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Hunajan tuotanto (Suomen Mehiläishoitajain Liitto)
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Tuottavien mehiläispesien määrä on Suomessa tällä hetkellä noin 70 000. Tarhaajan pesämäärä voi 
vaihdella yhdestä yli tuhanteen.
Pitkän ajan keskisato (vuodet 1980–2020) sato on 37 kiloa hunajaa yhdestä pesästä.
Päätoimisia ammattitarhaajia on Suomessa noin sata (liiton jäseniä n. 2 500).

Luke kannattavuuskirjanpidossa 7-12 tilaa, tiedot 2018:
Liikevaihto 14 500 €
Käyttökate -1 380 €
Yrittäjätulo 5 990 €
Palkkavaatimus  9 320 €
Kannattavuuskerroin 0,58 €
Työtunnit 580
Rakennukset 3 620 €
Koneet ja kalusto 7 240 €
Valmiit tuotteet 4 300 €
Mehiläiset 6 280 €
Oma pääoma 22 200 €
Vieras pääoma 0 €
Mehiläispesiä 53 kpl



Tuottoerittely
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Kustannuserittely
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Toimintamuoto
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Toiminnan laajuus ja kannattavuus

Harrastus-
toimintaa

Tulonhankkimistarkoitus

Maatila
Perinteinen, yhtymä, avoin yhtiö, osakeyhtiö, kuolinpesä

Ei maatilaa

Eri liike
Maatalouden 

sivuansiotoiminta

Osakeyhtiö 
Henkilöyhtiö

Aputoiminimi

Osakeyhtiö 
Henkilöyhtiö

Toiminimi



Tulolajit
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Ansiotulot

Vähennetään 
luonnolliset 
vähennykset

Pääomatulot

Vähennetään 
luonnolliset 

vähennykset, tappiot, 
korot

Palkkatulo
Yrittäjätulon 
ansiotulo-osuus
Hankintatyön arvo
Osinkotulon 
ansiotulo-osuus
Eläke
Verotettavat edut

Henkilökohtainen tulonlähde

Metsätulo
Tulot sijoituksista
Yrittäjätulon 
pääomatulo-osuus
Osinkotulon 
pääomatulo-osuus

1.pääomatuloon kohdistuvat luonnolliset vähennykset (pääomatulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot, esim. 
metsänhoidosta ja puun korjuusta aiheutuneet menot)
2.elinkeinotoiminnan tai maatalouden saman verovuoden tappio tai sen osa (verovelvollisen vaatimuksesta)
3.korot (tulonhankkimis- ja asuntovelan korot, esim. metsätalouteen kohdistuvan velan korot, ensiasuntovelan korot vähennetään 
viimeiseksi). Veronalaisen tulon hankkimisvelkana pidetään myös osinkotulon hankkimiseen kohdistuvaa velkaa siinäkin 
tapauksessa, että kyseessä on osinko, joka voi olla verovapaata pääomatuloa.

Progressiivinen tulovero Vero 30/34 %



Toimintamuoto
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Harrastustoiminta
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Kannattavuuden ohella merkitystä on myös toiminnan 
laajuudella.

Jos toiminta katsotaan harrastuksenomaiseksi, sen 
tappiota ei vahvisteta. Koska tappiontasaus ei tällöin ole 
mahdollista, tulo-osuuden ylittävät menot jäävät 
vähennyskelvottomiksi elantomenoiksi.



Maaseutuelinkeinot
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Maaseutuelinkeinoilla tarkoitetaan kaikkea sellaista pienimuotoista tai laajempaakin elinkeinotoimintaa, 
joka liittyy tilalla harjoitettuun maa- tai metsätalouteen tai jota maa- tai metsätalouden harjoittaja maa- tai 
metsätalouden ohella toimeentulonsa turvatakseen harjoittaa. Toiminta voi liittyä tilalla harjoitettuun maa-
tai metsätalouteen siten, että sen katsotaan kuuluvan maatalouden tulolähteeseen (MVL 2.1 §). Mutta 
toiminta voidaan katsoa myös erilliseksi EVL:n mukaiseksi elinkeinotulolähteeksi, jolloin kyseessä on liike-
tai ammattitoiminta.

MVL vai EVL?
Laajuus, työvoima, pääoma ja laatu
Oma näkemys

Mehiläisten hoito on yleensä maataloutta.

Jos verovelvollisella ei ole hallinnassaan maatilaa, 
ei ole kyse MVL:n mukaan verotettavasta 
tulonhankkimistoiminnasta (KHO 1982/5846).



MVL:n ja EVL:n mukainen toiminta
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Maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta, erikoismaataloutta ja muuta maa- tai metsätalouteen 
liittyvää toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä. Laskentayksikkönä käsiteltävällä verotusyhtymällä
tarkoitetaan kahden tai useamman henkilön muodostamaa yhteenliittymää. Maatilayrittäjä voi tulla myös 
erikseen verotetuksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/68, EVL) mukaisesta liike- tai 
ammattitoiminnasta.

Puun myyntitulojen verotus on yhdistetty muuhun pääomatulojen verotukseen (TVL-tulonlähde).

Henkilöyhtiötä, siis avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä, verotetaan ns. elinkeinoyhtymänä, jonka tulos 
jaetaan kokonaan verotettavaksi osakkaiden tulona. Jos elinkeinoyhtymällä on elinkeinotulon lisäksi 
maatalouden tuloa ja muuta tuloa (esim. metsätalouden pääomatuloa), nämä käsitellään kukin erikseen.

Osakeyhtiön harjoittaman maatalouden verotusperusteet ovat MVL:n säännösten mukaiset. 
Osakkeenomistajalle tulevaa osinkotuloa verotetaan samojen periaatteiden mukaan kuin minkä tahansa 
muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön osakkeenomistajan saamaa osinkotuloa.

Osakeyhtiön harjoittamaa metsätaloutta verotetaan TVL:n mukaisena muuna toimintana. Jos metsä kuitenkin 
kuuluu elinkeino-omaisuuteen, tämä tulo on EVL:n mukaan veronalaista elinkeinotuloa.

Maatilayrittäjään voi kohdistua useissa eri muodoissa pääomaverotukseksi luonnehdittavaa verotusta. Näitä 
ovat kiinteistöverotus, perintö- ja lahjaverotus sekä varainsiirtoverotus



Toimintamuoto
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Maatila
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Maatilalla tarkoitetaan MVL 2.2 §:n mukaan itsenäistä taloudellista yksikköä, jolla harjoitetaan maa- tai 
metsätaloutta. 

Sovelletaan käteis- eli kassaperiaatetta.

Verovelvollisella on edellä esitetyn mukaisesti oikeus vaatia maatalouden tulos verotettavaksi 
kokonaan ansiotulona, jolloin pääomatulo-osuus on nolla. Vaihtoehtoisesti pääomatulo-osuus on 10 % 
tai 20 % nettovarallisuudesta. 

Maatalouden veronalaiseksi tuloksi ei lueta verovelvollisen ja hänen perheensä yksityistaloudessa 
käytettyjen ja tilalta saatujen varsinaisen maatalouden tuotteiden sekä puutarhatuotteiden 
luovutushintaa (MVL 4.2 §).

Jos tilalla harjoitetaan sellaista maa- tai metsätalouteen liittyvää toimintaa, jota ei pidetä eri liikkeenä, 
siitä saadut tulot ovat veroilmoituksessa erikseen ilmoitettavia maatalouden sivuansiotoiminnasta 
saatuja tuloja.



Verotusyhtymä
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Laskentayksikkönä käsiteltävällä verotusyhtymällä tarkoitetaan kahden tai useamman henkilön 
muodostamaa yhteenliittymää, joka harjoittaa MVL 2.2 §:ssä tarkoitettua maatilan viljelyä tai hallintaa, 
metsätaloutta tai sellaista kiinteistön hallintaa, josta yhteenliittymä on arvonlisäverovelvollinen tai 
hakeutunut arvonlisäverolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta AVL 30 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla. Kiinteistön viljely tai hallinta ei saa olla kyseisten henkilöiden kesken jaettu. Koska verotusyhtymä ei 
ole oikeushenkilö, se ei voi esim. hankkia omaisuutta tai ottaa velkaa omiin nimiinsä.

Verotusyhtymän osakas voi olla joko luonnollinen henkilö tai kuolinpesä.

Osakas ei voi luovuttaa ”osuutta” sellaisesta jaettavasta yhtymästä, joka ei ole oikeushenkilö (avoin yhtiö ja 
kommandiittiyhtiö ovat oikeushenkilöitä). Osakas voi sen sijaan luovuttaa omistamansa osuuden 
verotusyhtymän käytössä olevasta kiinteistöstä tai irtaimistosta.

Verotusyhtymällä ei sen määritelmästä johtuen voi olla elinkeinotoimintaa.

Verotusyhtymän harjoittamassa maataloudessa korkojen vähennysoikeus on osakaskohtainen.



Yhtymän osakkuus ja osakkaiden puhtaan 

tulon osuudet
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Yhtymän osakkaaksi voi tulla ainoastaan luovuttamalla yhtymän harjoittaman toiminnan käyttöön 
pääomapanoksen.

Yhtymästä osakkaan puhtaan tulon osuuteen vaikuttaa sijoitetun pääomapanoksen ohella osakkaan työpanos 
yhtymän hyväksi. Paitsi kiinteistölle myös yhtymän käytössä olevalle irtaimistolle on annettava painoarvo yhtymän 
harjoittaman toiminnan mukaan. 

Yhtymän osakkaana voi olla vain irtaimistoa koskevalla pääomapanoksellakin (KHO 1982/4278).

Yhtymän tuloa ei voida jakaa osakkaan puolisolle, jolla ei ole lainkaan osuutta yhtymän varallisuuteen

Jakamista varten annetaan verottajalle selvitys 2Y-verolomakkeella. Selvitys annetaan erikseen maataloudesta ja 
metsätaloudesta. 

Puhdas tulo- korot- aiemmat tappiot yhtymästä. Pääomatuloa 0 %, 10 % tai 20 % omista ed. vuoden lopun 
nettovaroista.

Hankintatyön arvo on osakkaan ansiotuloa. 



Palkanmaksu
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Yhtymä voi maksaa palkkaa yhtymän tulonhankinnassa työskennelleelle yhtymän osakkaalle (aiheuttaa 
lisäkuluja, kuten sotu ja työttömyysvakuutusmaksu).

Palkkaa voi maksaa ennen verovuoden alkua 14 vuotta täyttäneelle lapselle. 

Ennen verovuoden alkua 17 vuotta täyttänyt voidaan ottaa yhtymän osakkaaksi esim. tämän hankkiessa 
yhtymän käyttöön irtaimistoa tai toteuttamalla vaiheittainen sukupolvenvaihdos. Tällaisen irtaimiston 
myynti on osakkaan veronalaista tuloa (jos myyntivoittoa).



Tappiot ja velat
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Toiminnan jatkuessa

Osakkaan maatalouden tappio yhtymästä vähennetään seuraavien kymmenen verovuoden aikana sitä 
mukaa kuin tuloa syntyy osakkaan verotusyhtymän verovuoden maatalouden puhtaasta tulosta.

Toissijaisesti tappio voidaan kuitenkin vähentää verovelvollisen niin vaatiessa hänen verovuoden 
pääomatuloistaan.

Osakkaan osuus yhtymän muun toiminnan tappiollisesta puhtaasta tulosta vähennetään hänen 
pääomatuloistaan (koskee mm. metsätaloudesta saadun tulon verotusta ja TVL:n mukaan verotettavaa 
vuokraustoimintaa).

Yhtymän purkautuessa

Tappiot voidaan vähentää verovelvollisen pääomatuloista tappiovuotta seuraavien kymmenen verovuoden 
aikana (TVL 121.1 §).

Muun toiminnan tappio (metsätalouden lopettaminen) voi lopettamistilanteessa tulla käsiteltäväksi osana 
pääomatulolajin tappiota



Toimintamuoto
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Toiminnan laajuus ja kannattavuus
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Yksityinen elinkeinonharjoittaja 

(toiminimi)
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Toiminimiyrittäjä voi palkata työvoimaa, mutta ei voi maksaa palkkaa puolisolleen. Toiminimiyrittäjä voi 
ostaa yrityksen käyttöön koneita ja laitteita ja vähentää arvonlisäveron, jos yritys on rekisteröitynyt 
arvonlisäverovelvolliseksi.

Yritystoiminnan pyörittäminen on yksinkertaista ja päätöksenteko helppoa, sillä yrittäjä päättää asioistaan 
yksin ilman hallinnon muotovaatimuksia.

Varojen siirtäminen yksityistalouteen tapahtuu yksityisnostoina.

Yrittäjä maksaa tuloksesta veron pääosin ansiotulona (kuten palkkatulot) ja osittain pääomatulona (30 % 
tai 34 % vero). Vero peritään ennakkoveroina.

Rekisteröiminen
Rekisteröintimaksu on sähköisellä ilmoituksella 60 € ja paperi-ilmoituksella 115 €. Toiminimi kannattaa 
rekisteröidä YTJ:n verkkopalvelussa verkkopankkitunnuksilla. Kun olet saanut Y-tunnuksen, jatka 
palvelusta suoraan ohjaavalla linkillä Verohallintoon ja ilmoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä anna muut tarvittavat tiedot verottajalle.



Toimintamuoto
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Henkilöyhtiö yritysmuotona
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Avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä verotetaan elinkeinoyhtymänä.

Tulos jaetaan verotettavaksi osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, jotka osakkailla on yhtiön tuloon. 
Osakkaiden tulo-osuudet määräytyvät käytännössä yleensä yhtiösopimuksessa sovitulla tavalla.

Tappio vahvistetaan elinkeinoyhtymälle. Yhtymän purkautuessa tai sen toiminnan lopettamisen jälkeen 
tappiota ei voida vähentää osakkaan tuloista.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö mahdollisia myös alkutuotantoon, mutta eivät suositeltavia yrityksen 
päätösvaltariskin vuoksi.

Palkanmaksu mahdollista myös puolisolle. 

Varojen käyttö joustavaa.

Osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti yhtiön kaikista veloista.

Yhtiön hoitaminen on erimielisyyksien ilmaantuessa hankalaa.



Osakeyhtiö vaihtoehtona

23

• Kun maatalouden harjoittajana toimittaessa ansiotuloja vähintään 50 000 euroa/henkilö.
• Osakeyhtiö voi myös maksaa palkkaa osakkaalle. Palkanmaksu on järkevää, kun osakkaalla ei ole 
merkittävästi muita ansiotuloja.
• Jos pääasiallinen ansio toisaalla, niin yhtiö voi olla kannattava eri syistä. 

• Kun verotettavaa tuloa on paljon, mutta nettovarallisuus on maataloudenharjoittajana negatiivinen 
(pienempien verojen ansiosta lainoja voidaan lyhentää nopeammin).

• Kun osakeyhtiöstä ei tarvitse nostaa osinkoa yksityistalouteen enempää kuin voi alhaisen 
pääomaverotuksen piirissä nostaa (verotus yhteensä 20 % + (25 % x 30 / 34 % x 80 %) = 26 % / 26,8 %).
Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan veroa 20 %. Osinko enintään 8 % matemaattisesta arvosta. Osingosta 25 
% verollista pääomatuloa 150 000 euroon saakka. 150 000 euron ylittävästä osuudesta 85 % verollista 
pääomatuloa. Osingon 8 %:n ylimenevä osuus 75 % verollista ansiotuloa.

• Sijoitetun vapaan oman pääoman palautuksen saamista 10 vuoden kuluessa pääoman sijoituksen 
tekemisestä pidetään veronalaisena luovutuksena, jonka osalta luovutusvoittoa laskettaessa vähennetään 
sijoitettu pääoma. Näissä tilanteissa luovutusvoitto on yleensä 0 euroa (tuloverolaki 45 a § ja 46 a §).

• Rekisteröintimaksu: Sähköinen ilmoittaminen 275 € ja paperi-ilmoitus 380 €



Osakeyhtiön  heikkouksia verrattuna 

maataloudenharjoittajana toimimiseen
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• Osakeyhtiömuodossa toimittaessa menetetään maataloudenharjoittajilla 
olevia veroetuja (esim. ei metsävähennystä, ei hankintameno-olettamaa ja ei 
yksityiskäyttöönottoa).

• Osakeyhtiön hallinto vaatii oman lisäbyrokratiansa (tarkempi kirjanpito, 
yhtiökokoukset, tilintarkastukset yms). 

• Verolakeihin voi tulla muutoksia, joten etujen pysyvyydestä ei ole 
varmuutta.



Yhtiöittämisselvitys
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1. Lähtötiedot
2. Siirtyvien ja poisjäävien omaisuusosien määrittely
3. Alustava apporttiselvitys
4. Näkemykset tulevasta kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta
5. Yrittäjien henkilökohtainen verotus ja tulotavoitteet
6. Laskelma verovaikutuksista
7. Osakkaiden eläke- ja vakuutusturva
8. Riskien hallinta, vakuudet, tuet ym.
9. Yhtiöittämisen ajankohta ja ennakkoratkaisun hakeminen
10.Yhtiön hallinto, verotus ja tilintarkastus
11.Arvio yhteyttämisen kustannuksista
12.Yhteenveto ja suositukset



Toimintamuodon muutos
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Tuloverolain (TVL) 24 §:n mukaisessa toimintamuodon muutoksessa omaisuus siirtyy apporttina 

tasejatkuvuudella (varat – velat) niin että omistusosuudet pysyvät samoina.

Lisäksi on huomattava että:

– toiminnan edellytetään jatkuvan ennallaan

– yrittäjien on merkittävä osakkeet omaisuuden omistuksensa mukaisessa suhteessa käyvin arvoin 

laskettuna.

– kiinteän omaisuuden omistus tulkitaan lainhuudon mukaan

– maatilan irtaimen omaisuuden oletetaan aviopuolisoilla olevan yhteistä

Käytännössä tämä tarkoittaa että yhtiöön siirretään

– kaikki pellot niiden hankintahintaan tai lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla saatu pelto niiden 

kauppahinnan ja alennetun lahjaverotusarvon mukaan.

– tuotantorakennukset, koneet ja laitteet, salaojat ja sillat niiden poistamattomilla menojäännösarvoilla

– kotieläimet ja varastot arvolla nolla, jos ne on vähennetty verotuksessa vuosimenoina

– maatalouden tulolähteessä olevat osakkeet ja osuudet niiden hankintahintaan

Yksityisomaisuus kuten omakotitalo tontteineen ja metsät jätetään pääsääntöisesti yhtiön ulkopuolelle.



Yhtiöittämisen vaiheet
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Yhtiöittämisen vaiheet
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Katse eteenpäin
1. Kirjanpito tuottaa historiatietoa, joka auttaa 

suunnittelemaan tulevaa.

2. Osto- ja myyntilaskujen käsittely kirjanpito-ohjelmalla 
auttaa kassan hallinnassa ja nopeuttaa reagointia, jos 
rahat uhkaavat loppua.

3. Budjetointi auttaa aikatauluttamaan hankintoja ja 
varautumaan hyvissä ajoin maksuvalmiusongelmiin.



Pitkän aikavälin verosuunnittelu
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1. Tavoitetason määrittely verotettavan tulon määrälle (apuna esim. Talous 
Visio-ohjelmalla tehty taloussuunnitelma) ja yhtiömuotovaihtoehtojen 
vertailu tarvittaessa.

2. Nettovarallisuuden tavoitetason määrittely.
3. Investointien, tasausvarausten ja poistojen sekä lainojen lyhennysten 

ajoituksen suunnittelu, jotta lainojen lyhennysten ja poistojen suhde on 
sopiva ja jotta poistoja ei tuhlata heti investoinnin jälkeen, kun verottava tulo 
on vielä muutenkin alhaalla.

4. Lainojen nostojen ja kohdentamisen (maatalouden, metsätalouden ja 
yksityistalouden osuudet) suunnittelu.

5. Metsätalouden myyntien ajoitus, jos pääomatulojen määrä nousee yli 30 000 
euron (korotettu pääomavero-% 30 000 euron ylittävältä osalta).

6. Metsätalouden verovapaan hankintatyön hyödyntämisen suunnittelu (125 
m3/vuosi).



ProAgria auttaa
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• Tilipalvelut perinteinen ja sähköinen, välitilinpäätös

• Neuvo2020-palvelut

• Strategia+ -palvelut kriisistrategian suunnitteluun

• Yritysten kehittämispalvelut (Analyysi ja Konsultointi)

• HR-palvelut tukevat yritysten johtamista kriisin yli

• Tulosanalyysi – kannattavuuskirjanpito

• Budjetointi ja talouden seuranta

• Verosuunnittelu ja verotilinpäätös

• Tulevaisuuskeskustelu

• Hallituspalaveri



Onko investointi, 

sukupolvenvaihdos tai 

yhtiöittäminen ajankohtainen? 

Mietitkö tuotantosuunnan 

muutosta tai monialaistamista? 

Miten investointi tuottamaan, 

uutuudet käyttöön ja toimimaan?

Mietitään yhdessä tulevaisuuteen 

kantavat ratkaisut. 

Hyödynnä Neuvo 2020!
Maksat vain alv:n osuuden, 

joka on vähennyskelpoinen

arvonlisäverotuksessa.

LAAJENTUNUT 

maatilan 

nykyaikaistaminen 

ja kilpailukyvyn 

parantaminen osiolla







Kiitos!

Käytössä olevilla ohjelmilla (Procountor, Netvisor ja WebWakka) voimme tarjota 
asiakkaillemme tilipalvelut joko sähköisesti, perinteisellä tavalla tai näiden 
yhdistelmällä.

Meiltä myös talouden analysointi, budjetointi, omistajavaihdokset, 
investointien ja rahoituksen suunnittelu sekä Yritysten kehittämispalvelut.

Ota yhteyttä
Mielelläni kerron palveluistamme lisää.

Antero Parkkonen
Palvelupäällikkö ProAgria Etelä-Suomi 
Toimitusjohtaja ProTalous Oy
0400 255 980 
antero.parkkonen@protalous.fi
Pormestarinkatu 6, PL 46 , 53101 Lappeenranta 

mailto:antero.parkkonen@protalous.fi

