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TIIVISTELMÄ 

 

Maataloutta harjoittavat osakeyhtiöt ovat yleistyneet viime vuosina mer-

kittävästi. Edelleen kaikista Suomen maatiloista vain pieni osa toimii osa-

keyhtiöinä. Maatalouden rakennemuutos on johtanut tilakoon kasvuun ja 

tuotannon tehostumiseen. Toiminnan laajentuessa yritysmuodon valinta 

muodostuu entistä tärkeämmäksi tekijäksi tilan taloudellisen toiminnan 

kannalta. 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää osakeyhtiöittämisen vaikutukset maa-

tilan toimintaan. Huomioon otetaan niin taloudelliset kuin muuten toimin-

taan vaikuttavat tekijät. Työn teoreettisessa osuudessa paneudutaan maata-

loudessa käytettävien yritysmuotojen ominaispiirteisiin ja selvitetään osa-

keyhtiöittämisen vaikutukset maatilan toimintaan. Opinnäytetyötä varten 

haastateltiin viittä maataloutta osakeyhtiönä harjoittavaa maatalousyrittä-

jää. Haastattelussa selvitettiin yrittäjien motiiveja osakeyhtiöittämiseen, 

yritysmuodon muutoksen vaikutuksia haastattelutilojen toimintaan ja yrit-

täjien mielipiteitä osakeyhtiöittämisestä. 

 

Maatalouden yritysmuodon muutos osakeyhtiöksi toteutetaan lähes aina 

taloudellisista syistä. Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan kiinteän 24,5 pro-

sentin yhteisöveron. Vuodesta 2014 alkaen yhteisöveroa maksetaan 20 

prosenttia. Toimintaansa laajentavilla ja paljon investoivilla tiloilla kiinteä 

veroprosentti pienentää maksettavien verojen määrää ja mahdollistaa lai-

nojen nopeamman takaisinmaksun. Osakeyhtiöittäminen mahdollistaa yri-

tyksen nopeamman kehittämisen. Osakeyhtiöittäminen voi olla taloudelli-

sesti myös erittäin kannattava vaihtoehto silloin, kun maataloutta harjoite-

taan sivutoimisesti. Kun maataloutta harjoitetaan yksityisenä maatalou-

denharjoittajana, tilan ulkopuolelta saatu palkkatulo lisätään maatalouden 

yrittäjätulon ansiotulo-osuuteen. Jos maatalouden varoja ei ole tarvetta ot-

taa yksityiskäyttöön, jää 24,5 prosentin yhteisövero ainoaksi maatalouslii-

ketoimintaa rasittavaksi veroksi. 
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ABSTRACT 

 

In recent years limited companies have become more common as a form 

of farm companies. Still only a small part of the farms in Finland works as 

a limited company. The structural change of the Finnish agriculture has 

caused an increase in farm size and farm production. The selection of a 

company’s form becomes a more important economic issue when the farm 

business is expanding. 

 

The subject of this thesis is to investigate the effects of incorporation in 

farm business. In the thesis all the economic and other kinds of effects are 

taken into account. In the theoretic part of the thesis the focus is to study 

the company form differences and the effects of incorporation in farm 

business. Five farmers, whose farms are working as limited companies, 

were interviewed for this thesis. In the interviews the entrepreneurs’ mo-

tives for incorporation and the influence of the changes in company forms 

were asked as well as the farmers’ opinions about those transformations. 

 

The company form transformation in agriculture is almost always put in 

practice because of economic reasons. A limited company pays a constant 

24.5 percent tax from the income of the company. Since the year 2014 the 

tax rate will be 20.0 percent. In the farms which are expanding and mak-

ing a lot of investments the constant tax rate decreases the amount of taxes 

and enables the faster repayment of loans. The incorporation of farms 

makes the faster development of a company possible. The incorporation 

may be a profitable choice also when the farm business is a part time job 

for the farm owner. When a private entrepreneur practices farm business, 

external income is added into the farm income and the tax rate becomes 

high due to progression. If there is no need to take the funds of the compa-

ny into private use, the 24.5 percent tax rate is the only tax that the farm 

company has to pay. 
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1 JOHDANTO 

Suomen maatalous elää jatkuvassa rakennemuutoksessa. Maatilojen mää-

rän vähentyessä maataloutta edelleen aktiivisesti harjoittavien tilojen koko 

ja liikevaihto kasvavat. Rakennemuutoksen myötä maatilan liiketoiminnan 

suunnittelu ja johtaminen muodostuvat entistä tärkeämmiksi tekijöiksi ti-

lan taloudellisen toiminnan ja kannattavuuden kannalta. Oikein tehdyllä 

liiketoiminnan suunnittelulla voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä. 

Maatilan yritysmuodon valinta on keskeinen osa liiketoiminnan suunnitte-

lua. 

 

Opinnäytetyössä paneudutaan osakeyhtiöön maatilan yritysmuotona. Työn 

tarkoitus on tuoda esille osakeyhtiöittämisen edut ja haitat, sekä selvittää, 

millaisella maatilalla osakeyhtiöön siirtyminen on taloudellisesti kannatta-

vaa. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä maataloutta harjoittavat osakeyhti-

öt ovat viime vuosina yleistyneet merkittävästi. Keväällä 2013 Kataisen 

hallituksen puolivälin kehysriihessä osakeyhtiön tuloksestaan maksamaa 

yhteisöveroa päätettiin laskea merkittävästi 24,5 prosentista 20 prosenttiin. 

Yhteisöveron alentaminen luonnollisesti lisää kiinnostusta osakeyhtiöittä-

mistä kohtaan maatalousyrittäjien parissa. 

 

Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa tarkastellaan maatalouden eri yri-

tysmuotoja ja verotusta sekä tuodaan esille osakeyhtiöittämisen vaikutuk-

set maataloutta harjoittavan yrityksen toimintaan. Opinnäytetyötä varten 

haastateltiin viittä maatalousyrittäjää, jotka olivat siirtyneet osakeyhtiö-

muotoiseen maataloustuotantoon. Haastattelujen tulokset antavat käytän-

nönläheistä kosketuspintaa yhtiöittämisen vaikutuksiin ja yrittäjien koke-

muksiin yhtiömuotoisesta maataloudesta. 
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2 MAATALOUDEN TUOTANTOYMPÄRISTÖ SUOMESSA 

Suomen liittyminen Euroopan Unioniin vuonna 1995 aiheutti merkittävän 

rakennemuutoksen Suomen maataloudessa. Kotimarkkinoiden sijasta 

suomalainen maatalousyrittäjä kilpailee myös Euroopan Unionin sisä-

markkinoilla ja koko maailman markkinoilla. Maatalouden tuotantoympä-

ristön muutos on tuonut maataloudelle uusia haasteita ja vaatimuksia. 

Elinkeinon jatkuvuuden varmistamiseksi maataloustuotannon tulee olla 

tehokasta ja pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kannattavaa liiketoimintaa. 

(MMM 2005, 7) 

 

Vuonna 2012 Suomessa oli vajaat 58 900 maatilaa, jotka olivat yli yhden 

peltohehtaarin suuruisia ja hakivat maatalouden tukia. Määrä oli noin 

2 300 kappaletta edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2012 Suomessa oli yli 

38 prosenttia vähemmän maatiloja kuin Suomen liittyessä Euroopan 

Unioniin vuonna 1995. EU-jäsenyysaikana maatilojen määrä on siten vä-

hentynyt keskimäärin 2,8 prosenttia vuodessa. (Niemi & Ahlstedt 2012, 

14) 

 

Maatilojen määrän vähentyessä niiden keskikoko on kasvanut merkittä-

västi. EU-jäsenyysaikana tilojen keskipeltopinta-ala on kasvanut lähes 70 

prosentilla 23 hehtaarista 39 hehtaariin. Maatalouden rakennemuutosta 

kuvastaa myös se, että alle 20 hehtaarin tilojen osuus kaikista maatiloista 

on pienentynyt huomattavasti ja vastaavasti yli 50 hehtaarin tilojen osuus 

on yli kolminkertaistunut. Vuonna 2012 seitsemän prosenttia kaikista ti-

loista oli yli sadan hehtaarin suuruisia. (Niemi & Ahlstedt 2012, 14) 

Vuonna 2011 keskimääräinen peltopinta-ala oli suurin Uudellamaalla, 

noin 47 hehtaaria, ja pienin Etelä-Savossa, noin 25 hehtaaria. (Maatilati-

lastollinen vuosikirja 2012, 28) 

 

Maatalouden tuotantoympäristön muutos vaatii maatalousyrittäjiltä entistä 

parempaa liikkeenjohdollista osaamista ja taloudellisten asioiden hallintaa. 

Maataloustuotannon tehostamisvaatimuksen takia tilakoko ja tuotannon 

laajuus ovat kasvaneet merkittävästi. Näillä maataloustuotantoaan kasvat-

tavilla ja tehostavilla tiloilla investointikustannukset ovat luonnollisesti 

kasvaneet myös merkittävästi. (MMM 2005, 7) 

3 MAATALOUDEN YRITYSMUODOT 

Suomen maataloustuotanto perustuu lähes kokonaan perheviljelmiin. 

Vuonna 2012 87, 9 prosenttia tukea saaneista tiloista oli yksityisessä omis-

tuksessa. 10,7 prosenttia tiloista oli perikuntien sekä perheyhtiöiden ja -

yhtymien omistuksessa. 1,1 prosenttia tiloista oli osuuskuntien ja osakeyh-

tiöiden omistuksessa. Kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt, valtio, kunnat, 

koulut ja seurakunnat omistivat 0,22 prosenttia tiloista. (Niemi & Ahlstedt 

2012, 15) Osakeyhtiömuotoiset maatilat yleistyvät jatkuvasti. Vuonna 

2012 Suomessa oli 636 osakeyhtiömuotoista maatilaa, jotka hakivat maa-

talouden tukia. (Enroth 2013, 40) Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen 

osakeyhtiömuotoisten tilojen määrä on lähes kolminkertaistunut. Vuonna 

1995 Suomessa oli 213 maataloutta harjoittavaa osakeyhtiötä. (Maatilati-

lastollinen vuosikirja 2012, 45) 
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3.1 Yksityinen maataloudenharjoittaja 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja harjoittaa yritystoimintaa ilman erillistä 

yhtiömuotoa. (Enroth ym. 2007, 11) Yksityisen maataloudenharjoittajan 

henkilökohtaisten varojen ja maatalouden varojen erottamisessa toisistaan 

noudatetaan tulolähdejaottelua. Maatalous on maataloudenharjoittajalle 

hänen muusta toiminnastaan erillinen tulolähde, mutta ei itsenäinen oike-

ushenkilö. (Ossa 2002, 199) 

3.1.1 Perustaminen 

Yritystoimintaa aloittaessaan yksityisen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse 

tehdä mitään sopimusta. Yksityisen elinkeinonharjoittajan tulee tehdä pe-

rustamisilmoitus yritys- ja yhteisötietojärjestelmään, jos yrityksellä on py-

syvä toimipaikka, vähintään yksi työntekijä tai luvanvarainen elinkeino. 

Maatalouden tai kalastuksen harjoittajalle perustamisilmoitus ei ole pakol-

linen, mutta käytännössä ilmoitus on joka tapauksessa tehtävä, koska sa-

malla perustamisilmoituslomakkeella ilmoittaudutaan arvonlisäverovel-

volliseksi, rekisteröidyksi työnantajaksi ja ennakkoperintärekisteriin. (En-

roth ym. 2007, 11- 12) 

3.1.2 Hallinto ja vastuu 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja tekee päätökset itsenäisesti ja periaattees-

sa ilman rajoituksia. Päätöksenteko yrityksessä on siten joustavaa ja nope-

aa. Yksityisen elinkeinonharjoittajan tulee kirjanpidossa pitää yritystoi-

minnan varat ja velat selvästi erillään yksityisistä varoista ja veloista. Yk-

sityinen elinkeinonharjoittaja vastaa koko henkilökohtaisella omaisuudel-

laan yritykseen kohdistuvista sitoumuksista. (Enroth ym. 2007, 11) 

3.1.3 Voitonjako 

Kun liiketoimintaa harjoitetaan yksityisenä elinkeinonharjoittajana, yrityk-

sen tulot ovat elinkeinonharjoittajan henkilökohtaista tuloa. Yksityinen 

elinkeinonharjoittaja voi ottaa yrityksen varoja henkilökohtaiseen käyttöön 

käytännössä ilman rajoituksia. (Enroth ym. 2007, 11) 

3.1.4 Kirjanpito 

Yksityiset elinkeinonharjoittajat jaetaan ammatinharjoittajiin ja liikkeen-

harjoittajiin. Ammatinharjoittaja harjoittaa ammattia yleensä joko omaksi 

tai perheen elannoksi hyödyntäen itse hankittua koulutusta ja työkokemus-

ta. Ammatinharjoittaminen on liikkeenharjoittamista pienimuotoisempaa. 

Käytössä on yrittäjän ja yrittäjäperheen lisäksi vain vähän ulkopuolista 

palkattua työvoimaa. Liikkeenharjoittajan yritystoiminta vaatii ammatin-

harjoittamista suuremman pääomapanoksen, laajemman organisaation ja 

suuremman riskialttiuden. Yritystoiminta on muutenkin luonteeltaan laa-

jempaa ja jatkuvampaa. (Enroth ym. 2007, 12) Keskeinen ero ammatinhar-

joittajan ja liikkeenharjoittajan välillä on se, että kirjanpitolainsäädäntö 
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sallii ammatinharjoittajalle yhdenkertaisen maksuperusteisen kirjanpidon 

sekä verotuksen sen perusteella. Liikkeenharjoittajalta vaaditaan kahden-

kertaista suoritusperusteista kirjanpitoa. Elinkeinotoiminnan veroilmoituk-

sen lisäksi liikkeenharjoittaja on velvollinen jättämään verottajalle tulos-

laskelman, taseen sekä erittelyn varauksista ja kuluvan käyttöomaisuuden 

poistoista. Ammatinharjoittajalta ei vaadita yhdenkertaisen kirjanpidon li-

säksi erillistä tuloslaskelmaa tai tasetta. (MMM 2005, 9) Maataloudella 

tarkoitetaan maa- ja metsätalouteen liittyvää toimintaa, jota ei pidetä liik-

keenharjoittamisena. Siten maatalouden tulojen ja menojen verotuksessa 

sovelletaan maksuperusteista kirjanpitoa. (Ossa 2002, 13, 49) 

3.2 Maatalousyhtymä 

Maatalousyhtymä on verotusyhtymä. Verotusyhtymällä tarkoitetaan kah-

den tai useamman luonnollisen henkilön maataloustoimintaa varten perus-

tamaa yhteenliittymää, joka ei ole erillinen oikeushenkilö. Verotusyhty-

mällä ei voi olla omaisuutta tai velkoja omissa nimissään. (Kiviranta 1991, 

3, 8) Verotusyhtymä ei ole itsenäinen verovelvollinen, vaan yhtymän tulot 

verotetaan yhtymän osakkaiden henkilökohtaisina tuloina. Verotusyhtymä 

on oikeushenkilön sijaan laskentayksikkö, mikä tarkoittaa sitä, että yhty-

mällä on itsenäinen kirjanpito. (Andersson & Linnakangas 2006, 14, 85- 

87) 

3.2.1 Perustaminen 

Maatalousyhtymän voi perustaa kaksi tai useampi yksityinen maatalou-

denharjoittaja. Yrittäjäpuolisot eivät keskenään voi perustaa maatalousyh-

tymää, vaan he tarvitsevat tässä tapauksessa kolmannen henkilön yhtymän 

perustamiseksi. Maatalousyhtymän perustajat sijoittavat yhtymään oman 

pääomapanoksensa. (Enroth ym. 2007, 44) Maatalousyhtymä perustetaan 

usein kahden tai useamman henkilön hankkiessa yhteisen maatilan. Maa-

talousyhtymää käytetään usein myös vaiheittaisessa sukupolvenvaihdok-

sessa. (Kiviranta 1991, 8) 

3.2.2 Hallinto ja vastuu 

Verotusyhtymän osakkaat toimivat ilman erillistä organisaatiota. Yhtymän 

peruskirjaan voidaan kirjata päätös toiminnan organisoinnista. Kun vero-

tusyhtymä tekee kaikkia osakkaita koskevia oikeustoimia, on kaikkien 

osakkaiden oltava paikalla tai poissaolevilta osakkailta on oltava valtakir-

ja. Ilman valtakirjaa yksi yhtymän osakas ei voi toimia tavalla, joka sitoo 

muita yhtymän osakkaita. (Tilli 1991, 10) 

3.2.3 Voitonjako 

Verotusyhtymän voitonjako on yhtymän melko vapaasti itse päätettävissä. 

Voitonjako voidaan suorittaa verotusyhtymässä esimerkiksi osakkaiden 

omistussuhteiden mukaan tai osakkaiden työpanosten mukaan. (Tilli 1991, 

11) 
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3.2.4 Kirjanpito 

Verotusyhtymää ei veroteta itsenäisenä oikeushenkilönä, vaan verotus ta-

pahtuu osakkaiden henkilökohtaisessa verotuksessa. Yhtymä on yksityisen 

maataloudenharjoittajan tapaan toiminnastaan muistiinpanovelvollinen. 

Yhtymä tekee kirjanpidon maksuperusteisesti. Maksuperusteisen kirjanpi-

don perusteella yhtymälle vahvistetaan maatalouden ja henkilökohtaisen 

tulolähteen tulos tai tappio, mutta verotus tapahtuu suoraan yhtymän osak-

kailta. Maatalousyhtymä ei siis ole velvollinen suorittamaan suoritusperus-

teista kirjanpitoa. (Yhtymäopas maa- ja metsätalouksille, 7) 

3.2.5 Purkaminen 

Verotusyhtymä puretaan, jos yhtymän osakas niin vaatii. Vaiheittaisen su-

kupolvenvaihdoksen yhteydessä muodostettu verotusyhtymä purkautuu, 

kun jatkaja ostaa loppuosan tilasta. Muissa tapauksissa verotusyhtymä 

purkautuu joko siten, että yksi yhtymän osakkaista ostaa toisen osakkaan 

maatalousomaisuuden tai siten, että yhtymän varallisuus jaetaan osakkai-

den kesken. (Yhtymäopas maa- ja metsätalouksille, 6) 

3.3 Osakeyhtiö 

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö yhdessä. Osakeyhtiössä 

osakkeenomistajina voivat olla sekä luonnolliset henkilöt että muut oike-

ushenkilöt (esimerkiksi yritykset). Osakeyhtiöt jaetaan julkisiin ja yksityi-

siin osakeyhtiöihin. Julkisen osakeyhtiön osakepääoma on vähintään 

80 000 euroa ja yksityisen osakeyhtiön 2 500 euroa. (Enroth ym. 2007, 15) 

Tässä yhteydessä osakeyhtiöllä tarkoitetaan yksityistä osakeyhtiötä. 

3.3.1 Perustaminen 

Osakeyhtiön perustamisessa on neljä vaihetta: perustamisasiakirjan laati-

minen, osakkeiden merkintä, perustamiskokouksen pitäminen ja yhtiön 

rekisteröiminen. Yleensä kolme ensimmäistä vaihetta suoritetaan saman-

aikaisesti, eli yhtiön perustamiskokouksessa laaditaan perustamiskirja ja 

merkitään osakkeet. Perustamiskirjan pitää sisältää ehdotus yhtiöjärjestyk-

sestä ja muita merkitykseltään vähäisempiä asioita. Osakeyhtiölaissa mää-

ritellään perustamiskirjan ja yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältö. Uusi osa-

keyhtiö on ilmoitettava kuuden kuukauden kuluessa perustamiskirjan laa-

timisesta ja allekirjoittamisesta kaupparekisteriin. (MMM 2005, 10) 

3.3.2 Hallinto ja vastuu 

Osakeyhtiössä osakkeenomistajat eivät ole vastuussa yhtiöön kohdistuvis-

ta sitoumuksista muuta kuin yhtiöön sijoittamallaan pääomapanoksella. 

Osakkeenomistajilla ei ole suoraan omistuksen perusteella oikeutta tai 

velvollisuutta toimia yhtiössä, vaan yhtiön organisoinnista vastaavat erik-

seen valitut toimielimet: hallitus, hallintoneuvosto ja toimitusjohtaja. 

Yleensä osakeyhtiön päätökset tehdään kolmella tasolla. Ylin päätösvalta 
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on yhtiökokouksella, johon kaikki osakkeenomistajat voivat osallistua. 

Yhtiökokouksessa päätökset tehdään osakkeiden omistussuhteiden mukai-

sesti. Yhtiökokous valitsee osakeyhtiön hallituksen, joka vastaa yhtiön 

toiminnasta ja hallinnosta käytännön tasolla. Kolmatta päätännän tasoa 

edustaa toimitusjohtaja, joka päättää yhtiön juoksevista asioista hänelle 

asetettujen valtuuksien rajoissa. Toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus. 

(Enroth ym. 2007, 15) 

3.3.3 Voitonjako 

Osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Osakeyhtiö 

voi jakaa yhtiön varoja osinkoina, osakepääomaa alentamalla, omia osak-

keita hankkimalla tai lunastamalla ja purkamalla yhtiö. (Raunio ym. 2010, 

12) 

 

Osinkoa voidaan jakaa niistä varoista, jotka ovat yhtiön aikaisempien tili-

kausien voittoa. (Raunio ym. 2010, 16) Osingonjaosta päättää yhtiökoko-

us. Voittoa ei ole pakko jakaa lainkaan osinkona. Jos kuitenkin yhtiökoko-

uksessa 10 prosenttia osakkeista vaatii voitonjakoa, on yhtiön jaettava 

osinkoa lain asettama minimimäärä, eli puolet päättyneen tilikauden voi-

tosta. Osinkoa voidaan kuitenkin jakaa enintään 8 prosenttia osakeyhtiön 

omasta pääomasta. (Norri 2006, 388- 389) 

3.3.4 Kirjanpito ja tilintarkastus 

Osakeyhtiö on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen ja siihen sovelletaan 

kirjanpitolain säännöksiä, kuten kahdenkertaista suoritusperusteista kir-

janpitoa. Osakeyhtiön tulee nimetä yhtiön ulkopuolinen tilintarkastaja, 

mikäli kaksi seuraavista tilintarkastuksen edellytyksistä täyttyy: 

 

 yhtiön taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa 

 yhtiön liikevaihto ylittää 200 000 euroa 

 yhtiössä työskentelee keskimäärin yli kolme henkilöä 

 

(Kiviranta 2012, 15) 

 

Tilintarkastaja tarkistaa yhtiön tuloslaskelman, taseen ja toimintakerto-

muksen. Tilintarkastajan velvollisuus on tarkistaa, onko yhtiön kirjanpito 

ja tuloslaskelma laadittu lakien ja asetusten mukaisesti. (Norri 2006, 374) 

3.3.5 Purkaminen 

Osakeyhtiön purkamisesta päättää yhtiökokous. Yhtiökokous asettaa osa-

keyhtiön selvitystilaan. Edellytyksenä on, että äänestyksessä 2/3 yhtiöko-

kouksessa edustetuista osakkeista kannattaa yhtiön asettamista selvitysti-

laan. Yhtiön ollessa selvitystilassa yhtiökokous pysyy ennallaan, mutta 

muut hallintoelimet lopettavat toimintansa. Hallituksen, hallintoneuvoston 

ja toimitusjohtajan tilalle asetetaan yksi tai useampi selvitysmies. Selvitys-

tilassa yhtiön toiminta lopetetaan. Vaihto- ja käyttöomaisuus realisoidaan, 
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yhtiön toiminta ajetaan alas, ja yhtiön sopimukset sekä työsuhteet irtisano-

taan. Selvitysmiehet esittävät lopputilityksensä yhtiökokouksessa. Yhtiön 

purkaminen merkitään kaupparekisteriin, ja yhtiö on purkautunut. (Norri 

2006, 504- 509) 

4 MAATALOUTEEN KOHDISTUVA VEROTUS 

4.1 Tulolähdejaottelu 

Tulolähde on verotuksessa toisistaan erillisten toimintojen tulonlaskenta-

muoto. Eri tulolähteiden tulot ja menot lasketaan kunkin tulolähteen osalta 

erikseen. Saman tulolähteen kaikki tulot lasketaan yhteen ja vähennetään 

menot, jolloin saadaan tulolähteen verotettava tulo tai tappio. Suomessa on 

käytössä kolme tulolähdettä: 

 

 Henkilökohtainen tulolähde (Tuloverolaki TVL) 

 Maatalouden tulolähde (Maatilatalouden verolaki MVL) 

 Elinkeinotoiminnan tulolähde (Laki elinkeinotoiminnan verottamises-

ta EVL) 

 

Jokaisen verovelvollisen verotettava tulokokonaisuus perustuu yhteen tai 

useampaan tulolähteeseen. (Enroth ym. 2007, 18- 19) 

4.2 Tulolajit 

Suomessa on käytössä eriytetty verojärjestelmä. Eriytetyllä verojärjestel-

mällä tarkoitetaan tulojen jakamista kahteen eri tulolajiin. Luonnollisen 

henkilön ja kuolinpesän tulot jaetaan pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin. 

Verotettava ansiotulo ja pääomatulo lasketaan erikseen. (Ossa 2013, 43) 

Yksityisen maataloudenharjoittajan maatalouden yrittäjätulo jaetaan vero-

tuksessa pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin. (Enroth ym. 2007, 19) 

4.2.1 Pääomatulo 

Pääomatuloksi katsotaan verovelvollisen varallisuudesta kertyneet tulot. 

Varallisuudesta kertyvä tulo on joko juoksevaa tuloa tai varallisuuden ar-

vonnousuun perustuvaa tuloa. Juoksevalla tulolla tarkoitetaan esimerkiksi 

korko-, vuokra- ja osinkotuloa. Arvonnousuun perustuva tulo on varalli-

suuden luovutusvoittoa. (Myrsky & Räbinä 2010, 63) 

 

Pääomatulojen verokanta on 30 prosenttia. 50 000 euron ylittävältä osalta 

verokanta on 32 prosenttia. Verovuodesta 2014 alkaen pääomatuloista 

maksetaan 32 prosentin vero 40 000 euron ylittävältä osalta. (Ossa 2013, 

43) 

 

Puhdas pääomatulo lasketaan vähentämällä pääomatuloista verovähennyk-

set. Verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloista niiden hankkimi-

sesta ja säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset. Verotettava pääomatulo 
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saadaan vähentämällä puhtaasta pääomatulosta korot ja tulolähteen tappio. 

(Ossa 2013, 62) 

 

Pääomatuloksi lasketaan yksityisen maataloudenharjoittajan maatalouden 

yrittäjätulosta se osuus, joka vastaa verovelvollisen valinnan mukaan 20, 

10 tai 0 prosentin tuottoa edellisen verovuoden maatalouden nettovaralli-

suudelle. (Kiviranta 1991, 4) Pääomatuloa laskettaessa maatalouden net-

tovarallisuuteen lisätään 30 prosenttia edellisen vuoden aikana maksetuista 

ennakonpidätyksen alaisista palkoista. (Ossa 2002, 211) Se osuus yrittäjä-

tulosta, joka ei ole pääomatuloa, verotetaan ansiotulona. (Kiviranta 1991, 

4) 

4.2.2 Ansiotulo 

Ansiotuloksi lasketaan kaikki tulo, joka ei ole pääomatuloa. Siten ve-

ronalaista ansiotuloa ovat esimerkiksi työsuhteen perusteella saatu palkka 

ja siihen rinnastettava tulo sekä erilaiset eläkkeet. Ansiotuloa on myös ja-

ettavasta yritystulosta se osuus, joka ei ole pääomatuloa, sekä osakeyhtiös-

tä saatu osingon ansiotulo-osuus, peitelty osinko ja työpanokseen perustu-

va osinko. (Myrsky & Räbinä 2010, 207) 

 

Ansiotuloja verotetaan progressiivisesti. Ansiotuloista maksetaan lisäksi 

kunnallisvero, kirkollisvero sekä sairaus- ja tapaturmavakuutusmaksu. 

(Ossa 2013, 43) 

 

Taulukko 1. Vuoden 2013 progressiivinen tuloveroasteikko (Verohallinto 2013) 

Verotettava ansiotulo, 

euroa 

Vero alarajan kohdal-

la, euroa 

Vero alarajan ylittä-

västä osasta, prosenttia 

16 100- 23 900 8 6,5 

23 900- 39 100 515 17,5 

39 100- 70 300 3 175 21,5 

70 300- 100 000 9 883 29,75 

100 000- 18 718,75 31,75 

 

4.3 Arvonlisävero 

Verojärjestelmässä arvonlisävero luokitellaan yleiseksi ja välilliseksi kulu-

tusveroksi. Kulutusvero kohdistuu hyödykkeen kuluttamiseen. Veron vä-

lillisyys tarkoittaa sitä, että vero maksetaan hyödykkeen hintaan sisältyvä-

nä. Arvonlisäveron verottajalle tilittää hyödykkeen myyjä. Järjestelmän 

tavoitteena on se, että arvonlisäveron maksaa tuotteen tai palvelun lopulli-

nen kuluttaja. (Murtomäki 2010, 9- 10) 

 

Arvonlisäveron vähennysoikeus estää veron kertaantumisen ja mahdollis-

taa liiketoiminnan harjoittamisen käyttäen verottomia tuotantopanoksia. 

Yrittäjällä on oikeus vähentää verollista liiketoimintaansa varten tekemiin 

hankintoihin sisältyvä arvonlisävero. Arvonlisäveron vähennysoikeus to-
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teutetaan siten, että yrittäjä tilittää verottajalle myyntiensä perusteella 

kohdistuvien verojen ja omiin liiketoimintaa varten tehtyihin hankintoihin 

sisältyvien verojen erotuksen. (Murtomäki 2010, 53) 

 

Arvonlisävero lasketaan aina hyödykkeen verottoman hinnan perusteella. 

(Murtomäki 2010, 10) Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa on 1.1.2013 

alkaen 24 % ja alennetut verokannat 14 % ja 10 %. (AVL 84§ ja 85§) 

4.4 Varainsiirtovero 

Varainsiirtovero maksetaan valtiolle ja se maksetaan kiinteistön tai arvo-

paperin luovutuksen yhteydessä. Varainsiirtovero maksetaan vain kiinteis-

tön tai arvopaperin vastikkeellisesta saannosta. Varainsiirtovero ei koske 

kiinteistön tai arvopaperin saantoa, joka perustuu lahjaan, perintöön, tes-

tamenttiin tai yhteisomistussuhteen purkamiseen. (Jukkola ym. 2008, 216) 

 

Varainsiirtoverolaissa kiinteistö tarkoittaa itsenäistä maanomistusyksik-

köä. Itsenäinen maanomistusyksikkö on tila, tontti tai muu maa- ja vesi-

alueen yksikkö, joka on merkitty kiinteistörekisteriin. Myös kiinteistön osa 

ja määräala sekä eri kiinteistöjen yhteiset alueet luetaan kiinteistöiksi. 

(Jukkola ym. 2008, 213) 

 

Varainsiirtoverolaissa arvopaperilla tarkoitetaan esimerkiksi osakeyhtiön 

osaketta ja osakkeen väliaikaistodistusta, osuustodistusta taloudellisessa 

yhteisössä, säästöpankkien kantarahastotodistusta, osuuspankkien sijoitus-

todistusta, tietynlaista velkakirjaa tai muuta saamistodistetta ja arvopaperia 

vastaavaa arvo-osuutta. (Jukkola ym. 2008, 215) 

 

Kiinteistön luovutuksen yhteydessä maksetaan varainsiirtoveroa 4 prosent-

tia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Arvopaperin luovutukses-

ta taas maksetaan 1,6 prosentin vero. Veron määrä on yksinkertaista mää-

rittää kauppakirjaan merkityn kauppahinnan perusteella. Jos kauppahinta 

on omaisuuden käypää arvoa alempi, vero maksetaan silti toteutuneesta 

kauppahinnasta. Tilanteessa, jossa kiinteistön arvon ja vastikkeen arvon 

välinen erotus katsotaan lahjaksi, sovelletaan lahjaveroa. (Jukkola ym. 

2008, 230) 

 

Kiinteistön luovutuksen yhteydessä varainsiirtovero on maksettava vii-

meistään lainhuutoa haettaessa. Lainhuutoa on haettava kuuden kuukau-

den kuluessa kiinteistön luovutuskirjan tai muun saannon perusteena ole-

van asiakirjan tekemisestä. Arvopaperin luovutuksen yhteydessä varain-

siirtovero on maksettava kahden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen 

tekemisestä alkaen. (Puronen 1997, 111- 112) 

4.5 Kiinteistövero 

Kiinteistövero maksetaan kerran vuodessa kiinteistön sijaintikunnalle, ja 

sen suuruus perustuu kiinteistön arvoon. Veron maksaa kiinteistön omista-

ja. Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuustot määrittävät kussakin kun-

nassa käytettävät kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien 
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rajoissa. Kiinteistövero koskee kaikkia Suomessa sijaitsevia kiinteistöjä 

laissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi kunnan omis-

tamat kiinteistöt sekä maatalousmaa ja metsämaa ovat vapaita kiinteistö-

verosta. Kiinteistövero on vähennyskelpoinen elinkeinoverolain mukaan 

verotettaville siltä osin, mikä kohdistuu elinkeinotoimintaan. (Jukkola ym. 

2008, 73, 173- 173) 

 

Kiinteistöverosta vapaaksi maatalousmaaksi katsotaan pysyvästi maata-

louden käytössä oleva alue. Maatalouden tiluslajeihin kuuluvat pelto, puu-

tarha sekä luonnonniitty- ja laidun. (Jukkola ym. 2008, 175) Maatilan tuo-

tantorakennusten ja asuinrakennusten rakennuspaikat sen sijaan eivät ole 

vapaita kiinteistöverosta, vaan ne luokitellaan verotuksessa tonttimaaksi. 

(Ossa 2002, 166) 

 

Kiinteistöverolaissa mainitaan kuusi kiinteistöveroluokkaa, joista kunta 

määrää vähintään kaksi kiinteistöveroprosenttia. (Jukkola ym. 2008, 179) 

 

Pakolliset kiinteistöveroprosentit: 

 

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60- 1,35 

 vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,32- 0,75 

 

Kunnalla on lisäksi oikeus määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit: 

 

 rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 1,00- 3,00 

 muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 

enintään 0,60 prosenttiyksikköä vakituisen asuinrakennuksen kiinteis-

töveroprosenttia korkeampi (joka tapauksessa yleisen kiinteistövero-

prosentin vaihteluvälillä eli 0,60- 1,35) 

 voimalaitosten ja ydinpolttoaineen loppusijoitukseen kuuluvien ra-

kennusten veroprosentti enintään 2,85 

 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti yleisen kiinteistöve-

roprosentin alarajaa alhaisempi tai kokonaan vapaa kiinteistöverosta 

 

(Kiinteistöverolaki 11§, 12§, 13§, 14§) 

4.6 Lahjavero 

Velvollisuus lahjaveron suorittamiselle alkaa lahjan saantihetkellä. Lahja-

vero suoritetaan valtiolle ja se perustuu aina lahjan käypään arvoon. Käy-

pä arvo tarkoittaa tässä yhteydessä lahjana vastaanotetun saannon toden-

näköistä luovutushintaa verovelvollisuuden alkamishetkellä. Lahjaverotus 

on tuloverotusta huomattavasti yksilöllisempää. Verottaja pyrkii aina yksi-

löllisesti selvittämään lahjana saadun varallisuuden arvon. (Lindholm 

2012, 92- 100) 

 

Lahjaverotuksessa on kaksi lahjaveroluokkaa. Ensimmäiseen veroluok-

kaan kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevas-

sa polvessa oleva perillinen sekä perinnönjättäjän kihlakumppani tai avo-

puoliso. Toiseen veroluokkaan kuuluvat muut sukulaiset ja vieraat. Lahja-
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vero ei koske alle 4 000 euron lahjaa. Lahjanantaja voi lahjoittaa samalle 

lahjansaajalle verovapaasti alle 4 000 euron lahjan kerran kolmen kalente-

rivuoden aikana. (Lindholm 2012, 41, 119- 120) 

Taulukko 2. Lahjaveroasteikko I veroluokka (Lindholm 2012, 119) 

Verotettavan osuuden 

arvo, euroa 

Veron määrä alarajan 

kohdalla 

Veroprosentti ylimene-

vältä osalta 

4 000- 17 000 100 7 

17 000- 50 000 1 010 10 

50 000- 200 000 4 310 13 

200 000- 23 810 16 

 

Taulukko 3. Lahjaveroasteikko II veroluokka (Lindholm 2012, 119) 

Verotettavan osuuden 

arvo, euroa 

Veron määrä alarajan 

kohdalla 

Veroprosentti ylimene-

vältä osalta 

4 000- 17 000 100 20 

17 000- 50 000 2 700 26 

50 000- 11 280 32 

 

Yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi on luotu pe-

rintö- ja lahjaverolain huojennussäännökset. Huojennusperiaatteen mu-

kaan maatilan sukupolvenvaihdoksessa maatilan varallisuuden arvoksi 

lasketaan 40 prosenttia varallisuusverotuksessa sovellettavasta varalli-

suusarvosta. Tässä tapauksessa lahjansaaja maksaa lahjaveroa lahjaveroas-

teikon näyttämän veroprosentin mukaan 40 prosentista lahjana vastaanote-

tusta varallisuudesta. (Lindholm 2012, 108- 114) 

5 MAATALOUDEN YRITYSMUOTOJEN VEROTUS 

5.1 Yksityinen maataloudenharjoittaja 

5.1.1 Jaettava yritystulo 

Yrittäjäpuolisoita verotetaan erillisinä verovelvollisina. Puolisoita pidetään 

verotuksessa yrittäjäpuolisoina, jos he harjoittavat elinkeinotoimintaa tai 

maataloutta yhdessä. Verotuksessa yrittäjäpuolisoina pidettävistä henki-

löistä yleensä vain toinen merkitään arvonlisäverorekisteriin varsinaiseksi 

yrittäjäksi, jonka nimissä elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoitetaan. 

Toinen yrittäjäpuoliso on tällöin merkittävä yhteisvastuulliseksi yritystoi-

mintaan kohdistuvasta verotuksesta. (Enroth ym. 2007, 23) 

 

Yrittäjätulon pääomatulo-osuus määritetään nettovarallisuuden perusteel-

la. Pääomatulon jakaminen yrittäjäpuolisoiden kesken toteutetaan samassa 

suhteessa kuin heidän omistusosuutensa, jotka kohdistuvat yrityksen käy-

tössä olevaan nettovarallisuuteen. Varoista vähennetään ensin velat. Velat 

kohdennetaan yrittäjäpuolisoille sen mukaan, kumpi heistä on vastuussa 

velasta. (Enroth ym. 2007, 23) 
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Yrittäjätulon ansiotulo-osuus jaetaan yrittäjäpuolisoille heidän työpanos-

tensa suhteessa. Ilman erillistä ilmoitusta puolisoiden työpanokset ovat 

50/50. Tappio jaetaan yrittäjäpuolisoiden verotuksessa samassa suhteessa 

kuin jaettavan yritystulon ansiotulo-osuus on jaettu. (Enroth ym. 2007, 23) 

5.1.2 Nettovarallisuus 

Maatalouden nettovarallisuudella tarkoitetaan sitä jäännöstä, joka saadaan 

vähentämällä maatalouden käytössä olevista varoista maataloustuotantoon 

kohdistuvat velat. Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus määräytyy net-

tovarallisuuden perusteella. Pääomatuloverotuksessa käytetään edellisen 

verovuoden nettovarallisuutta. Varojen ja velkojen arvot lasketaan sovel-

tamalla lakia varjojen arvostamisesta verotuksessa (VAL 1142/05). (Kivi-

ranta 1991, 10) 

5.1.3 Yritystulon jakaminen pääomatuloihin ja ansiotuloihin 

Maatalouden yrittäjätulo jaetaan pääomatuloihin ja ansiotuloihin. Yksityi-

nen maataloudenharjoittaja voi saada yritystoiminnastaan pääomatuloa 

vain yrityksen nettovarallisuuden perusteella tai arvopapereiden myynti-

voitoista, jotka kuuluvat maatalouden varoihin. (Ossa 2002, 199) 

 

Maatalouden yrittäjätulon jakaminen pääomatuloihin ja ansiotuloihin to-

teutetaan siten, että pääomatulo-osuus erotetaan ensin. (Ossa 2002, 199) 

Pääomatuloiksi lasketaan 20, 10 tai 0 prosentin tuotto edellisen verovuo-

den nettovarallisuudelle yrittäjän tai yrittäjäpuolisoiden yhteisen valinnan 

mukaan. (Kiviranta 1991, 4) Pääomatulon määrää laskettaessa maatalou-

den nettovarallisuuteen lisätään 30 prosenttia edellisen vuoden aikana 

maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkoista. (Ossa 2002, 211) Pää-

omatulojen jälkeen jäävä tulo verotetaan ansiotulona. Ansiotuloja verote-

taan progressiivisesti taulukon 1 mukaan. (Kiviranta 1991, 4) 

5.2 Osakeyhtiö 

5.2.1 Jaettava yritystulo 

Osakeyhtiön verotuksessa lähtökohta on se, että osakeyhtiö on itsenäinen 

verovelvollinen. Maatalouden verolakia (MVL) sovelletaan myös maata-

loutta harjoittavan osakeyhtiön verotuksessa. (Ossa 2002, 19, 214) Osake-

yhtiö maksaa tuloksestaan kiinteän 24,5 prosentin marginaaliveron. Osa-

kas voi nostaa yhtiöstä palkkaa, joka verotetaan hänen henkilökohtaisessa 

verotuksessaan ansiotulona. Osakeyhtiöstä maksettava palkka on vähen-

nyskelpoista yhtiön verotuksessa. Yhtiön osakkaan ei ole pakko nostaa ra-

haa yhtiöstä millään tavalla. (Kiviranta 1991, 9) 
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5.2.2 Nettovarallisuus 

Maataloutta harjoittavan osakeyhtiön nettovarallisuuden laskenta poikkeaa 

yksityisen maataloudenharjoittajan nettovarallisuuden laskennasta. Kun 

maataloutta harjoitetaan yksityisenä maataloudenharjoittajana, maatalo-

usmaa arvostetaan verotuksessa maatilojen sukupolvenvaihdoksessa käy-

tettävän huojennetun arvon mukaan. Osakeyhtiössä maatalousmaa arvos-

tetaan todellisen kauppahinnan perusteella tai perintö- ja lahjaverotuksessa 

käytetyn käyvän arvon perusteella, mikäli maatalousmaa on vastaanotettu 

vastikkeetta. Ero varojen arvostamisesta verotuksesta voi aiheuttaa sen, et-

tä tilanteessa, jossa yksityisen maataloudenharjoittajan laskennallinen net-

tovarallisuus on negatiivinen, voi nettovarallisuus muuttua positiiviseksi 

siirryttäessä osakeyhtiömuotoon. (Kiviranta 1991, 9) 

5.2.3 Varojen nostaminen osakeyhtiöstä 

Osakeyhtiön osakas ei voi nostaa yhtiöstä rahaa tai omaisuutta ilman tulo-

veroseuraamuksia. Osakas voi nostaa yhtiöstä rahaa vain palkkana, osin-

kona tai osakaslainana. Muussa tapauksessa yhtiön omaisuuden tai rahan 

käyttöä osakkaan hyväksi verotetaan peiteltynä osingonjakona. Osakkaalle 

maksettu palkka verotetaan hänen henkilökohtaisessa verotuksessaan an-

siotulona. (Enroth ym. 2007, 32) 

 

Osakeyhtiön osakas voi nostaa yhtiöstä osakaslainaa. Osakkaan veronalai-

seksi pääomatuloksi lasketaan osakaslainan maksamatta oleva määrä ve-

rovuoden päättyessä. Osakaslainan katsotaan olevan veronalaista tuloa, 

kun osakas ja hänen perheenjäsenensä omistavat yli 10 prosenttia yhtiön 

osakkeista. Kun lasketaan osingonjaon vuotuista tuottoa, osakaslaina vä-

hennetään osakkaan omien osakkeiden arvosta. Osakaslaina on maksettava 

takaisin kokonaan viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisesta. 

(Enroth ym. 2007, 32) 

 

Peitelty osingonjako voi tarkoittaa esimerkiksi osakeyhtiön osakkaalta pe-

rittyä alihintaa tai aliveloitusta. Kyseessä on siis tilanne, jossa osakas hyö-

tyy taloudellisesti väärin perustein. Käytännössä peitelty osingonjako il-

menee osakkaan omien osakkeiden vapaasta pääomasta tehtävien lunas-

tusten yhteydessä tai osakepääomaa alennettaessa. Peitelty osingonjako 

verotetaan osakeyhtiön tulona ja osakkaan verotuksessa siitä 70 prosenttia 

verotetaan ansiotulona ja 30 prosenttia on verovapaata. (Enroth ym. 2007, 

32) 

 

Osakeyhtiö voi jakaa voittoaan osakkaille osinkoina. Osakkaalle maksetun 

osingon verotukseen vaikuttaa osingon kokonaismäärä ja kuinka paljon 

osinkoa maksetaan yhtä osaketta kohti. (Enroth ym. 2007, 33) Osinko on 

osakkaalle verovapaata pääomatuloa siihen määrään asti, joka vastaa 

osakkeen verovuoden matemaattiselle arvolle laskettua 9 prosentin vuo-

tuista tuottoa. 60 000 euron ylittävältä osalta osingoista maksetaan veroa 

siten, että 70 prosenttia on pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa. 

Jos osinkoa maksetaan enemmän kuin 9 prosentin vuotuista tuottoa vas-

taava määrä, 9 prosentin ylittävältä osalta 70 prosenttia verotetaan ansiotu-

lona ja 30 prosenttia on verovapaata tuloa osakkaalle. (Kiviranta 1991, 9) 
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6 YHTIÖITTÄMINEN TOIMINTAMUODON MUUTOKSENA 

6.1 Yhtiöittämisen perusteet 

Maatalouden yritysmuodon muutos osakeyhtiöksi toteutetaan käytännössä 

siitä aiheutuvien veroetujen vuoksi. Sellaisessa tilanteessa, jossa maata-

louden nettovarallisuus on negatiivinen ja maatalouden yrittäjätulo suh-

teellisen suuri, progressiivinen ansiotuloveroprosentti ja maksettava veron 

määrä voivat nousta korkeiksi. Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan 24,5 pro-

sentin marginaaliveron ja siksi yhtiöittäminen voi tässä tapauksessa johtaa 

veroedun saavuttamiseen. (Kiviranta 2012, 13) Hallituksen kehysriihi ke-

väällä 2013 päätti alentaa osakeyhtiöiden maksamaa yhteisöveroa 24,5 

prosentista 20 prosenttiin. Muutos tulee voimaan vuoden 2014 alusta läh-

tien. (Kiviranta 2013, 69) 

 

Verottaja ei hyväksy verojen pienentämistavoitetta osakeyhtiöittämisen 

perusteeksi. Yhtiöittäminen pitää perustella jollain muulla erityisellä taval-

la, kuten toiminnan laajuudella, erikoismaataloudella tai palkatulla työ-

voimalla. Pääsääntöisesti maatalouden yhtiöittäminen on kannattavaa vain 

suurilla ja toiminnaltaan laajemmilla tiloilla. Tällöin yhtiöittäminen voi-

daan perusteella toiminnan laajuuteen ja riskeihin vedoten. (Enroth ym. 

2007, 66) Toisaalta yhä useammalla maatilalla toinen yrittäjäpuolisoista 

tai molemmat työskentelevät palkkatöissä tilan ulkopuolella. Ulkopuoli-

selta työnantajalta saatu palkka on verotuksessa progressiivisesti verotet-

tavaa ansiotuloa ja se lisätään maatalouden yrittäjätulon ansiotulo-

osuuteen, jolloin ansiotuloveroprosentti entisestään nousee. Yhtiöittämisen 

kannattavuus ei siis aina rajoitu pelkästään suuriin tiloihin. (Kiviranta 

2012, 13) 

6.2 Toimintamuodon muutoksen verotus 

6.2.1 Tuloverotus 

Maatalouden yhtiöittämisessä toimintamuodon muutoksena pyritään aina 

välttymään tuloveroseuraamuksilta. Yksityinen maataloudenharjoittaja voi 

perustaa osakeyhtiön jatkamaan maataloustoimintaa ilman tuloveroseu-

raamuksia, mikäli hän merkitsee itse kaikki perustettavan osakeyhtiön 

osakkeet. Yhtiön perustamishetkellä ulkopuolisia osakkeenomistajia ei 

voida ottaa mukaan. Yrittäjäpuolisot merkitsevät perustettavan yhtiön 

osakkeet samassa suhteessa, kuin heidän omistusosuutensa maatalouteen 

kuuluvasta varallisuudesta. (Enroth ym. 2007, 45) 

 

Usean maanviljelijän yhteistyötä voidaan harjoittaa osakeyhtiönä. Toimin-

tamuodon muutos osakeyhtiöksi ilman tuloveroseuraamuksia ei kuiten-

kaan voi toteutua, kun osakeyhtiön perustaa kaksi tai useampi maatalou-

denharjoittaja. Verotuksessa tällaisessa tapauksessa yhtiön perustajien kat-

sotaan lopettavan maataloustoimintansa, joka sijoitetaan yhtiöön. Useam-

man maataloudenharjoittajan halutessa perustaa yhteisen osakeyhtiön jat-

kamaan maataloustoimintaa, kannattaa yhtiöittäminen tehdä vaiheittain 
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muuttamalla toiminta ensin maatalousyhtymäksi. Maatalousyhtymä voi-

daan muuttaa osakeyhtiöksi toimintamuodon muutoksena ilman tulovero-

seuraamuksia. (Enroth ym. 2007, 45- 46) 

 

Maatalouden yhtiöittäminen toimintamuodon muutoksena ilman tulovero-

seuraamuksia edellyttää, että yrityksen käytössä oleva maatalousmaa ja 

tuotantorakennukset siirretään yhtiön omistukseen. Sen sijaan yrityksen 

omaisuus, joka ei liity maataloustuotantoon, voidaan jättää yhtiön ulko-

puolelle. Esimerkiksi metsämaa ja maatilan asuinrakennus voidaan jättää 

yksityiseen omistukseen. (Enroth ym. 2007, 46- 47) 

 

Toteutettaessa maatalouden osakeyhtiöittäminen toimintamuodon muutok-

sena maatalousomaisuus siirtyy apporttiomaisuutena uuteen yhtiöön. Mi-

käli maatalouden yhtiöittämistä ei voida toteuttaa toimintamuodon muu-

toksena, osakeyhtiön perustavan yksityisen maataloudenharjoittajan vero-

tus toimitetaan niin kuin hän olisi lopettanut maatalousliiketoimintansa ja 

siirtänyt maatalousliiketoiminnan lopetuksessa realisoituneen omaisuuden 

uuteen yhtiöön. Tällöin varaukset puretaan ja irtaimen omaisuuden koh-

dalla sovelletaan säännöksiä yksityiskäyttöön otosta. Maatalousliiketoi-

minnan purkautumisen kautta uuteen perustettavaan yhtiöön siirrettävän 

kiinteän omaisuuden kohdalla sovelletaan luovutusvoittoverotuksen sään-

nöksiä. (Enroth ym. 2007, 38- 40) 

 

Jos maataloutta harjoittava osakeyhtiö puretaan ja siirrytään takaisin esi-

merkiksi maatalousyhtymään tai yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi, ei 

tuloveroseuraamuksilta voida välttyä. Kun osakeyhtiö puretaan, verotus-

poistot palautetaan ja varaukset puretaan yhtiön veronalaiseen tuloon. (En-

roth ym. 2007, 51) 

6.2.2 Arvonlisäverotus 

Maatalouden yhtiöittämisessä toimintamuodon muutoksena sovelletaan 

arvonlisäverotuksessa jatkuvuusperiaatetta. Kyse on niin sanotusta ni-

menmuutoksesta, eikä mitään arvonlisäveroseuraamuksia tule. (Enroth 

ym. 2007, 42) 

6.2.3 Varainsiirtoverotus 

Varainsiirtovero maksetaan kiinteistön tai arvopaperin luovutuksen yhtey-

dessä. Kun maataloudenharjoittaja perustaa liiketoimintaansa jatkavan 

osakeyhtiön, maatalouden kiinteistöt ja arvopaperit siirtyvät osakeyhtiön 

omistukseen. Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö, ja tästä syystä uusi 

yhtiö on velvollinen suorittamaan varainsiirtoveron yhtiöön siirtyvistä 

kiinteistöistä ja arvopapereista. (Enroth ym. 2007, 43) 

 

Varainsiirtoverolta vältytään maatalouden yhtiöittämisen yhteydessä vain, 

jos osakeyhtiölle siirtyy nuoren viljelijän aloitustukena myönnetty korko-

tukilaina. Muutoin varainsiirtoveroa maksetaan 4 prosenttia kiinteistöjen 

käyvästä arvosta. (Kiviranta 1991, 9) 
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7 MAATILAN YHTIÖITTÄMISEN KESKEISET VAIKUTUKSET 

7.1 Kirjanpito 

Maatalouden verolaki (MVL) sallii maataloutta harjoittavan osakeyhtiön 

kirjanpidon tekemisen maksuperusteisesti, eli niin sanotun kassaperiaat-

teen mukaan. Veroilmoituksen lisäksi maataloutta harjoittava osakeyhtiö 

toimittaa verottajalle tilikaudelta tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätös-

päivän taseen ja tuloslaskelman. Maksuperusteisen kirjanpidon perusteella 

tehdyn tilinpäätöksen ei katsota antavan riittävän tarkkaa kuvaa yrityksen 

taloudellisesta tuloksesta, joten käytännössä maataloutta harjoittava osa-

keyhtiö tekee kirjanpidon muiden osakeyhtiöiden tapaan suoritusperustei-

sesti. Osakeyhtiön maatalouden kirjanpito on siis mahdollista tehdä mak-

superusteisesti, mutta tilinpäätösvaiheessa kirjanpito on oikaistava suori-

tusperusteiseksi. (Enroth 2013, 40) Suoritusperusteinen kirjanpito tarkoit-

taa kahdenkertaista kirjanpitoa. Täten maatalouden osakeyhtiöittäminen 

johtaa hallintotyön määrän kasvuun ja siten hallintokustannusten nousuun. 

(Kiviranta 2012, 15) 

7.2 Maatalouden tuet 

Maatalouden yhtiöittäminen ei suoraan vaikuta tilan asemaan tukien osal-

ta. Eri tukimuodoissa huomionarvoista on kuitenkin se, kuinka suuren 

osan yhtiön osakkaista pitää täyttää yleiset tukien myöntämisen ehdot. 

Maatalouden tuotantoon sidottuja tukia maksetaan luonnollisten henkilöi-

den lisäksi muille oikeushenkilöille sekä oikeushenkilöiden yhteenliitty-

mille. Luonnonhaittakorvauksen, ympäristötuen ja kansallisten tukien 

maksaminen osakeyhtiölle edellyttää, että vähintään yksi yhtiön osakkaista 

täyttää ikävaatimuksen. EU-rahoitteisten tukien ikävaatimuksen täyttää 

henkilö, joka on vähintään 18-vuotias ja enintään 65-vuotias. (Enroth ym. 

2007, 62- 63) Kansallisten tukien osalta henkilö voi olla enintään 68-

vuotias. (Maaseutuvirasto 2013, 10) 

 

Maataloutta harjoittavalle osakeyhtiölle voidaan myöntää investointitukea, 

mikäli osakeyhtiön määräysvalta on yhdellä tai useammalla osakkaalla, 

jotka harjoittavat maataloutta yhtiössä. Maataloutta harjoittavien osakkai-

den tulee täyttää tuen saamisen yleiset edellytykset: 

 

 ammattitaitovaatimus 

 tilan taloudellinen elinkelpoisuus 

 yrittäjä asuu tilan sijaintipaikalla tai sellaisella etäisyydellä tilasta, että 

sitä on mahdollisuus järkevästi hoitaa 

 yrittäjän ikävaatimus 18- 65 vuotta 

 tuettavalla toiminnalla on olennainen vaikutus yrittäjän toimeentuloon 

 

(Kiviranta 1991, 9) 

 

Nuoren viljelijän tukea ja nuoren viljelijän aloitustukea voidaan myöntää 

osakeyhtiölle. Investointituen myöntämisen edellytyksistä poiketen nuoren 

viljelijän tuen ja nuoren viljelijän aloitustuen saamiseksi osakeyhtiön 
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kaikkien osakkaiden on täytettävä ikävaatimus. Tuen saaminen edellyttää 

alle 40 vuoden ikää. (Enroth ym. 2007, 63- 65) 

7.3 Eläke- ja sosiaaliturva 

Maataloutta harjoittava osakeyhtiö pääsee maatalousyrittäjien eläkelain 

(MYEL) piiriin, mikäli osakeyhtiöllä säilyy maatalouden tulolähde. Maa-

taloutta harjoittavassa osakeyhtiössä johtavassa asemassa oleva osakas on 

MYEL- eläkevakuutuksen ja siihen liittyvän MATA- työtapaturmavakuu-

tuksen piirissä. Eläkevakuutuksen myöntäminen yhtiön osakkaalle edellyt-

tää, että: 

 

 osakas omistaa yli 30 prosenttia yhtiön pääomasta tai osakkaalla on yli 

30 prosenttia yhtiön osakkeiden tuomasta äänimäärästä 

 osakas omistaa yhdessä avio- tai avopuolisonsa tai samassa kotitalou-

dessa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevan sukulaisen 

kanssa yli 50 prosenttia yhtiön pääomasta tai yli 50 prosenttia yhtiön 

osakkeiden tuomasta äänimäärästä 

 

(Kiviranta 1991, 9) 

 

Kun maataloutta harjoitetaan yksityisenä maataloudenharjoittajana, 

MYEL- vakuutus on mahdollista tehdä yrittäjän lähisukulaisille (kuten 

yrittäjän sisaruksille), jotka asuvat samassa taloudessa yrittäjän kanssa. 

Osakeyhtiössä tämä ei ole mahdollista, sillä MYEL- vakuutus on rajattu 

vain avio- ja avopuolisoille sekä yrittäjän lapsille ja vanhemmille. (Enroth 

ym. 2007, 53, 61)  

 

Huomionarvoinen ero yritysmuotojen välillä on se, että kun maataloutta 

harjoitetaan yksityisenä maataloudenharjoittajana, yrittäjän avio- tai avo-

puoliso on suoraan oikeutettu MYEL- vakuutukseen, mikäli hän asuu yh-

teistaloudessa yrittäjän kanssa. (Enroth ym. 2007, 53) Sen sijaan maatalo-

utta harjoittavassa osakeyhtiössä maatilaa johtavan osakkaan puoliso ei 

voi kuulua MYEL: n piiriin, jos hän ei omista yhtiön osakkeita. (Kiviranta 

1991, 9) 

7.4 Verotus 

Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö ja sitä verotetaan erillisenä vero-

velvollisena. Osakkaat eivät henkilökohtaisesti vastaa yhtiöön kohdistu-

vista veroista. (Enroth ym. 2007, 30)  

 

Yksityisen maataloudenharjoittajan verotus jaetaan ansiotuloihin ja pää-

omatuloihin. Pääomatulojen osuus määräytyy maatalouden nettovaralli-

suuden perusteella. Maatalouden nettovarallisuus on monella paljon inves-

toivalla tilalla negatiivinen, jolloin koko maatalouden yritystulo verotetaan 

progressiivisena ansiotulona. Maataloustulon ollessa korkea ansiotulon ve-

roprosentti voi tällaisessa tapauksessa kohota korkeaksi, jopa 55 prosent-

tiin. (Kiviranta 2012, 13) 
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Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan kiinteän 24,5 prosentin yhteisöveron. Yh-

teisövero alenee 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta. Sellaisella tilalla, joka 

maksaa tuloksestaan veroa korkeimman ansiotuloveroprosentin verran, eli 

55 prosenttia, osakeyhtiö johtaa maksettavan veromäärän radikaaliin vä-

henemiseen. Tuloksesta jää tässä tapauksessa käyttöön 80 prosenttia 45 

prosentin asemesta. On kuitenkin huomioitava, että jos osakeyhtiöstä nos-

tetaan palkkaa, se verotetaan erikseen osakkaan ansiotulona. (Kiviranta 

2013, 69) 

 

Yksityinen maataloudenharjoittaja on tavallisesti arvonlisäveron vuosime-

nettelyssä. Myös muut kausimenettelyt ovat mahdollisia. Maataloutta har-

joittava osakeyhtiö kuuluu automaattisesti arvonlisäverotuksessa kuukau-

simenettelyyn. Osakeyhtiö voi olla myös neljännesvuosimenettelyssä, jos 

yrityksen liikevaihto on enintään 50 000 euroa vuodessa tai vuosimenette-

lyssä liikevaihdon ollessa enintään 25 000 euroa vuodessa. (Kiviranta 

1991, 9) Arvonlisäverotuksen kuukausimenettely luonnollisesti lisää hal-

lintotyön määrää. 

8 HAASTATTELU OSAKEYHTIÖMUOTOISILLE MAATILOILLE 

Opinnäytetyötä varten haastateltiin viittä maatalousyrittäjää, jotka harjoit-

tavat maataloutta osakeyhtiömuodossa. Haastattelutilat valittiin niin, että 

ne ovat keskenään erikokoisia ja edustavat kukin eri tuotantosuuntia. 

Haastattelut toteutettiin kirjallisella haastattelulomakkeella (liite 1), joka 

lähetettiin tiloille sähköpostitse. Vastaamiseen annettiin aikaa noin kaksi 

viikkoa. 

8.1 Haastattelutilojen esittely 

Haastattelutila A sijaitsee Pirkanmaalla. Tilan päätuotantosuunta on luo-

muviljantuotanto. Tilan viljelypinta-ala on alle 100 hehtaaria. Metsätalou-

della on tilan toiminnassa suuri merkitys. Tila on toiminut osakeyhtiönä jo 

vuodesta 1932 lähtien. Osakeyhtiön omistuksessa on maatalousmaan li-

säksi yli 200 hehtaaria metsää. Tila työllistää yrittäjäperheestä vakituisesti 

yhden henkilön. 

 

Haastattelutila B sijaitsee Varsinais-Suomessa. Tilan päätuotantosuunta on 

siitosmunien tuotanto. Tilalla on lintuja 10 000 kpl. Munatuotannon lisäksi 

tilalla viljellään viljaa ja öljykasveja. Viljelypinta-ala on alle 100 hehtaa-

ria. Tila on siirtynyt osakeyhtiöksi vuonna 2013. Osakeyhtiön omistukses-

sa on yli 60 hehtaaria metsää. Tila työllistää vakituisesti yhden henkilön 

yrittäjäperheestä sekä osa-aikaisesti yhden ulkopuolisen työntekijän. 

 

Haastattelutila C sijaitsee Varsinais-Suomessa. Tilan päätuotantosuunta on 

kasvinviljely. Tilan viljelypinta-ala on yli 200 hehtaaria. Osakeyhtiöittä-

minen on toteutettu vuonna 2013, ja yhtiön omistuksessa on pieni metsä-

ala. Tila työllistää yrittäjäperheestä osa-aikaisesti yhden henkilön ja yrittä-

jäperheen ulkopuolelta osa-aikaisesti kaksi henkilöä. 
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Haastattelutila D sijaitsee Varsinais-Suomessa. Tilan päätuotantosuunta on 

nautakarjan kasvatus. Tilalla on noin 400 nautaa. Tilan viljelypinta-ala on 

yli 200 hehtaaria. Maataloutta on harjoitettu osakeyhtiönä vuodesta 2011 

lähtien. Osakeyhtiö omistaa vain navetat. Maatalousmaa ja metsämaa on 

jätetty yrittäjän henkilökohtaiseen omistukseen. Osakeyhtiölle on vuokrat-

tu pieni peltoala, mutta muuta peltoalaa viljellään yksityisenä maatalou-

denharjoittajana. Yrittäjä hallinnoi siis kahta eri tilaa. Tila työllistää yrittä-

jäperheestä vakituisesti yhden henkilön ja yrittäjäperheen ulkopuolelta 

kolme vakituista työntekijää. 

 

Haastattelutila E sijaitsee Pirkanmaalla. Tilan päätuotantosuunta on broile-

rinlihantuotanto. Tilalla on lintuja noin 120 000 kpl. Tämän lisäksi tilalla 

harjoitetaan kasvinviljelyä yli 100 hehtaarin viljelypinta-alalla. Osakeyh-

tiömuotoon on siirrytty vuonna 2008. Osakeyhtiön omistuksessa on tuo-

tantorakennusten ja maatalousmaan lisäksi pieni metsäala. Suurin osa tilan 

metsäalasta on jätetty kuitenkin yrittäjän yksityiseen omistukseen. Tila 

työllistää yrittäjäperheestä vakituisesti yhden henkilön ja osa-aikaisesti 

yhden henkilön. Yrittäjäperheen ulkopuolelta tila työllistää yhden vakitui-

sen työntekijän sekä yhden työntekijän osa-aikaisesti. 

8.2 Haastattelun tulokset aihealueittain 

8.2.1 Osakeyhtiöittämisen toteuttaminen 

Viidestä haastattelutilasta neljällä tilalla yritysmuodon muutos osakeyhti-

öksi toteutettiin 2000- luvulla. Yksi tila oli toiminut osakeyhtiönä jo 1930- 

luvulta lähtien. Kolmella tilalla osakeyhtiöittäminen toteutettiin seuraava-

na vuonna maatilan sukupolvenvaihdoksesta. Yksi tiloista toimi ennen 

osakeyhtiöittämistä maatalousyhtymänä. Muut tilat harjoittivat maatalout-

ta yksityisenä maataloudenharjoittajana ennen yritysmuodon muutosta 

osakeyhtiöksi. 

 

Haastattelutiloista kolme tilaa ilmoitti, että keskeinen syy yritysmuodon 

muutokseen päätymiseen oli verotuksen keventyminen sen myötä. Jos 

maataloutta olisi harjoitettu yksityisenä maataloudenharjoittajana, yritystu-

lon kohdentuminen yhdelle henkilölle olisi johtanut ankaraan verotukseen. 

Edullisemman verotuksen vuoksi lainojen takaisinmaksukyvyn katsottiin 

parantuneen ja investointien tekemisen helpottuneen. Toisena keskeisenä 

syynä osakeyhtiömuodon valintaan pidettiin yritystoiminnan ammattimai-

sempaa ja reaaliaikaisempaa taloudellista seurantaa osakeyhtiössä. 

 

Kahdella haastattelutilalla yrityksen toiminta tai toiminnan laajuus muuttui 

osakeyhtiöittämisen yhteydessä merkittävästi. Näillä tiloilla liikevaihto 

kasvoi huomattavasti toiminnan laajennuttua. Kolmella tilalla toiminta jat-

kui samanlaisena ja samassa laajuudessa yhtiöittämisen jälkeen. 

 

Haastattelutiloista neljä tilaa käytti yritysmuodon muutoksen yhteydessä 

ulkopuolista konsultointiapua. Konsultointiapua olivat antaneet pankki, 

maaseutukeskus sekä muita maatalouden yhtiöittämiseen paneutuneita asi-

antuntijatahoja. Tiloilla oli myös paneuduttu osakeyhtiöittämiseen itse se-
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kä hankittu tietoa erilaisissa koulutustilaisuuksissa käymällä ja haastatte-

lemalla muita osakeyhtiömuotoon siirtyneitä tiloja. Yhtiöittämisprosessis-

sa ei yhdelläkään tilalla liittynyt mainittavia ongelmia. 

8.2.2 Osakeyhtiöittämisen vaikutukset 

Neljällä tilalla maksettavien verojen määrä pienentyi yritysmuodon muu-

toksen myötä. Verotuksen keventymistä tärkeämpänä seikkana pidettiin 

kuitenkin verosuunnittelun helpottumista. Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan 

kiinteän marginaaliveron, ja yritysmuodon muutos osakeyhtiöksi poistaa 

tarpeen tulontasaukseen ja niin sanottuihin tilinpäätösostoihin. Arvon-

lisäveron kuukausimenettelyn katsottiin helpottavan talouden seurantaa ja 

parantavan kirjanpidon ajantasaisuutta. 

 

Suoranaisesti maatilayrityksen kannattavuuteen ei yritysmuodon muutok-

sella katsottu olevan suurta merkitystä. Yhdellä haastattelutiloista katsot-

tiin, että kannattavuus tulee yhtiöittämisen johdosta parantumaan, koska 

osakeyhtiön verotuskäytäntö ei kannusta yritystoiminnan kehittämisen 

kannalta turhiin investointeihin. 

 

Osakeyhtiöittämisen katsottiin vaikuttavan positiivisesti yrityksen vakava-

raisuuteen, sillä osakeyhtiössä omaisuus arvostetaan todellisen hankinta-

hinnan perusteella laskennallisen arvon sijaan. Tämän katsottiin myös 

kannustavan yritystä investoimaan kiinteään omaisuuteen. 

 

Neljä tilaa ilmoitti lainojen takaisinmaksukyvyn parantuneen osakeyhtiöit-

tämisen myötä. Osakeyhtiöittäminen alensi tilojen maksettavaa veromää-

rää. Kun veromäärä pienenee, yhtiöön jää enemmän varoja lainojen ta-

kaisinmaksuun, ja täten lainojen takaisinmaksua voidaan nopeuttaa. 

 

Kaikki haastattelutilat ilmoittivat osakeyhtiöittämisen lisäävän hallinto-

työn määrää, sillä osakeyhtiö on arvonlisäveron kuukausimenettelyssä ja 

tekee maatalouskirjanpidon suoritusperusteisesti. Hallintotyömäärän kas-

vun katsottiin kuitenkin olevan myös hyväksi talouden seurannan kannal-

ta. Osa tiloista oli osakeyhtiöittämisen myötä ulkoistanut koko maatalou-

den kirjanpidon. 

8.2.3 Haastattelutilojen mielipiteet osakeyhtiöittämisestä 

Haastattelutiloista neljä tilaa ilmoitti, että yritysmuodon muutos osakeyh-

tiöksi sai aikaan sellaisia vaikutuksia kuin tavoiteltiin. Yhdellä tilalla osa-

keyhtiöön oli siirrytty vuoden 2013 aikana, eikä osakeyhtiöittämisen vai-

kutuksia vielä osattu arvioida. Keskeisimpiä vaikutuksia olivat parantunut 

lainojen takaisinmaksukyky, verotuksen keventyminen sekä talouden seu-

rannan ja verosuunnittelun helpottuminen. Positiivisena vaikutuksena toi-

mintaan nousi myös riskien hajauttaminen. 

 

Lähtökohtaisesti kaikki haastattelutilat suosittelivat osakeyhtiöittämistä 

muillekin tiloille. Yhtiöittämisen kannattavuuden katsottiin kuitenkin ole-

van tapauskohtaista. Osakeyhtiöön siirtymistä suositeltiin ennen kaikkea 
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runsaasti investoiville ja toimintaansa kehittäville tiloille. Runsaasti inves-

toivilla tiloilla lainaa on paljon ja maatalouteen kohdentuva nettovaralli-

suus on usein negatiivinen, jolloin osakeyhtiöön siirtyminen johtaa ve-

rosäästöihin.  

 

Kataisen hallituksen puolivälin kehysriihessä keväällä 2013 osakeyhtiöi-

den tuloksestaan maksamaa yhteisöveroa päätettiin laskea 24,5 prosentista 

20 prosenttiin. Samalla osinkoverotusta muutettiin niin, että niin sanottua 

verotonta osinkoa ei enää ole mahdollista nostaa. Kaksi tilaa katsoi vero-

uudistuksen parantavan yrityksen taloutta. Tiloista kaksi ei osannut vielä 

arvioida verouudistuksen vaikutusta. Yhdellä haastattelutiloista katsottiin, 

ettei verouudistuksella ole suurta merkitystä yrityksen taloudelliseen toi-

mintaan. 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tavoite oli selvittää osakeyhtiöittämisen vaikutukset maati-

lan toimintaan. Lisäksi haluttiin selvittää, millaisella maatilalla yritysmuo-

don muutos osakeyhtiöksi on taloudellisesti ja toiminnallisesti kannatta-

vaa. Opinnäytetyötä varten tehdyt haastattelut osakeyhtiömuotoisille maa-

tiloille antoivat yrittäjien käytännön kokemusten pohjalta näkemystä siitä, 

millaisella tilalla osakeyhtiöittäminen on järkevää toteuttaa. 

 

Maatalouden yritysmuodon muutos osakeyhtiöksi johtaa hallintotyön mää-

rän merkittävään kasvuun. Osakeyhtiön sisällä tehtävistä päätöksistä vas-

taavat erikseen asetetut hallintoelimet. Päätökset vahvistetaan kokouksis-

sa, joista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat. Osakeyhtiö tekee maatalout-

ta koskevan kirjanpidon suoritusperusteisesti ja toimittaa verottajalle ve-

roilmoituksen lisäksi tilinpäätöksen. Kahdenkertainen suoritusperusteinen 

kirjanpito ja arvonlisäveron kuukausimenettely lisäävät hallintotyötä mer-

kittävästi. Mahdollinen hallintotyön ulkoistaminen tilitoimistolle johtaa 

hallintokustannusten nousuun mutta antaa toisaalta yrittäjälle aikaa muihin 

töihin. Hallintotyön määrän kasvu on myös positiivinen asia, sillä se hel-

pottaa huomattavasti yrityksen talouden seurantaa ja analysointia sekä li-

sää toiminnan ennakoitavuutta ja ammattimaisuutta. 

 

Maatalouden osakeyhtiöittäminen ei suoranaisesti vaikuta tilan asemaan 

maataloustukien osalta. Lähtökohtana on, että maatalouden tukia voidaan 

maksaa muillekin oikeushenkilöille, kuin yksityishenkilöille. Myöskään 

eläke- ja sosiaaliturvaan ei osakeyhtiöittämisellä ole mainittavia vaikutuk-

sia. 

 

Maatalouden yritysmuodon muutos toteutetaan lähes aina taloudellisista 

syistä. Kun maataloutta harjoitetaan osakeyhtiönä, yritystuloa ei veroteta 

progressiivisesti vaan kiinteän yhteisöveroprosentin mukaan. Tapauksesta 

riippuen osakeyhtiöön siirtyminen voi luoda merkittäviä verosäästöjä. 

Kiinteä yhteisöveroprosentti helpottaa merkittävästi yrityksen verosuun-

nittelua. Veroprosentin ollessa kiinteä ei ole tarvetta tehdä niin sanottuja 

tilinpäätösostoja, jotka saattaisivat olla yrityksen kehittämisen kannalta 

väärin perusteltuja. Kun maataloutta harjoitetaan osakeyhtiönä, yhteisöve-
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ron jälkeen jäävä osa voitosta voidaan jakaa palkkana tai osinkona osak-

keenomistajille tai jättää yhtiöön kasvattamaan yhtiön varallisuutta. 

 

Osakeyhtiö soveltuu erityisesti toimintaansa aktiivisesti kehittäville ja pal-

jon investoiville tiloille. Maatalouden laskennallinen nettovarallisuus on 

tällaisilla tiloilla usein negatiivinen, jolloin koko yritystulo verotetaan 

progressiivisesti ansiotulona. Tulotason ollessa kohtuullinen ansiotulove-

roprosentti voi nousta kohtuuttoman korkeaksi. Tällöin osakeyhtiöön siir-

tyminen johtaa maksettavan veromäärän pienenemiseen. Yhtiöön jää 

enemmän rahaa, jolloin lainojen takaisinmaksua voidaan nopeuttaa. Osa-

keyhtiöittäminen mahdollistaa maatilan nopeamman kehittämisen. 

 

Kun maataloutta harjoitetaan sivutoimisesti muun ammatin ohella, voi 

osakeyhtiöittäminen johtaa pienelläkin maatilalla veroedun saavuttami-

seen. Kun maataloutta harjoitetaan yksityisenä maataloudenharjoittajana, 

maatilan ulkopuolelta saatu palkkatulo lisätään yrittäjätulon ansiotulo-

osuuteen. Tällöin ansiotuloveroprosentti nousee korkeaksi. Jos maataloutta 

harjoitetaan sivutoimisesti eikä maatalouden yrittäjätuloa ole tarpeen siir-

tää yksityiskäyttöön, osakeyhtiöittäminen on kannattava ratkaisu. Kun 

osakeyhtiöstä ei nosteta palkkaa yksityiskäyttöön, osakeyhtiön maksama 

yhteisövero jää ainoaksi yritystä rasittavaksi veroksi. Verojen jälkeen jää-

vä osa voitosta jää kasvattamaan yhtiön varallisuutta. 

 

Opinnäytetyötä varten tehdyssä haastattelussa jokainen haastatteluun osal-

listunut maatalousyrittäjä suositteli osakeyhtiöittämistä muille maatalous-

yrittäjille. Yrittäjät kokivat hyötyneensä taloudellisesti yritysmuodon muu-

toksesta. Verosuunnittelun helpottuminen ja toiminnan ammattimaisuuden 

paraneminen olivat myös merkittäviä positiivisia vaikutuksia. Osakeyhtiö 

sopii hyvin erityyppisten ja erikokoisten tilojen yritysmuodoksi. 

 

Vain hyvin pieni osa Suomen maatiloista toimii tällä hetkellä osakeyhtiö-

nä. Osakeyhtiö on jatkuvasti kasvattanut suosiotaan maatilan yritysmuoto-

na. Oletettavaa on, että osakeyhtiö maatilan yritysmuotona tulee kasvatta-

maan suosiotaan tulevaisuudessa keskimääräisen tilakoon kasvaessa. Osa-

keyhtiöiden tuloksestaan maksaman yhteisöveron alennus 24,5 prosentista 

20 prosenttiin luonnollisesti parantaa osakeyhtiön asemaa muihin yritys-

muotoihin nähden. Suuri osa yritysmuodon muutoksista osakeyhtiöiksi 

tehdään heti maatilan sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Nuoret maatalous-

yrittäjät ajattelevat maatilaa yrityksenä ja ovat avoimia uusille ajatuksille, 

kuten maatilan osakeyhtiöittämiselle. 
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Liite 1 

 

HAASTATTELULOMAKE 

 

1. YRITYKSEN PERUSTIEDOT 
1.01. Tilan sijaintikunta: 

 

      

1.02. Tukialue: 

 

      

1.03. Tilan päätuotantosuunta: 

 

      

1.04. Muut tuotantosuunnat: 

 

      

 
1.05. Tilalla on viljelyksessä peltoa 

 

      ha, josta on vuokrattua peltoa       ha 

1.06. Osakeyhtiön omistuksessa on peltoa 

 

      ha 

1.07. Osakeyhtiön omistuksessa on metsää 

 

      ha 

1.08. Yrittäjän/yrittäjäpuolisoiden henkilökohtaisessa omistuksessa on metsää 

 

      ha 

 
1.09. Tilalla on tuotantoeläimiä 

 

Siipikarjaa       kpl 

Nautakarjaa       kpl 

Sikoja       kpl 

Muita (mitä?)       kpl 

 
1.10. Tila työllistää yrittäjäperheestä 

 

Vakituisesti       henkilöä 

Osa-aikaisesti       henkilöä 

1.11. Tila työllistää yrittäjäperheen ulkopuolelta 

 

Vakituisesti       henkilöä 

Osa-aikaisesti       henkilöä 
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1.12. Nykyinen yrittäjä/yrittäjäpuolisot ovat aloittaneet maatalouden harjoittamisen vuonna 

 

      

 

2. OSAKEYHTIÖITTÄMISEN TOTEUTTAMINEN 
2.01. Maatalouden yritysmuoto ennen osakeyhtiöön siirtymistä oli 

 

      

2.02. Maatalouden yhtiöittäminen toteutettiin vuonna 

 

      

 
2.03. Miksi maatalouden yhtiöittämiseen päädyttiin? 

 

      

2.04. Muuttuivatko yrityksen toiminta tai toiminnan laajuus ratkaisevasti yhtiöittämisen yhteydes-

sä? Jos yrityksen toiminta muuttui, niin millä tavalla? 

 

      

2.05. Käytettiinkö yhtiöittämisprosessissa ulkopuolisia asiantuntijatahoja? Jos käytettiin, niin mitä 

asiantuntijatahoja käytettiin? 
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2.06. Liittyikö yhtiöittämisprosessiin ongelmia? Jos prosessiin liittyi ongelmia, niin minkälaisia 

nämä ongelmat olivat? 

 

      

 

 

3. OSAKEYHTIÖITTÄMISEN VAIKUTUKSET 
3.01.  Mitä vaikutuksia yhtiöittämisellä on ollut tilan 

 

verotukseen? 

 

      

 

 

 

 
 

kannattavuuteen? 

 

      

 

 

 

 

 
vakavaraisuuteen? 

 

      

 

 

 

 

 
tuloihin ja menoihin? 

 

      

 

 

 

 

 
lainojen takaisinmaksukykyyn? 
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3.02. Mitä käytännön vaikutuksia yhtiöittämisellä on ollut (esimerkiksi kirjanpidon, hallintotyön ja 

työmäärän kannalta)? 

 

      

4. OSAKEYHTIÖ MAATILAN YRITYSMUOTONA 
4.01. Onko osakeyhtiöittämisellä ollut sellaisia vaikutuksia tilan toimintaan, kuin ennen yritysmuo-

don muutosta toivottiin? Perustelkaa vastauksenne. 

 

      

4.02. Voitteko suositella osakeyhtiöittämistä muille maatalousyrittäjille? 

 

      

4.03. Millaisella tilalla osakeyhtiöittäminen on mielestänne kannattavaa? 

 

      

4.04. Hallituksen kehysriihessä keväällä 2013 osakeyhtiöiden tuloksestaan maksamaa yhteisöveroa 

päätettiin laskea 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Samalla osinkoverotusta muutettiin. Onko muu-

toksilla taloudellisia vaikutuksia yrityksenne toimintaan? 
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4.05. Muuta aiheeseen liittyvää kommentoitavaa? 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


