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Osakeyhtiön tuloveroprosentti

• Osakeyhtiön tuloveroprosentti on 20 % tulon 

suuruudesta riippumatta.

• Vrt. yksityisen maataloudenharjoittajan yritystulo 

jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon 



Nettovarallisuus monesti pieni

Suuri osa maataloustulosta ansiotuloa (monesti voi olla kokonaan ansiotuloa) 

Ansiotuloverotuksen progressio nostaa veron erittäin korkeaksi 



Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto ry



Osakeyhtiön tulolähdejako

• Tulolähteet määräytyvät osakeyhtiössä toiminnan 

luonteen mukaisesti:

• MVL soveltuu myös osakeyhtiön maatalouteen

• EVL soveltuu liike- ja ammattitoimintaan. 

• TVL henkilökohtainen tulolähde jossa mm. metsätalous 

Kun tulolähteiden nettotulot on määritetty, verotus tapahtuu 

osakeyhtiöiden yleisten säännösten mukaan.

Tulolähteen tappio on vähennyskelvoton toisen tulolähteen 

tulosta. 



Osingon jakamismahdollisuus listaamattomassa oy:ssä

• Listaamaton osakeyhtiö voi jakaa verovelvolliskohtaisesti, siis 

osakkeenomistajakohtaisesti,  osinkoa 

• enintään 8 % ko. osakkeenomistajan omistamien osakkeiden 

matemaattisesta arvosta, 

• kuitenkin enintään 150 000 euroa siten, että tästä osingosta on 

veronalaista pääomatuloa 25 % lopun 75 %:n ollessa verovapaata 

tuloa. 



Kokonaisverorasitus yhtiölle ja osakkaalle 26 %

• Mikäli osakeyhtiö jakaa vain lievemmin verotetun pääomatulo-

osingon - yhtiön ja osakkaan kokonaisvero 26 % 



• Asetetun 150 000 euron rajan ylittävältä osalta osinko on em. 8 %:n 

vuotuiseen tuottoon asti 85-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa 

lopun 15 %:n ollessa verovapaata tuloa. 

• Osakaskohtaiselle nettovarallisuudelle lasketun 8 %:n tuoton 

ylittävältä osalta listaamattoman osakeyhtiön osinko on 75-

prosenttisesti veronalaista ansiotuloa lopun 25 %:n ollessa 

verovapaata tuloa.



Osakkeen matemaattinen arvo 

• Keskeinen tekijä TVL-osinkojen suunnittelussa 

• Matemaattinen arvo = nettovarallisuus jaettuna osakkeiden kokonaismäärällä 

• Joskus matemaattisesta arvosta osakaskohtaisia vähennyksiä  

(asunto, osakaslaina) 

• Nettovarallisuus lasketaan osingon verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen 

pohjalta 



• Nettovarallisuus saadaan vähentämällä yhtiön varoista yhtiön velat 

• Varojen arvostamisperusteista on säädetty EVL-omaisuuslajeittain
• rahoitusomaisuus, vaihto-omaisuus, sijoitusomaisuus, käyttöomaisuus

• ”Muuhun kuin EVL-toimintaan kuuluvat varat arvostetaan vastaavasti soveltuvin 

osin tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla” (ArvL 3.7 §) 

• MVL-varojen arvostamisen osalta on siis katsottava, mitä EVL-varojen 

arvostamisesta on säädetty 

• Arvostamislain 2 luku 



Osakeyhtiö mahdollistaa tulon sääntelyn 

verotuksessa

• Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen - mahdollistaa verotettavan tulon 

sääntelyn. 

• Osakeyhtiö voi jakaa osinkoa

• Maksaa palkkaa (se verotetaan ansiotulona, mutta toisaalta maksettu palkka on 

vähennyskelpoinen osakeyhtiön verotuksessa) 

• Maksaa esim. vuokraa.

• Osakkaan ei ole kuitenkaan pakko nostaa osakeyhtiöstä tuloa missään muodossa. 



Peitelty osinko

• Osakeyhtiön ja osakkaan väliset mahdolliset oikeustoimet tehtävä käyvällä 

hinnalla 

• Osakkeenomistajan yhtiöstä ottama omaisuus, osakkeenomistajan käytössä 

oleva omaisuus jne. 

• Peitellystä osingosta veroseuraamuksia osakkaalle ja yleensä myös yhtiölle

• Varojen nosto yhtiöstä vain em. tavoilla 



Toimintamuodon muutos

• Osakeyhtiöittäminen on perusteltua verosäästösyistä toteuttaa TVL 24 §:n 

mukaisena toimintamuodon muutoksena. 

• Tällöin osakeyhtiöön siirtyminen on mahdollista ilman tuloveroseuraamuksia ja 

eräissä tapauksissa myös varainsiirtoverovapaasti. 

• TVL 24 §:n mukaisessa toimintamuodon muutoksessa sovelletaan ns

jatkuvuusperiaatetta, mikä merkitsee sitä, että yhtiöittäminen voidaan toteuttaa 

ilman tuloveroseuraamuksia. 



Toimintamuodon muutos

Verotuksellisista syistä osakeyhtiöön ei ole tarkoituksenmukaista siirtyä 

maatalousomaisuuden kaupalla tai muulla luovutuksella.

Toimintamuodon muutoksessa saantokirja ei ole kauppa- tai muu luovutussopimus, 

vaan osakeyhtiön perustamissopimus.

Maatalouden harjoittajan ei katsota lopettavan toimintaansa, jos aiemmin 

harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat siirretään toimintamuodon 

muutoksessa samoista arvoista toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle, jonka kaikki 

osakkeet maatalouden harjoittajat merkitsevät samassa omistussuhteessa kuin he 

ovat yrityksen edellisessäkin toimintamuodossa omistaneet (TVL 24.1 § 1 k; ks. 

myös KHO 2002/982).



• Kun noudatetaan tällaista ehdotonta omistussuhteiden muuttumattomuutta ja 

”tasejatkuvuutta”, osakeyhtiön toiminta katsotaan aiemman toiminnan 

jatkamiseksi: toimintamuodon muutoksessa ei tapahdu kiinteistöjen veronalaista 

luovutusta, irtaimesta käyttöomaisuudesta eli koneista, kalustosta ja laitteista 

tehdyt poistot eivät tuloudu eivätkä tasausvaraukset purkaudu.

• Identtisyyden säilyessä eivät myöskään kotieläinten, maitokiintiön ja varastojen 

hankintamenot miltään osin tuloudu maatalouden harjoittajan verotuksessa, 

koska käteisperiaatteesta johtuen näiden erien ”tasearvo” on nolla (ellei 

kotieläinten hankintamenoa poikkeuksellisesti ole jaksotettu yhtä suurina erinä 

hankintavuodelle ja kahdelle seuraavalle vuodelle). Tällöin ei kuitenkaan 

myöskään perustettavan osakeyhtiön verotuksessa katsota näillä maatalouden 

irtaimiston omaisuusosilla olevan hankintamenoa.



• Jos yrityksen identtisyyden säilyttämisestä luovutaan, maatalouden harjoittajan 

verotuksessa voi ajatella sovellettavan koneiden, kaluston ja laitteiden 

alkuperäisen hankintamenon tai sitä alemman käyvän myyntihinnan mukaista 

tuloutusta (MVL 4.3 §). Sama koskee kotieläimiä, maitokiintiötä ja maatalouden 

varastoja. Osakeyhtiön tuloverotuksessa nämä tuloutukset ovat vastaavasti 

vähennyskelpoisia hankintamenoja.

• Toimintamuodon muutospäivämäärään asti verotus toimitetaan aiemman 

toimintamuodon mukaan, muutospäivästä lähtien verotetaan osakeyhtiötä. 

Verovuonna, jona toimintamuotoa muutetaan, poistot voidaan tehdä kumman 

tahansa, joko aiemman toimintamuodon tai osakeyhtiön, verotuksessa tai jakaa 

näiden kesken. Yleensä muutosvuoden poisto on edullista tehdä kokonaan osin 

progressiivisen tuloverotuksen piirissä olevassa aiemmassa toimintamuodossa 

(esim. konepoisto 25 % menojäännöksestä).



• KHO on päätöksessään 1999/1927 katsonut, ettei maatalous säilytä 

identtisyyttään eikä TVL 24.1 §:n toimintamuodon muutosta koskevaa 

säännöstä voida soveltaa, jos yksityinen maatalouden harjoittaja 

osakeyhtiömuotoon siirtyessään jättää suoraan omistukseensa maatalouden 

kiinteistöt. KHO:n tapauksessa viljelijäpuolisoilla oli tarkoitus siirtää maatalouden 

varat ja velat perustettavalle osakeyhtiölle, mutta jättää kuitenkin maatalousmaa 

ja talousrakennukset rakennuspaikkoineen puolisoiden suoraan omistukseen. 

Näin meneteltäessä ei KHO:n päätöksen mukaan voida soveltaa toimintamuodon 

muutosta koskevaa TVL 24.1 §:n säännöstä.

• Jos kaikkia maatalouden varoja ei siirretä yhtiölle (sille luovutetaan vain esim. 

kotieläintalouden tuotantorakennus eläimineen tai maatalouden irtaimisto), 

tuloveroseuraamuksilta ei voi välttyä.



Varainsiirtovero

• Yhtiöön siirrettävistä kiinteistöistä (maapohja, rakennukset) on maksettava 

varainsiirtovero, joka on 4 % kiinteistön käyvästä arvosta. 

• Kiinteistöjen siirtyminen osakeyhtiölle johtaa varainsiirtoveroseuraamukseen 

myös silloin, kun TVL 24.1 §:n toimintamuodon muutosta koskevaa säännöstä 

voidaan soveltaa. 

• Varainsiirtoverosta vapauttaa vain nuoren viljelijän aloitustukena myönnetyn 

korkotukilainan siirtäminen osakeyhtiölle.

• Varainsiirtoverovapaus vuoden 2018 alusta?



• Yhtiöön siirrettävistä kiinteistöistä (maapohja, rakennukset) on maksettava 

varainsiirtovero, joka on 4 % kiinteistön käyvästä arvosta. Kiinteistöjen 

siirtyminen osakeyhtiölle johtaa varainsiirtoveroseuraamukseen myös silloin, kun 

TVL 24.1 §:n toimintamuodon muutosta koskevaa säännöstä voidaan soveltaa. 

Varainsiirtoverosta vapauttaa vain nuoren viljelijän aloitustukena myönnetyn 

korkotukilainan siirtäminen osakeyhtiölle.

• Varainsiirtoverotuksen perusteena käytettävä käypä arvo on käytännössä 

perintö- tai lahjaverotuksessa sovellettava käypä arvo tai tätä korkeampi 

osakeyhtiölle siirtyvän ko. kiinteistön hankintameno. Verohallinnon perintö- ja 

lahjaverotusta koskevat varojen arvostamisohjeet ovat parin viime vuoden aikana 

nostaneet käytettäviä käypiä arvoja huimasti.



Kiinteistö osakeyhtiöltä takaisin

• Varainsiirtovero on maksettava myös, jos kiinteä omaisuus siirretään 

osakeyhtiöltä takaisin henkilökohtaiseen omistukseen. Tätäkin luovutussuuntaa 

koskee myös luovutusvoiton verotus.



Metsä

• Metsä korottaa osaltaan osakkeen matemaattista arvoa ja täten lisää 

osakkeenomistajan verovapaan pääomatulo-osingon ja yleensäkin pääomatulo-

ja osingonsaantimahdollisuuksia. 

• Toisaalta yhtiöön ei sovelleta metsävähennystä eikä menovarausta.

• Jos metsävähennystä on runsaasti käyttämättä, metsän siirtämisestä 

osakeyhtiöön kannattaa tehdä laskelmia huomioon ottaen toisaalta 

metsävähennyksen verotuksellinen merkitys, toisaalta verokantaero ja 

verovapaan pääomatulo-osuuden saantimahdollisuus. Mahdollisen uuden 

metsän voi hankkia joko suoraan omistukseen tai osakeyhtiölle, tältäkin osin 

laskelmien pohjalta.



Maataloutta harjoittavaa osakeyhtiötä ei ole pakko verottaa kalenterivuodelta, vaan 

muukin tilikausi tulee verotuksessa kyseeseen (VML 3.3 §). 

Varsinkin karjatilojen on otettava huomioon, että yhtiöverotuksessa tuloutuu myös 

verovelvollisen ja hänen perheensä yksityistaloudessa käytettyjen omalta tilalta 

saatujen varsinaisen maatalouden tuotteiden ja puutarhatuotteiden todennäköinen 

luovutushinta (VML 28 §, toisin MVL 4.2 §).



Osakeyhtiö on aina kirjanpitovelvollinen 

• Luonnollinen henkilö ei ole maatilatalouden harjoittajana kirjanpitolain 

perusteella kirjanpitovelvollinen (KPL 1:1.2). Osakeyhtiö, myös maatilataloutta 

harjoittava, on aina kirjanpitovelvollinen ja siihen sovelletaan kirjanpitolain 

säännöksiä, mm. kahdenkertaista kirjanpitoa. 

• Osakeyhtiön harjoittamaan maatalouteen sovelletaan MVL:n mukaisia 

maatalouden verotusperusteita edellyttäen, että osakeyhtiöllä on omistuksessaan tai 

hallinnassaan maatila tai ainakin maatalousmaata. Osakeyhtiönkin verotusta koskee 

täten MVL:n mukainen kassaperiaate.



• KPL 3:4,2:n mukaan osakeyhtiö tekee maatilatalouden kirjaukset kirjanpitoonsa 

suoriteperusteisesti. Kirjanpito ja tilinpäätös on kuitenkin edelleen muutettava 

maksuperusteiseksi maa- ja metsätalouden veroilmoituksen laatimista varten

• Maataloutta harjoittavaa osakeyhtiötä ei ole pakko verottaa kalenterivuodelta, 

vaan muukin tilikausi tulee verotuksessa kyseeseen (VML 3.3 §). 

• Varsinkin karjatilojen on otettava huomioon, että yhtiöverotuksessa tuloutuu

myös verovelvollisen ja hänen perheensä yksityistaloudessa käytettyjen omalta 

tilalta saatujen varsinaisen maatalouden tuotteiden ja puutarhatuotteiden 

todennäköinen luovutushinta (VML 28 §, toisin MVL 4.2 §).



Arvonlisäverotus

• Arvonlisäverotuksessa maataloutta harjoittava osakeyhtiö kuuluu yleensä 

kuukausimenettelyyn, mutta voi enimmäisliikevaihtoa koskevan edellytyksen 

täyttyessä olla myös neljännesvuosimenettelyssä (liikevaihto vuodessa enintään 

50 000 euroa) tai vuosimenettelyssä (liikevaihto vuodessa enintään 25 000 euroa).



Tilintarkastusvelvollisuus

• Osakeyhtiötä koskee tilintarkastusvelvollisuus, jos kaksi seuraavista 

edellytyksistä täyttyy:

• osakeyhtiön taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa

• osakeyhtiön liikevaihto ylittää 200 000 euroa ja

• yhtiön palveluksessa työskentelee keskimäärin yli kolme henkilöä. HTM-tilintarkastajan 

tutkinto riittänee poikkeuksetta.



Sukupolvenvaihdoksen jälkeinen 

toimintamuodon muutos

• Osakeyhtiöittämistä ei yleensä ole tarkoituksenmukaista toteuttaa suoraan 

sukupolvenvaihdoksessa. Sekä maatalous- että verolainsäädännöstä löytyy kohtia, 

joiden vuoksi se joudutaan siirtämään sukupolvenvaihdoksen jälkeiseen 

toimintamuodon muutokseen.

• Tavallista on, että sukupolvenvaihdosta toteutettaessa luovuttajina ja 

luovutuksensaajina ovat luonnolliset henkilöt. 

• Luovutuksensaajat hakevat nuoren viljelijän aloitustuen ja luovuttajat 

luopumistuen. 

• Maatalouden jatkajiin voidaan soveltaa lahjaverotuksen huojennussäännöstä ja 

luovuttajiin normaalein edellytyksin maa- ja metsätalouden kiinteän omaisuuden 

luovutusvoiton verovapaussäännöstä.



• Nuoren viljelijän käynnistystukena myönnetyn korkotukilainan siirto osakeyhtiölle 

vapauttaa toimintamuodon muutoksena toteutettavan osakeyhtiöittämisen 

varainsiirtoverosta. 

• Osakeyhtiöittämisen ei katsota rikkovan jatkajien Melalle luopumistuen 

myöntämisen yhteydessä antamaa sitoumusta.

Jatkuvuusperiaatteen mukaista toimintamuodon muutosta (samat varat ja velat, 

samat omistussuhteet) ei ole pidetty maatilan luovutuksena, eikä se ole johtanut 

lahjaveron huojennuksen menettämiseen. 

• Näin ollen sen ei myöskään pitäisi laukaista luovuttajien maa- ja metsätalouden 

kiinteän omaisuuden luovutusvoiton verovapauteen liittyviä, liian aikaisesta 

edelleenluovutuksesta johtuvia seuraamuksia jatkajan verotuksessa. Täyden 

varmuuden omassa asiassaan saa vain hakemalla verottajalta ennakkoratkaisun.



Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos

• Sukupolvenvaihdoksiin liittyvä omaisuuden luovutusvoiton verovapaussäännös 

koskee myös osakkeiden luovutusta, jos luovutuksen kohteena olevat osakkeet 

oikeuttavat vähintään 10 %:n omistusosuuteen yhtiössä.

• Osakkeiden verovapaan sukupolvenvaihdosluovutuksen edellyttämä vähintään 

10 vuoden omistusaika alkaa ”juosta” yhtiön perustamisesta. 

• Perintö ja lahjaverotuksessa PerVL 55 §:n mukaista maatalouden jatkajan 

huojennusta ja PerVL 56§:n mukaista maksuajan pidennystä voidaan 

soveltaa, jos lahjan tai perinnön kohteena on vähintään 10 % yhtiön 

osakkeista.



Symmetriaetu

Maatilan sukupolvenvaihdosluovutuksessa maa- ja metsätalouden kiinteän 

omaisuuden luovutusvoitto on 10 vuoden omistusajan täytyttyä myyjälle verovapaa 

tietyillä lähisukulaisille tapahtuvassa luovutuksessa, mutta ostaja saa kuitenkin 

vähentää tiettyihin kiinteistön osiin (esim. tulonhankkimistoiminnassa käytettävät 

rakennukset, salaojat yms) kohdistuvan kauppahinnan poistoina. 

Tämä epäsymmetriaetu menetetään osakeluovutuksessa, koska osakkeiden 

hankintamenosta ei voi tehdä poistoja. Sekä tämän epäsymmetriaedun saamiseksi 

että osakkeiden verovapaan sukupolvenvaihdosluovutuksen edellyttämän vähintään 

10 vuoden omistusajan vuoksi osakeyhtiöittäminen kannattaa yleensä toteuttaa 

vasta sukupolvenvaihdoksen jälkeen. 



Sukupolvenvaihdoksen toteutuessa osakeluovutuksena kauppaan ei voida myöntää 

korkotukilainaa, nuoren viljelijän aloitustukena myönnettävää avustusta kylläkin.

PerVL:n huojennussäännöstä on katsottu voitavan soveltaa myös silloin, kun 

luovutuksensaajana on osakeyhtiö, jonka osakkaina ovat luovuttajan 

perheenjäsenet (ks. luku 15, KHO 1987/697 ja KHO 2011/1324). Näissä 

tapauksissa on kuitenkin aina syytä hakea lahjaverotuksen ennakkoratkaisua.

PerVL 55§:n mukaista maatalouden jatkajan huojennusta ja PerVL 56§:n 

mukaista maksuajan pidennystä voidaan soveltaa, jos lahjan tai perinnön kohteena 

on vähintään 10 % yhtiön osakkeista.

http://fokus.talentum.fi/teos/IADBGXGTBF#sk,7705
http://fokus.talentum.fi/teos/IADBGXGTBF#sk,7708


Osakeyhtiön jakautuminen

KVL:n tapauksessa 2009/42 oli kysymys kahden henkilöomistajaperheen 

omistaman maataloutta harjoittavan ja siis MVL:n mukaisesti verotetun A Oy:n 

jakautumisesta. A Oy purkautuisi selvitysmenettelyttä siten, että kaikki sen varat 

(maa-alueet, rakennukset ja muu omaisuus) ja velat siirtyisivät puoliksi kahdelle 

osakeyhtiölle A Oy:n osakkaiden saadessa vastikkeena vain kummankin 

vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita tai sen hallussa olevia 

omia osakkeita. Osakeyhtiön jakautumiseen voitiin soveltaa EVL 52c §:n 

periaatteita, jotka em ehdoin sallivat jakautumisen ilman tuloveroseuraamuksia.



Vuokraaminen

Tietenkin myös maa-alueiden ja rakennusten tavanomainen vuokraaminen 

osakeyhtiölle on mahdollista. Huomioon on kuitenkin otettava VML 28 §:n eli 

verotuksen kiertämissäännöksen soveltamismahdollisuus: ongelmia voi syntyä 

esim. silloin, kun vuokranantajataho ja osakeyhtiön omistajataho on sama tai nämä 

ovat keskenään intressiyhteydessä (ks. myös KHO 1997/1838 ja KHO 2000/5).



Huomioitava myös muu kuin verolainsäädäntö

• Maatalouden harjoittamisen osakeyhtiöittämistä harkittaessa on syytä ottaa 

huomioon maatalouden tulotuki-, rahoitustuki-, eläkevakuutus-, lomitus-, 

luopumistuki- yms lainsäädäntö ja myös esim. osakeyhtiö- ja 

kirjanpitolainsäädännön asettamat vaatimukset. Maatalouslainsäädäntö ei 

nykyisellään sisällä ongelmallisiksi luokiteltavia osakeyhtiömuodon syrjimistä 

merkitseviä normeja.



Tulotuki

Osakeyhtiömuodossa maataloutta harjoittava on oikeutettu tulotukeen. Kunkin 

tukimuodon yksityiskohtaisten edellytysten täyttyminen on selvitettävä erikseen 

yhdessä maatalousviranomaisten kanssa.



Investointi- ja aloitustuki

• Osakeyhtiölle voidaan myöntää investointitukea, jos määräysvalta 

osakeyhtiössä on yhdellä tai useammalla osakkaalla, jotka harjoittavat 

maatilataloutta tai maatilatalouden yhteydessä muuta yritystoimintaa ja jotka 

täyttävät yritykselle ja yrittäjälle seuraavien asiakohtien osalta asetetut tuen 

myöntämisen yleiset edellytykset:

• yrityksen taloudellinen elinkelpoisuus

• yrittäjän ammattitaito

• yrittäjän asuminen maaseutuyrityksen sijaintipaikalla tai sellaisella etäisyydellä siitä, että 

yritys tulee asianmukaisesti hoidetuksi

• yrittäjän vähimmäisikä 18 vuotta.

• Nuoren viljelijän aloitustukea voidaan myöntää vain alle 41-vuotiaalle viljelijälle, mutta 

muutoin samoin edellytyksin kuin investointitukea silloin, kun tilan hankkii osakeyhtiö tai 

se hankitaan perustettavan osakeyhtiön lukuun.



MYEL-eläkevakuutus

• Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallinnoimien etuuksien kannalta on 

olennaista maatalouden tulolähteen säilyminen osakeyhtiöön siirryttäessä. Tämä 

tarkoittaa osakeyhtiön maatalouden verottamista MVL:n mukaan.

• Myös maatilataloutta harjoittavassa osakeyhtiössä johtavassa asemassa oleva 

osakas voi olla MYEL-eläkevakuutuksen ja siihen liittyvän pakollisen ja 

vapaaehtoisen MATA-tapaturmavakuutusturvan sekä ryhmähenkivakuutuksen 

piirissä. MYEL-eläkevakuutuksen myöntäminen edellyttää (MYEL 5 §), että



• osakeyhtiön osakas omistaa yksin yli 30 % yhtiön osakepääomasta tai hänellä on yksin yli 

30 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,

• osakeyhtiön osakas omistaa yhdessä avio- tai avopuolisonsa tai samassa taloudessa 

asuvan, osakkaalle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevan henkilön 

kanssa yli 50 % yhtiön osakepääomasta tai heillä on yhdessä yli 50 % yhtiön osakkeiden 

tuottamasta äänimäärästä 

• omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen, toisten yhteisöjen tai 

yhtymien kautta tapahtuva omistaminen, jos osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä 

johtavassa asemassa työskentelevä henkilö yksin tai yhdessä avio- tai avopuolisonsa tai 

samassa taloudessa asuvan, hänelle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa 

olevan henkilön kanssa omistaa sanotusta toisesta yhteisöstä tai yhtymästä yli 50 % tai 

heillä on tätä vastaava määräämisvalta.

• Jos esim. puoliso ei omista maataloutta harjoittavan osakeyhtiön osakkeita, hän ei ole 

MYEL:n piirissä.



Maatalousyrittäjän lomituspalvelut

• Maatalousyrittäjän lomituspalveluihin on oikeus henkilöllä, 

• joka itse työhön osallistuen harjoittaa maataloutta ja

• joka on ollut velvollinen ottamaan MYEL-eläkevakuutuksen ja 

• jolla on voimassa oleva MYEL-eläkevakuutus tai vireillä hakemus sen saamiseksi.

Oikeus vuosilomaan edellyttää karjatalouden harjoittamista päätoimisesti.



Luopumistuki
• Luovutuksensaajan maatalouden harjoittaminen perheyhtiötyyppisenä 

osakeyhtiönä ei estä luopumistuen myöntämistä sukupolvenvaihdoksessa, 

olkoonkin että osakeyhtiöön siirtyminen kannattaa yleensä verotussyistä 

toteuttaa vasta sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Tavallista on, että 

sukupolvenvaihdosta toteutettaessa luovuttajina ja luovutuksen saajina ovat 

luonnolliset henkilöt.

• Maataloutta harjoittava osakeyhtiö voi olla luovutuksensaajana 

sukupolvenvaihdoksessa, jossa luovutuksen kohteena ovat maatilaan kuuluvat 

pellot ja tuotantorakennukset kiinteistönluovutuksena. Osakeyhtiössä 

määräysvallan omaavilta osakkailta edellytetään luopumistukiehtojen täyttämistä 

sekä MYEL-vakuutusta. Ehdot täyttävällä luovutuksensaajalla tulee olla yksin tai 

yhdessä puolisonsa kanssa määräysvalta yhtiössä. Yhtiön tulee sitoutua 

pitämään maatila tai hankkimansa pelto omistuksessaan ja hallinnassaan koko 

sitoutumisajan sekä antaa viljelysitoumus. Ehdot täyttävän luonnollisen henkilön 

tulee lisäksi antaa yhtiön puolesta henkilökohtainen viljelysitoumus ja sitoutua 

pitämään määräysvalta osakeyhtiössä.



• Sukupolvenvaihdoksessa voi myös luopujana olla maataloutta 

osakeyhtiömuodossa harjoittava maatalousyrittäjä, joka on ottanut toiminnastaan 

MYEL-vakuutuksen ja joka täyttää muut luopumistuen saamista koskevat ehdot. 

Luopumistapana on kaikkien osakkeiden luovutus jatkajalle tai osakeyhtiön 

omistaman maatilan luovutus kiinteistöluovutuksena.



Kiitos!

timo.sipila@mtk.fi

040 5059179


