksen tekemisen jälkeen ja kun 

käyttöomaisuus on siirtynyt yrittäjän yksityiskäyttöön, luovutusvoitot verotetaan 

tuloverolain mukaan pääomatulona. (Salin 2015, 168.) 

3.3.2 Henkilöyhtiön purkaminen 

Henkilöyhtiön voi purkaa halutessaan selvitysmenettelyn avulla. Yhtiön voi 

purkaa myös ilman erillistä selvitysmenettelyä yhtiömiesten yksimielisellä 

päätöksellä. Yhtiö purkautuu myös, jos yhtiössä on vain yksi yhtiömies eikä 

määrä ole vuoden aikana noussut vähintään kahteen. (Lakari 2014, 121–122; 

Patentti- ja rekisterihallitus 2018a.)   

Jos yhtiö puretaan, se ei ole enää itsenäinen oikeushenkilö. Vaikka yhtiö olisi 

lopettanut toimintansa, se voi jatkaa olemassaoloaan, ellei sitä pureta. Pelkkä 

verovirastolle tehty ilmoitus lopettamisesta ja poistaminen verohallinnon 

rekisteristä ei lopeta yhtiön olemassaoloa. Yhtiön purkautumisesta huolimatta 
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velkojat pystyvät kohdistamaan vaatimuksensa vastuunalaisiin yhtiömiehiin.  

(Lakari 2014, 121–122.)  

Jokainen yhtiömies voi halutessaan sanoa yhtiösopimuksen irti. Irtisanomisaika 

on kuusi kuukautta, ellei yhtiösopimuksessa ole toisin määrätty. Tänä aikana 

muut yhtiömiehet saavat lainmukaisella lunastusmenettelyllä lunastaa 

irtisanoneen yhtiömiehen osuuden. (Lakari 2014, 122.) 

Muita perusteita yhtiön purkamiselle ovat:  

• yhtiömiehen joutuminen konkurssiin tai hänen yhtiöosuutensa 

ulosmittaaminen, 

• yhtiömies menehtyy eikä toiminnan jatkosta sovita, 

• yhtiön toimintaedellytykset lakkaavat (esim. yhtiömies on käyttäytynyt 

epäasiallisesti tai yhtiömiehen taloudelliset olosuhteet ovat muuttuneet 

olennaisesti) (Lakari 2014, 122). 

Kun henkilöyhtiö purkautuu, varat ja velat jaetaan yhtiösopimuksessa sovitulla 

tavalla tai siitä voidaan sopia purkutilanteessa. Ellei muuta sovita, menetellään 

avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain jakoperusteen mukaan. 

Ensisijaisesti avoimen yhtiön omaisuudella palautetaan yhtiömiesten jäljellä 

olevat panokset tai jaetaan panosten suuruuksien mukaisissa suhteissa. Yli- tai 

alijäämän jakamiseen käytetään voiton- ja tappionjakosäännöksiä. (Lakari 2014, 

123; Varonen & Tuunala 2019.)  

Kommandiittiyhtiössä äänettömät yhtiömiehet saavat panoksensa takaisin ensin 

ja loppuosa jakautuu vastuunalaisten yhtiömiesten kesken panosten suuruuksien 

mukaisissa suhteissa. Mahdollinen vajaus jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten 

kesken. (Varonen & Tuunala 2019.) 

On myös mahdollista, että kun henkilöyhtiöön jää vain yksi yhtiömies, hän jatkaa 

toimintaansa yksityisliikkeenä. Tällöin yhtiön kirjanpito jatkuu samoista 

tasearvioista. Henkilöyhtiö voi myydä toimintansa yksityishenkilölle. Myös joku 

osakkaista voi nostaa yhtiön varat yksityisottona ja jatkaa niillä yhtiön toimintaa. 

(Lakari 2014, 56, 123.) 
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Kun henkilöyhtiö purkautuu, verotuksen suhteen määrätään yhtymän 

omaisuudelle luovutushinta, samalla tavalla kuin silloin, kun omaisuutta otetaan 

yksityiskäyttöön. (Lakari 2014, 123–124).  

Henkilöyhtiössä yhtiön purkautuminen rinnastuu yhtiöosuuden myyntiin 

verotuksessa. Yhtiömiehelle voi syntyä purkautumisen takia luovutusvoittoa tai -

tappiota. Verotuksesta voi lukea luvusta 3.1.4.1 Yhtiöosuuden luovutuksen 

verotus. On huomioitava, että kun pääomasijoitusten, voitto-osuuksien ja 

vastattavaksi otetun velan yhteenlaskettu määrä on pienempi kuin yhtiömiehen 

yksityisotot, vastaavaksi otettu velka lisää yhtiöosuuden hankintamenoa. 

(Varonen & Tuunala 2019.) 

Jos yhtiö myy omaisuutensa ennen purkautumista, myynti verotetaan yhtiön 

tulona ja jaetaan yhtiömiehille tulo-osuuksina. Yhtiömiehet voivat ottaa 

omaisuuden itselleen myös yksityisottona. Muutoin yhtiössä oleva omaisuus 

siirtyy yhtiömiehille purkautumisen yhteydessä. (Varonen & Tuunala 2019.) 

Yhtiömiehen tuloverotuksessa yhtiön purkautumista käsitellään yhtiöosuuden 

luovutuksen tavoin. Siltä osin kuin yhtiömiehen jako-osuus ylittää yhtiöosuuden 

hankintamenon, syntyy veronalaista tuloa. Luovutusvoiton laskennassa 

purkautumisen jako-osan varojen käypä arvo on yhtiöosuuden luovutushintana. 

Hankintamenon ylittävää osaa vastaava määrä vähennetään luovutushinnasta, 

kun lasketaan yhtiöosuuden luovutusvoittoa. (Varonen & Tuunala 2019.)  

Yhtiön purkaminen ilmoitetaan kaupparekisteriin Y5-lomakkeella, jonka saa 

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sivuilta (ytj.fi). Purkamisilmoituksen tekeminen 

on maksutonta. Purkamisilmoituksen allekirjoittaa vähintään yksi avoimen yhtiön 

yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies. Allekirjoittajaksi käy 

myös valtakirjalla valtuutettu henkilö, jolloin valtakirja laitetaan liitteeksi. Prokura 

ei ole allekirjoittamista varten riittävä. Jos kaikki yhtiömiehet (tai valtakirjalla 

valtuutettu henkilö heidän puolestaan) eivät ole allekirjoittaneet 

purkamisilmoitusta, tarvitaan liitteeksi jonkinlainen selvitys siitä, että yhtiö on 

purettu. Selvitykseksi käy esim. yhtiön purkautumisesta tehty sopimus, jossa on 

kaikkien yhtiömiesten allekirjoitukset. (Patentti- ja rekisterihallitus 2018a.)  
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Ennen yhtiön purkautumisen merkitsemistä kaupparekisteriin yhtiön mahdolliset 

yrityskiinnitykset pitää kuolettaa tai siirtää toisen yrityksen vastattavaksi. Kun 

purkautumisilmoitus rekisteröidään kaupparekisteriin, sieltä poistetaan 

henkilöyhtiön tiedot. Myös yhtiön nimen (toiminimen) rekisteröintisuoja poistuu. 

(Patentti- ja rekisterihallitus 2018a.) 

Jos toinen elinkeinonharjoittaja on ottanut vastattavaksi yrityskiinnityksen ja tälle 

on luovutettu kyseinen elinkeinotoiminta kiinnityskelpoisine omaisuuksineen, 

PRH:lle voi tehdä yrityskiinnityksen siirtohakemuksen. Luovutuksensaajan on 

haettava siirtoa kolmen kuukauden sisällä siitä, kun luovutus on tapahtunut. 

Hakemuksen tarkemmat ohjeet löytyvät PRH:n sivuilta 

(https://www.prh.fi/fi/yrityskiinnitykset/ohjeita/vastattavaksi.html), ja sen liitteeksi 

tarvitsee mm. luovutuskirjan, alkuperäiset panttivelkakirjat ja niiden 

kiinnitystodistukset, kiinnityksen haltijoiden suostumukset siirrolle ja sopimus, 

jolla on sovittu kiinnitysten keskinäisistä etuoikeuksista. (Patentti- ja 

rekisterihallitus 2014.) 

3.3.2.1 Selvitystila 

Yhtiön selvityksessä on tarkoitus maksaa velat ja jakaa jäljelle jäävä omaisuus 

yhtiömiehille. Lähtökohtaisesti selvitysmiehinä ovat yhtiömiehet, mutta on 

mahdollista, että selvitysmies haetaan jopa alioikeudelta. Selvitysmiehen 

tehtävänä on hakea julkinen haaste yhtiön velkojille, realisoida tarvittava määrä 

yhtiön varallisuutta ja maksaa yhtiön velat tai varata niiden maksuun oikea 

rahamäärä. Loput varat jaetaan yhtiömiesten kesken. (Lakari 2014, 123.) 

Patentti- ja rekisterihallitukselle ilmoitetaan henkilöyhtiön asettamisesta 

selvitystilaan ja siitä, kuka toimii selvitysmiehenä. Tämä tehdään Y5-lomakkeella 

ja henkilötietolomakkeella, jotka löytyvät PRH:n sivuilta 

(https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/avoinyhtiojaky/lopettamisilmoitus/selvitys.ht

ml). Liitteeksi hakemukseen laitetaan kopio tai ote päätöksestä, jolla selvitysmies 

on asetettu, sekä kuitti käsittelymaksun maksamisesta (85 euron käsittelymaksu 

maksetaan etukäteen). Ilmoituksen voi allekirjoittaa selvitysmies tai valtakirjalla 

valtuutettu henkilö, jolloin liitteeksi laitetaan alkuperäinen valtakirja tai kopio siitä. 

Prokura ei ole riittävä allekirjoitusta varten. (Patentti- ja rekisterihallitus 2018b.)  
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Jos yhtiömiesten kesken ei toisin sovita, selvitysmies hakee julkisen haasteen 

yhtiön velkojille käräjäoikeudesta. Yhtiömies tai selvitysmies tekee 

purkautumisilmoituksen PRH:lle heti henkilöyhtiön omaisuuden jakamisen 

jälkeen tai kun yhtiö on muutoin purkautunut. Purkautumisilmoituksen tekeminen 

on maksutonta. (Patentti- ja rekisterihallitus 2018b.)  

3.4 Konkurssi 

Konkurssi on kokonaisvaltainen maksukyvyttömyysmenettely. Sen tarkoituksena 

on lopettaa maksukyvyttömän yrityksen toiminta ja jakaa jäljellä olevat varat 

velkojille. Konkurssipesässä olevat varat muutetaan rahaksi ja maksetaan 

velkoja niin paljon kuin rahaa riittää. (Bräysy 2013, 51; Könkkölä & Linna 2013, 

2-3; Linna 2015, 405.) 

Konkurssiin voidaan asettaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Luonnollinen 

henkilö tarkoittaa yksityishenkilöä tai yksityistä elinkeinon- tai 

ammatinharjoittajaa. Oikeushenkilöitä taas ovat yhteisöt (esim. henkilöyhtiö, 

osakeyhtiö, yhdistys ja osuuskunta), säätiöt ja muut oikeushenkilöt. 

Konkurssimenettelyssä on korkeat kustannukset, jonka takia useimmiten 

konkurssiin asetetaan yrityksiä. (Könkkölä & Linna 2013, 71–72; Linna 2015, 

404–406.) 

Konkurssia voi hakea velallinen itse tai velkoja. Jotta konkurssia voi hakea, 

velallisen täytyy olla maksukyvytön, jolloin velallinen ei kykene maksamaan 

erääntyviä velkojaan ja tämä maksukyvyttömyys ei ole tilapäistä. Velallisen 

hakiessa konkurssia riittää hänen oma ilmoituksensa maksukyvyttömyydestä. 

Velkojan hakiessa konkurssia tämän täytyy kyetä osoittamaan, että velallinen on 

maksukyvytön. Velkojalla tulee olla selvä saatava velalliselta, ja lisäksi velan 

pitää olla vakuudeton ja riittävän suuri määrältään. Jos saatava on määrältään 

hyvin pieni, konkurssimenettely on epätarkoituksenmukainen ja hyvän 

perintätavan vastainen, koska siitä saatava hyöty olisi konkurssin isojen 

kustannusten vuoksi liian pieni. Monesti velkojina ovat rahoittajat, verottaja ja 

tavarantoimittajat. (Könkkölä & Linna 2013, 80–81, 84–86, 90–92, 102–105, 126; 

Linna 2015, 405–406.) 
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Velkojan näyttötaakkaa helpottaa konkurssilain oletussäännöt. Kun joku 

säännöistä toteutuu, velallista pidetään maksukyvyttömänä. Nämä 

konkurssilakiin sisältyvät tunnusmerkit ”konkurssikypsyydestä” ovat: 

• velallinen itse ilmoittaa olevansa maksukyvytön, 

• velallinen on lakannut maksamasta laskujaan,  

• velallinen on todettu ulosotossa varattomaksi tai  

• velallinen on jättänyt konkurssiuhkaisen maksukehotuksen maksamatta. 

Oletussäännöistä huolimatta velallinen voi osoittaa maksukykyisyytensä. 

(Könkkölä & Linna 2013, 106–112; Linna 2015, 406.) 

Konkurssia haetaan käräjäoikeudelta kirjallisella hakemuksella. Velkojan 

hakiessa hakemuksesta tiedotetaan velalliselle, ja hänellä on mahdollisuus antaa 

kirjallinen lausuma. Jos hakemuksesta ei synny riitaa, se käsitellään kansliassa. 

Jos velallinen vastustaa konkurssiin hakemista, riitainen oikeudenkäynti 

käsitellään istunnossa. Joka tapauksessa tuomioistuin asettaa velallisen 

konkurssiin, jos lainmukaiset edellytykset täyttyvät. (Könkkölä & Linna 2013, 

120–121; Linna 2015, 407.) 

Konkurssi alkaa, kun tuomioistuin päätöksellään asettaa velallisen konkurssiin. 

Kun konkurssi asetetaan, velallinen ei saa enää päättää omaisuudestaan. Kaikki 

velat ja varallisuus, jonka voi ulosmitata, kuuluvat konkurssipesään, jota hallinnoi 

pesänhoitaja. Velallinen pystyy määräämään vain konkurssipesään 

kuulumattomasta omaisuudesta. Ainoastaan luonnollisen henkilön saama tulo ei 

konkurssin alkamisen jälkeen kuulu pesään, vaikka se onkin mahdollista 

ulosmitata myöhemmin. (Könkkölä & Linna 2013, 4, 155–157; Linna 2015, 405, 

408.) 

Konkurssi eräännyttää kaikki saatavat. Konkurssin ollessa vireillä käynnissä 

olevat ulosottoasiat keskeytyvät, mutta pysyvät vireillä, koska jos konkurssi 

raukeaa, ulosotto on kuitenkin mahdollista. Kun konkurssissa on luonnollinen 

henkilö, velallinen vastaa veloistaan konkurssin jälkeenkin niiltä osin kuin niitä ei 

ole suoritettu. Yhtiön ollessa konkurssissa velkavastuu ei jatku, koska konkurssin 

seurauksena on melkein aina yhtiön purkaminen. (Linna 2015, 405–406, 409.) 
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Konkurssimenettelyä hoitavat käräjäoikeus, pesänhoitaja, konkurssivelkojat ja 

konkurssiasiamies. Konkurssipesää hallinnoi pesänhoitaja ja konkurssivelkojat. 

Ylin päätösvalta on velkojilla velkojainkokouksen muodossa. Hallinnon toimintaa 

valvoo konkurssiasiamies. Pesänhoitaja hoitaa konkurssipesän juoksevan 

hallinnon. (Linna 2015, 410.) 

Tuomioistuin määrää pesänhoitajan, joka hoitaa konkurssipesän hallintoa ja 

jonka tehtävänä on konkurssipesän selvitys, sen omaisuuden myyminen ja 

varojen jakaminen velkojille. Pesänhoitaja laatii pesäluettelon ja sitä täydentävän 

velallisselvityksen. Pesäluetteloon merkitään pesän varallisuus sekä velallisen 

velat ja muut sitoumukset. Velallisselvityksestä käy ilmi velallisen toiminta, 

konkurssiin johtaneet syyt, kirjanpito, talouden hoito ja mahdollista lisätutkintaa 

vaativat asiat. Pesänhoitajan yksi tehtävistä on huolehtia kirjanpidon tekemisestä 

konkurssiin saakka ja tilinpäätöksen laatimisesta. Pesänhoitajan tulee olla 

velalliseen nähden riippumaton, tasapuolinen velkojien kesken ja muutoin 

kyvykäs hoitamaan tehtävänsä asianmukaisesti. Käytännössä pesänhoitaja on 

yleensä asianajaja. (Könkkölä & Linna 2013, 226–227, 266, 575–576, 653, 657–

658; Linna 2015, 407, 410–411.)  

Konkurssipesä selvitetään tehokkaasti, taloudellisesti ja joutuisasti loukkaamatta 

kenenkään oikeuksia. Pesänhoitaja toimii velkojien yhteistä etua tavoitellen. 

Velallista tulee kohdella asianmukaisesti, ja hänellä on yksityisyyden suoja. 

Pesänhoitajalla, velkojalla ja velkojatoimikunnan jäsenellä on 

salassapitovelvollisuus. (Könkkölä & Linna 2013, 485–488, 491.) 

Velallisella on myötävaikutusvelvollisuus, eli velallisen tulee edistää pesän 

selvitystä ja konkurssin tarkoitusperien toteutumista sekä omilla toimillaan että 

omasta aloitteestaan aktiivisesti. Jos velallinen laiminlyö velvollisuutensa eikä 

pesänhoitaja sen takia voi hoitaa tehtäväänsä, tämä voi johtaa pakkokeinojen 

käyttöön. Konkurssioikeudessa voidaan määrätä uhkasakko tai tarvittaessa 

painostusvankeutta, kunnes velallinen täyttää velvollisuutensa. (Könkkölä & 

Linna 2013, 523–525, 551–554; Linna 2015 411–412.) 

On yleistä, etteivät konkurssipesän varat riitä edes konkurssista aiheutuvien 

kustannusten maksuun. Jos kukaan velkojista ei halua vastata kustannuksista, 

konkurssi raukeaa. Konkurssi raukeaa myös, jos velkojille tuleva kertymä on liian 
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vähäinen. Tuomioistuin voi myös käynnistää julkisselvityksen, jolla selvitetään 

väärinkäytöksiä ja ehkäistään talousrikollisuutta ja harmaata taloutta. Jos 

konkurssi raukeaa, ulosottomiehelle ilmoitetaan, että omaisuus voidaan 

ulosmitata sen sijaan, että omaisuus siirtyisi takaisin velalliselle. (Könkkölä & 

Linna 2013, 126, 286, 295; Linna 2015, 404, 413.) 

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriin merkitään konkurssia koskevat tiedot 

(tiedot poistetaan kolmen vuoden kuluttua raukeamisesta tai lopputilityksestä). 

Myös luottotietorekisteriin merkitään samat tiedot luonnollisesta henkilöstä tai 

yrityksestä maksuhäiriötietona (tiedot poistuvat viiden vuoden päästä konkurssin 

alkamisesta). (Könkkölä & Linna 2013, 572.) 

Konkurssipesä voi päättää jatkaa liiketoimintaa. Silloin yritetään säilyttää 

yrityksen arvo myyntiä varten tai hyödyntää varannot ja resurssit, joita vielä on 

jäljellä. On myös mahdollista, että toimintaa jatketaan entisten omistajien kanssa, 

jolloin toimintaa yritetään tervehdyttää yrityssaneerausmenettelyn avulla. 

(Könkkölä & Linna 2013, 4.) 

Konkurssihakemuksen tehnyt velkoja ja velallinen voivat yhdessä hakea 

konkurssin perumista. Myös velallinen voi itse hakea oman hakemuksensa 

perumista. (Könkkölä & Linna 2013, 282–283.) 

On mahdollista, että velallisen ja velkojien välillä päästään sovintoon. Sovinto on 

yleensä yksinkertaisempi, nopeampi ja edullisempi lopputulos molemmille 

osapuolille. Sovinnossa konkurssisaatavien ehdot uudelleenjärjestellään 

sopimuksen perusteella. Useimmiten velkojat antavat osan velasta anteeksi ja 

sopimuksesta riippuen velallisen liiketoiminta voi jatkua. (Könkkölä & Linna 2013, 

299–301.) 

Kun lopputilitys on hyväksytty, kaikille velkojille määritetään jako-osuus. 

Konkurssin päätyttyä joudutaan joskus tekemään jälkiselvitys. Luonnollisen 

henkilön velkavastuu jatkuu konkurssin jälkeenkin niiden velkojen osalta, jotka 

jäävät maksamatta. Konkurssi eräännyttää kaikki velat, ja sen takia konkurssin 

hakemisella voidaan jopa ehkäistä lisävelkaantumista. Luonnollisen henkilön 

konkurssin alkamisen jälkeen saamaa omaisuutta on mahdollista periä 

ulosotossa. (Könkkölä & Linna 2013, 80–83, 269–271.) 
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3.4.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 

Patentti- ja rekisterihallituksen hallinnoimaan kaupparekisteriin merkitään 

automaattisesti tieto yksityisen elinkeinonharjoittajan konkurssiin liittyvistä 

tiedoista. Merkintä tehdään siis yksityisen elinkeinonharjoittajan asettamisesta 

konkurssiin, kuten myös konkurssin peruuntumisesta, raukeamisesta, 

kumoamisesta tai lopputilityksen hyväksymisestä. Konkurssimenettelyn 

loppuessa tai rauetessa yksityistä elinkeinonharjoittajaa ei automaattisesti 

poisteta kaupparekisteristä, vaan hänen pitää tehdä lopettamisilmoitus, jos hän 

on päättänyt yritystoimintansa. (Patentti- ja rekisterihallitus 2017b.)  

3.4.2 Henkilöyhtiö 

On mahdollista asettaa avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö itsenäisesti konkurssiin. 

Jos velkoja ei saa saataviaan yhtiön konkurssista, niitä voi vaatia myös suoraan 

yhtiömieheltä. Yhtiön konkurssi yleensä johtaakin myös yhtiömiehen konkurssiin. 

Nämä konkurssit ovat erilliset, ja velkoja voi vaatia jako-osuutta yhtiömiehen 

konkurssissa sille osalle, jota ei saa yhtiön konkurssista. (Villa 2018, 162.) 

Kun avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö itse hakeutuu konkurssiin, tähän täytyy olla 

kaikkien yhtiömiesten suostumus. Hakemuksen voi tehdä vain yksikin yhtiömies, 

koska hänellä on oikeus edustaa yhtiötä. Konkurssihakemukseen on liitettävä 

yleisluontoinen selvitys omaisuudesta, tieto velkojien määrästä ja luettelo, josta 

löytyy suurimmat velkojat ja näiden yhteystiedot. Konkurssihakemuksen voi 

toimittaa henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, postitse tai sähköisesti. 

(Könkkölä & Linna 2013, 125.) 

Jos yhtiömies menee konkurssiin, muut yhtiömiehet tai yhtiömiehen 

konkurssipesä voivat vaatia yhtiön purkamista. Konkurssissa oleva yhtiömies ei 

voi sitä vaatia, koska hän ei enää hallitse konkurssipesään kuuluvaa 

omaisuuttaan. Purkaminen ei ole pakollista, koska halutessaan voidaan sopia 

yhtiön toiminnan jatkumisesta. Silloin riippuu yhtiömiehen ja konkurssipesän 

yhteisestä päätöksestä, missä laajuudessa konkurssissa oleva yhtiömies jatkaa 

toimivaltaansa yhtiön sisällä. Tällöin ei ole välttämätöntä ilmoittaa yhtiömiehen 

konkurssista kaupparekisteriin, mutta yhtiömiehen edustamisoikeuden 

puuttuminen pitää ilmoittaa. (Villa 2018, 174–175.) 
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Kommandiittiyhtiön ollessa kyseessä äänetön yhtiömies ei ole vastuussa yhtiön 

veloista, mutta menettää panoksen, jonka on sijoittanut yhtiöön. 

Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies sen sijaan on vastuussa veloista, 

ja menettely on sama kuin avoimen yhtiön yhtiömiehen kanssa. Sen sijaan jos 

kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies ei ole suorittanut yhtiöpanosta, velkojat 

voivat vaatia panoksen suorittamista. (Villa 2018, 63, 163.) 

Jos konkurssin päätteeksi hyväksytyn lopputilityksen jälkeen yhtiöön ei ole jäänyt 

omaisuutta, henkilöyhtiö katsotaan automaattisesti purkautuneeksi ilman erillistä 

ilmoitusta. Purkamisilmoitus tulee kuitenkin tehdä, jos henkilöyhtiö on purettu 

konkurssin rauettua. (Patentti- ja rekisterihallitus 2017a.) 

3.5 Luopumismuodon valinta ja lopettamisen ajoittaminen 

Monet tekijät vaikuttavat yrityksestä luopumismuodon valintaan. Purkaminen on 

käytännössä ainoa vaihtoehto, kun yritykselle ei löydy ostajaa. Jos toiminnalle 

löytyy jatkaja, pitää pohtia luovutuksen vastikkeellisuutta ja miettiä sitä, 

tarvitseeko ja haluaako yrittäjä rahaa. Kauppa voi olla ainakin osittain 

vastikkeellinen, mutta yritys on mahdollista lahjoittaa ilman vastiketta tai myydä 

alennuksella. Luopujan verotuksen kannalta on merkitystä myös sillä, kuinka 

monessa erässä yritys luovutetaan, koska sen voi toteuttaa yhdellä kertaa tai 

vaiheittain. (Lakari 2014, 15.) 

Aikataulun laatiminen on tärkeää. On mahdollista, että yrityksestä luopuja 

opastaa uuden yrittäjän liiketoiminnan alkuun, ja tähän on hyvä varata tarpeeksi 

aikaa. Myös tässä tapauksessa sovitaan korvauksesta ja asiaan liittyvistä 

veroasioista. Yleensä myyjälle maksetaan palkkaa yritykselle 

työskentelemisestä, jolloin kertyy ansiotuloa pääomatulon sijaan. (Lakari 2014, 

15.) 

Yrityksestä luopumisessa olennaisinta on tietää se, mikä on haluttu lopputulos. 

Kun tavoite on tiedossa, aletaan suunnittelemaan, miten minimoidaan verotus. 

On siis järkevää olla tietoinen veroseuraamuksista, mutta niiden perusteella ei 

kannata valita lopullista luopumisen muotoa. Joskus käytännön sujuvuus ja itse 

kokonaisuus on tärkeämpää kuin verohyödyn tavoittelu. (Lakari 2014, 16.) 



43 

 

Myös luovutuksensaajan tavoitteilla on merkitystä. Joskus ostaja haluaa vain 

osan yrityksestä, jolloin päädytään myymään tuo tietty osa itse yrityksen 

jäädessä edelleen myyjälle. Tällöin yrityksen voi esim. purkaa erikseen. 

Tällaisessa tilanteessa kannattaa miettiä sitä, onko parempi myydä osa 

yrityksestä ja purkaa loput vai etsiä ostajaa, joka ostaa koko yrityksen. (Lakari 

2014, 16.) 

Myös luovutuksen rahoitusta on pohdittava. Luovutuksensaajan tulee voida 

rahoittaa joko yrityksen kauppahinta tai hänelle määrättävät lahjaverot. On 

olemassa erilaisia apuyhtiöjärjestelyitä, joista kannattaa ottaa selvää. (Lakari 

2014, 16.)  
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4 POHDINTA 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia ohjeena yritystoiminnan lopettamista 

harkitsevalle yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai henkilöyhtiölle. Tavoitteena oli 

saada selville mitä yrityksen eri lopettamistavat ovat, mikä on parhain 

lopettamisen tapa missäkin tilanteessa ja miten se toteutetaan. 

Yrityksen voi myydä eri tavoilla riippuen siitä, mikä on myynnin kohteena. 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja myy elinkeinotoimintaansa kuuluvaa omaisuutta. 

Myös henkilöyhtiö voi tehdä näin ja sen jälkeen purkaa yhtiön tai jättää sen 

lepäämään. Yksi tai useampi yhtiömies voi myydä oman yhtiöosuutensa.  

Jos ei halua myydä, omaisuuden tai yhtiöosuuden voi lahjoittaa tai myydä 

lahjaluonteisena kauppana. Verotus riippuu paljon siitä, onko luovutuksensaaja 

elinkeinotoiminnan jatkaja. 

Toiminnan voi lopettaa myös purkamalla. Ennen purkamista liikeomaisuutta voi 

halutessaan myydä tai lahjoittaa. Yrittäjä voi siirtää yksityisottona varat 

yrityksestä omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä ennen elinkeinotoiminnan 

päättymistä. 

Jos yrittäjä tai yritys ei pysty maksamaan velkojaan, se voi joutua tai hakeutua 

konkurssiin, jolloin koko elinkeinotoiminnan hallinta omaisuuksineen siirtyy 

konkurssipesän haltuun. Omaisuus realisoidaan ja varat jaetaan velkojien 

kesken. 

Verosuunnittelu on tärkeää, jotta verotus tulee tehtyä tehokkaimmalla, itselle 

edullisimmalla tavalla ja välttyy mahdollisilta veroseuraamuksilta. Joskus 

yritystoiminnan lopettamisen sujuvuus on tärkeämpää kuin liian vaivan 

näkeminen verotuksen suhteen. Lopettamisen suunnittelemiseen kannattaa 

panostaa, oli sitten tavoitteena myydä, purkaa tai lahjoittaa yritystoiminta. 

Yrityskaupassa on tärkeää tehdä sopimukset huolella ja miettiä ehdot tarkkaan. 

On tärkeää tehdä tarvittavat ilmoitukset Verohallinnolle ja PRH:lle ja viedä 

yritystoiminnan lopettaminen loppuun asti, jotta ei vahingossa jäisi johonkin 

rekisteriin turhaan roikkumaan. Tärkeää on myös tehdä ilmoitukset ja tarvittavat 

maksut ajoissa. 
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Yritystoiminnan lopettamisen syyt vaihtelevat laidasta laitaan, ja aina 

lopettamismuodon valintaan ei ole vaihtoehtoja: yrittäjä sairastuu tai jää 

eläkkeelle, jatkajaa tai ostajaa ei löydy. Aina kaikkeen ei voi varautua etukäteen, 

ja vaikka varautuisikin, kaikki ei välttämättä mene suunnitelmien mukaan. 

Etukäteen varautumalla voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä ongelmia ja helpottaa 

omistajanvaihdosta.  

Aika paljon ohjeen teksteistä pätee sekä yksityiseen elinkeinonharjoittajaan että 

henkilöyhtiöön, koska ne ovat loppujen lopuksi hyvin samankaltaisia. Myynti ja 

purkaminen liittyvät myös toisiinsa. Yrityksen voi purkaa myynnin päätteeksi tai 

ilman. Tulontasausta voi käyttää sekä myynnin että purkamisen yhteydessä.  

Konkurssi ei ole ikinä tavoiteltavaa yritystoiminnan kannalta, mutta se oli siltikin 

opinnäytetyössä mukana yhtenä lopettamisen muotona. Jos pelkää konkurssin 

jonain päivänä olevan mahdollista ja vaikka ei pelkäisikään, on hyvä tietää, mitä 

konkurssi tarkoittaa. Sitä silmällä pitäen tulevaisuuteen varautuminen ja 

ennakkotoimet ovat vain merkittävämpiä.  

Tuoreimpia kirjallisia lähteitä oli välillä hankala saada, mutta sähköisiä lähteitä 

löytyi helpommin. Varsinkin verotukseen liittyvät tekstit olivat aika raskaita ja 

yritinkin selittää ne tässä opinnäytetyössä mahdollisimman yksinkertaisesti. Yritin 

muutenkin tehdä opinnäytetyöstä helppolukuisen ja selkeän. Opinnäytetyöhön 

olisi tullut syvyyttä jos olisin esimerkiksi haastatellut yritystoiminnan lopettaneita 

ja lisännyt mukaan heidän kokemuksiaan. Ehkä heillä olisi myös tullut hyviä 

vinkkejä yrityksen lopettamiseen liittyen. Olisin myös voinut tehdä opinnäytetyön 

lisäksi oppaan, johon olisin liittänyt esimerkiksi muistilistoja, vinkkejä ja 

lukuvinkkejä. 

Opinnäytetyön sisältö on tällä hetkellä ajan tasalla, mutta esimerkiksi 

verotukseen liittyvät asiat voivat muuttua. Yrittäjän kannattaa tarkastaa ne 

Verohallinnon tai Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.  

Ainakin yrityksen myyminen on niin laaja aihe, että siitä voisi helposti kirjoittaa 

oman ohjeensa. Opinnäytetyössä ei käsitelty osuuskauppaa tai osakeyhtiötä, 

joten myös niistä pystyisi kirjoittamaan omat ohjeensa. Opinnäytetyössä ei 

myöskään käsitelty yritysmuodon muuttamista ja muita yritysjärjestelyitä, jotka 
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ovat myös laajoja aiheita. Varsinkin osakeyhtiöön liittyy useita erilaisia 

yritysjärjestelyitä. Yksi mielenkiintoinen tutkimusaihe voisi olla ottaa selvää, mitä 

syitä yritystoiminnan lopettamiseen on.  
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