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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö toteutetaan Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueelle. Organisaatio 

toimii maaseutuhallinnon paikallisena viranomaisyksikkönä, jonka toimialaan kuuluvat 

kansallisiin ja EU:n maataloustukiin, eläintenpitäjärekisteriin, tukioikeusrekisteriin, 

hukkakauralakiin, riistavahinkoihin, maatalouden luopumistukeen, investointirahoituksiin 

sekä maaseudun kehittämiseen liittyvä lainsäädäntö. Yhteistoiminta-alueeseen on liitetty 

Jämsän, Keuruun, Petäjäveden, Kuhmoisen, Multian, Mänttä-Vilppulan, Virtain sekä 

Ruoveden alueet. (Keuruu, 2020) Maaseutupäällikkönä, sekä opinnäytetyön 

tilaajaorganisaation edustajana toimi Marjukka Kautto. Opinnäytetyön tekijä on suorittanut 

asiantuntijaharjoittelun kyseisessä organisaatiossa. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää maatilan omistussuhteita ja verotusta 

kuolemantapauksissa. Työssä pyritään tutkimaan eri mahdollisuudet perikunnan purkuun ja 

maatalousyrittäjien mahdollisuudet varautua ennalta äkillisiin kuolemantapauksiin. 

Opinnäytetyö suoritetaan tutkimuspohjaisena kirjoitusmallina. Tutkimuksen pääasiallisina 

lähteinä toimivat Suomen perintölainsäädäntö eli perintökaari, ProAgrian 

maatalousasiantuntijat, verohallinto, sekä aiheesta kirjoitetut lukuisat eri uutiset ja julkaisut. 

Tässä opinnäytetyössä käydään läpi perunkirjoitus ja tutkitaan maatalousyrittäjän 

mahdollisuudet jatkaa tilaa perunkirjoituksen jälkeen. Lisäksi tutkitaan perinnönjaon 

lainsäädäntöä ja eri testamenttien mahdollisuuksia, sekä niiden verotusta. Työssä myös 

selvitetään maatalousyrittäjän mahdollisuudet varautua ennalta maatilaansa koskettaviin, 

yllättäviin kuolemantapauksiin.  

Tutkimukseen kuuluu oleellisena osana avoin kysely maatalousyrittäjille, jolla kartoitetaan 

tuottajien varautumisen nykytilaa. Tutkimuksella pyritään myös saamaan tuottajia 

huomioimaan mahdolliset uhkaavat ongelmat yritystensä tulevaisuudessa. Kysely on 

julkaistu avoimena nettilinkkinä sosiaalisessa mediassa. 
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2 TAUSTAA 

”Jos mitään ei ole sovittu, maatilan kuuluminen kuolinpesään aiheuttaa usein ongelmia, 

joista selviytyminen on erityisen vaikeata myös siksi, että lainsäädäntö asiassa on 

puutteellista ja oikeudelliset neuvot usein ristiriitaisia.” (Arikkala, 2020, MTK Päälakimies) 

Vaikka yrittäjän saappaat pysähtyisivät lopullisesti, maatiloilla työt eivät voi pysähtyä. Jos 

tilalla on eläimiä, tulee ne hoitaa ja ruokkia päivittäin, olosuhteista tai säätilasta riippumatta. 

Viljat tulee puida, eikä kylvöjä voi lykätä. Yllättäviä onnettomuuksia voi käydä kesken 

vilkkaimman työsesongin, eikä apuvoimia ole saatavilla seuraavaksi päiväksi.  

Vaikka tilalla olisi useampi perheenjäsen tai työntekijä, yksittäiset asiat voivat silti olla 

pääosin vain yhden ihmisen hallussa. Yhtäkkinen tapaturma yrittäjälle saattaa jättääkin tilan 

muun työväen yllättäviin ongelmiin. Koneita ei välttämättä osatakkaan käyttää, tai kontaktit 

viranomaisiin ja esimerkiksi kauppiaisiin ei ole selvillä. Usein maatilojen velvoitteet 

jakautuvat vielä isännän ja emännän omiin rooleihin. Tällöin muistiinpanot, suunnitelmat ja 

laskelmat voivat olla täysin vain toisen yrittäjäparin osapuolen päässä. Pahimmassa 

tapauksessa maatilan toiminta voi halvaantua kriisitilanteissa kokonaan. 

Yhteisen maatilayrityksen jatkaminen läheisen menetyksen jälkeen on henkisesti raskasta ja 

maatilan pyöritykseen kuuluu usein maatalouden lisäksi myös tilalla asuminen. Tilan väen 

täytyy pitää huolta maatalouden lisäksi myös esimerkiksi talon lämmityksestä, remonteista, 

laskuista ja pihapiiristä. 

Maatilan pyörittäminen perikuntana, eli kuolinpesän osakkaiden omistamana, on 

äärimmäisen kankeaa, varsinkin jos asioista ei ole kaikkien osakkaiden kesken yhtenäistä 

mielipidettä.  

Vaikka kyseessä olisi suhteellisen pieni maatila, asioista kannattaisi keskustella perheen 

kesken, sillä usein perunkirjoituksessa saattaa nousta esiin hankalia ja riitaa aiheuttavia 

asioita. Yleinen harhaluulo esimerkiksi on, että vainajan puoliso perii automaattisesti 

vähintään puolet omaisuudesta avioliiton kautta. (Mäkipere, 2020) 
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Tässä opinnäytetyössä perehdytään maatilan jatkamiseen yrittäjän menehtymisen jälkeen. 

Opinnäytetyössä käydään läpi keskeiset nimikkeet, kuolinpesän muodostuminen ja sen 

purkamiseen liittyvät vaiheet. Opinnäytetyön tavoitteena on auttaa ymmärtämään 

maatalousyrittäjän poismenoon liittyvää byrokratiaa. Opinnäytetyössä myös neuvotaan 

maatiloja hankalien perikuntien tai perinnönjakojen välttämiseksi. 

3 PERUNKIRJOITUS 

Perunkirjoituksen tarkoitus on tulevaa pesänjakoa varten luetella kaikki vainajan hallussa 

olleet varannot sekä velat. Perintövero muodostetaan perunkirjoituksen perusteella. 

Perunkirjoitus tulisi tehdä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta, mutta tähän 

saa tarvittaessa anottua lisäaikaa. (Heininen, n.d.) 

Perunkirjoituksen toimeenpanijana toimii kuolinpesään kuuluva henkilö, pesänhoitaja tai 

vainajan määräämä testamenttinsa hoitaja (Eskelinen, 2019). 

Maatalouden perunkirjoitukset olisi hyvä teettää maatalouteen perehtyneillä lakimiehillä tai 

asiantuntijoilla maatalouteen liittyvän omaisuuden arvioinnin helpottamiseksi. 

4 KUOLINPESÄN MUODOSTUMINEN JA HALLINTO 

Henkilön kuoltua hänen hallussaan ollutta velkaa ja omaisuutta kutsutaan kuolinpesäksi. 

Kuolinpesää hallinnoi ja edustaa kuolinpesän osakkaat vainajan omaisuuden jakoon saakka. 

Osakkaina kuolinpesässä on vainajan perilliset, leski, sekä mahdolliset yleistestamentin 

saajat. Kuolinpesän osakkaisiin viitataan usein puhekielessä perikuntana. (Suomi.fi, 2019) 

4.1 Osakkaat 

Kuolinpesä on erillinen ja verovelvollinen, kuolinpesän osakkaiden muodostama yhtymä. 

Kuolinpesän purkamiselle ei ole aikarajaa. (Eskelinen, 2019) Kuolinpesään kuuluu vainajan 

lapset, leski sekä mahdolliset yleistestamentinsaajat. Leski voidaan kuitenkin sulkea 

avioehtosopimuksella kuolinpesästä. (Ryynänen, 2018) 
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Kuolinpesän tulee olla yksimielinen kaikkien osakkaiden kesken. Tämä voi tuoda 

tulevaisuuden päätöksenteossa haasteita, mikäli maataloutta jatketaan kuolinpesänä 

pidempään. 

4.2 Hallinto 

Kaikilla kuolinpesän osakkailla on yhteisvastuu ja hallinto. Päätöksenteon tulee olla 

kuolinpesässä yksimielistä. (Heininen, n.d.) Maatalouden hallintaoikeus voidaan siirtää 

yhdelle henkilölle kaikkien kuolinpesän osakkaiden kirjoittamalla valtakirjalla. Kuolinpesä voi 

kokonaisuutena olla tuenhakija, mutta yhden osakkaan tulee olla tilan pääasiallinen 

tuenhakija. (Eskelinen, 2019) Kuolinpesästä syntyy yhtymä osituksessa, jos kuolinpesän 

osakkaat päättävät jatkaa maataloustoimintaa yhteisesti (Verohallinto, 2013-b). 

 

Eloonjäänyt puoliso saa pitää vainajan jäämistön jakamattomana hallussaan rintaperillisen 

vaatimaan perinnönjakoon saakka, ellei testamentissa toisin määrätä (Perintökaari 40/1965). 

Lesken tulee huolehtia omaisuudesta ja siihen liittyvistä kuluista. Hallintaoikeuttaan 

käyttävää leskeä myös verotetaan puolisonsa jakamattomasta omaisuudesta ja sen tuotosta. 

(perukirjanetissa.fi, n.d. -b) 

4.3 Verotus 

Maatalouden jatkajalla on mahdollisuus hakea perintöveroon sukupolvenvaihtohuojennusta. 

Kuolinpesän purkamiselle ei ole aikarajaa, jolloin osakkaat voivat kuolinpesän kautta 

ilmoittaa yhdessä jatkavansa maatalouden toimintaa. 

 

 Jos mitään tietoa tulevasta osituksesta tai perinnönjaosta ei ole, eikä suunnitelmien 

toteuttamiselle ole olemassa nopeaa aikataulua, huojennus lasketaan lukemalla jokaisen 

perikunnan jäsenen perintöosuuteen vain hänen laskennallinen osuutensa maatilasta. Tällä 

on vaikutusta huojennuksen määrään ja siksi tilalla tulisi pohtia myös perinnönjaon 

suorittamista. Silloin huojennuksen määrä voitaisiin laskea jaossa tulevaan, perillisen 

todelliseen maatilan osuuteen. 
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Huojennusta ei voi soveltaa hallintaoikeuden alaiseen maatilaan tai sen osaan, mutta 

asuinrakennuksen hallintaoikeudella voi käyttää huojennuksen soveltamista 

asuinrakennukseen. 

 

Alaikäiset perilliset pystyvät myös jatkamaan maataloustoimintaa yksin tai muiden perillisten 

kanssa ja heille voidaan myöntää perintöveron huojennus. (Verohallinto, 2017 -d) 

4.3.1 Kuolinpesän verotus 

Toisin kuin maatalousyhtymää, kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena 

määrittelemätön aika. Erillistä verovelvollista kuolinpesän osakasta ei veroteta kuolinpesän 

tuloista. Jos vainaja oli yksityinen elinkeinotoiminnan harjoittaja, kuolinpesää verotetaan 

erillisenä elimenä kolme vuotta, jonka jälkeen verotus toteutetaan maatalousyhtymän 

nimissä. (Pohjois-savon MTK, 2019) 

Maatalousyrittäjäksi eli maataloudenharjoittajaksi luetaan itsenäiset maa- ja metsätaloutta 

harjoittavat yrittäjät, ja toimintaa yhdessä harjoittavat puolisot sekä kuolinpesät. (Yritys- ja 

yhteisötietojärjestelmä, n.d.) 

Yksityiseen elinkeinonharjoittajaan taas viitataan usein puhekielessä toiminimenä tai 

toiminimiyrittäjänä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja pyörittää liiketoimintaa omissa 

nimissään ja itsenäisesti omaan lukuunsa. (Yrityksen-perustaminen.net, n.d.) 

4.3.2 Lesken verotus 

Jos lesken yksityisessä omistuksessa on jotain yhteiseen maatalouteen käytettävää 

omaisuutta, hän voi muodostaa kuolinpesän kanssa yhtymän. Yhtymä jatkaa lesken ja 

vainajan muodostamaa maataloutta. Jos avioparilla on ollut keskinäinen 

hallintaoikeustestamentti, leski voi ilmoittaa hallintaoikeudestaan ja tällöin maataloudesta 

myös verotetaan leskeä. (Verohallinto, 2013-b) 
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4.4 Velvoitteet ja maataloustuet 

Kuolinpesää velvoittavat samat sopimukset kuin vainajaa. Maataloudessa tämä siis koskee 

esimerkiksi peltojen vuokrasopimuksia, sitoumusehtoja ja analyysien päivittämistä. Maatilan 

tukiasioissa neuvoa voi kysyä paikallisesta maataloustoimistosta. Maataloustoimistoon tulisi 

ilmoittaa maatilan muuttuminen perikunnan omistamaksi. 

 

Tukihaussa ilmoitettua kasvia ei kuitenkaan ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen 

tilanteen vuoksi tarvitse kylvää. Ylivoimaisesta esteestä tulee ilmoittaa viranomaiselle ja 

tarvittavat todisteet tulee toimittaa viidentoista työpäivän kuluessa siitä kun todisteiden 

toimittaminen on mahdollista. (Ruokavirasto, 2019) 

 

Peltojen tukioikeudet tulee siirtää vainajalta kuolinpesän osakkaille. Tukioikeuksien siirtojen 

allekirjoitusoikeuden voi siirtää yhdelle kuolinpesän osakkaalle yksilöidyllä valtakirjalla. 

Peltojen tukioikeudet ovat tuotannosta irrallisia, eivätkä ole liitettyinä pinta-alaan. 

Valtakirjat kannattaa merkitä toistaiseksi voimassa oleviksi 

4.5 Pankkiasiat, palkanmaksut ja laskut 

Perunkirjoitusta varten kaikki vainajan hallussa olevat pankkitilit jäädytetään. Tämä koskee 

myös yhteisiä tilejä. Suositeltavaa olisikin, että yhteisen tilin osakkailla olisi myös omat tilit, 

joilta varoja siirretään yhteiseen käyttöön. (Heininen, n.d.) Ennen perunkirjoitusta vainajan 

nimissä olevat laskut tulisi maksaa konttorilla. Mukaan laskujen maksuun tarvitaan 

virkatodistus osakkuudesta kuolinpesään. Perunkirjoituksen jälkeen tulisi täyttää valtakirja, 

jolla valtuutetaan yksi tai useampi osakas kuolinpesän hoitajaksi. (OP, n.d.) 

Mikäli kuolinpesällä on liiketoimintaa, tulisi sen valtuuttaa yksi osakas hoitamaan asiointia 

viranomaisten kanssa. Kuolinpesän kaikki asiointi voidaan hoitaa sähköisesti. Sähköiseen 

asiointiin voi käyttää 2020 eteenpäin Suomi.fi-tunnistusta ja Katso–palvelua vuoden 2020 

loppuun. Molemmat ovat väestötietoviraston ylläpitämiä. Näillä kuolinpesä voi ilmoittaa 

sähköisesti esimerkiksi tuloveroilmoitukset ja palkanmaksut verovirastoon. Kuolinpesä 

kuitenkin tarvitsee sähköiseen asiointiin Y-tunnuksen. Sitä voi hakea Patentti- ja 

rekisterihallituksen sivuilta. (Rimmi, 2020) 
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5 PERINTÖKAARI JA KUOLINPESÄN PURKU 

Kuolinpesän selvityksen jälkeen kaikilla osakkailla on oikeus pesänjaon vaatimiseen. 

Omaisuudelle on suoritettava ensin ositus, jos vainaja on ollut naimisissa. (Perintökaari 

40/1965) Osituksen ja perinnönjaon termit sekoittuvat usein. Osituksessa suoritetaan ero 

perillisten saamalle ja lesken saamalle omaisuudelle. Ositusta ei tarvita, jos puolisoilla on 

ollut avio-oikeuden kumoava avioehto toistensa omaisuuteen. Perinnönjako taas tehdään 

perunkirjoituksen jälkeen, tai lesken mahdollisen hallintaoikeuden päättyessä. 

Perinnönjaossa kuolinpesän varat velkojen jälkeen jaetaan kaikkien osakkaiden kesken. Kuka 

tahansa osakas voi vaatia perinnönjakoa, jolloin kuolinpesälle valtuutetaan pesänjakaja, joko 

osakkaiden osoittamana tai riitatilanteissa oikeuden määräämänä. (perunkirjanetissa.fi, n.d.) 

Eloonjäänyt puoliso saa pitää jakamattomana hallussaan pariskunnan yhteisenä pidetyn 

kodin irtaimistoineen, jollei leskellä ole muuta kotina pidettävää asuntoa. (Perintökaari 

40/1965) 

Jos osakas on alaikäinen, tulee hänelle määrätä perinnönjakoa ja perunkirjoitusta koskeviin 

asioihin edunvalvoja, mikäli lain mukaan se on esimerkiksi lapsen ja huoltajan välisen 

eturistiriidan vuoksi tarpeellista. (oikeus.fi, 2013) 

Perintökaareen luvussa 25 on kirjattu maatilaa koskevia erikoissäännöksiä. Soveltuvalla 

maatilan jatkajalla on oikeus vaatia elinkelpoisen maatilan, tai maatilan osan, sisällytystä 

irtaimistoineen ja jakamattomana hänen osuuteensa. Mikäli halukkaita jatkajia on useampi, 

katsotaan parhaat ammatilliset edellytykset omaava etusijalle. (Perintökaari 40/1965) 

5.1 Sukupolvenvaihdos 

Perinnönjako ja ositus tulee tehdä ennen sukupolvenvaihdosta. Jos kuolinpesänä on 

harjoitettu maa- ja/tai metsätaloutta, kauppoja voidaan alkaa suunnitella vaikka heti tämän 

jälkeen. (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, 2018) 

Kuolinpesä voi saada verohuojennuksen myydessään maatilan, mutta maatilan osuutta 

myydessä huojennusta ei tule. Jatkaja saa sukupolvenvaihdossa verohuojennuksen. 
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Metsätilalla sukupolvenvaihdoksen verohuojennuksen voi saada vain, jos tilalla harjoitetaan 

myös maataloutta. (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, 2018) 

5.2 Maatalousyhtymä 

Osituksen jälkeen leskestä ja kuolinpesästä muodostuu maatalousyhtymä, mikäli 

maataloutta päätetään jatkaa yhteisesti (Verohallinto, 2013-b).  

 

Yhtymän varallisuus jakautuu yhtymän osakkaille perintöosuuden mukaisesti. Lesken osuus, 

ilman avioehtoa, on puolet yhtymästä. Jos yksi kuolinpesän osakas haluaa lunastaa tilan 

itselleen jatkaakseen maataloutta, kannattaa pesä muuttaa ensin maatalousyhtymäksi 

ennen osakkaiden välistä kaupantekoa. (ProAgria Etelä-Pohjanmaa, 2019) 

 

5.3 Avio-oikeuden vaikutukset 

Avioliitossa kumpaisellakin puolisolla on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Vainajan omaisuus 

jaetaan osituksella puoliksi elossa olevan puolison ja rintaperillisten kesken. Avio-oikeutta ei 

kuitenkaan ole testamentilla tai avioehdolla muualle määrättyyn omaisuuteen. (Avioliittolaki 

234/1929) 

Kuitenkin avioparin omaisuus jaetaan tasan tällä tavalla vain siinä tapauksessa, kun leskelle 

kuuluu vähemmän omaisuutta kuin vainajalle. Jos kuitenkin lesken omaisuus on suurempi 

kuin kuolleen puolison, on eloonjääneellä puolisolla oikeus pitää oma omaisuutensa 

itsellään. (oikeus.fi, n.d. -b) 

6 MAATALOUSYRITTÄJÄN TÄRKEÄT ASIAKIRJAT JA VARAUTUMISEN KEINOT 

Varautumisella tarkoitetaan normaalioloista poikkeavien vaaratilanteiden ennaltaehkäisyä ja 

toiminnan riskien läpikäyntiä. Varautumisen tavoitteena on mahdollistaa tehokas toiminta 

normaaliolojen ulkopuolella, sekä kartoittaa mahdolliset tarvittavat poikkeustilanteiden 

toimenpiteet. (Turvallisuuskomitea, n.d.) 
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6.1 Varautumissuunnitelma 

Maatilojen olisi suotavaa tehdä vuosittain päivitettävä, oman tilan kirjallinen 

varautumissuunnitelma kriisitilanteisiin. Varautumissuunnitelmasta tulisi löytyä 

hätätilanteiden varalta tärkeimmät puhelinnumerot, rahaliikenne ja käyttöohjeet. 

Tilakeskuksesta kannattaisi olla olemassa myös kartta, johon on merkattu esimerkiksi tontille 

kaivetut kaapelit ja viemärit. Varautumissuunnitelman tulisi aina olla tilakohtainen ja 

mieluiten asiantuntijan opastuksella tehty. 

Varsinkin suuremman kokoluokan maatilojen tulisi käydä läpi tilan riskienhallinta mieluiten 

asiantuntijan opastuksella. Riskienhallinnan kartoituksessa käydään läpi tilan vaaralliset 

paikat, työturvallisuusriskit ja toiminnan uhat. Apua kriisienhallinnan ja 

varautumissuunnitelmien tekoon saa esimerkiksi ProAgrian asiantuntijoilta. 

6.2 Testamentti 

Testamentti on asiakirja, jolla henkilö voi määrätä kuolemansa jälkeisestä omaisuutensa 

jaosta. Testamenttiasiakirja on laadittava kirjallisena ja mieluiten yhteistyössä asiantuntijan 

kanssa. Testamentista tulee löytyä testamentin tekijän nimi, henkilötunnus, ammatti, osoite 

ja allekirjoitus. Testamentti vaatii kaksi todistajaa, mutta lähisukulaiset ja testamentin saaja 

ovat esteellisiä. (Suomi.fi, 2019) Maatilan testamenttia laatiessa kannattaa mainita erikseen 

myös tilan kalusto ja rakennukset. Yleensä puolisoita suositellaan tekemään keskinäinen 

testamentti toistensa omaisuuteen. Avopuolisoille testamentti on ainoa tapa periä toistensa 

omaisuus.  

Testamentin saaja joutuu maksamaan peritystä omaisuudestaan perintöveroa. Maatalouden 

jatkaja saa kuitenkin verohuojennuksen. 

6.2.1 Omistusoikeustestamentti 

Testamentin saajalle tulee täysi omistusoikeus testamentissa mainittuun omaisuuteen. 

Omistusoikeustestamenttia laadittaessa kannattaa kuitenkin muistaa perijälle tuleva 

perintöveron määrä. (Sivula S, n.d.) 
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6.2.2 Erityistestamentti 

Erityistestamentilla voidaan määrätä tietystä vainajan omaisuudesta, kuten rahasummasta 

tai osakkeesta. Erityistestamentin saaja ei ole kuolinpesän osakas, eikä hänellä ole 

päätösvaltaa kuolinpesän asioihin. (Sivula S, n.d.) 

6.2.3 Keskinäinen testamentti 

Yrittäjäparin suositellaan tehtävän keskinäinen hallintaoikeustestamentti. Tällöin 

perinnönjaossa lapsille siirtyy perintöverovelvollisuuksineen vainajan omaisuus, mutta 

leskelle jää omaisuuteen hallintaoikeus. Hallintaoikeudellaan leski voi jatkaa tilanpitoa 

normaaliin tapaan, jollei rintaperillisten lakiosista tule vaatimusta. (Airikkala R, n.d.) 

 Jos leski pidättää hallintaoikeutensa, rajatun käyttöoikeuden vuoksi rintaperilliset saavat 

vähennystä lahjaveroon (Verohallinto, 2018-d). Hallintaoikeustestamentissa tulee kuitenkin 

muistaa, että leski ei saa myydä omaisuutta ilman rintaperillisten lupaa. 

6.2.4 Lakiosuus ja tasinko 

Mikäli omaisuus on testamentilla tai muulla laillisella syyllä osoitettu muualle, rintaperillisillä 

sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on kuitenkin oikeus vaatia lakiosaa vainajan 

omaisuudesta. Lakiosan määrä on puolet perimisjärjestyksen mukaan jaettavan 

perintöosuuden arvosta. (Perintökaari, 40/1965) 

Avio-oikeuden alaisien omaisuuden säästöjen erotus tasataan osituksessa. Omaisuuden 

säästöt tarkoittavat varallisuutta, mistä on vähennetty mahdolliset velat. Tällöin suuremmat 

säästöt omistava aviopuoliso luovuttaa omaisuudestaan tasinkoa, jolloin säästöt 

omaisuudessa ovat molemmilla aviopuolisoilla yhtäläiset. Lesken halukkuus vedota tasinko-

oikeuteensa tulee selvittää ennen perintöverotusta. Jos kuitenkin vainajan avio-oikeuden 

alainen säästö on pienempi kuin lesken omaisuus, on leskellä oikeus kieltäytyä antamasta 

tasinkoa ensin kuolleen puolison perillisille. Tällöin vainajan varallisuuden säästöt verotetaan 

perillisillä. (Verohallinto, 2016-a) 

 



11 

 

6.3 Edunvalvontavaltakirja 

Edunvalvontavaltakirja astuu voimaan tilanteissa, joissa puoliso on sairauden tai vanhuuden 

vuoksi oikeustoimikyvytön. Valtakirjassa toinen osapuoli valtuutetaan huolehtimaan kaikista 

taloudellisista asioista valtuutetun puolesta tilanteen niin vaatiessa. (Airikkala, 2020) 

6.4 Muut huomioitavat asiat 

Modernissa maataloustuotannossa olisi hyvä pitää kirjallisia ohjeita ja muistiinpanoja liittyen 

esimerkiksi tuotantoeläinten ruokintamääriin, lannoituksiin, investointeihin tai 

tulevaisuuden viljelysuunnitelmiin. Tämä helpottaa huomattavasti maatalouden käytännön 

töiden sulavaa jatkamista. 

Sähköisiin palvelujärjestelmiin olisi hyvä olla vähintään kahdella ihmisellä käyttöoikeudet, 

jotta tukihakemukset tulee suoritettua pääsääntöisestä tuenhakijasta riippumatta. (ProAgria, 

2020-b) 

Puolison kuollessa vainajan varannot selvitetään perunkirjoitusta varten. Tämä tarkoittaa 

myös sitä, että pariskunnan yhteiset tilit jäädytetään perunkirjoitukseen saakka. 

Suositeltavaa olisikin, että puolisoilla olisi myös omat tilit, joilta siirretään varoja yhteiselle 

käyttötilille. (Heininen R, n.d.) Tilan rahaliikenteestä olisi myös hyvä olla perehdytystä 

useammalla kuin yhdellä tilallisella. 

Maatalousyrittäjällä on vastuulla myös asuintalon ja tuotantorakennusten ylläpito. 

Taloudessa olisi hyvä käydä perheen kesken läpi esimerkiksi lämmityksen 

toimintaperiaatteet. 

Maatalousyrityksessä olisi hyvä selvittää alueen muiden lähitilallisten ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa avunannon mahdollisuudet kriisitilanteissa.  
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7 SIJAISAPU JA TUEN PAIKAT 

7.1 Sijaisapu 

Lääkärin todistamaan yhtäjaksoiseen, tai vähäisin keskeytyksin jatkuneeseen 

työkyvyttömyyteen on maatalousyrittäjällä oikeus saada sijaisapua enintään 300 päivän 

ajaksi, paitsi jos yrittäjä on kyseisenä ajanjaksona hakenut sairaseläkettä, tai sijaisavun 

tarpeen päättyminen jo aikaisemmin on ilmeistä.  

Sijaisapuun oikeutetun maatalousyrittäjän menehtyessä voi yritystoiminnan järjestelyyn 

saada 60 päivää sijaisapua. (ProAgria, 2011) 

7.2 Lakisääteinen tuki 

Lakisääteistä sosiaaliturvaa maa- ja metsätalousyrittäjille ja heidän perheelleen hoitaa 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA). Työajan MATA-tapaturmavakuutus on yrittäjällä 

pakollisen MYEL–eläkevakuutuksen kanssa automaattinen. Vakuutus kuitenkin korvaa vain 

suoraan maataloustyössä aiheutuneet tapaturmat. Se ei kata esimerkiksi maatilan 

asuinrakennusten kunnostustöitä. MATA–vakuutusta voi kuitenkin täydentää lisämaksulla 

kattamaan laajemmin maatilan tapaturmat ja vahingot. (Lähitapiola, n.d.) 

7.3 Henkisen tuen paikat 

Maatilan omistajanvaihdokseen ja viljelysuunnitelmiin liittyvissä asioissa kannattaa 

hyödyntää maatalouden asiantuntijoita, kuten ProAgrian neuvontapalveluita. ProAgrian 

sivuilta voi myös ladata oppaan maatalouden kriisitilanteisiin.  

Henkistä tukea viljelijälle voi saada esimerkiksi Melan Välitä viljelijästä -projektin kautta. 

Tärkeää olisikin, ettei viljelijän perhe jää yksin mahdollisten ongelmien kasaantuessa. 

Henkisen tuen yhteystiedot kannattaakin merkitä esimerkiksi tilan 

varautumissuunnitelmaan. 
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8 KYSELY 

Opinnäytetyöhöni liittyi avoimen nettilinkin kautta julkaistu kysely maatalousyrittäjille 

kriisitilanteisiin varautumisesta. Kysely suoritettiin täysin anonyymisti ja sitä jaettiin 

kahdessa eri maataloustuottajille suunnatussa Facebook-ryhmässä. 

8.1 Toteutus 

Kysely toteutettiin Webpropol-sovelluksella. Valitsin kyseisen sovelluksen sen 

helppokäyttöisyyden ja ammattimaisuuden perusteella. Sovelluksella oli myös helppo 

seurata ja vertailla vastauksia. Kysely julkaistiin avoimena linkkinä ”MAAJUSSIT” sekä 

”maajussit.” Facebook-ryhmiin. Kyselyyn vastaamisen pystyi tekemään myös mobiililaitteilla.  

Ongelma sosiaalisen median hyödyntämisestä kyselyn jakoväylänä oli Facebookin nopea 

uuden sisällön määrä. Käyttäjä saa päivän aikana useita uusia julkaisuja seinälleen, jolloin 

kysely hukkuu muutamassa päivässä uusien julkaisujen alle. Oletin, että kyselyn 

toteuttaminen netissä ja jakaminen sosiaalisessa mediassa vähentäisi vanhempien ihmisten 

tavoitettavuutta, mutta toisaalta lisäisi huomattavasti vastaajien määrää ja nuorempien 

ikäpolvien vastauksia. 

Kysely suunniteltiin julkaistavaksi maatalouden suurimpien sesonkiaikojen ulkopuolella, jotta 

mahdollisimman usealla viljelijällä olisi aikaa vastata. Tuloksien tutkimisen ja vertailun 

kannalta vastauksia toivottiin monipuolisesti eri tuotantoalojen ja ikäpolvien yrittäjiltä.  

Vahvuutena kyselylle oli sen tärkeä aihe, joka herätti helposti mielenkiintoa. Koronavirus oli 

kuitenkin keväällä saanut useat tilat jo miettimään varautumistaan, joten suorittaessani 

kyselyä seuraavana syksynä, aihe oli jo ehkä joillekin menettänyt suurinta mielenkiintoaan. 

Kyselyn suunnittelu ja julkaisu oli ajoitettu elo-marraskuulle, jolloin joulukuu jäisi aikaa 

tulosten analysointiin. Opinnäytetyösopimus Keuruun kaupungin kanssa on sovittu 

helmikuulle 2021 asti. 

Kyselyä julkistettiin syyskuun 7. päivä Facebookin ”MAAJUSSIT” sekä ”maajussit.”-ryhmien 

kautta. Myöhäiseksi venynyt puintisesonki aiheutti pientä päällekkäisyyttä julkaisun kanssa.  
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8.2 Sisältö 

Kysely sisältää 18 kysymystä. Alun kysymyksillä selvitettiin vastaajan ikä, perhesuhteet, 

asuinpaikka, tilakoko ja tuotantosuunta.  

Vastaajan perustietojen jälkeen kyselyssä siirryttiin selvittämään vastaajan konkreettiset 

tilakohtaiset toimet varautumiseen. Vastaajalta kysyttiin muun muassa mahdollisia 

testamentteja, toimintaohjeita ja varautumissuunnitelmia. Vastaajalta kysyttiin myös hänen 

omaa arviotaan tilan valmiudesta varautua kriiseihin.  

Viimeisinä kysyttiin, kuinka paljon asiasta on keskusteltu yrittäjän tilalla ja onko vastaajalla 

kokemuksia läheisensä vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Kyselyn 

loppuun jätettiin vielä mahdollisuus aiheen vapaalle kommentoinnille. 

8.3 Tavoitteet ja oletuksia tuloksista 

Tutkimuksella pyrittiin selvittämään maatalousyrittäjien varautuminen äkillisiin 

kuolemantapauksiin, sekä muihin yrittäjän terveyttä koskeviin kriisitilanteisiin. Kyselyllä 

haluttiin myös saada maatalousyrittäjät pohtimaan tilansa kriisinsietokykyä. Tutkimuksessa 

pyrittiin ottamaan huomioon kaikki ikäpolvet ja tuotantomallit. Kysely pyrittiin pitämään 

mahdollisimman yksinkertaisena ja kompaktina monivalintana, jotta vastaaja ei turhautuisi 

kesken kaiken. 

Oletusarvo on, että suurten tilojen varautuminen olisi paremmalla tolalla kuin pienempien. 

Suuremmilla tiloilla yrittäjän työpanos painottuu useimmiten ohjaukseen ja suunnitteluun, 

kun taas 1-2 henkilön tiloilla yrittäjän kontolle jää myös suurin osa fyysisestä työstä. 

Nykyaikainen suuri maatila voi olla myös osakeyhtiö, jolloin vastuu on jaettuna useammalle 

maatilan toimijalle. Tällöin yrittäjän vastuulle kuuluu enemmän yrityksen rahavirtojen 

tarkkailua ja kokonaisuuksien hahmottamista. 

Nuorempien ja vanhempien tuottajien välisessä vertailussa oletusarvona on, että 

vanhemmat olisivat iän myötä tehneet enemmän testamentteja ja pohtineet omaa 

haavoittuvuuttaan.  
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8.4 Mahdolliset heikkoudet kyselyssä 

Heikkouksina kyselyssä oli sen melko saarnamaiseksi muodostunut malli. Kysely sisälsi paljon 

”Onko tehty?” -mallin kysymyksiä ohjeista ja suunnitelmista. Näiden tärkeys mitä 

luultavimmin tiedostetaan, mutta niiden tekemistä on lykätty, todennäköisesti liiallisen 

kiireen vuoksi. Tällöin vastaajia voi alkaa ärsyttämään tekemättömistä asioista 

muistuttaminen, ja vastaaminen jätetään kesken. 

Vastausmääriin saattoi myös vaikuttaa vakava aihe. Sosiaalinen media on usein sisällöltään 

nopeasti kulutettavaa ja käyttäjä hakee sieltä useimmiten positiivista sisältöä. 

Kyselyn heikkoutena voi olla myös, miten siinä on pyritty ottamaan huomioon kaikki 

tilamallit. Varautuminen kuitenkin tulisi suunnitella aina tilakohtaisesti, jolloin kyselyn 

ehdotetut varautumiskeinot saattavat vaikuttaa helposti ympäripyöreiltä ja hyödyttömiltä 

omalle tilalle. Esimerkiksi varautumissuunnitelman teko pienelle viljatilalle voi tuntua 

liioittelulta, jos perheeseen kuuluu vaikka yksi viljelytaitoinen lapsi. 

Vastausmääriin saattoi vaikuttaa viljelijöitäkin keväällä uhanneen koronaviruksen 

seuraukset. Keväällä tilojen varautumissuunnitelmat ja niiden tekeminen saivat paljon 

huomiota ja tällöin oma kyselyni saattoi vaikuttaa asiaan perehtyneille jo vanhan toistolta. 

9 KYSELYN TULOKSET 

9.1 Yrittäjien vastaukset 

Vastausmäärä oli aiheen vakavuuteen suhteutettuna onnistunut ja lähes kaikki vastaajat 

olivat reagoineet jokaiseen kysymykseen. Facebookin käyttö kyselyn jakamiseen kuitenkin 

aiheutti sen, että vastausmäärät vähenivät selvästi jo muutamassa päivässä julkaisun 

jälkeen.  

Vastauksien hajonta esimerkiksi liikevaihdon kohdalla oli hyvä ja vastauksia tuli jokaisesta 

annetusta kokoluokasta. Vastaajia saatiin lopulta yhteensä 86 kappaletta. Vastausmäärä ei 
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kuitenkaan riitä suorien johtopäätösten tekemiseen, vaan toimii enemmän suuntaa 

antavana. 

 

Kuva 1. Vastaajien ikäjakauma 

 

Ikäjakauma vastauksissa yllätti positiivisesti ja vastauksia saatiin tasaisesti melkein joka 

ikäluokasta. Ainoastaan yli 56-vuotiaiden määrä vastaajissa jäi vähäiseksi. Tämä oli 

oletettavissa johtuen kyselyn jaosta sosiaalisen median kautta, jossa vanhempi väestö on 

heikosti edustettuna. 

18-25
20 %

26-35
29 %36-45

27 %

46-55
20 %

56-65
4 %

66+
0 %

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+



17 

 

Kuva 2. Vastaajien tuotantosuunnat. 

 

Tuotantosuunnan kohdalla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto ja vastauksia saatiin 

yhteensä 159. Keskiarvoinen vastaaja valitsi annetuista vaihtoehdoista siis kaksi. Suosituin 

vastaus oli oletetusti kasvintuotanto. Viljanviljely on yleistä muun ulkopuolisen työn lisänä. 

Muodostunut kaavio vastaa omaa oletustani Suomen maatalouden rakenteesta 

tuotantosuuntien suhteen. Vaikka vastauksia saatiinkin lähes joka tuotantosuunnan 

edustajalta, on kaikkia vastauksia hankala suoraan verrata keskenään, sillä esimerkiksi 

lammastiloja on edustanut vastaajista vain yksi.  

 

Kasvintuotanto/Erikoi
skasvintuotanto; 

50,00%

Maidontuotanto; 
31,00%

Metsätalous; 22,00%

Lihakarjatalous; 
20,00%

Urakointi; 15,00%

Kokoaikatyö muualla; 
13%

Muu yritys maatilan 
lisäksi; 12%

Sikatalous; 5%

Osa-aikatyö muualla; 
5%

Broilerintuotanto/Mu
nintakanala; 3%

Tilatuotteiden 
suoramyynti; 2%

Hevostalous; 2%

Puutarhatalous; 2%

Lammastalous; 1%

Muu; 1%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Kasvintuotanto/Erikoiskasvintuotanto

Maidontuotanto

Metsätalous

Lihakarjatalous

Urakointi

Kokoaikatyö muualla

Muu yritys maatilan lisäksi

Sikatalous

Osa-aikatyö muualla

Broilerintuotanto/Munintakanala

Tilatuotteiden suoramyynti

Hevostalous

Puutarhatalous

Lammastalous

Muu



18 

 

Kuva 3. Vastaajien asuinpaikat. 

 

Vastaajalta kysyttiin myös hänen asuinpaikkaansa. Eniten vastauksia tuli oletetusti Länsi- ja 

Etelä-Suomesta, missä sijaitsee myös Suomen maatalouskeskittymät. 

 

 

 

Neljäntenä kysyttiin vastaajaan perherakennetta. Tarkoituksena oli vertailla keskenään 

esimerkiksi yksin asuvien yrittäjien ja useamman sukupolven, tai sisaruksien voimin pyörivien 
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maatilojen vastauksia. Kysymyksessä erityistä mielenkiintoa kohdistui alle 18-vuotiaiden 

lasten vanhempien vastauksille. Tämä johtuu lainsäädännöstä, missä alle 18-vuotiaille 

perinnönsaajille tulee määrätä edunvalvoja eturistiriitatilanteissa. 

  

Kuva 5. Vastaajien tilan työntekijöiden määrä. 

Viidentenä yrittäjiltä kysyttiin montako henkilöä heidän maatilansa työllistää vakituisesti. 

Suurimmilla työllistäjillä työaikaa menee enemmän työntekijöiden ohjaukseen. Lähes 80 % 

vastaajien tiloista työllisti yhdestä kahteen työntekijää. Sesonkiaikoina tilojen työntekijöiden 

määrä voi kuitenkin vaihdella. 
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Kaavio 6. Tilojen liikevaihto. 

Vastanneiden maatalousyrittäjien tilakokoa selvitettiin liikevaihdon kautta 

Tilan liikevaihdon määrällä voidaan myös alustavasti hahmottaa yrittäjän työnkuvaa. 

Esimerkiksi voidaan olettaa, että yli miljoonan euron liikevaihdolla aikaa kuluu enemmän 

toimistotyöhön ja rahavirtojen hallitsemiseen. Samoin voidaan alustavasti olettaa, että alle 

50 000 euron liikevaihdolla maatalousyrittäjällä on myös muita tulonlähteitä viljelyn lisäksi. 

Annetut vastausvaihtoehdot olivat hajonnaltaan onnistuneet, koska vastauksia saatiin 

tasaisesti joka vaihtoehdosta, suurimman prosenttimäärän ollessa 32. Yli 600 000 euron 

liikevaihdon omaavien maatilojen vastausmäärät jäivät alle kymmeneen prosenttiin. Tämä ei 

ollut kuitenkaan yllätys suurten tilojen ollessa vielä suhteellisen harvinaisia Suomessa. 

Kuusi prosenttia vastaajista ei halunneet, tai osanneet kertoa liikevaihtoaan.  
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Yli miljoona; 3%

En tiedä/ En halua 
kertoa; 6%

Alle 50 000 Yli 50 000 Yli 100 000

Yli 200 000 Yli 400 000 Yli 600 000

Yli 800 000 Yli miljoona En tiedä/ En halua kertoa
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Kaavio 7. Yrittäjien oma arvio kriisitilanteisiin varautumisesta. 

Seitsemäntenä yrittäjiä pyydettiin arvioimaan heidän varautumistaan mahdollisiin 

kriisitilanteisiin asteikolla 1-5, viiden ollessa paras mahdollinen. Positiivinen yllätys oli, että 

34 % vastaajista arvioi oman varautumisensa hyväksi tai melko hyväksi. Heikoksi tai melko 

heikoksi arveli tilanteensa vastaajista melkein viidennes ja lähes puolet vastaajista arvioi 

varautumisensa kohtalaiseksi. 

 

Kaavio 8. Löytyykö tiloilta kirjalliset varautumissuunnitelmat. 

Kahdeksantena yrittäjiltä kysyttiin, onko tilalle luotu kirjallista varautumissuunnitelmaa 

mahdollisiin kriisitilanteisiin. Kyselyssä oli myös liitteenä esimerkki maatalouden 

varautumissuunnitelmasta. Varautumissuunnitelman oli teettänyt omalle tilalleen vain 29 % 

vastaajista. 

Heikko; 2,00%
Melko heikko; 

16,00%

Kohtalainen; 48,00%

Melko hyvä; 29,00%

Hyvä; 5,00%

Heikko Melko heikko Kohtalainen Melko hyvä Hyvä

Kyllä; 29,00%

Ei; 71,00%

Kyllä Ei
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Kaavio 9. Löytyykö tiloilta kirjalliset työohjeet. 

 

Yhdeksäntenä kysymyksenä oli, pitävätkö viljelijät töistään kirjallisia työohjeita. Tähän laitoin 

kolme vastausvaihtoehtoa, jotta kyselystä saataisiin rajattua vastaajat, jotka eivät kokeneet 

asiaa tarpeelliseksi omalle tilalleen. Eniten mielenkiintoa herätti vastaajat, jotka myöntävät 

puutteen, mutta eivät vielä ole tehneet ohjeita. Näitä vastaajista oli 29 %. Kuitenkin 

vastaajista 42 % oli tehnyt kirjalliset ohjeet. 

 

Kaavio 10. Löytyykö tiloilta kirjalliset käyttöohjeet oleellisimpiin maatalouden laitteisiin. 

Kymmenes kysymys oli, löytyykö yrittäjältä toiminnan kannalta oleellisimmista laitteista 

kirjalliset käyttöohjeet. Kirjalliset käyttöohjeet vaikuttavat myös pienemmillä tiloilla 

toiminnan varmistamiseen. Yli puolet vastauksista oli myöntyviä. 

Kyllä; 42,00%

En, mutta pitäisi; 
29,00%

En ole kokenut 
tarpeelliseksi; 

29,00%

Kyllä En, mutta pitäisi En ole kokenut tarpeelliseksi

Kyllä; 58,00%

Ei; 42,00%

Kyllä Ei
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Kaavio 11. Onko tilalle nimitetty varahenkilö. 

Yrittäjiltä kysyttiin, onko heille nimitetty varahenkilöä mahdollisiin henkilökohtaisiin 

kriisitilanteisiin. Tiloilla olisi hyvä olla ainakin yksi nimitetty varahenkilö, joka ymmärtäisi 

paremmin tilan työvaiheista ja toiminnasta. Varahenkilönä voi toimia oma täysi-ikäinen lapsi 

tai tuttu viljelijä. 59 % vastaajista ei ollut nimittänyt tilalleen varahenkilöä. 

 

Kaavio 12. Onko tiloilla kartoitettu riskienhallinta. 

Riskienhallinta tarkoittaa tilan toiminnan uhkien kartoittamista ja niiden kehittämistä. 

Riskienhallinnan kartoitus olisi hyvä aina tehdä asiantuntijan opastuksella. Vastaajista vain 

alle viidesosa oli tehnyt tilalleen kartoituksen. Alhainen prosentti myöntävissä vastauksissa 

Kyllä; 41,00%

Ei; 59,00%

Kyllä Ei

Kyllä; 18,00%

Ei; 82,00%

Kyllä Ei
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oli oletettua, sillä tilan riskien kartoitus vaatii rahaa, aikaa ja paperitöitä. Usein viljelijä 

luottaa mieluummin omaan arviointikykyynsä  kalliin asiantuntijan sijaan. 

 

Kaavio 13. Onko yrittäjä tehnyt testamentin. 

Kysymyksessä kolmetoista kysyttiin, onko yrittäjä tehnyt testamentin. 59 % vastaajista ei 

ollut tehnyt testamenttia. Erityistä mielenkiintoa herätti nuorten ja vanhojen viljelijöiden 

vastauksien vertailu, mutta testamenttien teossa ei lopulta havaittu huomattavaa eroa 

ryhmien välillä. Alle 36-vuotiaista vastaajista testamentin on tehnyt 36 % ja yli 45-vuotiaista 

vastaajista 38 %.  

 

 

 

Kyllä; 41,00%

En; 59,00%

Kyllä En

Kyllä; 48,00%
Ei; 52,00%

Kyllä Ei

Kaavio 14. Onko tilalla ollut voimakasta investointia. 
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Seuraavana viljelijöiltä kysyttiin, onko tilalla ollut voimakasta investointia. Kysymykseen 

lisättiin jatkokysymys investoinnin kohteesta, jotta saataisiin rajattua pois esimerkiksi 

konehankinnat ja keskityttyä eritoten esimerkiksi suurten tuotantolaajennusten tekijöiden 

vastauksiin. Suurten laajennusten tekijät ovat riskiryhmää tilan haavoittuneisuudessa, koska 

suuresti toimintaansa laajentaneen yrittäjän velkamäärä on lähes poikkeuksetta suuri. 

 

Kaavio 15. Käykö yrittäjä säännöllisesti työterveysseurannassa.  

Kysymys numero 15 selvitti, kuinka hyvin viljelijä seuraa omaa terveydentilaansa. 

Säännöllisillä työterveystarkastuksilla voidaan ennakoida mahdollisia vakavia sairastumisia. 

Myös tämän kysymyksen kohdalla mielenkiintoa herättää eritoten vanhempien ja 

nuorempien väliset erot. Hiukan yli puolet vastaajista käy säännöllisesti 

työterveysseurannassa. Työterveyshuoltoon saa osallistua maatalousyrittäjien eläkelain 

mukaan vakuutetut 18–67-vuotiaat metsätilalliset, maanviljelijät, poronhoitajat ja kalastajat. 

(Mela, n.d.) 

 

Kyllä; 53,00%

Ei; 47,00%

Kyllä Ei
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Kaavio 16. Yrittäjän arvio siitä, onko tilalla keskusteltu asiasta riittävästi. 

Toiseksi viimeinen kysymys selvitti, kuinka hyvin maatilalla on keskusteltu vakavan 

sairastumisen tai tapaturman mahdollisuuksista. 30 % vastaajista on mielestään keskustellut 

tilallaan tapaturman tai sairastumisen mahdollisuudesta hyvin tai melko hyvin. 35 % 

vastaajista myönsi, ettei asiasta ole puhuttu tarpeeksi tai välttämättä ollenkaan. 

Kaavio 17. Onko yrittäjän lähipiirissä tapahtunut läheisen tapaturmia tai menehtymisiä. 

Viimeisenä vastaajilta kysyttiin, onko heidän lähipiirissään tapahtunut läheisen vakavia 

tapaturmia tai menehtymisiä. Vastaukset jakautuivat lähes puoliksi. 

Asiasta on 
keskusteltu hyvin; 

20,00%

Asiasta on melko 
hyvin keskusteltu; 

10,00%

Asiasta on jonkin 
verran keskusteltu; 

35,00%

Asiasta on melko 
huonosti keskusteltu; 

22,00%

Asiasta ei ole 
keskusteltu; 13,00%

Asiasta on keskusteltu hyvin
Asiasta on melko hyvin keskusteltu
Asiasta on jonkin verran keskusteltu
Asiasta on melko huonosti keskusteltu

Kyllä; 44,00%

Ei; 56,00%

Kyllä Ei
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9.2 Vapaa kommentointi 

Kyselyn loppuun jätettiin vielä vapaa mahdollisuus kommentoida aihetta. Kommentteja tuli 

yhteensä 13, joista olen poiminut mielenkiintoisimmat: 

”Tässä maailmantilanteessa ei pikkutilalla ole mitään erityistä syytä perusteelliseen 

varautumiseen.” 

”Ne on täysin tilakohtaisia juttuja.” 

”Takana työtapaturma noin 10 v sitten. Aiheutti noin puolen vuoden täyden 

työkyvyttömyyden ja myöhemmässä vaiheessa uudelleenkoulutuksen ja ammatinvaihdon. 

Nykyään maatalous vain harrasteena kasvinviljelynä. Hyvällä tasolla oleva Myel-vakuutus 

pelasti talouden.” 

”Heikot ne kaatuu elon tiellä, meikä poika se vaan porskuttaa” 

”Kaikki perheen jäsenet opetettu perustöihin, konehommiin, asioiden järjestämiseen. 

Kriisitilanteessa löytyy siis apukäsiä ja tilannetieto löytyy sesonkina aina kaikkien saatavilla. 

Enää kaikki ei löydy pelkästään pääviljelijän päästä..” 

”Vaikka asiat on laadittu paperille valmiiksi ja on tiedossa kuinka asiat hoidetaan tosipaikan 

tullen, mutta kaikki tulisi käydä läpi säännöllisesti. Pelastusharjoitukset eläimille? Ja 

muistaahan kaikki asiaan kuuluvat ihmiset mitä pitää tehdä jos yrittäjät ovat pois pelistä? 

Näitä tulisi pohtia enemmän. Tärkeä asia! Hyvä, että tämäkin nostetaan esille enemmän.” 
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10 TULOSTEN ANALYSOINTI 

10.1 Huomioita yksittäisistä kohderyhmistä 

Kyselyn vastauksissa ei havaittu, että yrittäjän läheiseen kohdistuneella sairastumisella tai 

kuolemalla olisi ollut vaikutusta yrittäjän omaan toimintaan. Myöskään vastauksissa ei 

havaittu vaikutusta perheen koolla tai tilan toimintamallilla.  

Erityisesti tarkkailun alla oli alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat. Näistä noin puolet oli 

tehnyt testamentin ja 29 % myönsi, ettei asiasta ole keskusteltu tarpeeksi tai ollenkaan.  

Tiloista, jotka arvioivat oman varautumisensa huonoksi tai melko huonoksi, oli tehnyt 

testamentin vain 19 %. Se on vähemmän kuin kyselyn keskiarvo. Varahenkilön oli nimittänyt 

31 % kyseisistä tiloista. 

Huomionarvoista on myös, että yksinyrittäjistä yksikään ei arvioinut asiasta olleen puhuttu 

hyvin tai edes melko hyvin. Myöskään 86 % yksinyrittäjistä ei ollut tehnyt testamenttia. 

Erityisessä tarkkailussa oli myös suuria laajennuksia tehneet yrittäjät. Kuitenkaan 

voimakkaalla investoinnilla ei tuntunut olevan merkittävää poikkeumaa verrattuna 

vastausten keskiarvoon. 

Asioista mielestään huonosti, tai melko huonosti keskustelleista tiloista 76 % oli 1-2 

työntekijän kokoluokassa. Samasta ryhmästä varautumissuunnitelma puuttui 79 %:lla 

tiloista. Näistä yksi tila kertoi investoinneissaan laajentaneensa tuotantoaan lähes 

kaksinkertaiseksi. 

Asiantuntijan opastuksella tilan riskienhallintaan tutustuneista 60 % sanoi keskustelleensa 

asiasta hyvin, tai melko hyvin. 73 % samasta ryhmästä kävi säännöllisesti 

työterveysseurannassa. Tilan riskienhallintaan tutustuneista 80 % oli kokenut läheisen 

ihmisen tapaturman tai poismenon ja kaikilla oli myös perhettä. 
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80 % yrittäjistä, jotka työllistävät 5-6 henkilöä vakituisesti, arvioivat oman varautumisensa 

olevan melko hyvä ja loput kohtalaiseksi. Kuitenkin varautumissuunnitelma puuttui 80 %:lta 

vastanneista. 

Kyselystä voisi päätellä, ettei varautumissuunnitelmien tekemisellä tai testamenteilla ole 

juuri vaikutusta yrittäjän omaan arvioon varautumisestaan. Sen sijaan töiden ja vastuun 

jakautuminen useammalle näkyisi tuovan yrittäjälle enemmän mielenrauhaa. 

 

10.2 Vanhojen ja nuorten yrittäjien vertailu 

Vertasin 18-35 vuotiaiden yrittäjien vastauksia 45-65 vuotiaiden vastauksiin. Lopulta ryhmien 

välillä ei ollut suuria silmiinpistäviä eroja esimerkiksi testamenttien tai 

varautumissuunnitelmien tekemisen suhteen. Pientä mielenkiintoa kuitenkin herätti 

esimerkiksi, että 33 % nuorista vastanneista koki keskustelleensa aiheesta hyvin tai melko 

hyvin. Vanhoilla samainen prosenttimäärä oli vain 14. Vastaavasti 33 % vanhemmista koki, 

että aiheesta on puhuttu huonosti tai ei ollenkaan. Tämä osoittautui vastakohdaksi 

oletukseeni, missä vanhemmat olisivat pohtineet nuoria enemmän oman terveytensä uhkia. 

Kuitenkin 86 % vanhemmista viljelijöistä kävi säännöllisesti työterveysseurannassa. Nuorilla 

tämä osuus oli 40 % vastanneista. 

Nuoret vastaajat voivat usein olla vielä perheettömiä ja perusterveitä yrittäjiä, jolloin he 

saattavat kokea asiat yksinkertaisemmin kuin vanhempi väestö. Vanhemmilla ihmisillä voi 

olla pitkäaikainen sairaus ja perhettä, jolloin he ehkä kokevat enemmän huolta myös 

tulevasta. Toisaalta nuoret yrittäjät ovat nykyisin usein korkeasti koulutettuja ja saattavat 

myös yleisesti suhtautua vastuullisemmin maatalouteen liittyvään byrokratiaan. 

10.3  Isojen ja pienten tilojen vertailu 

Koska suuren kokoluokan maatiloja on Suomessa vähemmän, myös vastausmäärät jäivät 

oletetusti pienten tilojen vastausmääriä vähäisemmiksi. Tästä huolimatta tuloksissa esiintyi 

huomioitavia eroja varautumisen suhteen. 
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Esimerkiksi 62 % suurten tilojen yrittäjistä on tehnyt testamentin, kun taas pienillä vastaava 

luku on vain 25 %. Myöskin varahenkilö oli nimitetty 75 %:lla suurista tiloista, kun 

pienemmillä luku oli vain 39 %. Pienistä maatiloista 44 % ei kokenut edes tarpeelliseksi pitää 

töistään kirjallisia muistiinpanoja, kun suuremmilla muistiinpanoja teki puolet vastaajista.  

Vastauksissa heijastuu pienten maatilojen vähäisempi työmäärä, jolloin esimerkiksi töiden 

kirjaaminen saattaa vaikuttaa turhalta toimenpiteeltä. Kuitenkin testamentti olisi hyvä olla 

tehtynä kaikilla maatiloilla. Varautumissuunnitelmissa ei näkynyt suurta poikkeamaa isojen 

tai pienten tilojen välillä. 

 

11 LOPPUPÄÄTELMÄT 

Entisaikaan tilat olivat pienempiä ja tila periytyi automaattisesti isältä pojalle, varsinkin 

tyttärien jäädessä usein ilman merkittävää perintöä. Vaikka ajat ovat muuttuneet, 

useimmiten oletuksena on jatkaa tilaa seuraavan sukupolven nimissä. Tällöin voidaan 

olettaa, että asiat ovat perheessä selkeämpiä ja helpompia, kuin ne todellisuuden iskiessä 

ovatkaan. Nykyinen perintölainsäädäntö on tasapuolisempi osakkaille, mutta liikkeiltään 

hidas ja kankea. Jos asioista ei ole keskusteltu koko perheen kesken, voi perinnönjaossa esiin 

tulla asioita, jotka voivat aiheuttaa kitkaa osallisten kesken ja hankaloittavat tilan jatkamista. 

Historiallisesti maajusseja on pidetty vahvoina voimahahmoina ja loputtoman työn 

sankareina. Valitettavan usein työmäärän ihannointi periytyy jatkajalle ja heikkoudesta tai 

väsymyksestä ei välttämättä haluta keskustella. Nykyinen maatalouden rakennemuutos on 

kuitenkin antanut yrittäjille myös enemmän vapaa-aikaa ja maajussiin suhtaudutaan yhä 

enemmän yrittäjämäisesti, eikä ainoastaan raskaan työn raatajana. 

Aiheeni oli hyvin henkilökohtainen sekä hieman synkkä. Sitä ei ole helppo nostaa esiin 

ruokapöydässä, tai koko perheen vapaa-ajalla. Asian kohtaamista voidaan helposti lykätä 

mukamas oikeaan hetkeen, jota ei kuitenkaan koskaan tule. 
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Perehdyttyäni opinnäytetyössä perintölainsäädäntöön, on todettava sen olevan 

maatalousyritysten kohdalla sekava ja poikkeuksia pullollaan. Maatalousyrittäjän keinot 

varautua pahimpaan ovat vähäisiä, mutta parhaiten hankalissa tilanteissa selviää yrittäjät, 

jotka ovat jakaneet vastuuta ja tietoaan useammalle. 

 

Kyselyni maatalousyrittäjille oli toteutukseltaan onnistunut, vaikka vastausmäärästä ei pysty 

vielä vetämään selviä johtopäätöksiä. Vastauksia saatiin 86 ja vastausmäärästä pystyi 

kuitenkin jo hiukan alustavasti analysoimaan nykyistä tilannetta. Vapaista kommenteista 

näkyi, että vastaajat olivat aidosti kiinnostuneita aiheesta ja kysely sai positiivisia 

kommentteja. Vastauksista myös kävi ilmi, että maatalousyrittäjät pitävät varautumista 

tärkeänä, mutta usein kiire ajaa paperitöiden edelle. 

 

Tuotantosuunnilla tai malleilla ei tunnu olevan suurta vaikutusta varautumiseen, mutta 

yleisesti maatalousyrittäjien varautumisessa tuntuisi olevan petrattavaa. Lähes jokaisessa 

kysymässäni konkreettisessa varautumisen keinossa, vastaukset jakautuivat lähes puoliksi.  

Positiivisia yllätyksiä tutkimuksessa olivat nuoret yrittäjät, jotka olivat kiinnittäneet asioihin 

enemmän huomiota, kuin oma oletukseni oli. 

 

Tavoitteena opinnäytetyössä oli selventää perintölainsäädäntöä, kun kysymyksessä on 

maatila ja mielestäni tavoitteessa onnistuttiin.  Asiasta saatava tieto oli kuitenkin hajanaista, 

sekä vaikeaselkoista ja vaati myös kirjoittaessa keskittymistä. Toivon silti opinnäytetyöstäni 

olevan hyötyä selkeyttämään perintökaaren kiemuroita. 
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