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Tiivistelmä: Tutkielman aiheena on in natura -varojenjaon, eli muuna omaisuutena kuin rahana to-

teutetun varojenjaon, tarkastelu osakeyhtiölain velkojiensuojan näkökulmasta. In natura -varojenjako 

on osakeyhtiöoikeudellisesti mielenkiintoinen ilmiö siksi, että jaettaessa varoja muun omaisuuden 

kuin rahan muodossa jaettavan omaisuuden kirjanpitoarvo voi poiketa huomattavastikin kyseisen 

omaisuuden käyvästä arvosta. Tällöin herää kysymys siitä, mistä arvosta varojenjaon katsotaan yh-

tiön velkojien näkökulmasta tapahtuvan. 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten osakeyhtiölain varojenjaon määrää rajoittavia velkojien-

suojasäännöksiä tulisi in natura -varojenjaon yhteydessä tulkita. Tutkielmassa on käytetty metodina 

lainoppia, eli oikeusdogmatiikkaa. Lainopin metodin avulla tutkielmassa on selvitetty voimassa ole-

van oikeuden sisältö koskien in natura -varojenjaon arvostamista velkojiensuojasäännösten näkö-

kulmasta. Tutkielman aineistona on käytetty asianmukaista lainsäädäntöä, lainvalmisteluaineistoa, 

oikeustapauksia sekä oikeuskirjallisuutta. 

In natura -varojenjaon kannalta relevantit osakeyhtiöoikeudelliset säännökset sijoittuvat yhtiön varo-

jen jakamista koskevaan osakeyhtiölain 13 lukuun. Tutkielmassa perehdytään erityisesti OYL 13:5:n 

tasetestiä, OYL 13:3:n tilinpäätössidonnaisuutta sekä OYL 13:5:n maksukyisyystestiä koskevien 

säännösten tulkintaan. In natura -varojenjaon arvostamiseen liittyvä kysymyksenasettelu kulminoituu 

osakeyhtiöoikeudellisesti siihen, miten jakokelpoisten varojen ja ylipäänsä varojenjaon käsitteet osa-

keyhtiöoikeudellisesti määritellään. 

Ottaen huomioon OYL 13:2:n maksukykytestin tavoitteet on selvää, että maksukykyisyystestin so-

veltamisessa in natura -varojenjaossa tulee ottaa huomioon jaettavan omaisuuden käypä arvo. Tut-

kielmasta kuitenkin ilmenee, että maksukykyisyystestin kannalta jaettavan omaisuuden arvostami-

sella on vain epäsuora merkitys. Keskeisemmäksi jaettavan omaisuuden arvostaminen muodostuu 

sen sijaan OYL 13:5:n tasetestin kannalta, joka on kytketty tilinpäätöksen esittämään yhtiön jakokel-

poisen vapaan oman pääoman määrään. 

Vallitsevassa yhtiö- ja kirjanpitokäytännössä in natura -varojenjaon katsotaan vähentävän yhtiön va-

roja jaettavan omaisuuden kirjanpitoarvosta, eli yhtiön vapaa oma pääoma vähenee omaisuuden 

tasearvon verran. Tutkielmassa kuitenkin esitetään, että tilanteessa, jossa jaettavan omaisuuden 

käypä arvo ylittää taseen jakokelpoiset varat, rikotaan OYL 13:5:n tasetestiä ja velkojiensuojaa, 

vaikka jako olisi jaettavan omaisuuden kirjanpitoarvon perusteella sallittu. Tämä perustuu siihen, mi-

ten varojenjako ja jakokelpoiset varat on osakeyhtiölain ja pääomadirektiivin puitteissa hahmotettu. 

Tutkielmassa esitetään siten, että myös tasetestiä sovellettaessa in natura -varojenjako tulisi arvos-

taa jaettavan omaisuuden käypään arvoon. 
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Koski, Pauli – Sillanpää, Matti J: Yhtiöoikeus. Päivittyvä verkkojulkaisu, viimeisin koko-

naispäivitys 11.11.2014. Talentum Media, Helsinki. (Koski – Sillanpää 2014) 

Kyläkallio, Juhani – Iirola, Olli – Kyläkallio, Kalle: Osakeyhtiö II. 8. uudistettu painos. 

Edita Publishing Oy, Keuruu 2020. (Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2020) 

Lautjärvi, Kari: Välipääomarahoitusinstrumentit: Yhtiöoikeudellinen tutkimus vieraan pää-

oman ehtoisen välipääomarahoittajan asemasta osakeyhtiössä. Talentum, Helsinki 2015. 

(Lautjärvi 2015) 

Leppiniemi, Jarmo: IFRS – Johdon käsikirja. WSOY, Juva 2003. (Leppiniemi 2003) 

Leppiniemi, Jarmo – Kaisanlahti, Timo – Leppiniemi, Raili: Oikeat ja riittävät kirjaukset. 

Päivittyvä verkkojulkaisu, viimeisin päivitys 3.2.2020. Alma Talent, Helsinki. (Leppiniemi 

– Kaisanlahti – Leppiniemi 2020) 

Mähönen, Jukka: Tulo ja pääoma. Kirjanpidon merkitys osakeyhtiön sääntelyssä. Oy Edita 

Ab, Helsinki 2001. (Mähönen 2001) 

Mähönen, Jukka: Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja yhtiöoikeus. Edita Publishing Oy, 

Helsinki 2005. (Mähönen 2005) 

Mähönen, Jukka: Osakeyhtiön taloudellinen raportointi ja tilintarkastus. Edita Publishing 

Oy, Helsinki 2009. (Mähönen 2009) 

Mähönen, Jukka: Minne menet, velkojiensuoja yhteisöoikeudessa? Helsinki Law Review, 

1/2020, s. 8-11. (Mähönen 2020) 

Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Osakeyhtiö I, Yleiset opit. 3. uudistettu painos. Talentum, 

Helsinki 2015. (Mähönen – Villa 2015) 

Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Osakeyhtiö III, Corporate governance. 3. uudistettu pai-

nos. Alma Talent, Helsinki 2019. 

Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Osakeyhtiö II, Pääomarakenne ja rahoitus. 4. uudistettu 

painos. Alma Talent, Helsinki 2020. (Mähönen – Villa 2020) 

Ossa, Jaakko: Yritysmuodot ja verotus. Defensor Legis 4/2007, s. 527-545. (Ossa 2007) 

Rasinaho, Vesa: Näkökohtia osakeyhtiön varojenjaosta muuna kuin avoimena rahasuori-

tuksena. Teoksessa: Immonen, Raimo – Knuutinen, Reijo – Mylly, Ulla-Maija – Nyström, 

Patrik – Viinikka, Tuija. Oikeuden ja talouden rajapinnassa. Juhlakirja Matti J. Sillanpää 

60 vuotta. Edita, Helsinki 2016, s. 213-236. (Rasinaho 2016) 

Raunio, Merja: Paineita pääoman palautuksen verotuksen kiristämiseen. Tilintarkastus 

1/2010, s. 12-15. (Raunio 2010) 



7 
 

Ruohonen, Janne: Osakeyhtiön voitonjaon maksukykytesti ja vastuu maksukyvyn säilymi-

sestä. Tampere University Press, Tampere 2012. (Ruohonen 2012) 

Sillanpää, Matti J.: Vinstutdelning i form av annan egendom än kontanta pengar. Teok-

sessa: Gorton, Lars – Herre, Johnny – Nerep, Erik – Nordell, Per Jonas – Rosén, Jan: 

Festskrift till Gunnar Karnell. Carlsson Law Network, Stockholm 1999. (Sillanpää 1999) 

Sjögrén, Helena – Syrjä, Pasi – Villa, Seppo: Osakeyhtiölain maksukykyisyyden käsitteen 

tilastollinen tarkastelu. Defensor Legis 3/2008, s. 448-459. (Sjögrén – Syrjä – Villa 2008) 

Timonen, Pekka: Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen. Helsingin 

yliopisto, Helsinki 1998. (Timonen 1998) 

Veikko Vahtera – Janne Ruohonen – Anssi Kärki – Lassi Salminen – Laura Saukkola: Sel-

vitys osakeyhtiön velkojiensuojan selventämisestä ja suojamenettelyiden helpottamisesta. 

Valtioneuvoston kanslia: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 

2020:37. Saatavissa: [https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162391] (Vahtera 

ym. 2020) 

Vehkakoski, Sakke: Svop-rahasto ja varojensiirrot in natura. Verotus 3/2021, s. 353-364. 

(Vehkakoski 2021a) 

Vehkakoski, Sakke: Svop-rahasto ja varojensiirrot in natura. Verotus 4/2021, s. 456-466. 

(Vehkakoski 2021b) 

Viitala, Tomi: Osakeyhtiön voitonjaon verotus. 2. uudistettu painos. Kauppakamari, Hel-

sinki 2018. 

Villa, Seppo: Maksukykyisyys- ja tasetesti osakeyhtiölain ja Uuden Seelannin yhtiölain 

mukaan. Teoksessa: Saarnilehto, Ari (toim.): Yhtiöoikeudellisia kirjoituksia VI. Turun yli-

opisto, 2007, s. 137-169. (Villa 2007) 

Villa, Seppo: SVOP-sijoituksen jakaminen – varojen jakamista vai pääoman palautusta. 

Defensor Legis 4/2010, s. 336-355. (Villa 2010a) 

Villa, Seppo: Mihin sidottua omaa pääomaa enää tarvitaan? Teoksessa: Tepora, Jarno – Si-

sula-Tulokas, Lena – Hemmo, Mika – Lohi, Tapani – Kolehmainen, Esa – Kallio, Ilari – 

Pihlajarinne, Taina (toim.): Business Law Forum 2010. 7. vuosikerta. Helsinki 2010, s. 

333–371. (Villa 2010b) 

Villa, Seppo: Konserniavustus osakeyhtiöoikeudellisessa kontekstissa. Teoksessa: Pönkä, 

Ville – Kozlowska-Rautiainen, Daria (toim.): Business Law Forum 2012. Lakimiesliiton 

kustannus, Vantaa 2012, s. 93-115. (Villa 2012) 

 

Virallislähteet 

HE 109/2005 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi. 

HE 89/1996 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain ja eräiden siihen liit-

tyvien lakien muuttamisesta. 

HE 27/1977 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi. 

IAS-sääntelyryhmän loppuraportti. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikun-

taraportteja 9:2003. (IAS-sääntelyryhmän loppuraportti 9:2003) 



8 
 

Oikeusministeriön työryhmämietintö 2003:4. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö, 6.5.2003. 

(OM 2003:4) 

Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvol-

lisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa. (OM 2009:13) 

Oikeusministeriön lausuntotiivistelmä 2009:25. Osakeyhtiölain varojenjakoa koskevien 

säännösten muuttaminen – Lausuntotiivistelmä. (OM 2009:25) 

Verohallinnon ohje: Osingon jakaminen muuna kuin rahana (VH/2650/00.01.00/2021, an-

topäivä 26.8.2021). 

Verohallinnon ohje: Osinkotulojen verotus (VH/8449/00.01.00/2020, antopäivä 1.1.2021). 

 

Oikeuskäytäntö 

HelHo 6.4.2018 taltio 396 

KHO 28.10.2005 taltio 2765 

KHO 25.11.2020 taltio 4279 

KKO 2003:33 

KKO 2015:105 

KVL 344/1988 

KVL72/1997 

 

Muut lähteet 

Sampo Oyj Pörssitiedote 7.8.2019. Saatavilla: [https://www.sampo.com/fi/media/tiedot-

teet/2019/sampo-jakaa-ylimaaraisen-osingon-nordea-osakkeina/] 

 

Lyhenteet 

KPL  Kirjanpitolaki (1336/1997) 

OYL  Osakeyhtiölaki (624/2006) 

  



9 
 

1. Johdanto 
 

1.1. Tutkimusaihe 

 

Tavanomaisin tapa jakaa varoja osakeyhtiöstä on rahana maksettava osinko. Varoja on kui-

tenkin mahdollista jakaa yhtiöstä myös muun omaisuuden kuin rahan muodossa, eli niin 

kutsuttuna varojenjakona in natura. In natura -varojenjako on osakeyhtiöoikeudellisesti mie-

lenkiintoinen ilmiö siksi, että jaettavan omaisuuden käypä arvo, eli hinta, joka omaisuudesta 

saataisiin vapailla markkinoilla, voi poiketa merkittävästikin kirjanpitosääntelyn mukaan 

määräytyvästä omaisuuden tasearvosta. Tällöin herää kysymys siitä, mistä arvosta varojen-

jaon katsotaan osakeyhtiöoikeudellisesti tapahtuvan. Samaa ongelmaa ei liity rahana mak-

settavaan varojenjakoon, sillä rahan arvostus tapahtuu aina sen nimellisarvosta.1 Ongelmaa 

voidaan havainnollistaa seuraavan esimerkin avulla: Yhtiö päättää jakaa osakkeenomistajal-

leen omistamansa kiinteistön, jonka poistamaton hankintameno taseella on 50 000 euroa, 

mutta kiinteistön käypä arvo on kuitenkin jaon hetkellä 150 000 euroa. Onko varojenjaon 

suuruus yhtiön näkökulmasta tällöin 50 000 euroa vai 150 000 euroa? 

In natura -varojenjakoa koskeva jaettavan omaisuuden arvostamiskysymys ei ole yksin-

omaan osakeyhtiöoikeudellinen, vaan sama kysymys tulee ratkaistavaksi myös kirjanpidol-

lisesti sekä in natura -varojenjaon verotuksessa. In natura -varojenjako asemoituu siten mie-

lenkiintoisella tavalla useamman eri oikeudenalan risteyskohtaan, jolloin arvioitavaksi tulee 

myös se, mikä merkitys esimerkiksi kirjanpidossa noudatettavalle jaettavan omaisuuden ar-

vostamismenetelmälle tulee antaa osakeyhtiöoikeudellisen arvioinnin kannalta. 

In natura -varojenjaon kannalta relevantit osakeyhtiöoikeudelliset säännökset sijoittuvat yh-

tiön varojen jakamista koskevaan OYL:n (624/2006) 13 lukuun. On keskeistä huomata, että 

osakeyhtiöoikeudellisestikin in natura -varojenjaon arvostamiseen liittyvää kysymyksen-

asettelua voidaan tarkastella useammasta eri näkökulmista. Osakeyhtiöoikeudellinen tarkas-

telu voidaan toteuttaa esimerkiksi yhtiön osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden tai yhtiön 

velkojiensuojan kannalta. Kysymyksenasettelun puitteissa mielenkiintoisemmaksi muodos-

tuu kuitenkin yhtiön velkojien näkökulma, sillä OYL:n varojenjakoa koskevat velkojiensuo-

jasäännökset ovat pakottavia, kun taas vähemmistöosakkeenomistajia suojaavista säännök-

sistä voidaan poiketa tahdonvaltaisuuden nojalla. 

 
1 Sillanpää 1999, s. 716; Immonen – Nuolimaa 2017, s. 185-186; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 188; 

Blomqvist 2016, s. 56; Viitala 2018, s. 61; Vahtera ym. 2020, s. 94 
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1.2. Tutkimuskysymys ja tutkimuksen rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen aihepiirinä on edellä esitetyn mukaisesti OYL:n varojenjakosäännökset 

ja näistä erityisesti yhtiön velkojien suojaksi säädetyt säännökset. Tutkimuksen tavoitteena 

on selvittää, miten OYL:n varojenjaon määrää rajoittavia säännöksiä tulee in natura -varo-

jenjaon yhteydessä tulkita. Tutkimuksen tarkka tutkimuskysymys on: Tulisiko jaettaessa yh-

tiöstä varoja muun omaisuuden kuin rahan muodossa jaettava omaisuus arvostaa varojen-

jaon määrää rajoittavien velkojiensuojasäännösten kannalta jaettavan omaisuuden kirjan-

pitoarvoon vai omaisuuden käypään arvoon? Tutkimuskysymystä tarkastellaan erityisesti 

sellaisia tilanteita silmällä pitäen, joissa jaettavan omaisuuden kirjanpitoarvo alittaa omai-

suuden käyvän arvon ja joissa varojenjako olisi omaisuuden kirjanpitoarvosta toteutettuna 

velkojiensuojasäännösten puitteissa sallittu, mutta arvostettaessa jaettava omaisuus sen käy-

pään arvoon sama jako olisi velkojiensuojasäännösten puitteissa kielletty.2 

In natura -varojenjaon arvostamista käsitellään tutkimuksessa lyhyesti myös osakkeenomis-

tajien yhdenvertaisuuden kannalta, mutta tämän tavoitteena on lähinnä asettaa vertailukohta 

velkojiensuojanäkökulmalle. Tutkimuksessa käsitellään samasta syystä myös in natura -va-

rojenjaon arvostamista kirjanpidossa sekä vero-oikeudessa. In natura -varojenjaon mahdol-

lisiin kirjanpito- tai vero-oikeudellisiin erityiskysymyksiin ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa 

etsitä ratkaisuja, vaan tämä jää kyseisten oikeudenalojen alaan sijoittuvien tutkimusten teh-

täväksi. Tutkimuksen näkökulma on siten puhtaasti osakeyhtiöoikeudellinen. Kirjanpidon ja 

osakeyhtiöoikeuden välisten sidonnaisuuksien vuoksi on kuitenkin otettava huomioon, että 

jotkin kirjanpidolliset kysymykset ovat samalla myös osakeyhtiöoikeudellisia. 

1.3. Metodi ja tutkimusaineisto 

 

Tutkimuksessa noudatetaan lainopillista tutkimusmetodia. Metodilla tarkoitetaan tutkimus-

menetelmää eli keinoa, jolla oikeudesta pyritään tuottamaan tietoa.3 Tutkimusmenetelmä on 

siis tapa, jolla tutkimusta tehdään.4 Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttaa tutkimuksen 

taustalla vaikuttava tiedonintressi.5 Lainopillisen tutkimuksen tiedonintressinä on ymmär-

 
2 Esimerkiksi tilanne, jossa jaettavan kiinteistön tasearvo on edellä esitetyn mukaisesti 50 000 euroa ja käypä 

arvo 150 000 euroa mutta yhtiön jakokelpoisten varojen määrä taseella on 100 000 euroa. 
3 Hirvonen 2011, s. 9 
4 Timonen 1998, s. 1 
5 Hirvonen 2011, s. 33 
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ryksen lisääminen voimassaolevan oikeuden sisällöstä, eli toisin sanoen lainopillisen tutki-

muksen tutkimuskohteena on voimassaoleva oikeus, de lege lata.6 Tämän tutkimuksen ta-

voitteena on selvittää, mikä on voimassaolevan osakeyhtiöoikeudellisen sääntelyn sisältö 

koskien in natura -varojenjaon arvostamista velkojiensuojan näkökulmasta. Lainopillinen 

metodi soveltuu siten valittuun tutkimuskysymykseen. 

Lainopilla eli oikeusdogmatiikalla tarkoitetaan oikeudellisen tutkimuksen osa-aluetta, joka 

muodostuu oikeussäännösten systematisoinnista ja tulkinnasta.7 Systematisointi pitää sisäl-

lään oikeudellisten käsitteiden muodostamisen ja oikeudellisen aineiston jäsentämisen ky-

symyksenasettelun puitteissa. Systematisoinnilla siis pyritään hahmottamaan oikeusjärjestys 

johdonmukaisena ja systemaattisena kokonaisuutena.8 Systematisointi toimii lainopin toisen 

tehtävän, eli tulkinnan taustalla.9 Tulkinnalla tarkoitetaan oikeussäännösten sisällön selvit-

tämistä esittämällä oikeudelliseen aineistoon perustuvia tulkintakannanottoja siitä, miten 

säännöstä tulisi tietynlaisissa tilanteessa soveltaa. Lainopissa ei siis pelkästään kuvailla oi-

keussäännöksiä, vaan siinä esitetään niiden merkityssisältöä koskevia kannanottoja.10 

Lainopillisessa tutkimuksessa otetaan myös kantaa siihen, mikä merkitys erilaisilla oikeus-

lähteillä on ollut ratkaisun kannalta.11 Oikeuslähteillä tarkoitetaan sitä oikeuslähdeopin mu-

kaista oikeudellista aineistoa, johon oikeudellinen tulkinta voidaan perustaa.12 Tässä tutki-

muksessa käytetty tutkimusaineisto muodostuu tutkimuskysymyksen kannalta relevanteista 

laeista ja niiden esitöistä. Keskeisin on luonnollisesti voimassa oleva OYL ja sitä edeltäneet 

osakeyhtiölait lainvalmisteluaineistoineen. Näitä ovat vuoden 1978 osakeyhtiölaki 

(734/1978) ja sitä edeltänyt vuoden 1895 osakeyhtiölaki (22/1895). Myös EU-tasoinen yh-

tiöoikeudellinen sääntely, keskeisimpänä pääomadirektiivi13 eli nykyinen yhtiödirektiivi14, 

otetaan tutkimuksessa huomioon. Tutkimusaineistoon sisältyy myös relevantti oikeuskäy-

täntö sekä tutkimuksen aihepiiriä käsittelevä oikeuskirjallisuus. 

 
6 Hirvonen 2011, s. 21, 34; Timonen 1998, s. 1, 12 
7 Aarnio 1978, s. 52; Aarnio 1997, s. 36-37 
8 Aarnio 1978, s. 74; Timonen 1998, s. 12; Hirvonen 2011, s. 25 
9 Timonen 1998, s. 12 
10 Aarnio 1978, s. 101; Timonen 1998, s. 10, 12; Hirvonen 2011, s. 25 
11 Hirvonen 2011, s. 23 
12 Timonen 1998, s. 30 
13 Toinen neuvoston direktiivi 77/91/ETY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1976, niiden takeiden yhteensovit-

tamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tar-

koitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä 

niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa 
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1132, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, tie-

tyistä yhtiöoikeuden osa-alueista 
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1.4. Aikaisempi tutkimus 

 

Vaikka ilmiönä in natura -varojenjako on ollut jo kauan tuttu, Suomessa in natura -varojen-

jaosta on kuitenkin kirjoitettu vain vähän. Keskeisimpiä suomalaisia in natura -varojenjakoa 

nimenomaisesti käsitteleviä artikkeleita ovat Matti Sillanpään vuodelta 1999 oleva artikkeli 

Vinstutdelning i form av annan egendom än kontanta pengar, jossa Sillanpää käsittelee in 

natura -varojenjakoa osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden näkökulmasta sekä varojenjaon 

arvostamista velkojiensuojasäännösten kannalta Ruotsissa omaksuttuun käytäntöön nojaten. 

In natura -varojenjaon arvostamista velkojiensuojasäännösten kannalta on myös käsitellyt 

Vesa Rasinaho vuonna 2015 julkaistussa artikkelissaan Näkökohtia osakeyhtiön varojenja-

osta muuna kuin avoimena rahasuorituksena. 

Aiheen on nostanut vastikään uudestaan pinnalle Sakke Vehkakoski Verotus-lehdessä 2021 

julkaistussa kaksiosaisessa artikkelisarjassa Svop-rahasto ja varojensiirrot in natura, joka 

on osa Vehkakosken väitöskirjatutkimusta. Vehkakoski käsittelee artikkelisarjassa in natura 

-varojenjakoa laajasti sekä osakeyhtiöoikeuden, kirjanpidon että verotuksen näkökulmasta. 

Artikkelisarjassa päähuomio on verotuksessa pääoman palautuksena käsiteltävään svop-ra-

hastosta toteutettavaan in natura -varojenjakoon liittyvissä erityiskysymyksissä. 

1.5. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus rakentuu seuraavasti: Johdannon jälkeen tutkimuksen luvussa 2 käsitellään ylei-

sellä tasolla velkojiensuojan osakeyhtiöoikeudellista merkitystä sekä velkojiensuojaan liit-

tyviä keskeisiä osakeyhtiöoikeudellisia periaatteita. Tutkimuksen luvussa 3 tarkastellaan 

osakeyhtiölain ja kirjanpitosääntelyn välisiä kytköksiä sekä sitä, millainen merkitys kirjan-

pitokäsittelyllä on osakeyhtiöoikeudellisessa tulkinnassa. Luvussa 4 perehdytään osakeyh-

tiölain varojenjakoa koskevaan sääntelyyn sekä erityisesti siihen, mitä osakeyhtiölain puit-

teissa pidetään varojenjakona ja millainen varojenjako on osakeyhtiölain puitteissa laitonta 

varojenjakoa. Luvuissa 5 ja 6 perehdytään tarkemmin OYL:n varojenjakoa sääntelevän 13 

luvun keskeisimpiin velkojiensuojasäännöksiin, eli OYL 13:5:n tasetestiin (luku 5) ja 6 OYL 

13:2:n maksukykyisyystestiin (luku 6). Luvussa 7 käsitellään in natura -varojenjakoa vero-

tuksen, kirjanpidon, yhdenvertaisuuden, maksukykyisyystestin sekä tasetestin soveltamisen 

kannalta. Lopuksi luvussa 8 esitetään tutkimuksen johtopäätökset. 
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2. Osakeyhtiö ja velkojiensuoja 
 

2.1. Velkojiensuoja osana osakeyhtiön institutionaalista kehikkoa 

 

OYL:n tehtävänä on lain esitöiden mukaan säännellä osakkeenomistajien, velkojien ja yh-

tiön johdon asemaa ja keskinäisiä suhteita.15 Tämä kuvastaa osakeyhtiön luonnetta institu-

tionaalisena järjestelynä, eli julkishallinnon lainsäädännön keinoin tarjoamana valmiina ta-

loudellisen toiminnan organisoitumisen välineenä, eli eräänlaisena säänneltynä mallisopi-

muksena.16 Tämän tutkimuksen kysymyksenasettelu asettuu osakeyhtiön institutionaalisen 

kehikon määräämistä yhtiöoikeudellisista suhteista osakkeenomistajien ja yhtiön velkojien 

välisen suhteen tarkasteluun, eli velkojiensuojaan, joka saa siten konkreettisen sisältönsä 

osakeyhtiön institutionaalisen järjestelyn sisällöstä.17 Kyse on kolmannesta päämies-agent-

titeorian mukaisesta osakeyhtiöoikeudellisesta intressiristiriidasta.18  

Suomalaisen ja yleisemminkin mannermaisen yhtiöoikeuden pääpainotuksena on jo vanhas-

taan ollut osakeyhtiön velkojien suojaaminen. Korostunut velkojiensuojaintressi onkin yhä 

mannermaisen yhtiöoikeuden ominaispiirre.19 

2.1. Osakeyhtiön toiminnan tarkoitus 

 

OYL 1:5:ssä säädetään yhtiön tarkoituksesta. Säännöksen mukaan yhtiön toiminnan tarkoi-

tuksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Suo-

malaisessa doktriinissa säännös on vakiintuneesti ymmärretty siten, että voiton tuottaminen 

osakkeenomistajille tapahtuu yhtiön kautta. Toisin sanoen voitto kerrytetään ensin yhtiölle, 

josta se voidaan jakaa osakkeenomistajille osakeyhtiölain varojenjakosäännösten mukai-

sesti.20 OYL 1:5:n mukaisen toiminnan tarkoituksen voidaan katsoa sisältävän myös velkojia 

suojaavan elementin, sillä voitollisuus edellyttää, että yhtiö kykenee ensin suoriutumaan vel-

voitteistaan velkojia kohtaan.21 Osakeyhtiön varojen käyttöä muuhun kuin voitontuottamis-

tarkoituksen toteuttamiseen on OYL:lla rajoitettu.22 

 
15 HE 109/2005 vp, s. 36 
16 Mähönen – Villa 2015, s. 272, 275-276, 278 
17 Villa 2010b, s. 337 
18 Mähönen – Villa 2015, s. 343 
19 Ruohonen 2012, s. 35, 76; Mähönen 2020, s. 8; Mähönen 2005, s. 32, 79-80 
20 Immonen – Villa 2019, s. 30; Mähönen 2001, s. 710 
21 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018a, s. 24 
22 Koski – Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN 
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2.2. Rajoitettu vastuu 

 

Osakeyhtiön keskeinen institutionaalinen piirre on sille lainsäädännöllä myönnetty oikeus-

henkilöllisyys, jota ilman osakeyhtiön toiminta siinä muodossa kuin se yleisesti ymmärre-

tään ei olisi mahdollista.23 OYL 1:2:ssä säädetään, että osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan 

erillinen oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröimisellä. Oikeushenkilöllisyys tarkoittaa, että 

osakeyhtiö on itsenäinen oikeussubjekti, jolla voi olla nimissään oikeuksia ja velvollisuuk-

sia. Näin ollen rekisteröinnin myötä syntyvästä oikeushenkilöllisyydestä seuraa, että osake-

yhtiö voi omistaa oman varallisuutensa, eli toisin sanoen yhtiö muodostaa omistajistaan eril-

lisen, itsenäisen varallisuuspiirin.24 

Oikeushenkilöllisyyteen kytkeytyy yhtiön osakkeenomistajan rajoitettu vastuu, josta myös-

kin säädetään OYL 1:2:ssa. OYL 1:2.2:n mukaan osakkeenomistajat eivät vastaa henkilö-

kohtaisesti yhtiön velvoitteista. Käytännössä osakkeenomistajien rajoitettu vastuu tarkoittaa 

siis sitä, etteivät yhtiön velkojat voi esittää vaateita yhtiön osakkeenomistajia kohtaan, eikä 

osakkeenomistajien omaisuutta voi ulosmitata yhtiön velan maksuksi. Sama pätee myös toi-

sin päin, eli osakkeenomistajien velkojat eivät voi vaatia suoritusta yhtiöltä.25 Rajoitettu vas-

tuu merkitsee sitä, että osakkeenomistajien taloudellinen vastuu rajoittuu heidän tekemänsä 

oman pääoman ehtoisen sijoituksen määrään. Osakkeenomistajilla on siten velkojia vastaa-

valla tavalla riski vain oman sijoituksensa ja sen tuoton menettämiseen.26 

Rajoitettu vastuu yhdessä OYL 1:4:ssä säädetyn osakkeen vapaan luovutettavuuden kanssa 

mahdollistaa pääoman keräämisen ja liiketoimintaan liittyvän riskin hajauttamisen, mikä 

taaskin on mahdollistanut tehokkaiden pääomamarkkinoiden kehittymisen.27 Osakkeen-

omistajien luottamus siihen, että heidän taloudellinen riskinsä rajoittuu heidän sijoittamansa 

pääoman määrään, on myöskin mahdollistanut osakkeenomistajien ja yhtiön johdon eriyty-

misen, jolloin osakkeenomistajan sijoitus yhtiöön voi myös olla täysin passiivinen.28 

Oikeushenkilöllisyys ja rajoitettu vastuu korostavat velkojiensuojan tärkeyttä osakeyhtiöins-

tituution toimivuuden kannalta.29 Rajoitetulla vastuulla on suuri merkitys yhtiön velkojien 

 
23 Mähönen – Villa 2015, s. 290 
24 Koski – Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN; Immonen – Nuolimaa 2017, s. 7; Blummé – Kaa-

renoja – Suontausta 2010, s. 15; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 9-10 
25 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018a, s. 15 
26 Mähönen – Villa 2015, s. 38-39, 291; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018a, s. 16; Blomqvist 2016, s. 

19-20; Immonen – Nuolimaa 2017, s. 7 
27 Mähönen – Villa 2015, s. 290-292 
28 Mähönen – Villa 2015, s. 290-292; Mähönen 2001, s. 710 
29 Immonen – Villa 2019, s. 15 
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kannalta, sillä rajoitettu vastuu kasvattaa huomattavasti velkojien sijoitukseen liittyvää riskiä 

verrattuna henkilöyhtiöön tehtyyn sijoitukseen, jossa yhtiön omistajat ovat rajoittamatto-

massa henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön veloista. Näin ollen velkojien on otettava rajoi-

tettu vastuu oman riskipositionsa arvioinnissa huomioon.30 Osakkeenomistajien rajoitettu 

vastuu merkitsee, että osakeyhtiön velkojen vakuutena toimii osakkeenomistajien henkilö-

kohtaisen vastuun sijasta yhtiön omistama varallisuusmassa. Tämän vuoksi osakeyhtiö ei ole 

henkilöyhtiö vaan pääomayhtiö. Siksi yhtiön nettovarallisuus ja oma pääoma ovat yhtiön 

velkojiensuojajärjestelmän kannalta keskeisessä asemassa.31 

2.3. Pääoman pysyvyys 

 

Edellä esitetyn mukaisesti osakkeenomistajien rajoitetusta vastuusta seuraa, että velkojien-

suoja perustuu yhtiölle kertyneisiin varoihin. Tästä syystä OYL:ssa on tarpeen rajoittaa sitä, 

miten osakkeenomistajat voivat yhtiön toiminnan aikana siirtää yhtiöstä varoja itselleen, ja 

siten turvata varojen säilyminen yhtiön varallisuuspiirissä. Tätä kutsutaan pääoman pysy-

vyyden periaatteeksi, joka on velkojiensuojan kannalta keskeisin yhtiöoikeudellinen peri-

aate.32 Pääoman pysyvyyden periaatteesta säädetään OYL 1:3:ssa. OYL 1:3.2 mukaan yh-

tiön varoja voidaan jakaa vain siten kuin osakeyhtiölaissa säädetään. Pääoman pysyvyyden 

periaate varmistaa sen, että osakkeenomistajilla säilyy taloudellinen intressi ja siihen liittyvä 

sijoittajariski yhtiössä.33 

Pääoman pysyvyyden periaatetta toteuttavat osakeyhtiölain nimenomaiset velkojiensuoja-

säännökset. Näistä merkittävä osa sijoittuu osakeyhtiön varojen jakamista koskevaan OYL:n 

13 lukuun.34 Pääoman pysyvyyden periaatteesta on johdettavissa keskeinen osakeyhtiöoi-

keudellinen pääsääntö, jonka mukaan yhtiön varoja ei saa vapaasti siirtää osakkeenomista-

jille, vaan varojen jakamisessa tulee aina noudattaa sitä koskevia OYL:n varojenjakoa kos-

kevia aineellisia ja menettelyllisiä säännöksiä.35 Varojenjakosäännösten tärkein tarkoitus on 

siten suojata pääoman pysyvyyttä ja sitä kautta yhtiön velkojia. Tämä tapahtuu asettamalla 

 
30 Mähönen – Villa 2015, s. 38-39, 290-291 297; Mähönen – Villa 2020, s. 27 
31 Blummé – Kaarenoja – Suontausta 2010, s. 15 
32 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 3, 23; Blummé – Kaarenoja – Suontausta 2010, s. 15; Immo-

nen – Nuolimaa 2017, s. 8; Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 329; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 179; 

Koski – Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN>Varojen käyttö>Velkojien suojaaminen>Pääoman py-

syvyys 
33 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 4; Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 330 
34 Koski – Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN>Varojen käyttö>Velkojien suojaaminen>Pääoman 

pysyvyys; Mähönen – Villa 2015, s. 291; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 179; Airaksinen – Pulkkinen – 

Rasinaho 2018a, s. 23; Blomqvist 2016, s. 21 
35 Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2020, s. 1082; Koski – Sillanpää 2014, VAROJEN JAKAMINEN>Varo-

jen käyttö>Velkojien suojaaminen; Mähönen – Villa 2015, s. 291 
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aineellisilla säännöksillä varojenjaolle määrällinen katto. Varojenjaon menettelylliset sään-

nökset suojaavat varojenjakomenettelyä sääntelemällä velkojien lisäksi myös osakkeen-

omistajien keskinäistä yhdenvertaisuutta.36 

Varojenjakosäännösten lisäksi velkojiensuojasäännöksiä ovat myös muun muassa julkisten 

osakeyhtiöiden vähimmäispääomaa koskeva vaatimus, oman pääoman menettämistä kos-

keva säännös sekä osakeyhtiölain vahingonkorvaus- ja rangaistussäännökset.37 

2.4. Maksunsaantijärjestys 

 

Pääoman pysyvyyden periaate ja sitä konkretisoivat varojenjakosäännökset pyrkivät toteut-

tamaan osakeyhtiön institutionaaliseen kehikkoon sisältyvää erilaisten vaateiden välistä 

maksunsaantijärjestystä.38 Maksunsaantijärjestykseen perustuu oman ja vieraan pääoman 

ehtoisten sijoitusten maksunsaantiasema yhtiön toiminnan aikana sekä sen päättyessä, eli 

toisin sanoen missä järjestyksessä erilaisille sijoituksille voidaan maksaa yhtiöstä tuottoa.39 

Osakeyhtiössä omaksuttu maksunsaantijärjestys noudattaa riskiteoriasta johdettua periaa-

tetta, jonka mukaan sijoituksen tuoton tulee korreloida sijoitukseen liittyvää riskiä.40 Mak-

sunsaantijärjestys kuvastaa siten oman ja vieraan pääoman ehtoisten sijoitusten riskipositiota 

suhteessa toisiinsa sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisten sijoitusten suhdetta yritysriskiin. 

Tämä muodostaa perustan osakeyhtiön pääoma- ja rahoitusrakenteelle.41 

Osakkeenomistajan on mahdollista saada sijoitukselleen suurin tuotto, sillä oman pääoman 

ehtoisen sijoituksen tuotto muodostuu kaikesta muiden vaateiden tyydyttämisen jälkeen jäl-

jelle jäävistä yhtiön varoista. Suurimman tuotto-odotuksen vuoksi on riskiteorian mukaisesti 

perusteltua, että osakkeenomistajat saavat sijoitukselleen tuoton maksunsaantijärjestyksessä 

viimeisenä.42 Toisin sanoen osakkeenomistajalla on viimesijaisen maksunsaantiaseman joh-

dosta suurin riski menettää sijoituksensa tuotto ja pääoma, mutta osakkeenomistajalla on 

 
36 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 179; Blomqvist 2016, s. 21; Mähönen 2001, s. 710; Koski – Sillanpää 

2014, 9.VAROJEN JAKAMINEN>Varojen käyttö>Velkojien suojaaminen 
37 Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 329 
38 Mähönen – Villa 2020, s. 27, 34, 47; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 9-10, 176 
39 Mähönen – Villa 2020, s. 43; Villa 2010b, s. 335 
40 Mähönen – Villa 2020, s. 42 
41 Mähönen – Villa 2020, s. 16; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 175; Lautjärvi 2015, OSA I TUTKIMUK-

SEN LÄHTÖKOHDAT>1 Johdanto>1.2 Tutkimustehtävä ja sen toteuttaminen>1.2.2 Tutkimuksen teoreetti-

nen viitekehys>1.2.2.3 Riskipositioperusteinen näkökulma; Villa 2010b, s. 335 
42 Mähönen – Villa 2020, s. 42, 47-48 
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myös mahdollisuus saada suurin tuotto. Tätä kutsutaan osakesijoituksen residuaaliseksi ase-

maksi.43 

Velkojan vieraan pääoman ehtoiseen sijoitukseen liittyvä taloudellinen riski muodostuu vel-

kapääoman menettämisestä ja sille saamatta jääneistä koroista.44 Oman pääoman ehtoisten 

sijoitusten residuaalisuuden vuoksi vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset ovat maksunsaanti-

järjestyksessä etusijalla. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että yhtiön toiminnan aikana 

osakkeenomistajille ei voida jakaa yhtiöstä varoja, mikäli tämä vaarantaisi sopimuksen mu-

kaisten suoritusten maksut velkojille. Toiminnan päättyessä maksunsaantijärjestyksen mu-

kaisesti taaskin omalle pääomalle voidaan suorittaa jako-osa vasta kun yhtiön velkojien vaa-

teet on täysimääräisesti tyydytetty. Velkojille tehtävät suoritukset menevät siten aina osak-

keenomistajille tehtävien suoritusten edelle.45 

Osakkeenomistajien rajoitetusta vastuusta johtuu, että osakkeenomistajat voivat pyrkiä käyt-

täytymään opportunistisesti yhtiön velkojien kustannuksella ja siirtämään velkojien yhtiöön 

sijoittamia varoja itselleen. Velkojien intressissä taaskin on, että yhtiön toiminta jatkuu nor-

maalisti ja yhtiö pysyy maksukykyisenä, jolloin suoritusten saaminen yhtiöltä jatkuu.46 Mak-

sunsaantijärjestyksen ja sitä konkretisoivien velkojiensuojasäännösten avulla pyritään suo-

jaamaan yhtiön velkojia osakkeenomistajien opportunistiselta käyttäytymiseltä, jolloin osak-

keenomistajat eivät pysty siirtämään sijoituksensa residuaaliasemaan liittyvää riskiä velko-

jien kannettavaksi.47 Näin suojataan sijoittajan luottamusta siihen, että hänen sijoituksensa 

maksunsaantiaseman mukainen riskipositio ei muutu.48 Osakeyhtiölain velkojiensuojasään-

nöksillä pienennetään siten vieraan pääoman ehtoiseen sijoitukseen liittyvää riskiä.49 

 

  

 
43 Mähönen – Villa 2020, s. 17, 19, 25 
44 Mähönen – Villa 2015, s. 297 
45 Mähönen – Villa 2020, s. 48-48; Immonen – Villa 2019, s. 14; Mähönen – Villa 2015, s. 297; Immonen – 

Ossa – Villa 2013, s. 176; Villa 2010b, s. 335 
46 Villa 2007, s. 141-142; Mähönen 2001, s. 710 
47Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 9-10, 176; Lautjärvi 2015, OSA I TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT>1 

Johdanto>1.2 Tutkimustehtävä ja sen toteuttaminen>1.2.2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys>1.2.2.3 Ris-

kipositioperusteinen näkökulma; Immonen – Villa 2019, s. 87; Mähönen 2020, s. 8 
48 Lautjärvi 2015, OSA I TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT>1 Johdanto>1.2 Tutkimustehtävä ja sen to-

teuttaminen>1.2.2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys>1.2.2.3 Riskipositioperusteinen näkökulma 
49 Mähönen – Villa 2020, s. 43 



18 
 

3. Osakeyhtiölaki ja kirjanpitolaki 
 

3.1. Sääntelyn kytkökset 

 

Osakeyhtiöt ovat oikeushenkilöinä kirjanpitolain (1336/1997, KPL) 1:1.1 nojalla aina kir-

janpitovelvollisia. Tutkimuksen tässä luvussa on tarkoitus selvittää, millä tavoin OYL:n ja 

kirjanpitolain säännökset kytkeytyvät toisiinsa. 

OYL 8:3:ssä säädetään KPL:n soveltamisesta. Säännöksen mukaan tilinpäätös ja toiminta-

kertomus on laadittava KPL:n sekä OYL:n 8 luvun säännösten mukaisesti. Säännöksessä 

todetaan siten osakeyhtiön tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat lait.50 Osakeyhtiön tilin-

päätöksen laadinnassa noudatetaan siis sekä kirjanpitolakia että osakeyhtiölakia. OYL 

8:11:ssä taaskin todetaan selvyyden vuoksi, että kirjanpitolautakunta voi antaa ohjeita ja lau-

suntoja myös osakeyhtiölain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien 

säännösten soveltamisesta.51 

KPL toimii juoksevaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sääntelevänä yleislakina ja OYL siihen 

nähden erityislakina.52 OYL:iin on toisin sanoen otettu osakeyhtiöitä koskevia tilinpäätöksen 

laadintaa koskevia täydentäviä säännöksiä, joita ei ole ollut tarkoituksenmukaista sisällyttää 

kaikkia kirjanpitovelvollisia koskevaan KPL:iin, mutta jotka on osakeyhtiön erityisluonteen 

vuoksi kuitenkin katsottu välttämättömiksi.53 OYL:n täydentävät säännökset on laadittu si-

ten, etteivät ne ole ristiriidassa KPL:n eivätkä kansainvälisten tilinpäätösstandardien kanssa. 

OYL:n täydentävät tilinpäätössäännöt koskettavat siten samalla tavalla KPL:n sekä kansain-

välisten tilinpäätösstandardien mukaan tilinpäätöksensä laativia yhtiöitä.54 

Täydentävien tilinpäätössäännösten sisällyttäminen OYL:iin on ollut tarpeen OYL:n varal-

lisuus- ja velkojiensuojajärjestelmään liittyvien erityispiirteiden huomioimiseksi.55 Keskei-

simmät tilinpäätössääntelyä koskevat OYL:n täydennykset liittyvät yhtiön oman pääoman 

esittämiseen. OYL 8:1.1:n mukaan osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun omaan pää-

omaan ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidotun ja vapaan oman pääoman käsitteet ovat puh-

 
50 HE 109/2005 vp, s. 94 
51 HE 109/2005 vp, s. 98 
52 Immonen – Nuolimaa 2017, s. 127; Mähönen – Villa 2015, s. 57 
53 HE 109/2005 vp, s. 92; HE 27/1997 vp, s. 10, 79 
54 HE 109/2005 vp, s. 92-93; Mähönen 2009, s. 105, 225; Villa 2010a, s. 339; Mähönen – Villa 2019, s. 434 
55 Villa 2010a, s. 336-337, 339 
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taasti osakeyhtiöoikeudellisia ja niillä tarkennetaan tilinpäätössääntelyn mukaista oman pää-

oman jaottelua OYL:n muiden säännösten pohjaksi.56 OYL:n säännöksissä myös muilla ta-

voin laajennetaan tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa esitettävän informaation mää-

rää siitä, mikä se olisi pelkän kirjanpitosääntelyn nojalla.57 

OYL 8:3:n viittaussäännöksellä kirjanpitolain soveltamisesta tilinpäätöksen laadinnassa on 

myös OYL:n vahingonkorvaussäännöksiin liittyvä aineellinen merkitys. Se, että säännöksen 

mukaan tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain mukaisesti, merkitsee, että rikottaessa tilin-

päätöksen laadinnassa KPL:n säännöksiä samalla rikotaan myös OYL:ia. KPL:ssa taaskin 

viitataan edelleen kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin. Tätä kautta OYL 8:3 koskee 

myös IFRS-standardien noudattamista.58 

OYL 8:3 säännöksen nojalla KPL:n ja IFRS-standardien vastaisesti laadittu tilinpäätös on 

siis myös OYL:n vastainen. OYL 8:3:n viittauksella ulotetaan kirjanpitosäännösten vastai-

nen menettely OYL:n vastaiseksi menettelyksi, josta voi seurata yhtiöoikeudellisena seu-

rauksena siitä vastuullisille tahoille vahingonkorvausvelvollisuus menettelyn aiheuttamasta 

vahingosta. Esitöiden mukaan tämä on kyseisen säännöksen tärkein merkitys.59 

3.2. Tilinpäätöksen osakeyhtiöoikeudelliset tehtävät 

 

Tilinpäätös kuvaa KPL 3:1:n mukaan yhtiön tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa, tuloksen 

muodostumista tilikaudella sekä varojen hankintaa ja niiden käyttöä. KPL 3:2:n mukaan ti-

linpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-

masta. Tilinpäätös palvelee tuottamansa informaation kautta osakeyhtiöoikeudellisia tavoit-

teita ja OYL:n varojenjakosääntely on rakennettu tilinpäätösinformaation varaan.60 Kuten 

edellä on esitetty, osakeyhtiöoikeudellinen velkojiensuojajärjestelmä perustuu pääoman py-

syvyyden periaatteeseen, jota varojenjakoa koskevat säännökset toteuttavat. Nämä taaskin 

rakentuvat tilinpäätöksen varaan.61 OYL:n varojenjakosäännösten toimivuus on siten osaksi 

riippuvainen tilinpäätössääntelyn tasosta.62 Tilinpäätös ja osakeyhtiöoikeudellinen sääntely 

kytkeytyvät siten erottamattomasti toisiinsa. 

 
56 Villa 2010a, s. 336-337, 339 
57 Immonen – Nuolimaa 2017, s. 127 
58 HE 109/2005 vp, s. 94; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018a, s. 633, 653 
59 HE 109/2005 vp, s. 94; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018a, s. 633, 653 
60 Mähönen 2001, s. 710; Mähönen 2005, s. 128; Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 285 
61 Mähönen 2001, s. 710 
62 Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 285 
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Yksi julkaistun tilinpäätösinformaation keskeinen tehtävä on tiedonjako yhtiön ja sen eri 

sidosryhmien, kuten osakkeenomistajien ja velkojien, välillä. Tilinpäätössäännösten avulla 

on siten lisätty yhtiöiden tietojenantovelvollisuutta ja parannettu yhtiötä koskevan taloudel-

lisen informaation laatua.63 Julkaistulla yhtiön taloudellista tilannetta koskevalla tilinpää-

tösinformaatiolla vähennetään informaation epäsymmetriaa yhtiön ja sidosryhmien välisissä 

suhteissa, mikä tehostaa näiden suhteiden toimintaa pienentämällä taloudellisiin panoksiin 

liittyvää riskiä. Tilinpäätösinformaation katsotaan siten toimivan rajoitetulla vastuulla toi-

mimisen vastapainona.64 

Tilinpäätössäännösten päätavoitteena on perinteisesti ollut palvella osakeyhtiön pääoman 

pysyvyyden periaatetta ja jakokelpoisen voiton laskentaa.65 Arvopaperimarkkinoiden kehit-

tymisen myötä tilinpäätösinformaatio on siirtynyt palvelemaan entistä enemmän myös 

markkinoiden ja sijoittajien tarpeita tuottamalla tietoa yhtiön osakkeen arvosta. IFRS-stan-

dardien käyttöönotto on ollut tässä keskeisessä asemassa.66 Suomessa kaikki yhtiöt voivat 

halutessaan laatia erillistilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaan, joskaan tämä ei tois-

taiseksi ole ollut kovin yleistä. Ainoastaan pörssiyhtiöiden konsernitilinpäätökset tulee laatia 

IFRS-standardien mukaisesti.67 Tilinpäätössäännösten pääomansäilyttämisfunktio toteutuu 

yhä kirjanpitolain tilinpäätösnormistossa sekä EU:n tasolla tilinpäätösdirektiivin säänte-

lyssä. Näin ollen etenkin yksityisten yhtiöiden tilinpäätösten keskeisin funktio on yhä vel-

kojiensuojaa palveleva.68 

3.3. Kirjanpitokäsittelyn vaikutus OYL:n tulkintaan 

 

Seuraavaksi tarkastellaan sitä, millainen vaikutus liiketapahtuman kirjanpidollisella käsitte-

lyllä on kyseisen tapahtuman osakeyhtiöoikeudelliseen arviointiin. Toisin sanoen tarkoituk-

sena on selvittää, miten liiketapahtuman kirjaustapa, kirjanpitosäännösten mukaisuus tai nii-

den vastaisuus vaikuttaa siihen, mikä on liiketapahtuman osakeyhtiöoikeudellinen luonne ja 

onko liiketapahtuma OYL:n mukainen vai vastainen. Näitä kysymyksiä tarkastellaan IFRS-

säännösten mukaisen oman ja vieraan pääoman jaottelun, konserniavustuksen sekä osingon-

jakovelan avulla. 

 
63 HE 27/1997 vp, s. 10 
64 Mähönen 2005, s. 33, 52, 128; Mähönen 2001, s. 363; Mähönen – Villa 2019, s. 421-422; Koski – Sillan-

pää 2014, 8. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS 
65 Mähönen 2009, s. 456; Mähönen 2005, s. 52-53, 76, 172; Mähönen 2001, s. 186; Koski – Sillanpää 2014, 

8. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS 
66 Mähönen 2009, s. 455-456; Mähönen – Villa 2019, s. 432 
67 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018a, s. 639, 641 
68 Mähönen 2001, s. 186; Leppiniemi 2003, s. 37; Mähönen – Villa 2019, s. 433 
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3.3.1. IFRS-standardien mukainen oman ja vieraan pääoman jaottelu 

 

IFRS-standardien mukaisessa kirjaustavassa painotetaan sisältöpainotteisuuden periaatteen 

mukaisesti omaisuuserien tosiasiallista taloudellista sisältöä.69 Tämän vuoksi IFRS-standar-

dien oman pääoman kirjausperiaatteet poikkeavat osaksi kotimaisesta kirjanpitokäytän-

nöstä.70 Näin on esimerkiksi tiettyjen lunastusehtoisten osakkeiden osalta, sillä IFRS-stan-

dardien mukaisessa taseessa jako-osattomat, äänivallattomat, kiinteätuottoiset ja kiinteästä 

hinnasta takaisinlunastettavien osakkeiden merkintähinta kirjataan oman pääoman sijaan 

vieraaksi pääomaksi, sillä kyseisen erän tosiasiallinen taloudellinen luonne on pikemminkin 

velan kaltainen.71 IFRS-standardien mukaisessa tilinpäätöksessä esimerkiksi tietynlaiset 

hybridivelat saatetaan myös merkitä taloudellisen luonteensa perusteella yhtiön omaan pää-

oman eriksi.72 

Osakkeiden merkintähintaa koskevissa OYL 2:4:n ja OYL 2:6:n säännöksissä on varauduttu 

tähän säätämällä, että merkintähinta kirjataan lähtökohtaisesti osakepääomaan, jollei sitä 

osakeantipäätöksessä määrätä merkittäväksi kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahastoon taikka kirjanpitolaissa toisin säädetä.73 OYL:n esitöiden mukaan on kui-

tenkin selvää, että vieraaseen pääomaan merkittyyn osakepääomaerään sovelletaan samoja 

sääntöjä kuin osakepääomaan yleensäkin.74 Toisin sanoen vieraaksi pääomaksi merkittyihin 

osakkeisiin liittyvät samat osakeyhtiöoikeudelliset oikeudet ja velvollisuudet kuin yhtiön 

osakkeisiin yleensäkin. Oman pääoman eräksi kirjattua velkaa taaskin pidetään osakeyhtiö-

oikeudellisesti velkana oikeusperustansa mukaisesti.75 

Oikeuskirjallisuudessa todetaan edellä esitetyn mukaisesti, etteivät IFRS-standardien kir-

jausperiaatteet vaikuta omaisuuserien yhtiöoikeudelliseen arviointiin.76 Villa esimerkiksi 

muotoilee asian seuraavasti: ”…tilinpäätöksen tasekirjaukset eivät ole oikeutta tuottavia ei-

vätkä ne mitenkään ratkaise tietyn rahoitusvälineen osakeyhtiöoikeudellista luonnetta.77 

 
69 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 7 
70 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 7; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018a, s. 639, 641 
71 HE 109/2005 vp, s. 93; Villa 2012, s. 96; Villa 2010a, s. 341; OM 2003:4, s. 92; Blummé 2008, s. 193 
72 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 180; Blummé 2008, s. 193 
73 Villa 2012, s. 96 
74 HE 109/2005 vp, s. 93 
75 Villa 2012, s. 96; Villa 2010a, s. 341 
76 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018a, s. 641; Blummé 2008, s. 193 
77 Villa 2010a, s. 341 
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3.3.2. Konserniavustus 

 

Toinen esimerkki, jossa tapahtuman kirjanpidollinen käsittely eroaa sen osakeyhtiöoikeu-

dellisesta luonteesta, on konserniavustus. Konserniavustusta koskeva vero-oikeudellinen 

sääntely edellyttää konserniavustukselta kirjanpitosidonnaisuutta, eli sitä, että konserniavus-

tus kirjataan kirjanpidossa antajansa menoksi ja saajansa tuloksi (Laki konserniavustuksesta 

verotuksessa 825/1986, 5§). Toisin sanoen konserniavustuksen hyväksyttävyys verotuksessa 

edellyttää, että konserniavustusta koskevat kirjanpitokirjaukset tehdään tulosvaikutteisesti.78 

Konserniavustus on vero-oikeudellinen käsite, jota koskevaa nimenomaista sääntelyä ei si-

sälly osakeyhtiölakiin. Konserniavustus merkitsee taloudelliselta luonteeltaan vastikkee-

tonta varojensiirtoa yhtiön ulkopuolelle, mikä yhtiöoikeudellisessa kontekstissa merkitsee 

varojen saajasta riippuen joko varojenjakoa tai pääomasijoitusta. Ongelmana on kuitenkin 

se, että sekä varojenjako että pääomasijoitus ovat kirjanpidollisesti tasevaikutteisia rahoitus-

tapahtumia, mutta konserniavustus tulee kirjata tulosvaikutteisesti liiketoimintaan liittyvän 

liiketapahtuman tavoin.79 

Oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä on katsottu, että konserniavustuksen yhtiöoi-

keudellista luonnetta ja hyväksyttävyyttä tulee arvioida nimenomaan OYL:iin perustuen. 

Tällä perusteella konserniavustusta pidetään oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännön mu-

kaan osakeyhtiöoikeudelliselta luonteeltaan vastikkeettomana varojenjakona tai pääomasi-

joituksena konserniavustuksen poikkeavasta kirjanpitokäsittelystä huolimatta.80 Kirjanpito-

käsittelyn ei siis katsota muuttavan konserniavustuksen osakeyhtiöoikeudellista luonnetta.81 

Ratkaisussa KKO 2015:105 korkein oikeus muun muassa toteaa, että konserniavustuksen 

vero-oikeudellisesta hyväksyttävyydestä tai sen kirjanpidollisen käsittelyn asianmukaisuu-

desta ei voida sellaisenaan päätellä, että konserniavustus olisi myös osakeyhtiöoikeudelli-

sesti hyväksyttävä.82 Villan mukaan onkin hyväksyttävä ajatus, että tiettyjä oikeudellisia ta-

pahtumia voidaan ja tuleekin arvioida eri tavoin sen mukaan, minkä oikeudenalan näkökul-

masta tapahtumaa tarkastellaan. Tällöin tapahtuman kirjanpito- tai vero-oikeudellinen koh-

telu ei ratkaise tapahtuman osakeyhtiöoikeudellista luonnetta.83 

 
78 Villa 2012, s. 94; Mähönen – Villa 2015, s. 430 
79 Villa 2012, s. 105; Mähönen – Villa 2015, s. 433 
80 KKO 2015:105, kohta 15; Villa 2012, s. 96, 105; Villa 2012, s. 105; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 

2018b, s. 27 
81 Villa 2012, s. 96, 108 
82 KKO 2015:105 kohta 16 
83 Villa 2012, s. 108 
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3.3.3. Osingonjakovelka 

 

Kolmas tämän alaluvun kysymyksenasettelun kannalta mielenkiintoinen esimerkki liittyy 

maksukykyisyystestin suorittamisvelvollisuuteen osingonjakovelan maksun yhteydessä. 

Toisin sanoen kyse on siitä, tuleeko maksukykyisyystesti suorittaa varojenjaosta päätettäessä 

lisäksi myös varojenjaon täytäntöönpanon yhteydessä. Tämä kysymys koskee etenkin tilan-

teita, joissa varojenjakopäätöksen ja varojenjaon täytäntöönpanon välillä on kulunut aikaa 

ja yhtiön taloudellisessa tilanteessa on tällä välin tapahtunut muutoksia.84 

Jos osinkoa ei makseta heti varojenjakopäätöksen jälkeen, osinko kirjataan kirjanpidossa 

yhtiön velaksi osakkeenomistajille.85 Kun osinko myöhemmin maksetaan osakkeenomista-

jille, maksukykyisyystestin soveltamisen kannalta herää kysymys siitä, onko tässä maksussa 

kyse velan maksamisesta vai osingonjaon täytäntöönpanosta.86 Vaikka kirjanpidollisesti 

kyse on velan maksamisesta, vallitseva kanta oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin, ettei kir-

jaustapa muuta maksun osakeyhtiöoikeudellista luonnetta varojenjaosta tavallisen velan 

maksuksi.87 Näin on siksi, että velan oikeudellisena perusteena on yhä yhtiökokouksen va-

rojenjakopäätös ja koska osakkeenomistajat toimivat velkojina osakkeenomistajan ominai-

suudessa.88 

Tulkintaa, jonka mukaan maksukykyisyystesti tulee suorittaa myös varojenjaon täytäntöön-

panon yhteydessä, perustellaan osakeyhtiölain varojenjakosäännösten tavoitteilla. Velko-

jiensuoja näkökulmasta on perusteltua pitää osinkovelan maksua varojenjaon täytäntöönpa-

nona, johon maksukykyisyystesti tulee sovellettavaksi.89 Muutoin yhtiön taloudellisessa ti-

lanteessa tapahtuneiden muutosten seurauksena yhtiön osakkeenomistajien saatavat voitai-

siin asettaa maksunsaantijärjestyksessä velkojien saatavien edelle.90 

  

 
84 Vahtera ym. 2020, s. 118-120 
85 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 192; Villa 2007, s. 162 
86 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 193 
87 Blummé – Kaarenoja – Suontausta 2010, s. 125; Villa 2007, s. 162; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 193; 

Immonen – Villa 2019, s. 91;  
88 Vahtera ym. 2020, s. 120; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 193; Ruohonen 2012, s. 210; Blummé – Kaa-

renoja – Suontausta 2010, s. 125 
89 Vahtera ym. 2020, s. 160 
90 Ruohonen 2012, s. 210; Immonen – Villa 2019, s. 91 
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4. Varojenjako osakeyhtiölain mukaan 
 

4.1. Osakeyhtiölain varojenjakosäännösten tehtävät 

 

Kuten edellä tämän tutkimuksen luvussa 2. on esitetty, OYL:n varojenjakosäännökset to-

teuttavat pääoman pysyvyyden periaatetta ja erilaisten vaateiden välistä maksunsaantijärjes-

tystä ollen siten erittäin keskeinen osa osakeyhtiön institutionaalista kehikkoa. Tämän 

vuoksi varoja ei saa jakaa osakeyhtiöstä vapaasti, vaan varoja saadaan OYL 1:3.2:n mukaan 

jakaa vain OYL:ssa säädetyllä tavalla. 

OYL:n 13 luku sisältää varojen jakamista koskevat yksityiskohtaiset aineelliset ja menette-

lylliset säännökset. Varojenjaon määrää rajoittavilla säännöksillä suojataan ennen kaikkea 

yhtiön velkojia, mutta varojenjakomenettelyä koskevilla säännöksillä on merkitystä velko-

jien suojan lisäksi vähemmistöosakkeenomistajien suojan kannalta.91 Tässä tutkimuksen lu-

vussa perehdytään varojen jakamisen käsitteeseen, OYL:n mukaiseen sallittuun varojenja-

koon ja sen edellytyksiin sekä siihen, mikä puolestaan on osakeyhtiölain puitteissa laitonta 

varojenjakoa ja mitkä ovat laittoman varojenjaon osakeyhtiöoikeudelliset seuraamukset. 

4.2. Varojenjaon määritelmä 

 

Ensinnäkin on keskeistä hahmottaa, mitä osakeyhtiöoikeudessa varojen jakamisella tarkoi-

tetaan ja miten se eroaa muunlaisesta yhtiön varojen käytöstä, jota varojenjakoa koskevat 

säännökset ja pääoman pysyvyyden periaate eivät rajoita. Varojenjaon määritelmä saadaan 

tarkastelemalla OYL:ssa ja OYL:n esitöissä sekä laillisesta että laittomasta varojenjaosta 

lausuttua. Esitöiden mukaan laillisessa varojenjaossa on kyse menettelyistä, joissa yhtiöstä 

poistuu varallisuutta joko kokonaan vastikkeetta tai siten, että yhtiö saa vastikkeena omia 

osakkeitaan, joka rinnastuu menettelyn vastikkeettomuuteen. Varojenjaossa ei siis esitöiden 

mukaan ole kyse yhtiön liiketoiminnasta vaan ilman käypää vastiketta tapahtuvista suorituk-

sista. Yleensä varojenjako tapahtuu osakkeenomistajille, mutta varoja voidaan jakaa myös 

muille tahoille.92 

 
91 Koski – Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN>Varojen käyttö>Velkojien suojaaminen; Mähönen 

2001, s. 710 
92 HE 109/2005, s. 123; OM 2003:4, s. 178 
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Varojenjako perustuu siis liiketaloudellisen perusteen sijaan lähtökohtaisesti osakkuussuh-

teeseen eli osakkeenomistajan osakkeenomistaja-asemaan.93 Omalle pääomalle varojenja-

kona maksettu korvaus voitaisiin periaatteessa mieltää vastikkeelliseksi suoritukseksi sa-

malla tapaa kuin vieraalle pääomalle maksettu korko, mutta osakeyhtiölain systematiikassa 

omalle pääomalle maksettuja suorituksia pidetään kuitenkin vastikkeettomina. Tämä on lin-

jassa tällaisten suoritusten kirjanpitokäsittelyn kanssa, sillä varojenjako ei ole tuloslaskel-

malla vähennyskelpoinen kulu toisin kuin velalle maksettu korko.94 

Varojenjaossa yhtiöstä poistuu varallisuutta, eli toisin sanoen varojenjako merkitsee aina 

yhtiön varallisuuden vähenemistä. Yhtiön varojen väheneminen voi tapahtua rahasuorituk-

sena, muun rahanarvoisen omaisuuden luovutuksena, palvelun suorittamisena tai muun vas-

tikkeettoman edun muodossa.95 Se, että varojenjaossa on kyse ilman käypää vastiketta ta-

pahtuvista suorituksista, merkitsee, että varojenjaon määritelmä perustuu suoritusten käypiin 

arvoihin, eikä siihen, mikä on suorituksen mahdollinen kirjanpidollinen vaikutus. Näin ollen, 

mikäli varojen saaja suorittaa yhtiölle vastiketta, mutta vastike on arvoltaan yhtiön suoritusta 

vähäisempi, varojen jakamista on suoritusten välinen erotus.96 

Yhtiön varojen käyttö sen sijaan tarkoittaa kaikenlaisia tapahtumia, joissa yhtiöstä poistuu 

varoja suorituksen perusteesta riippumatta joko vastiketta vastaan tai vastikkeetta. Varojen 

käytön käsite sisältää näin ollen myös varojen jakamisen.97 

4.3. Lailliset varojenjakotavat 

 

OYL 13:1.1 momentissa luetellaan mutta samalla myös määritellään lailliset tavat jakaa va-

roja osakkeenomistajille.98 OYL 13:1.1:n mukaan laillisia tapoja jakaa varoja yhtiön osak-

keenomistajille ovat voitonjako eli osinko sekä varojen jakaminen vapaan oman pääoman 

rahastosta, osakepääoman alentaminen (OYL luku 14), yhtiön omien osakkeiden hankkimi-

nen ja lunastaminen (OYL luku 3 ja 5) sekä yhtiön purkaminen ja rekisteristä poistaminen 

(OYL luku 20). OYL 13:1.2 momentissa taaskin säädetään varojen jakamisesta muille kuin 

osakkeenomistajille viittaamalla OYL 13:8:ssa säädettyyn lahjan antamiseen sekä OYL 

13:9:ssä tarkemmin säädettyyn tilanteeseen, jossa yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen mukaan muu 

 
93 Koski 1977, s. 177 
94 Immonen – Villa 2019, s. 26 
95 Koski – Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN>Varojen käyttö>Varojenjako>Vastikkeettomat suo-

ritukset 
96 Koski – Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN>Varojen käyttö>Varojenjako>Vastikkeettomat suo-

ritukset; Rasinaho 2016, s. 227; Koski 1977, s. 177 
97 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 179; HE 109/2005 vp, s. 123 
98 HE 109/2005 vp, s. 123; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 16 
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tarkoitus kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. OYL 13:1.4:n mukaan varoja ei saa 

jakaa ennen yhtiön rekisteröimistä. 

Varojen jakamisesta päätetään yhtiökokouksessa (OYL 13:6.1), eli toimivalta yhtiön varojen 

jakamiseen on lähtökohtaisesti osakkeenomistajien kollektiivilla (OYL 5:2). Päätös varojen 

jakamisesta voidaan yleensä tehdä OYL 5:26:n mukaisena tavallisena enemmistöpäätök-

senä, jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty korkeammasta enemmistöstä.99 Yhtiökokous ei 

kuitenkaan saa päättää jakaa hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää enempää, ellei 

se ole OYL 13:7:n vähemmistöosinkoa koskevan säännöksen tai yhtiöjärjestyksen määräyk-

sen nojalla siihen velvollinen (OYL 13:6.1). 

Hallituksen on otettava huomioon varojenjaon määrää koskevassa ehdotuksessaan tai hy-

väksynnässään jäljempänä käsiteltävien tasetestin ja maksukykyisyystestin varojenjaolle 

asettamat rajoitukset, eli toisin sanoen yhtiön taloudellinen tilanne, josta hallituksella on läh-

tökohtaisesti yhtiökokousta parempi käsitys.100 Yhtiökokouksen päätöksellä, jossa määrä-

tään jaon enimmäismäärä, voidaan myös valtuuttaa hallitus päättämään osingon jakamisesta 

tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta (OYL 13:6.2). 

Varojenjakoa koskevassa päätöksessä on aina mainittava jaon määrä ja se, mitä varoja ja-

koon käytetään (OYL 13:6.3), eli toisin sanoen onko kysymys voiton vai muun vapaan oman 

pääoman rahaston jakamisesta.101 On huomattava, että varojenjakotavoista voitonjako tar-

koittaa nimenomaisesti varojen jakamista yhtiön voittovaroista, eli tilikauden voitto ja ker-

tyneet voittovarat -tileiltä. Sen sijaan jaettaessa varoja vapaan oman pääoman rahastosta, 

varojenjako tapahtuu joko svop-rahastosta tai muusta yhtiökokouksen päätökseen tai yhtiö-

järjestyksen määräykseen perustuvasta vapaan oman pääoman rahastosta.102 

Vaikka OYL 13:1.1 momentissa luetellaan nimenomaisesti sallitut varojenjakotavat, yksi-

mieliset osakkeenomistajat voivat kuitenkin OYL 13:6.4 momentin nojalla jakaa varoja yh-

tiön vapaasta omasta pääomasta myös muilla tavoin tai muuten kuin osakkeenomistuksen 

suhteessa.103 OYL 13:6.4 mahdollistaa siten myös epätyypilliset varojenjakotavat, kunhan 

vain kaikki osakkeenomistajat siihen suostuvat. Tällaisena erityisenä varojenjaon muotona 

voidaan mainita esimerkiksi emo- tai sisaryhtiölle annettu konserniavustus, jota pidetään 

 
99 HE 109/2005 vp, s. 128 
100 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 71 
101 HE 109/2005 vp, s. 128 
102 Blomqvist 2016, s. 52 
103 HE 109/2005 vp, s. 128 
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osakeyhtiöoikeudellisesti vastikkeettomana varojen jakamisena.104 Säännös mahdollistaa 

myös muunlaisen yhtiön varojen käytön, jonka sallittavuuden edellytyksenä muutoin vaa-

dittaisiin liiketaloudellisen perusteen olemassaolo.105 

OYL 13:1.1:n säännös on siten osakkeenomistajien suhteen tahdonvaltainen.106 Säännöksen 

tahdonvaltaisuus ei kuitenkaan ulotu varojenjaon velkojia suojaaviin säännöksiin, jotka ovat 

kaikissa tilanteissa pakottavia. Näin ollen yksimielisten osakkeenomistajien jakaessa varoja 

OYL 13:6.4:n perusteella jaon on yhä tapahduttava jakokelpoisen vapaan oman pääoman 

puitteissa (OYL 13:5), eikä jako saa johtaa yhtiön maksukyvyttömyyteen (OYL 13:2).107 

4.4. Laiton varojenjako 

 

OYL 13:1.3 momentti sisältää puolestaan laittoman varojenjaon määritelmän. Säännöksen 

mukaan muu liiketapahtuma kuin säännöksen 1 ja 2 momenteissa luetellut lailliset varojen-

jakotavat, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta, 

on laitonta varojenjakoa. Säännöksen esitöiden mukaan säännöksen sisältämän määritelmän 

mukaan laiton varojenjako voidaan erottaa laillisesta liiketoimesta ja ettei liiketaloudelliseen 

perusteeseen perustuvaa suoritusta siten pidetä varojen jakamisena.108 Laiton varojenjako 

voi tapahtua yhtiön osakkeenomistajien lisäksi myös ulkopuolisille.109 

Laittoman varojenjaon ja laillisen varojen käytön välinen keskeisin erottava tekijä on edellä 

esitetyn mukaisesti liiketaloudellisen perusteen olemassaolo. Liiketaloudellista perustetta ei 

ole osakeyhtiölaissa tarkemmin määritelty. Säännöksen esitöissä kuitenkin kytketään liike-

taloudellinen peruste yhtiön toiminnan tarkoituksen mukaisuuteen, joka OYL 1:5:n perus-

teella on voiton tuottaminen yhtiön osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin 

määrätä. Esitöiden perusteella yhtiön ja osakkeenomistajan väliset käypään hintaan toteute-

tut liiketoimet ovat näin ollen lähtökohtaisesti sallittuja.110 Asia voidaan kiteyttää siten, että 

voitontuottamisyhtiöissä käypään hintaan toteutetut toimet lähtökohtaisesti toteuttavat yh-

tiön toiminnan tarkoitusta ja ovat siten liiketaloudellisesti perusteltuja liiketoimia, eivätkä 

 
104 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 16; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 182; Rasinaho 2016, s. 

217 
105 Immonen – Villa 2019, s. 79; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 14; Immonen – Ossa – Villa 

2013, s. 182 
106 Blummé 2008, s. 264 
107 Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2020, s. 1083; Blomqvist 2016, s. 95; Immonen – Villa 2019, s. 79; Kaa-

renoja – Suontausta 2007, s. 242; Koski – Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN>Laiton varojenjako 
108 HE 109/2005 vp, s. 123-124; OM 2003:4, s. 179 
109 Immonen – Nuolimaa 2017, s. 196 
110 HE 109/2005 vp, s. 124 
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laitonta varojenjakoa. Liiketaloudellisen perusteen arvioinnissa suoritusten käypä hinta on 

näin ollen ratkaisevassa asemassa.111 Liiketaloudellista perustetta arvioitaessa ratkaisevaa ei 

kuitenkaan ole se, osoittautuuko liiketoimi myöhemmin tappiolliseksi, vaan se, että toimi on 

sitä toteutettaessa ollut liiketaloudellisesti perusteltu.112 

Käyvän vastikkeen merkitystä laittoman varojenjaon kannalta korostaa edelleen se, että tyy-

pillisimpinä laittoman varojenjaon tilanteina mainitaan niin säännöksen esitöissä kuin oi-

keuskirjallisuudessa yhtiön omaisuuden tai palvelujen myynti alihintaan tai niiden ostami-

nen alihintaan sekä luoton antaminen käypään korkotasoon nähden liian alhaisella korolla 

tai ottaminen liian korkealla korolla.113 Toisin sanoen laittoman varojenjaon muodostaa mui-

den laittoman varojenjaon muotojen ohella poikkeuksellinen hinnoittelu, jossa yhtiö ei saa 

suoritukselleen täyttä vastiketta.114 

Kokonaan tai osaksi vastikkeeton varallisuuden siirto osakkeenomistajalle on sallittua varo-

jenjakoa lähtökohtaisesti vain OYL 13:1.1:ssa ja 13:1.1:ssa säädetyillä tavoilla.115 Muilla 

kuin OYL 13:1.1:ssa ja 13:1.1:ssa säädetyillä laillisilla varojenjaon tavoilla osakkeenomis-

tajille tehtyjä vastikkeettomia suorituksia kutsutaan peitellyksi varojenjaoksi, joka on yksi 

laittoman varojenjaon muoto.116 Peiteltynä varojenjakona muutoin laittomana pidettävä 

toimi voidaan kuitenkin vakiintuneen kannan mukaan toteuttaa osakeyhtiöoikeudellisesti 

hyväksyttävästi, mikäli jako toteutetaan 13:6.4:n mukaisesti yksimielisten osakkeenomista-

jien päätöksellä jakokelpoisen vapaan oman pääoman puitteissa ja yhtiön maksukykyä vaa-

rantamatta.117 

Laiton varojenjako voi tapahtua myös muuten kuin peitellyn varojenjaon muodossa. Ylei-

sesti ottaen peiteltyä varojenjakoa on kaikki sellainen varojenjako, jossa rikotaan joko osak-

keenomistajien yhdenvertaisuutta tai velkojia suojaavia OYL:n aineellisia tai menettelyllisiä 

varojenjakosäännöksiä. Näin ollen myös OYL 13:1.1:n ja 13:1.2:n mukaisissa tilanteissa voi 

 
111 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 177; Blomqvist 2016, s. 208-209; Immonen – Nuolimaa 2017, s. 183 
112 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 14; Blomqvist 2016, s. 208-209; Immonen – Nuolimaa 

2017, s. 195 
113 HE 109/2005 vp, s. 124; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 14, 59; Immonen – Ossa – Villa 

2013, s. 199; Immonen – Nuolimaa 2017, s. 196; Koski 1977, s. 180-181 
114 Immonen – Nuolimaa 2017, s. 183 
115 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 58 
116 Koski 1977, s. 181-182; Koski 1992, s. 15-16; Koski – Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN>Lai-

ton varojenjako; Immonen – Nuolimaa 2017, s. 183; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 59 
117 Koski 1992, s. 15-16; Koski – Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN>Laiton varojenjako>Peitelty 

jako; Immonen – Villa 2019, s. 86-87; Rasinaho 2016, s. 217 
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olla kyse laittomasta varojenjaosta.118 Näissä tilanteissa varojenjako voi muodostua laitto-

maksi, mikäli varojenjaossa esimerkiksi rikotaan varojenjaon yleisiä velkojiensuojasäännök-

siä, eli OYL 13:5:n tasetestiä tai OYL 13:2:n maksukykyisyystestiä.119 

Laitonta on myös virheellisen vastoin kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä laadittuun tasee-

seen perustuva jako.120 Kuten edellä on esitetty, OYL 8:3 ja OYL 13:3 säännösten nojalla 

KPL:n mukainen tilinpäätös toimii OYL:n varojenjakosääntelyn pohjana. OYL 13:3:n no-

jalla varojenjaon on perustuttava tilinpäätökseen, joka OYL 8:3:n nojalla tulee laatia kirjan-

pitolain säännöksiä noudattaen. Näin ollen varojenjako voi muodostua laittomaksi, mikäli 

tilinpäätöksen laatimisessa on rikottu KPL:n säännöksiä ja tällä on ollut vaikutusta jakokel-

poisten varojen määrään.121 Esimerkkinä oikeaoppisen kirjanpitokäsittelyn vaikutuksesta 

osakeyhtiön varojenjaon hyväksyttävyyteen toimii Helsingin hovioikeuden ratkaisu HelHo 

6.4.2018 t. 396. Tapauksessa riitaista oli se, olisiko yhtiön tilinpäätöksessä pitkäaikaisiin 

saamisiin kirjatut huoltoreservimaksut tullut kirjata kuluksi, jolloin yhtiön taseessa ei olisi 

ollut riittävästi jakokelpoisia varoja toteutettuun osingonjakoon, ja jako olisi täten ollut lai-

ton. Tapauksessa hovioikeus katsoi, että yhtiön tilinpäätöksissään käyttämä huoltoreservi-

maksujen kirjaustapa oli ollut oikea, ja yhtiöllä oli siten ollut vapaata pääomaa osinkojen 

maksamiseen.122 

Koskien laittomaan varojenjaon edellytyksenä olevaa yhtiön varojen vähenemistä korkein 

oikeus on ratkaisussa KKO 2003:33 todennut laittoman varojenjaon osalta seuraavaa: 

Varojenjakoa koskevien rajoitusten alaisiksi tulee lukea myös sellaiset toimet, 

joilla siirretään varallisuusarvoja yhtiöstä osakkeenomistajien hyväksi niin, 

että se epäsuorasti merkitsee yhtiön varallisuusaseman heikkenemistä sidotun 

pääoman suojaa loukkaavalla tavalla. Esimerkiksi vastikkeettoman käyttöoi-

keuden myöntäminen yhtiön omaisuuteen ei suoraan vähennä yhtiön varoja, 

mutta voi silti vaikuttaa yhtiön varallisuusasemaa heikentävästi, koska tappiot 

siirtyvät yhtiön taseeseen vähentäen omaa pääomaa ja heikentäen siten varo-

jen ja velkojen välistä suhdetta.123 

 
118 HE 109/2005 vp, s. 127; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 31; Immonen – Villa 2019, s. 86 
119 HE 109/2005 vp, s. 124; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 58-59; Immonen – Nuolimaa 2017, 

s. 196; Koski – Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN>Laiton varojenjako; Immonen – Villa 2019, s. 

86-87 
120 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 58 
121 Koski – Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN>Laiton varojenjako; Drockila 1964, s. 77 
122 HelHo 6.4.2018 t. 396 
123 KKO 2003:33 
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Yhtiön varojen väheneminen laittoman varojenjaon yhteydessä voi siis tapahtua myös epä-

suorasti. Näin on esimerkiksi edellä mainittujen alihintaisten luovutusten kohdalla, jolloin 

yhtiön tilikauden tulos muodostuu pienemmäksi kuin mitä se olisi ollut, jos luovutus olisi 

tapahtunut käyvästä arvosta.124 

4.5. Laittoman varojenjaon seuraamukset 

 

Laittomalla varojenjaolla on useampia mahdollisia osakeyhtiölakiin perustuvia seuraamuk-

sia. Ensinnäkin varoja saanut on OYL 13:4:n nojalla velvollinen palauttamaan saamansa 

varat yhtiölle, jos hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää jakamisen tapahtuneen OYL:n tai 

yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Laittomalla varojenjaolla saatujen varojen palautusvelvollisuus 

on säännöksen perusteella kytketty tilanteisiin, joissa varoja saanut ei ole toiminut vilpittö-

mässä mielessä.125 

Varojen palautusvelvollisuuden lisäksi laittomaa varojenjakoa koskevan päätöksen tekemi-

seen osallistuneille henkilöille voi OYL 22:1:n perusteella syntyä vahingonkorvausvastuu 

laittoman varojenjaon aiheuttamasta vahingosta, mikäli tämä on toiminut päätöksenteossa 

tuottamuksellisesti. Lisäksi päätöksentekoon osallistuneet voivat syyllistyä OYL 25:1:n mu-

kaiseen osakeyhtiörikokseen, josta rangaistus on sakko tai enintään yhden vuoden vankeus. 

Syyllistyminen osakeyhtiörikokseen edellyttää, että henkilö on tahallaan osakkeenomistajan 

tai velkojien suojaa loukaten jakanut yhtiön varoja OYL:n säännösten vastaisesti (OYL 

25:1).126 

 

 

  

 
124 Vehkakoski 2021a, s. 358 
125 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 34; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 200 
126 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 34; Blomqvist 2016, s. 21; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 

201-202 
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5. Osakeyhtiölain tasetesti 
 

5.1. Yleistä tasetestistä 

 

OYL:n varojenjakoa koskevan 13 luvun 5 pykälässä säädetään jaettavasta määrästä. Tätä 

säännöstä kutsutaan yleisesti tasetestiksi. Tasetestiä sovelletaan jaettaessa yhtiön vapaata 

omaa pääomaa osakkeenomistajille sekä muille tahoille. Säännös koskee sekä voiton, eli 

osingon, että muun vapaan oman pääoman jakamista.127 Tasetestin tarkoituksena on määrit-

tää yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrä, eli muodollinen jakovara.128 Toisin 

sanoen tasetestillä varmistetaan, että yhtiöllä on varojenjakoa varten riittävästi vapaata omaa 

pääomaa.129 Tasetestin suorittaa lähtökohtaisesti yhtiön hallitus päättäessään ehdottaa yhtiö-

kokoukselle varojen jakamista vapaasta omasta pääomasta.130 

On tärkeä hahmottaa, että tasetesti osoittaa osakeyhtiön jakokelpoisen vapaan oman pää-

oman määrän, eli määrän, joka voidaan jakaa ilman OYL 14 luvun mukaista velkojiensuo-

jamenettelyä. Tasetesti ei kuitenkaan määritä, mitkä ovat osakeyhtiölain mukaan jakokel-

poisia varoja ylipäänsä, sillä osakeyhtiön jakokelpoisia varoja ovat kaikki sellaiset varat, 

jotka voidaan jakaa osakkeenomistajille siitä riippumatta, vaatiiko kyseisten varojen jaka-

minen erityisen velkojiensuojamenettelyn läpikäymistä.131 Näin ollen esimerkiksi osakepää-

oma lukeutuu osakeyhtiön jakokelpoisiin varoihin ihan yhtä lailla kuin yhtiön voittovaratkin. 

Tasetestin näkökulmasta kysymys on siis pikemminkin siitä, missä menettelyssä yhtiön va-

roja voidaan jakaa, eli toisin sanoen jakokelpoisten varojen erottelusta niiden jakamisessa 

noudatettavan menettelyn kannalta.132 Jatkossa tässä tutkimuksessa jakokelpoisilla varoilla 

tarkoitetaan kuitenkin nimenomaan tasetestin mukaista jakokelpoista määrää. 

Tasetesti on useimpien OYL:n varojenjakoa koskevien säännösten tavoin pakottavaa sään-

telyä, eli säännöksen noudattamisesta ei voida poiketa edes kaikkien osakkeenomistajien 

suostumuksella.133 Tasetestistä säännellään myös EU-oikeuden tasolla pääomadirektiivin 15 

 
127 HE 109/2005 vp, s. 127; Mähönen – Villa 2020, s. 481, 485; Koski – Sillanpää 2014, VAROJEN JAKA-

MINEN>Jakokelpoiset varat>Jaettava määrä  
128 Mähönen – Villa 2020, s. 38, 465 
129 Ruohonen 2012, s. 135 
130 Lautjärvi 2015, OSA II PÄÄOMA OSAKEYHTIÖSSÄ>3 Oma ja vieras pääoma>3.7 Velallisyhtiön va-

rojen jakaminen ja velkojiensuoja>3.7.3 OYL:n mukaisen varojenjaon puitteet>3.7.3.3 Tasetesti 
131 Mähönen – Villa 2020, s. 38-39, 480; Villa 2010a, s. 345 
132 Mähönen – Villa 2020, s. 38-39; Villa 2010a, s. 345; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 183; Lautjärvi 

2015, OSA II PÄÄOMA OSAKEYHTIÖSSÄ>3 Oma ja vieras pääoma>3.7 Velallisyhtiön varojen jakami-

nen ja velkojiensuoja>3.7.3 OYL:n mukaisen varojenjaon puitteet>3.7.3.3 Tasetesti 
133 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018a, s. 23-24; Immonen – Villa 2019, s. 50 
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artiklassa, eli nykyisin yhtiödirektiivin 56.1 artiklassa.134 Suomen osakeyhtiölain tulee pää-

omadirektiivin nojalla sisältää tasetestaukseen perustuva varojenjakoa rajoittava säännös. 

On kuitenkin huomattava, että pääomadirektiivin nojalla tasetesti on pakollinen vain julki-

sille osakeyhtiöille ja yksityisten osakeyhtiöiden osalta on siten kyse jäsenvaltioiden harkin-

nassa olevasta kansallisesta sääntelystä.135 Suomessa OYL 13.5:n mukainen tasetesti koskee 

kuitenkin samalla tavalla sekä julkisia että yksityisiä osakeyhtiöitä.136 

5.2. Tasetestin velkojiensuojafunktio 

 

OYL:n varojenjakojärjestelmää voidaan luonnehtia velkojakeskeiseksi.137 Tasetesti ilmen-

tää osakeyhtiölain varojenjakosäännösten velkojiensuojafunktiota, sillä tasetestillä rajoite-

taan osakkeenomistajille jaettavissa olevien yhtiön varojen määrää. Kyse on siten velkojien-

suojasäännöksestä, jonka tavoitteena on suojata velkojia varmistamalla eri sijoitusten välisen 

maksunsaantijärjestyksen asianmukainen toteutuminen.138 Maksunsaantijärjestyksen näkö-

kulmasta tasetestin avulla siis käytännössä varmistetaan, että velkojien saataville ja vieraalle 

pääomalle on yhtiön taseessa täysi kate ennen varojen jakamista osakkeenomistajille.139 

Tasetaukseen perustuvat menetelmät ovat vain yksi tapa toteuttaa velkojiensuojaa ja pää-

oman pysyvyyttä varojenjaon yhteydessä, mutta niitä käytetään kansainvälisesti tarkastel-

tuna yleisesti.140 Muita menetelmiä ovat esimerkiksi yhtiön maksukykyisyyden arviointiin 

perustuvat menetelmät, joita esimerkiksi OYL 13:2:n maksukykyisyystesti edustaa.141 Tase-

testaus perustuu ajatukseen osakeyhtiön riittävästä omasta pääomasta, jonka voidaan katsoa 

toimivan eräänlaisena puskurina ja siten myös turvaavan yhtiön maksukykyä.142 Tasetestiä 

voidaan myös luonnehtia eräänlaiseksi muodolliseksi yhtiön vakavaraisuuden mittariksi.143 

Tasetestin läpäisy on varojenjaon yleinen edellytys jaettaessa varoja yhtiön vapaasta omasta 

pääomasta.144 Vanhassa vuoden 1978 osakeyhtiölaissa varojenjaon määrän rajoittaminen pe-

rustui ainoastaan tasetestiin.145 Tasetestin jälkeen varojenjaon on nykyään läpäistävä myös 

 
134 Mähönen 2009, s. 360; Mähönen – Villa 2020, s. 464-465 
135 Vahtera ym. 2020, s. 89 
136 OM 2009:13, s. 6 
137 Mähönen 2009, s. 352 
138 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 181-182 
139 Vahtera ym. 2020, s. 86 
140 Mähönen – Villa 2020, s. 467; Vahtera ym. 2020, s. 90 
141 Mähönen – Villa 2020, s. 467 
142 Vahtera ym. 2020, s. 86; Blummé – Kaarenoja – Suontausta 2010, s. 30 
143 Vahtera ym. 2020, s. 100 
144 Ruohonen 2012, s. 135 
145 HE 109/2005 vp, s. 24; Vahtera ym. 2020, s. 86; Mähönen – Villa 2020, s. 464; Blummé – Kaarenoja – 

Suontausta 2010, s. 35; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 53 
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OYL:n kokonaisuudistuksen yhteydessä lisätty OYL 13:2:n mukainen maksukykyisyystesti, 

johon myös nimenomaisesti viitataan tasetestiä koskevassa säännöksessä. Varojenjaon mää-

rän osakeyhtiölainmukaisuuden arviointi tapahtuu näin ollen kaksivaiheisessa prosessissa.146 

Tasetesti on kuitenkin siinä mielessä itsenäinen varojenjaon kriteeri, että maksukykyisyys-

testinkään perusteella hyväksyttävä varojenjako ei ole sallittu, mikäli varojenjako ei läpäise 

tasetestiä.147 

5.3. Oman pääoman lajit 

 

Kuten edellä on esitetty, tasetestiä noudatetaan jaettaessa yhtiön vapaata omaa pääomaa. 

Näin ollen tasetestin soveltamisen kannalta keskeiseksi muodostuu osakeyhtiön sidotun ja 

vapaan oman pääoman erottelu. Osakeyhtiön oma pääoma jakautuu OYL 8:1:n mukaan si-

dottuun omaan pääomaan ja vapaaseen omaan pääomaan. Jaottelu sidottuun ja vapaaseen 

omaan pääomaan on osakeyhtiöoikeudellinen, eikä siis perustu tilinpäätössääntelyyn.148 

Osakeyhtiölaissa sidotun ja vapaan oman pääoman käsitteillä tarkennetaan kirjanpitoasetuk-

sen (1339/1997, KPA) 1:6:n tasekaavaan perustuvaa oman pääoman jaottelua, mutta OYL 

8:1:n tarkoituksena ei kuitenkaan ole ottaa kantaa osakeyhtiön taseen esittämistapaan.149 Sen 

sijaan sidottu ja vapaa oma pääoma on määritelty säännöksessä OYL:n varojenjakosäännös-

ten perustaksi.150 

OYL:n varojenjakosäännökset ovat jo vanhastaan perustuneet sidotun ja vapaan oman pää-

oman jaotteluun siten, että ainoastaan yhtiön vapaa oma pääoma on lähtökohtaisesti esteittä 

jaettavissa osakkeenomistajille, kun taas sidotun oman pääoman jakaminen vaatii erityistä 

velkojiensuojamenettelyä.151 Näin ollen oman pääoman jaottelu sidottuun ja vapaaseen 

omaan pääomaan määrittää mitkä varat ovat ylipäänsä jaettavissa, sekä sen millaista menet-

telyä noudattamalla varat voidaan jakaa.152 Sidotun ja vapaan oman pääoman erottelu on 

edellä esitetyin perustein varojenjaon kannalta erittäin keskeinen. 

 
146 HE 109/2005 vp, s. 25; Mähönen – Villa 2020, s. 482; OM 2009:13, s. 6 
147 Ruohonen 2012, s. 189 
148 Mähönen – Villa 2020, s. 485, 119 
149 Mähönen – Villa 2020, s. 119; Mähönen 2009, s. 132 
150 Mähönen 2009, s. 132 
151 HE 27/1997 vp, s. 88; HE 109/2005 vp, s. 24 
152 Mähönen – Villa 2020, s. 119; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 185 
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5.3.1. Sidottu oma pääoma 

 

OYL 8:1:n mukaan sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma, kirjanpitolain mukainen ar-

vonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto sekä uudelleenarvostusrahasto. Säännöksen esitöi-

den perusteella sidotun pääoman erät on lueteltu säännöksessä tyhjentävästi.153 Osakepää-

oma muodostuu yhtiön osakkeiden merkintähinnan osakepääomaan merkitystä osuudesta, 

eli osakkeiden kirjanpidollisesta vasta-arvosta.154 Lain osakeyhtiölain voimaanpanosta 

(625/2006) 13 §:n mukaan myös vuoden 1978 osakeyhtiölain mukaiset ennen uuden lain 

voimaanpanoa syntyneet vararahasto ja ylikurssirahasto ovat OYL 8:1:ssä tarkoitettua sidot-

tua omaa pääomaa.  

Sidotusta omasta pääomasta osakepääoma sekä vuoden 1978 osakeyhtiölain mukaiset vara- 

ja ylikurssirahastot ovat jakokelpoisia varoja, mutta vapaasta omasta pääomasta poiketen 

niiden jakaminen osakkeenomistajille edellyttää OYL 14 luvussa säädetyn velkojiensuoja-

menettelyn läpikäymistä.155 Sidotusta omasta pääomasta OYL 8:1.1:n mukaiset arvostusra-

hastot eli arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto ovat sen 

sijaan jakokelvottomia rahastoja.156 Arvostusrahastot ovat absoluuttisesti jakokelvottomia, 

eikä niitä siis voida jakaa edes erityistä velkojiensuojamenettelyä noudattamalla.157 

Arvostusrahastojen käsitteitä tulkitaan yhtiön noudattaman tilinpäätösnormiston mukai-

sesti.158 Uudelleenarvostusrahastoon tehdyt kirjaukset perustuvat IFRS-standardeihin, kun 

taas käyvän arvon rahastoon voidaan tehdä kirjauksia sekä kirjanpitolain että IFRS-säännös-

ten nojalla. Molemmat rahastot muodostuvat realisoitumattomista arvonmuutoksista ja -ko-

rotuksista, mikä on syynä niiden jakokelvottomuuteen.159 

5.3.1. Vapaa oma pääoma 

 

Kuten edellä on jo esitetty, osakkeenomistajat voivat OYL 13:5:n nojalla jakaa yhtiön va-

paan oman pääoman ilman velkojien suostumusta, eli ilman OYL 14 luvun mukaisen velko-

jiensuojamenettelyn läpikäymistä.160 OYL 8:1:n mukaan vapaata omaa pääomaa ovat muut 

 
153 HE 109/2005, s. 93; Mähönen – Villa 2020, s. 119, 452-453 
154 Mähönen 2005, s. 109 
155 Mähönen – Villa 2020, s. 38-39 
156 Mähönen – Villa 2020, s. 35, 39; Blomqvist – Malmivaara 2016, s. 29; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 

185 
157 Mähönen – Villa 2020, s. 39, 120; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 185 
158 Mähönen – Villa 2020, s. 35 
159 Blomqvist – Malmivaara 2016, s. 29 
160 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 64; Mähönen – Villa 2020, s. 480 
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rahastot kuin säännöksessä luetellut sidotun oman pääoman rahastot sekä tilikauden ja edel-

listen tilikausien voitto eli yhtiön kumuloituneet voittovarat. Vapaaseen omaan pääomaan 

kuuluva tilikauden voitto määräytyy KPA:n mukaisen tuloslaskelman kautta.161 Voiton kä-

site on tilikausisidonnainen, eli OYL 8:1:n sanamuodon mukaan tulkittuna muun ajanjakson 

kuin tilikauden voitto ei olisi vapaata omaa pääomaa.162 Säännöksessä tarkoitettuja muita 

rahastoja ovat esimerkiksi OYL 8:2:n mukainen sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

sekä mahdolliset yhtiöjärjestykseen tai yhtiökokouksen päätökseen perustuvat vapaaehtoiset 

vapaan oman pääoman rahastot.163 

OYL 8:1:n esitöiden mukaan säännöksessä on lueteltu vain sidotun pääoman erät ja että 

muut pääoman erät ovat vapaata omaa pääomaa.164 Esitöiden perusteella voitaisiin näin ollen 

tulkita, että säännöksessä määritellään tyhjentävästi vain sidotun oman pääoman erät, mutta 

ei vapaata omaa pääomaa. Kuitenkin esimerkiksi Mähönen ja Villa tulkitsevat säännöksen 

esitöitä siten, että säännöksessä yksilöidään erikseen ne erät, jotka ovat sidottua omaa pää-

omaa, ja että muut säännöksessä luetellut erät ovat vapaata omaa pääomaa. Näin ollen OYL 

8:1:ssä voidaan katsoa säädetyn nimenomaisesti myös vapaan oman pääoman eristä.165 

Toisin kuin vuoden 1978 osakeyhtiölaki, jonka aikaan yhtiön vapaa oma pääoma muodostui 

voittovaroista ja poikkeuksellisesti vastikkeetta saaduista varoista, nykyinen OYL mahdol-

listaa laajasti pääomasijoitusten tekemisen vapaaseen omaan pääomaan ja sitä kautta monia 

uusia tapoja vapaan oman pääoman muodostamiseen.166 Tällaiset sijoitukset kirjataan 

yleensä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, josta käytetään yleisesti lyhennettä 

svop-rahasto.167 OYL 8:2:n mukaan svop-rahastoon merkitään se osa osakkeiden merkintä-

hinnasta, jota perustamissopimuksen tai osakeantipäätöksen mukaan ei merkitä osakepää-

omaan ja jota ei kirjanpitolain mukaan merkitä vieraaseen pääomaan, sekä sellainen muu 

oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä muuhun rahastoon. Säännöksen mukaan svop-rahas-

toon merkitään myös se määrä, jolla osakepääomaa alennetaan ja jota ei käytetä tappion 

kattamiseen tai varojen jakamiseen. On myös huomattava, että osakkeen merkintämaksua 

koskevien säännösten nojalla esimerkiksi sulautumisen yhteydessä sidotun oman pääoman 

 
161 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 186-187 
162 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 187 
163 HE 109/2005 vp, s. 127-128; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 64; Mähönen – Villa 2020, s. 

37, 480 
164 HE 109/2005 vp, s. 93 
165 Mähönen – Villa 2020, s. 119, 452-453 
166 HE 109/2005 vp, s. 24; OM 2003:4, s. 58-59; Mähönen – Villa 2020, s. 119 
167 Mähönen – Villa 2020, s. 7, 119-120 
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erät voivat muuttaa muotoaan svop-rahastoon merkityiksi varoiksi ja siten jakokelpoiseksi 

vapaaksi omaksi pääomaksi.168 

5.4. Realisoitumattomat erät 

 

Osakeyhtiölain varojenjakojärjestelmä on vanhastaan perustunut ainoastaan realisoituneiden 

voittojen jakokelpoisuuteen.169 Tämä liittyy siihen, että kirjanpitolain ja osakeyhtiölain mu-

kaisesti realisoitumattomia arvonkorotuksia on ennen käsitelty lähinnä tasevaikutteisesti.170 

IFRS-standardien ja kirjanpitolaissa tapahtuneiden muutosten myötä realisoitumattomia ar-

vonkorotuksia kirjataan nykyään enemmissä määrin myös tuloslaskelmalle tulosvaikuttei-

sesti, jolloin realisoitumattomat arvonkorotukset vaikuttavat tilikauden tuloksen kautta ja-

kokelpoisten varojen määrään.171 

Tulosvaikutteisesti kirjatuista arvonmuutoksista ei erikseen säännellä OYL:ssa, joten tili-

kauden voitto on kokonaisuudessaan vapaata omaa pääomaa riippumatta siitä, sisältääkö se 

realisoitumattomia eriä.172 Tuloslaskelman osoittaman voiton sisältöön ei siis OYL:n sään-

nöksissä puututa, vaikka voitto saattaa osaksi osoittaa realisoitumattomia tulosvaikutteisesti 

kirjattuja tuottoja tai kuluja.173 Näin ollen tulosvaikutteisesti kirjatut arvonnousut ovat osana 

tilikauden voittoa osakeyhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa toisin kuin suoraan ta-

seelle sidotun oman pääoman eriin merkityt realisoitumattomat arvonkorotukset.174 

Uutta osakeyhtiölakia luonnosteltaessa alun perin myös käyvän arvon rahastoon ja uudel-

leenarvostusrahastoon kirjattuja realisoitumattomia arvonkorotuksia ehdotettiin jakokelpoi-

siksi, mutta osin verotuksellisista syistä nämä rahastot säädettiin lopulta jakokelvotto-

miksi.175 Näitä rahastoja voidaan kuitenkin alentaa kirjanpitosäännösten mukaisesti, jolloin 

rahastoon kirjattu määrä voi tuloutua vapaaksi omaksi pääomaksi.176 

 
168 Villa 2010a, s. 354 
169 IAS-sääntelyryhmän loppuraportti 9:2003, s. 38; Mähönen 2005, s. 207 
170 IAS-sääntelyryhmän loppuraportti 9:2003, s. 39 
171 Mähönen 2009, s. 353; Mähönen 2005, s. 249-250 
172 Mähönen – Villa 2020, s. 466 
173 Mähönen 2009, s. 168-169 
174 Mähönen 2009, s. 355; Villa 2010a, s. 353 
175 Airaksinen 2005, s. 18, 20; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018a, s. 648 
176 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018a, s. 636 
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5.5. Jaon perustuminen tilinpäätökseen 

 

Sidotun ja vapaan oman pääoman jaottelun ohella ja osittain myös seurauksena tasetesti kyt-

keytyy erottamattomalla tavalla yhtiön tilinpäätökseen. OYL 13:3:ssä säädetään, että varo-

jen jakamisen on perustuttava viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen, joka OYL 8:3:n mu-

kaan on laadittava kirjanpitolain sekä OYL 8 luvun säännösten mukaisesti. OYL 13:3:n mu-

kaan varojenjaon perusteena olevan tilinpäätöksen on oltava tilintarkastettu, jos yhtiössä on 

lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja. Säännös koskee sekä va-

paan että sidotun oman pääoman jakamista. Varojenjaon on siis perustuttava OYL 13:3:ssä 

säädetyllä tavalla tilinpäätökseen riippumatta siitä, mistä oman pääoman erästä varoja jae-

taan, eikä säännöksestä voida sen pakottavuuden vuoksi poiketa.177 Ainoana poikkeuksena 

on, että jaon ei säännöksen esitöiden perusteella tarvitse perustua vahvistettuun tilinpäätök-

seen silloin kun yhtiö toimii ns. omakustannusperiaatteella.178 

Tasetesti tehdään OYL 13:3:n nojalla vahvistettuun ja tilintarkastettuun tilinpäätökseen pe-

rustuen, eli toisin sanoen yhtiön tilinpäätös käytännössä osoittaa kuinka paljon varoja voi-

daan jakaa osakkeenomistajille.179 Käytännössä tilinpäätöksellä onkin suurin merkitys juuri 

jaettaessa vapaata omaa pääomaa, sillä vuosittaiset voittovarat ja sitä kautta yhtiön vapaan 

oman pääoman määrä ilmenevät nimenomaan tilinpäätöksestä.180 Kuten säännöksen esitöis-

säkin todetaan, vapaata omaa pääomaa jaettaessa on siis OYL 13:3 säännöksen nojalla ensin 

arvioitava, onko yhtiössä ylipäätään jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.181 Tämä kuvaus 

tuo mieleen tasetestin. Esimerkiksi Blomqvist ja Malmivaara nimittävät OYL 13:5:n sijaan 

juuri OYL 13:3:n säännöstä tasetestiksi, jota OYL 13:5:n säännös täydentää.182 

OYL 13:3 on varojenjaon kannalta menettelyllinen säännös siinä mielessä, että ilman vah-

vistettua ja tarvittaessa tilintarkastettua tilinpäätöstä varojenjako on aina OYL:n vastaista ja 

siten laitonta varojenjakoa, josta seuraa OYL 13:4:n mukainen palautusvelvollisuus sekä 

mahdollinen vahingonkorvausvelvollisuus.183 Säännös on myös aineellinen, sillä varojen-

jaon ollessa sidottu tilinpäätöksestä ilmenevään määrään ilman vahvistettua ja tilintarkastet-

 
177 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 52; Mähönen – Villa 2020, s. 441; Mähönen 2009, s.  371 
178 HE 109/2005 vp, s. 126 
179 Mähönen – Villa 2020, s. 482; Ruohonen 2012, s. 189 
180 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 52; HE 109/2005 vp, s. 126 
181 HE 109/2005 vp, s. 126 
182 Blomqvist – Malmivaara 2016, s. 31 
183 Mähönen – Villa 2020, s. 441, 455; Mähönen 2009, s. 371-372 
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tua tilinpäätöstä ei ole olemassa sellaista OYL:n tarkoittamaa määrää, joka voitaisiin ja-

kaa.184 Tämä säännöksen aineellinen ulottuvuus käy Mähösen ja Villan mukaan ilmi muun 

muassa korkeimman oikeuden ratkaisuista KKO 2005:68 ja KKO 2005:119.185 

5.5.1. Taseen merkitys 

 

Vuoden 1978 osakeyhtiölain nykyistä OYL 13:3:ää vastaavan säännöksen nojalla varojen-

jaon tuli perustua tilinpäätöksen sijaan viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistettuun tasee-

seen.186 Vaikka varojenjako perustuukin säännöksen nykyisen sanamuodon mukaan taseen 

sijasta tilinpäätökseen, käytännössä jakokelpoisten varojen arvioinnin kannalta keskeisin on 

yhä taseen osoittama oman pääoman määrä, jolla kuvataan yhtiön varojen ja velkojen ero-

tusta tiettynä ajankohtana.187 Varojenjako perustuu siten yhä taseen osoittamaan varallisuu-

teen.188 Näin ollen lähtökohtaisesti vain taseeseen merkityt omaisuus- ja velkaerät vaikutta-

vat tasetestin mukaiseen jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrään. Varojen arvostami-

nen taseessa tulee tehdä kulloinkin voimassa olevien kirjanpitolainsäädännön ja tilinpäätöstä 

koskevien säännösten mukaisesti.189 Kirjanpidon jaksotus- ja arvostussäännökset vaikutta-

vat siten yhtiön oman pääoman määrään.190 

IFRS-standardeja soveltavat yhtiöt laativat taseensa IAS 1-standardin mukaan.191 Suomessa 

IFRS-standardien mukaan laadittu tase voi olla tasetestin perustana ilman rajoituksia, sillä 

OYL 8:1:n mukaista jakoa sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan noudatetaan siitä huoli-

mattaa, noudattaako yhtiö kansallista KPL:n mukaista tilinpäätösnormistoa vai kansainväli-

siä IFRS-standardeja.192 Tilinpäätösnormistojen eroista johtuen voi olla mahdollista, että toi-

sen normiston mukaan laadittu tase näyttää jakokelpoisia varoja, mutta toisen ei. Tällä ei ole 

tasetestin soveltamisen kannalta merkitystä, koska tasetesti tehdään ainoastaan sellaisen ti-

linpäätöksen perusteella, joka on vahvistettu ja tilintarkastettu.193 Eroavaisuuksien taustalla 

 
184 Mähönen – Villa 2020, s. 441, 455; Mähönen 2009, s. 371-372 
185 Mähönen – Villa 2020, s. 441 
186 HE 109/2005 vp, s. 126 
187 HE 109/2005 vp, s. 126; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 51; Blomqvist – Malmivaara 2016, 

s. 31: Blummé – Kaarenoja – Suontausta 2010, s. 32 
188 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 53 
189 Ruohonen 2012, s. 189 
190 Blummé – Kaarenoja – Suontausta 2010, s. 31 
191 Mähönen – Villa 2020, s. 120 
192 Mähönen – Villa 2020, s. 37, 120-121; Blummé – Kaarenoja – Suontausta 2010, s. 14 
193 Mähönen 2005, s. 260; Mähönen 2009, s. 363-364 
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olevat seikat tulee kuitenkin mahdollisesti ottaa huomioon hallituksen huolellisuusvelvolli-

suuden sekä maksukykyisyystestin kannalta.194 

5.5.2. Välitilinpäätös 

 

OYL:n uudistuksen myötä varojenjako on säännöksen muutetun sanamuodon perusteella 

voinut perustua myös muulta ajanjaksolta kuin päättyneeltä tilikaudelta vahvistettuun tilin-

päätökseen.195 Säännöksen esitöiden mukaan tarkoituksena on ollut mahdollistaa varojen-

jako myös meneillään olevalta tilikaudelta. Esitöiden mukaan tarkoituksena on lisäksi vah-

vistaa, että varojen jakaminen on mahdollista tilikauden päättymisen ja osakeyhtiölain mu-

kaan pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen välisenä aikana.196 Varojenjaossa ei kuitenkaan 

ole mahdollista menetellä siten, että päättyneeltä tilikaudelta jätettäisiin tilinpäätös vahvis-

tamatta ja varoja jaettaisiin sen sijaan edellisen tilikauden tilinpäätöksen perusteella. Näin 

on siksi, että varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 

päättymisestä ja siinä on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta.197 

Esitöissä todetusta huolimatta on epäselvää, voiko varojenjako perustua ns. välitilinpäätök-

seen, eli muulle kuin tilikauden päättymispäivälle laadittuun tilinpäätökseen. Oikeuskirjalli-

suudessa on esitetty tästä kysymyksestä erilaisia mielipiteitä, mutta yhtiökäytännössä on jo 

kuitenkin vakiintuneesti jaettu voittoa myös välitilinpäätöksen perusteella.198 Esimerkiksi 

Mähösen ja Villan mukaan vallitsevasta käytännöstä huolimatta ei kuitenkaan voida var-

muudella sanoa, onko osatilikaudelta laaditun tilinpäätöksen perusteella tapahtuva varojen 

jakaminen OYL:n mukaista.199 OYL 13:3:n sanamuotoa onkin ehdotettu selvennettäväksi 

siten, että väliosingon sallittavuudesta enää jäisi epäselvyyttä.200 Selvää on kuitenkin se, ettei 

viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen jälkeiseltä ajalta syntynyttä voittoa voida jakaa ilman 

kyseiseltä ajanjaksolta laadittua ja vahvistettua uutta tilinpäätöstä. Tätä edellyttää myös pää-

omadirektiivi.201 

 
194 Mähönen 2005, s. 260; Mähönen 2009, s. 363-364 
195 HE 109/2005 vp, s. 123 
196 HE 109 /2005 vp, s. 126 
197 HE 109/2005 vp, s. 126 
198 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 53-54; Mähönen – Villa 2020, s. 458 
199 Mähönen – Villa 2020, s. 458 
200Airaksinen ym. 2020, s. 289 
201 Ruohonen 2012, s. 183; Blomqvist 2016, s. 32 
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5.5.3. Taloudellisen tilanteen heikkeneminen 

 

OYL 13:3:n mukaan varojenjaossa on myös otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen 

jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset. Olennaisten muu-

tosten huomioiminen liittyy kiinteästi tasetestiin, sillä ne vähentävät tasetestin mukaista ja-

ettavissa olevaa enimmäismäärää.202 Säännöksestä ilmenee kanta, jonka mukaan tilikauden 

päättymisen jälkeen tapahtunut vapaan oman pääoman väheneminen vähentää voitonjakoon 

käytettävissä olevaa määrää. Sen sijaan mahdollista lisääntynyttä vapaata omaa pääomaa ei 

voida lain esitöiden mukaan ottaa huomioon, ellei vahvisteta uutta tilinpäätöstä.203 Edellä 

mainitut periaatteet ilmentävät OYL 13:3:n luonnetta velkojiensuojasäännöksenä.204 

Säännöksen lisäksi myös hallituksen yleisen huolellisuusvelvoitteen voidaan katsoa edellyt-

tävän ottamaan huomioon vapaan oman pääoman vähentyminen varojenjaosta päätettä-

essä.205 Airaksisen ym. mukaan osakkeenomistajille tai hallitukselle ei kuitenkaan voida 

asettaa pitkälle meneviä vaatimuksia kunkin hetken vapaan oman pääoman arvioinnissa, ja 

että pääsääntöisesti jako tulee voida perustaa tilinpäätökseen, jollei hallituksella ole syytä 

epäillä oman pääoman vähentyneen olennaisesti.206 

5.6. Tasetestin mukaan jaettava määrä 

 

Edellä on esitetty, kuinka tasetesti toteutetaan yhtiön tilinpäätöksen perusteella ja kuinka 

tilikauden jälkeen tapahtunut vapaan pääoman väheneminen tulisi ottaa varojenjaossa huo-

mioon. Seuraavaksi tarkastellaan tasetestin toteuttamista, eli miten jakokelpoisen vapaan 

oman pääoman määrä tasetestin mukaan määritetään. 

OYL 13:5:n mukaan jollei maksukykyä koskevasta OYL 13:2 muuta johdu, yhtiö saa jakaa 

vapaan oman pääoman, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät 

varat sekä määrä, joka on kehitysmenona merkitty taseeseen kirjanpitolain mukaisesti. OYL 

13:5:n sisältämän tasetestin perusteella määräytyy siis jakokelpoisen vapaan oman pääoman 

 
202 Vahtera ym. 2020, s. 106 
203 HE 109/2005 vp, s. 126; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 56-57; Vahtera ym. 2020, s. 88; 

Koski – Sillanpää 2014, VAROJEN JAKAMINEN>Jakokelpoiset varat>Tilinpäätössidonnaisuus>Tilinpää-

töksen jälkeiset tapahtumat 
204 Vahtera ym. 2020, s. 88 
205 HE 109/2005, s. 24; Blomqvist – Malmivaara 2016, s. 32 
206 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 56 
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enimmäismäärä, jota ei saa ylittää. Varoja voidaan toisin sanoen jakaa vapaasta omasta pää-

omasta vain tasetestin osoittamaan enimmäismäärään asti.207 Tasetestin osoittamasta mää-

rästä käytetään myös nimitystä jakovara.208 

Yksityisten osakeyhtiöiden kannalta on huomattava, että yhtiöillä ei ole enää pakollista osa-

kepääomaa eli sidottua omaa pääomaa. Näin ollen yksityisellä yhtiöllä, jonka osakepääoma 

on 0, voi olla tasetestin perusteella mahdollista jakaa osakeyhtiön kaikki oma pääoma osak-

keenomistajille.209 Tasetestin nojalla yksityisissä yhtiöissäkään ei kuitenkaan voida jakaa 

yhtiön vapaata pääomaa enempää varoja.210 Tyypillisesti osakeyhtiöissä ei kuitenkaan jaeta 

koko tasetestin osoittamaa jakokelpoisten varojen määrää.211 

5.6.1. Katto- ja lattiasääntö 

 

Pääomadirektiivin edellyttämä tasetesti on pantu jäsenvaltioissa täytäntöön jonkin verran eri 

sanamuodoin.212 OYL 13:5:n säännöstä voidaan sanamuotonsa perusteella luonnehtia ns. 

kattosäännöksi, sillä varojenjako ei saa ylittää yhtiön vapaata omaa pääomaa.213 Ruotsin osa-

keyhtiölain vastaavaa säännöstä on taaskin kutsuttu ns. lattiasäännöksi, sillä Ruotsin osake-

yhtiölain 17 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan varoja saa jakaa vain, jos varojenjaon jälkeen 

yhtiön sidotulle omalle pääomalle jää täysi kate.214 Ruotsissa lattiasäännön varaan rakenne-

tun tasetestin mukainen jaettava määrä rajoittuu siten sidotun oman pääoman määrän ylittä-

vään varallisuuteen.215 

Pääomadirektiivin 15 artiklan 1(a) kohta vastaa muotoilultaan lattiasääntöä ja artiklan 1(c) 

kohta kattosääntöä, eli pääomadirektiivin varojenjakosäännös sisältää sekä omavaraisuus-

testin että voittotestin.216 Pääomadirektiivin 15.1(a) kohdan mukaan muissa kuin merkityn 

pääoman alentamista koskevissa tapauksissa ei yhtiön varoja saa jakaa osakkeenomistajille, 

jos yhtiön tilinpäätöksestä ilmenevä nettovarallisuus viimeksi päättyneen tilikauden tilinpää-

töspäivänä on tai jakamisen johdosta olisi pienempi kuin merkityn pääoman ja sellaisten 

 
207 OM 2009:13, s. 6, 62  
208 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 183 
209 Vahtera ym. 2020, s. 160 
210 Koski – Sillanpää 2014, VAROJEN JAKAMINEN>Jakokelpoiset varat>Jaettava määrä 
211 Vahtera ym. 2020, s. 97 
212 OM 2009:13, s. 6 
213 OM 2009:13, s. 62; Kellas – Rasinaho 2008, s. 20; Rasinaho 2016, s. 226, 228 
214 OM 2009:13, s. 62; Rasinaho 2016, s. 228-229 
215 Vahtera ym. 2020, s. 94 
216 Rasinaho 2016, s. 228; Mähönen 2005, s. 174-175 
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rahastojen yhteismäärä, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan saa jakaa. Pääomadirektii-

vin 15.1(c) kohdan mukaan osakkeenomistajille jaettava määrä ei taaskaan saa olla suurempi 

kuin viimeksi päättyneen tilikauden voitto lisättynä siirtyvillä voitoilla ja varoilla rahas-

toista, joita saadaan käyttää tähän tarkoitukseen, sekä vähennettynä siirtyvillä tappioilla ja 

varoilla, jotka on lain tai yhtiöjärjestyksen määräyksen perusteella siirretty rahastoihin. Näin 

ollen pääomadirektiivi edellyttää yhtä lailla sekä katto- että lattiasäännön soveltamista.217 

OYL 13:5:n säännöksen on katsottu sisältävän sekä pääomadirektiivin 15.1(a) että 15.1(c) 

kohdan elementit.218 Suomen yhtiö- ja kirjanpitokäytännössä tasetestiä onkin yleisesti tul-

kittu siten, ettei varoja saa jakaa, jos yhtiön sidotulle omalle pääomalle ei jää varojenjaon 

jälkeen täyttä katetta, eli siis kattosäännön lisäksi myös lattiasääntöä noudattaen.219 Lattia-

säännön samanaikainen noudattaminen varojenjaossa kattosäännön kanssa ilmenee Rasi-

nahon mukaan myös korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2003:33. Kyseisessä ratkai-

sussa korkein oikeus katsoi, että myös sellainen tilanne, joka ei suoraan merkitse vapaan 

oman pääoman määrän ylittämistä, voi merkitä sidotun oman pääoman katteen loukkaamista 

ja olla siten laitonta varojenjakoa.220 

Edellä esitetyin perustein OYL 13:5:ää tulisi tulkita soveltaen samanaikaisesti sekä katto- 

että lattiasääntöä, jolloin tasetestauksessa otetaan huomioon sekä jakoa edeltävä että jaon 

jälkeinen tilanne. Tasetestin perusteella yhtiö ei siis saa jakaa varoja yli tasetestin osoittamaa 

enimmäismäärää, eli yhtiön vapaata omaa pääomaa, eikä jako myöskään saa johtaa siihen, 

että yhtiön sidotulle omalle pääomalle ei jää täyttä katetta.221 Lattiasääntö tarkoittaa siis sitä, 

että varojenjako on kielletty, mikäli yhtiön vapaa oma pääoma muodostuu jaon seurauksena 

negatiiviseksi. Lattiasäännön mukaan varojenjako ei myöskään saa ylittää oman pääoman 

määrää esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiön sidottu oma pääoma on negatiivinen. Tämä tar-

koittaa sitä, että sidotun oman pääoman alijäämä on katettava vapaasta omasta pääomasta 

ennen varojenjakoa.222 

Katto- ja lattiasäännön kannalta on keskeistä hahmottaa, että molempien sääntöjen perus-

teella myös nollan euron arvoinen varojenjako voi olla laitonta. Näiden sääntöjen puitteissa 

edes nollan euron arvoista varojenjakoa ei saa toteuttaa, mikäli vapaan oman pääoman määrä 

 
217 Rasinaho 2016, s. 228 
218 Mähönen 2009, s. 361 
219 OM 2009:13, s. 64, 75-76, 88 
220 Rasinaho 2016, s. 228 
221 Rasianho 2016, s. 236 
222 OM 2009:25, s. 64, s. 65; Rasinaho 2016, s. 228 
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on negatiivinen tai sidottu oma pääoma ei ole katettu.223 Varojenjako on tällöin laiton, koska 

yhtiöllä ei taseen perusteella ole jakokelpoisia varoja. Merkitystä ei siis ole sillä, millainen 

vaikutus jaolla on oman pääoman määrään.224 

5.6.2. Osakeyhtiön jakokelpoiset varat katto- ja lattiasäännön mukaan 

 

Katto- ja lattiasäännössä on loppupeleissä kyse siitä, miten jakokelpoiset varat OYL:n kon-

tekstissa hahmotetaan. Osana väitöskirjatutkimustaan Lauri Drockila tutki osakeyhtiön voit-

toa oikeudellisena ilmiönä, eli toisin sanoen sitä, miten osakeyhtiön voitto on OYL:n nor-

mien perusteella käsitettävä.225 Tutkimuksessaan Drockila erottelee osingonjakoon käytet-

tävissä olevan vahvistetun voiton sekä yhtiön kokonaisvoiton.226 Kokonaisvoitoksi Drockila 

määrittelee yhtiön kaiken muun varallisuuden osakepääoman määrän ylittävältä osalta, jol-

loin kokonaisvoittoon lukeutuvat myös tilinpäätöksen ulkoiset varallisuusarvot, joita 

Drockila nimittää piilovarauksiksi.227 Tällainen piilovaraus on voinut muodostua esimer-

kiksi apporttiomaisuutena sijoitetun omaisuuden arvonnousun seurauksena. Piilovarausten 

sekä yleisemminkin omaisuuden tasearvon ja käyvän arvon välisten erotusten vuoksi koko-

naisvoiton tarkkaa määrää ei voida tietää muutoin kuin realisoimalla yhtiön koko omai-

suus.228 Kokonaisvoitto määräytyy näin ollen lattiasääntöä vastaavalla tavalla. 

Kokonaisvoitto ei kuitenkaan ole Drockilan esityksessä sama asia kuin yhtiön jakokelpoiset 

voittovarat. Koska jaettavan voiton on osakeyhtiölain nojalla perustuttava vahvistettuun ti-

linpäätökseen, Drockilan tutkimuksen mukaan vahvistettu voitto sisältää yhtiökokouksen 

kulloiseltakin tilikaudelta vahvistamasta omaisuustaseesta ilmenevät osingonjakoon käytet-

tävissä olevat varat. Drockilan mukaan yhtiökokouksen tilinpäätöksen vahvistamista kos-

keva päätös on näin ollen se oikeustosiasia, johon voitto osakeyhtiöoikeudellisena ilmiönä 

lopullisesti perustuu. Toisin sanoen vahvistaessaan tilinpäätöksen yhtiökokous samalla vah-

vistaa sen voiton määrän, joka sillä on osingonjakoon käytettävissä.229 

Drockilan mukaan osingonjaon perustuessa vahvistettuun tilinpäätökseen, yhtiön kokonais-

voittoon mahdollisesti sisältyvät piilovaraukset jäävät voitonjaon ulkopuolelle, sillä ne eivät 

sisälly omaisuustaseen osoittamaan jakokelpoiseen voittoon. Piilovarallisuus voidaan näin 

 
223 Rasinaho 2016, s. 227-229 
224 Vehkakoski 2021a, s. 357 
225 Drockila 1964, s. 77 
226 Drockila 1964, s. 96 
227 Drockila 1964, s. 87-88, 95, 145 
228 Drockila 1964, s. 87-88, 95, 145 
229 Drockila 1964, s. 77, 95, 100 



44 
 

ollen jakaa vasta, kun kyseinen omaisuus on realisoitu, jolloin piilovaraus purkautuu ja rea-

lisointivoitto pääsee seuraavassa tilinpäätöksessä vaikuttamaan positiivisesti jakokelpoisen 

voiton määrään.230 Tämä on linjassa sen kanssa, että edellä esitetyn mukaisesti yhtiön talou-

dellisessa tilanteessa tapahtunutta positiivista kehitystä ei voida ottaa tasetestissä huomioon. 

Myös OYL 1:5:n mukaisen voiton tuottamisen tarkoituksen voidaan katsoa tukevan katto-

säännön mukaista vaatimusta siitä, että arvonnousun on ensin tullut realisoitua yhtiölle en-

nen kuin se voidaan jakaa osakkeenomistajille. Näin on siksi, että edellä luvussa 2. esitetyn 

mukaisesti voiton tuottamisen katsotaan tapahtuvan yhtiön kautta, eli tulon tulisi syntyä en-

sin yhtiölle ennen kuin se on jaettavissa osakkeenomistajille. 

Erona Drockilan määritelmän mukaiseen kokonaisvoittoon, pääomadirektiivin lattiasääntöä 

vastaavan 15 artiklan 1(a) kohdan muotoilu kytkee lattiasäännön mukaisen arvioinnin yhtiön 

viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen. Lattiasäännön täyden katteen sitominen viimeksi 

vahvistettuun tilinpäätökseen on välttämätöntä, koska muuten voitaisiin jakaa kuluvan tili-

kauden tulos ilman pääomadirektiivin edellyttämää välitilinpäätöksen laatimista.231 Se, että 

pääomadirektiivissä lattiasääntö on sidottu viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisiin 

nettovaroihin, merkitsee myös, että vieraan ja sidotun pääoman katetta arvioidaan jaon jäl-

keen jäljelle jäävän omaisuuden kirjanpitoarvojen perusteella.232 

Tulkittaessa tasetestiä lattiasäännön mukaisesti yhtiön jakokelpoisten varojen määrä ei kui-

tenkaan ole samalla tavalla sidottu tilinpäätöksellä näkyvään vapaan oman pääoman mää-

rään kuin kattosäännössä. Jaon enimmäismäärää laskettaessa voidaan siten ottaa huomioon 

myös yhtiön taseen ulkopuolinen piilovarallisuus, joka koostuu omaisuuden realisoitumat-

tomista arvonnousuista.233 Toisin sanoen lattiasääntöä sovellettaessa ei edellytetä, että ar-

vonnousu olisi realisoitunut ja kirjattu vapaaseen omaan pääomaan ennen jakoa.234 Katto-

säännön mukainen tulkinta sen sijaan edellyttää, että omaisuuden arvonnousu on realisoitu-

nut yhtiölle ja kirjattu tulosvaikutuksen kautta vapaaksi omaksi pääomaksi, ennen kuin se 

voidaan jakaa.235 Tämä katto- ja lattiasäännön välinen keskeisin ero. 

 
230 Drockila 1964, s. 15, 87, 225, 340 
231 OM 2009:25, s. 67 
232 Rasinaho 2016, s. 226; Blummé 2008, s. 265 
233 Näin myös Blummé 2008, s. 265 
234 OM 2009:13, s. 64 
235 OM 2009:13, s. 64 
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5.6.3. Vähennettävät erät 

 

Jaettavissa olevaa vapaata omaa pääomaa laskettaessa tulee ottaa huomioon siitä tasetestiä 

koskevan säännöksen nojalla vähennettävät erät. Kun kirjanpitolain uudistuksen yhteydessä 

mahdollistettiin kehitysmenojen aktivointi taseeseen, OYL 13:5:ä muutettiin siten, että ta-

seeseen kirjanpitolain mukaisesti merkittyjä kehitysmenoja vastaava määrä on jätettävä ja-

kamatta.236 OYL 13:5 mukaan yhtiö ei myöskään saa jakaa varoja, joita koskee yhtiöjärjes-

tykseen otettu jakorajoitus.237 

Jaon enimmäismäärää laskettaessa on otettava huomioon myös sellaisia vähennettäviä eriä, 

joita ei säännöksessä nimenomaisesti mainita. Ensinnäkin jakokelpoisten varojen määrää 

vähentävät oman pääoman negatiiviset erät. OYL 13:5:n esitöiden mukaan jakokelpoisten 

varojen määrää vähentävät edellisellä tilikaudella tai sitä aikaisemmin aiheutunut tappio 

sekä oman pääoman rahastojen mahdollinen negatiivisuus, sikäli kuin rahastojen negatiivi-

suus on kirjanpitolainsäädännön mukaan mahdollista.238 Esimerkiksi realisoitumattomista 

arvonnousuista koostuvat rahastot eivät luonteensa vuoksi lähtökohtaisesti voi olla negatii-

visia.239 Negatiivisten oman pääoman erien vähentäminen jaettavissa olevasta enimmäis-

määrästä toteuttaa edellä käsiteltyä lattiasääntöä. 

Negatiivisten oman pääomien erien lisäksi aikaisemmin toteutettu vapaasta omasta pää-

omasta toteutettu varojenjako on otettava huomioon jaettavissa olevaa määrää vähentävänä 

tekijänä.240 Aikaisemmin toteutetun varojenjaon ja negatiivisten rahastojen lisäksi pääoma-

lainasta maksettu korko tai hyvitys sekä yhtiön hallussa olevat yhtiölle hankitut tai lunastetut 

omat osakkeet vähentävät jaettavissa olevaa vapaan oman pääoman määrää.241 

 
236 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 66; Mähönen – Villa 2020, s. 483 
237 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 65 
238 HE 109/2005 vp, s. 127; Mähönen – Villa 2020, s. 483 
239 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 64-65; Koski – Sillanpää 2014, VAROJEN JAKAMI-

NEN>Jakokelpoiset varat>Jaettava määrä 
240 HE 109/2005 vp, s. 127; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 64-65; Mähönen – Villa 2020, s. 

483; Koski – Sillanpää 2014, VAROJEN JAKAMINEN>Jakokelpoiset varat>Jaettava määrä 
241 HE 109/2005 vp, s. 126; Koski – Sillanpää 2014, VAROJEN JAKAMINEN>Jakokelpoiset varat>Tilin-

päätössidonnaisuus>Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat; Mähönen – Villa 2020, s. 37-38; HE 89/1996 vp, s. 

28, 127 
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5.7. Tasetestiin ehdotetut muutokset 

 

OYL:ia on ehdotettu uudistettavaksi siten, että sidotun pääoman käsitteestä luovutaan koko-

naan, ja että sen sijaan osakeyhtiön pääoma jakautuisi vapaaseen omaan pääomaan ja jako-

kelvottomaan omaan pääomaan, jotka määriteltäisiin OYL 8:1:ssä.242 Tämä on perusteltua 

muun muassa siksi, että vähimmäisosakepääomavaatimuksen poistumisen myötä kaikilla 

yksityisillä osakeyhtiöillä ei enää edes välttämättä ole sidottua omaa pääomaa.243 Muutos-

ehdotuksen mukaan OYL 13:5:ssä säädettäisiin jakokelpoisista varoista siten, että yhtiö saisi 

jakaa muutetun OYL 8:1:n mukaisen vapaan oman pääoman, josta on vähennetty yhtiöjär-

jestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat sekä määrä, joka on kehitysmenona merkitty 

taseeseen kirjanpitolain mukaisesti.244 

Ehdotuksen mukaan kirjanpitolain mukainen arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto ja 

uudelleenarvostusrahasto olisivat jakokelvotonta omaa pääomaa ja siten absoluuttisesti ja-

kokelvottomia. Ehdotuksen mukaan osakepääoma, muut rahastot sekä tilikauden ja edellis-

ten tilikausien voitto olisivat sen sijaan vapaata omaa pääomaa, ja samalla luovuttaisiin OYL 

14 luvun mukaisen velkojiensuojamenettelyn noudattamisesta yksityisten osakeyhtiöiden 

osakepääoman alentamisen yhteydessä. Ehdotuksen mukaan OYL 14 luvun mukainen vel-

kojiensuojamenettely koskisi siten vain julkisia osakeyhtiöitä. Myös ennen nykyisen osake-

yhtiölain voimaantuloa syntyneet vara- ja ylikurssirahastot olisivat ehdotuksen mukaan ny-

kytilasta poiketen vapaata omaa pääomaa, jota voitaisiin jakaa ilman erillistä velkojiensuo-

jamenettelyä.245 

  

 
242 Vahtera ym. 2020, s. 104 
243 Vahtera ym. 2020, s. 104 
244 Vahtera ym. 2020, s. 104-105 
245 Vahtera ym. 2020, s. 104-105, 222 
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6. Osakeyhtiölain maksukykyisyystesti 
 

6.1. Yleistä maksukykyisyystestistä 

 

Vuoden 2006 osakeyhtiölakiin lisättiin varojenjaon yleiseksi edellytykseksi se, ettei varo-

jenjako saa aiheuttaa yhtiön maksukyvyttömyyttä. OYL 13:2:n sisältämän maksukykyisyys-

testin mukaan varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön 

olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Yhtiön maksukyvyn arvi-

oinnin varojenjaon yhteydessä katsottiin jo edeltävän osakeyhtiölain aikaan kuuluvan halli-

tuksen huolellisuusvelvollisuuden piiriin, mutta lisätyllä OYL 13:2:n säännöksellä maksu-

kyvyttömyyden aiheuttava jako nimenomaisesti säädettiin laittomaksi varojenjaoksi.246 

OYL 13:2:n maksukyvyttömyystesti koskee kaikkia varojenjaon tilanteita.247 Maksukyvyt-

tömyystestiä sovelletaan OYL 13:5:n sisältämän tasetestin lisäksi, eli maksukyvyttömyys-

testi toimii varojenjaon määrän lisärajoittimena. Näin ollen maksukykyisyystesti rajoittaa 

myös yhtiön vapaan oman pääoman jakamista. Varojenjaon sallittu enimmäismäärä määräy-

tyy siten kaksivaiheisessa prosessissa. Ensin tasetestillä määritetään yhtiön jakokelpoisen 

vapaan oman pääoman määrä, ja sitten maksukykyisyystestin avulla tarkistetaan, kuinka pal-

jon jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta voidaan jakaa vaarantamatta yhtiön kykyä 

suoriutua velvoitteistaan.248 

6.2. Maksukykyisyystestin tarkoitus 

 

OYL 13:2:n esitöiden mukaan maksukykyisyystestin tarkoituksena on tehostaa velkojien 

suojaa varmistamalla, että yhtiö säilyttää varojenjaosta huolimatta toimintaedellytyksensä, 

sillä velkojien kannalta on tärkeää, että yhtiön toiminta jatkuu.249 Toisin sanoen maksuky-

kyisyystestin avulla pyritään säilyttämään yhtiö going concern -tilassa, jolloin yhtiö voi jat-

kaa sopimustenmukaisten suoritusten maksua velkojilleen.250 Mikäli yhtiö ajautuisi varojen-

jaon seurauksena maksukyvyttömäksi ja pahimmassa tapauksessa konkurssiin, yhtiön vel-

kojat eivät saisi täysiä suorituksia ja tällöin rikottaisiin osakeyhtiöinstituution oman ja vie-

raan pääoman välistä maksunsaantijärjestystä.251 

 
246 HE 109/2005 vp, s. 125; Ruohonen 2012, s. 65 
247 HE 109/2005 vp, s. 125 
248 HE109/2005 vp, s. 126; Ruohonen 2012, s. 189; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 190; Villa 2007, s. 145 
249 HE 109/2005 vp, s. 25, 126 
250 Blomqvist 2016, s. 42; Ruohonen 2012, s. 272 
251 HE 109/2005 vp, s. 125; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 41; Immonen – Ossa – Villa 2013, 

s. 190; Blomqvist 2016, s. 42 
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Maksukykyisyystesti otettiin velkojiensuojasääntelyn kansainvälisen kehityssuunnan mu-

kaisesti Suomessakin käyttöön, koska perinteisen pelkkään osakepääoman pysyvyyteen pe-

rustuvan velkojiensuojajärjestelmän ei enää tilinpäätössääntelyssä tapahtuneen kehityksen 

ja liiketoiminnan monimutkaistumisen vuoksi katsota yksinään perustavan riittävää velko-

jiensuojan tasoa. Velkojiensuojan painopiste on siis siirtynyt taseen oman pääoman määrän 

kaavamaisesta tarkastelusta kohti yhtiön tosiasiallisen taloudellisen tilanteen arviointia en-

nen varojenjakoa ja sen jälkeen.252 Lisäksi merkittävä tekijä on siirtyminen nimellisarvotto-

maan pääomajärjestelmään, jossa osakkeiden merkintämaksu voidaan yksityisissä osakeyh-

tiöissä kirjata kokonaan, ja julkisissa yhtiöissä vähimmäispääomavaatimuksen ylittävältä 

osalta sidotun osakepääoman sijaan svop-rahastoon.253 

Säännöksen esitöissä maksukykyisyystestin käyttöönottoa on perusteltu erityisesti kansain-

välisten IAS/IFRS-standardien käyttöönotolla, minkä seurauksena myös suomalaisten osa-

keyhtiöiden taseet sisältävät aikaisempaa enemmän realisoitumattomia arvonkorotuksia.254 

IFRS-standardien käyttöönoton lisäksi maksukykyisyystestin käyttöönoton perusteena on 

esitöiden mukaan ollut yleinen taloudellisen toiminnan ja sen myötä omaisuuserien arvosta-

misen monimutkaistuminen. Esimerkiksi liiketoimintaan kuuluvan aineettoman omaisuuden 

lisääntyminen on kasvattanut eroa toimivan yhtiön taseen loppusumman ja yhtiön omaisuu-

den realisoinnista saatavan määrän välillä, minkä seurauksena tase ei velkojien suojan kan-

nalta välttämättä anna oikeaa kuvaa yhtiön taloudellisesta tilanteesta.255 Näiden muutosten 

seurauksena taseen käyttökelpoisuus yhtiöoikeudellisen varojenjaon perustana on esitöiden 

mukaan vähentynyt.256 

Yhtiön maksukyvyn erillinen arviointi on velkojien näkökulmasta tärkeää, koska taseen 

osoittama jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrä ei millään tavalla osoita sitä, onko 

yhtiöllä riittävästi likvidejä varoja käytettäväksi tai saatavilla suunnitellun varojenjaon to-

teuttamiseksi ja, mikä keskeisempää, sen jälkeisistä velvoitteista suoriutumiseen.257 Esitöi-

 
252 HE 109/2005 vp, s. 25; Blomqvist 2016, s. 42; Airaksinen 2005, s. 20 
253 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 189; Villa 2007, s. 141 
254 HE 109/2005 vp, s. 24, 123 
255 HE 109/2005 vp, s. 24-25, 124 
256 HE 109/2005 vp, s. 125 
257 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 41; Vahtera ym. 2020, s. 109 
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den mukaan varojenjako voi ylittää yhtiön maksukyvyn esimerkiksi silloin, kun yhtiön omai-

suus on vaikeasti realisoitavaa.258 Makukykyisyystestin katsotaan voivan rajoittaa varojen-

jaon määrää myös esimerkiksi tilanteessa, jossa taseen vapaaseen omaan pääomaan sisältyy 

realisoitumattomia arvonkorotuksia.259 

Maksukyvyttömyystestin osalta on keskeistä huomata, että säännös ei estä lisävelan otta-

mista varojenjaon rahoittamiseksi. Tällöin on kuitenkin otettava lisävelkaantumisen vaiku-

tus yhtiön maksukykyisyysarvioon.260 Yhtiö, joka kykenee saamaan luottoa, on yleensä 

myös maksukykyinen. Yhtiön kyvyn suoriutua velvoitteistaan kannalta voidaan ottaa huo-

mioon myös liiketoiminnan tulevat kassavirrat sekä tulot omaisuuden realisoinneista.261 

6.3. Maksukykyisyyden arviointi 

 

OYL 13:2:n säännöksessä eikä säännöksen esitöissä määritellä, mitä maksukyvyttömyydellä 

osakeyhtiölain kontekstissa tarkoitetaan, eikä näissä myöskään viitata muihin lakeihin sisäl-

tyviin maksukyvyttömyyden määritelmiin. Osakeyhtiöoikeudellisen maksukyvyttömyyden 

käsitteen tarkempi sisältö on näin jäänyt ollen oikeuskäytännön määriteltäväksi.262 Insol-

venssilainsäädännön maksukyvyttömyyskäsitteistä ja niitä koskevasta oikeuskäytännöstä 

voidaan kuitenkin ottaa jonkin verran tulkinta-apua. Yleisesti ottaen insolvenssioikeuden 

maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että velallinen muuten kuin tilapäisesti on kykene-

mätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Tulkinnassa on kuitenkin tärkeää ottaa huo-

mioon säädösten poikkeavat tarkoitukset ja se, että OYL 13:2:n maksukyvyttömyyttä on tar-

kasteltava nimenomaan osakeyhtiölain varojenjakosäännösten tarkoitusta vasten.263 Koska 

maksukykyisyystestin tarkoituksena on suojata yhtiön velkojia, osakeyhtiöoikeudellisen 

maksukykyisyyden on havaittu olevan eniten kytköksissä yhtiön vakavaraisuusasemaan.264 

Osakeyhtiölain maksukyvyttömyyskäsitteelle ominaista oikeuskirjallisuuden mukaan on, 

että siinä on kyse etukäteisestä tulevaisuuteen suuntautuvasta, ennusteen luonteisesta arvi-

oinnista, jota tarkastellaan vasten yhtiön tarkoitusta säilyä going concern -tilassa. Oikeuskir-

 
258 HE 109/2005 vp, s. 125; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 192 
259 Villa 2007, s. 142, 151; Ruohonen 2012, s. 272; Blomqvist 2016, s. 42; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 

192 
260 HE 109/2005 vp, s. 126; Ruohonen 2012, s. 270; Villa 2007, s. 162; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 

2018b, s. 44 
261 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 44-45 
262 Kaarenoja – Suontausta 2007, s. 244 
263 Kaarenoja – Suontausta 2007, s. 245; Villa 2007, s. 156; Ruohonen 2012, s. 270; Blomqvist 2016, s. 45 
264 Sjögrén – Syrjä – Villa 2008, s. 457; Ruohonen 2012, s. 270; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 192 
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jallisuuden mukaan osakeyhtiölain maksukyvyttömyyskäsitteellä ei myöskään tarkoiteta ti-

lapäistä maksukyvyttömyyttä.265 Kyse ei siis ole menneisyyteen suuntautuvasta jälkikätei-

sestä arvioinnista. Maksukykyisyystestiä koskevan säännöksen esitöissä esimerkiksi tode-

taan, ettei pelkästään se, että yhtiöstä tulee maksukyvytön suhteellisen lyhyen ajan kuluttua 

varojen jakamisesta, vielä itsessään merkitse sitä, että säännöstä olisi rikottu. Olennaista ar-

vioinnissa on sen sijaan se, mitä päätöstä tehtäessä tiedettiin tai olisi pitänyt tietää eikä se, 

mitä tiedetään päätöksenteon jälkeen ilmi tulleen tiedon valossa.266 

Ensisijaisen vastuun maksukykyisyystestin suorittamisesta katsotaan yleisesti kuuluvan yh-

tiön hallitukselle. Tämä perustuu siihen, että hallituksen on 13:6.1:n nojalla annettava yhtiö-

kokoukselle ehdotus tai hyväksyntänsä koskien jaettavaa määrää. Hallitus on myöskin vas-

tuussa varojenjakopäätöksen käytännön täytäntöönpanoon liittyvistä toimista, eikä hallitus 

saa OYL 6:2.2:n nojalla noudattaa yhtiökokouksen tekemää päätöstä, joka on osakeyhtiölain 

vastaisena pätemätön. Lisäksi hallituksella on usein käytännössä osakkeenomistajia parem-

mat tiedolliset lähtökohdat arvioida yhtiön taloudellista tilannetta. Tämä ei kuitenkaan tar-

koita sitä, etteikö myös varojenjakopäätöksen tehnyt yhtiökokous voisi joutua vastuuseen, 

etenkin jos yhtiökokouksella on ollut tosiasialliset mahdollisuudet arvioida yhtiön maksu-

kykyä.267 

Arvio yhtiön maksukyvystä on tehtävä mahdollisimman lähellä varojenjakopäätöstä.268 

Maksukykyisyystestissä on kyse yhtiön taloudellisen tilanteen tapauskohtaisesta kokonais-

arvioinnista, joten arvioinnin suorittamistapa ja siinä käyttökelpoinen informaatio vaihtelee 

yhtiön ja sen harjoittaman toiminnan luonteen mukaan. Maksukykyisyystestin suorittami-

seen ei siis ole yleispätevää ohjeitta tai esimerkiksi tiettyä taloudellista tunnuslukua, johon 

arviointi aina perustuisi.269 Maksukykyisyystestin esitöiden mukaan säännöksen tarkoituk-

sena ei kuitenkaan ole ollut asettaa yhtiön johdolle, osakkeenomistajille tai tilintarkastajille 

kohtuuttomia vaatimuksia maksukyvyn arvioimisessa.270 

 
265 Ruohonen 2012, s. 164-165, 198-199, 270; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 43; Blomqvist 

2016, s. 45; Villa 2007, s. 156; Immonen – Nuolimaa 2017, s. 191 
266 HE 109/2005 vp, s. 125 
267 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 45-46; Ruohonen 2012, s. 201; Blomqvist 2016, s. 48; 

Blummé – Kaarenoja – Suontausta 2010, s. 120 
268 HE 109/2005 vp, s. 125 
269 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 45; Blummé – Kaarenoja – Suontausta 2010, s. 120; Vahtera 

ym. 2020, s. 108, 142-143; Ruohonen 2012, s. 272 
270 HE 109/2005 vp, s. 125-126 
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Käytännössä maksukykyisyystestin suorittamisen lähtökohtana on yhtiön viimeisimmän ti-

linpäätöksen sisältämä informaatio ja etenkin yhtiön tase. Huomioon on otettava myös tilin-

päätöshetken jälkeiset tapahtumat. Maksukykyisyystestin tulevaisuuteen suuntaavan luon-

teen vuoksi pelkkä menneisyyttä kuvaava informaatio ei yksinään riitä arvioinnin pohjaksi, 

vaan huomioon on otettava myös erilaiset tulevaisuuteen kohdistuvat seikat, kuten eräänty-

vät velat ja yhtiön rahoitusmahdollisuudet.271 Tulevaisuuteen kohdistuvan arvioinnin merki-

tys kasvaa yhtiön taloudellisen tilanteen ollessa epävarma, jolloin voi olla hyvä laatia mak-

sukykyisyysarvioinnin tueksi esimerkiksi rahoitus- tai kassavirtaennuste.272 Erilaisia talou-

dellisia tunnuslukuja voidaan myös hyödyntää maksukyvyn arvioinnissa, mutta tunnusluku-

laskelmien laatimiseen ei kuitenkaan ole osakeyhtiölain nojalla mitään velvoitetta.273 

Immosen ja Villan mukaan maksukykyisyystestin kannalta huomiota tulee kiinnittää myös 

taseen omaisuuserien tosiasialliseen taloudelliseen sisältöön. Immosen ja Villan mukaan 

maksukykyisyystesti esimerkiksi velvoittaa ottamaan omaisuuserien käyvät arvot huomioon 

tilanteessa, jossa omaisuuserien käyvät arvot alittavat niiden kirjanpitoarvot. Tällöin käyvän 

arvon ja kirjanpitoarvon erotus vähentää jakokelpoisten varojen määrää.274 Maksukykyi-

syystestin kontekstissa siis irrottaudutaan pelkistä tilinpäätöksen luvuista ja siirrytään koko-

naisvaltaiseen yhtiön tosiasiallisen taloudellisen tilanteen arviontiin. 

  

 
271 HE 109/2005 vp, s. 125; Ruohonen 2012, s. 198, 270; Blomqvist 2016, s. 46-47; Blummé 2008, s. 266; 

Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 191; Villa 2007, s. 159 
272 Ruohonen 2012, s. 270, 272; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 191; Vahtera ym. 2020, s. 117 
273 Ruohonen 2012, s. 159 
274 Immonen – Villa 2019, s. 250; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 192;  
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7. In natura -varojenjako 
 

7.1. Yleistä in natura -varojenjaosta 

 

Vaikka osakeyhtiölaissa säännellään kattavasti varojenjakoa yhtiöstä, varojenjakosäännök-

sissä ei kuitenkaan määritetä sitä, missä muodossa varojenjaon tulisi tapahtua. Osakeyhtiö-

lain varojenjakosäännöksillä ei siis rajoiteta sitä, missä muodossa varoja voidaan jakaa yh-

tiöstä. Varojenjako yhtiöstä voi siten tapahtua rahasuorituksen lisäksi myös muun rahanar-

voisen omaisuuden luovutuksena tai palvelun tai muun vastikkeettoman edun muodossa.275  

Kuten edellä on esitetty, varojenjakoa muun omaisuuden kuin rahan muodossa kutsutaan 

osingonjaoksi tai varojenjaoksi in natura.276 Osingonjakoon viitataan siksi, että useimmiten 

varojenjako in natura tapahtuu juuri osingon eli voitonjaon muodossa. Muun omaisuuden 

kuin rahan käyttäminen varojenjaossa on kuitenkin mahdollista myös kaikissa muissa varo-

jenjakotilanteissa, kuten esimerkiksi varojen jakamisessa svop-rahastosta.277 Tästä syystä 

tutkimuksessani puhutaan osingonjaon sijaan yleisemmin varojenjaosta. 

Oikeuskirjallisuudessa esimerkkeinä in natura -varojenjakoon tyypillisesti käytettävästä 

omaisuudesta mainitaan yleisimpinä yhtiön omistamat toisen yhtiön osakkeet ja muut arvo-

paperit sekä yhtiön omistamat kiinteistöt. In natura -varojenjako voi myös tapahtua esimer-

kiksi sähkön tai ajoneuvojen muodossa.278 Varojenjako on myös mahdollista toteuttaa osaksi 

rahana ja osaksi in natura, eli tavallisen jaon ja in natura -varojenjaon yhdistelmänä.279 

Käytännössä in natura -varojenjakoa esiintyy esimerkiksi pörssiyhtiöiden jakaessa osinkoa 

omistamiensa toisen pörssinoteeratun yhtiön osakkeiden muodossa.280 Esimerkiksi vuonna 

2019 Sampo Oyj jakoi ylimääräisen osingon Nordea Bank Abp:n osakkeina siten, että jo-

kainen osakkeenomistaja sai 1 Nordea-osakkeen kutakin omistamaansa 10 Sampo-osaketta 

kohti.281 In natura -varojenjako ei kuitenkaan ole yksinomaan listattuihin yhtiöihin liittyvä 

 
275 Sillanpää 1999, s. 709, 711; Koski – Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN>Varojen käyttö>Varo-

jenjako>Vastikkeettomat suoritukset; Vehkakoski 2021a, s. 353; Viitala 2018, s. 61; Ruohonen 2012, s. 33; 

Immonen – Nuolimaa 2017, s. 185; Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 338; Airaksinen – Pulkkinen – Rasi-

naho 2018b, s. 14; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 188 
276 Vehkakoski 2021a, s. 353; Viitala 2018, s. 24, 61; Immonen – Nuolimaa 2017, s. 185; Blomqvist 2016, s. 

55; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 188, 209 
277 Blomqvist 2016, s. 55; Vehkakoski 2021a, s. 354; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 14; Im-

monen – Nuolimaa 2017, s. 185 
278 Vehkakoski 2021a, s. 353; Viitala 2018, s. 61; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 14; Blom-

qvist 2016, s. 55; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 209; VH/2650/00.01.00/2021, antopäivä 26.8.2021 
279 Blomqvist 2016, s. 55 
280 Vehkakoski 2021a, s. 353; Sillanpää 1999, s. 711 
281 Sampo Oyj Pörssitiedote 7.8.2019 
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ilmiö, vaan myös yksityisistä osakeyhtiöistä voidaan erinäisistä syistä siirtää yhtiön omista-

maa varallisuutta yhtiön osakkeenomistajille varojenjaon muodossa.282 

In natura -varojenjaolle voi olla useita syitä, jotka riippuvat siitä, onko kyseessä listattu vai 

yksityinen yhtiö. Pörssiyhtiössä voidaan esimerkiksi pyrkiä laajentamaan sen tytär- tai in-

tressiyhtiön omistuspohjaa jakamalla tämän osakkeita yhtiön omalle osakkeenomistajakun-

nalle. Yksityisestä yhtiöstä voidaan taaskin esimerkiksi jakaa liiketoiminnan kannalta tar-

peetonta omaisuutta, ja siten keventää yhtiön tasetta ennen yrityskauppaa tai sukupolven-

vaihdosta.283 

7.2. In natura -varojenjaon verotus 

 

Verotuksessa in natura -varojenjaon arvostamistapa on selvä. Niin varoja jakavan yhtiön 

kuin varojen saajan verotuksessa jaettava omaisuus arvostetaan vakiintuneesti sen käypään 

arvoon.284 Omaisuuden arvostus tehdään verotuksessa aina käypään arvoon riippumatta 

siitä, miten jako on yhtiöoikeudellisesti osingonjakopäätöksellä tai kirjanpidossa arvos-

tettu.285 Toisin kuin yhtiöoikeudessa, vero-oikeuden osalta in natura -varojenjaon arvosta-

miskysymykseen on otettu nimenomaista kantaa sekä oikeuskäytännössä että viranomaisen 

ohjeistuksissa. Tuoreemmassa oikeuskäytännössä in natura -varojenjaon verotuksen tulkin-

taongelmat ovat liittyneet omaisuuden arvostamiskysymyksen sijaan esimerkiksi omaisuu-

den hankintamenon määrittämiseen varojen saajan verotuksessa sekä osakkeenomistajan 

puolesta maksetun in natura -varojenjaon varainsiirtoveron käsittelyyn.286 

In natura -osingonjaon osalta Verohallinto on suhteellisen vastikään julkaissut aihetta kos-

kevan ohjeen Muuna kuin rahana jaetun osingon verotus (VH/2650/00.01.00/2021, anto-

päivä 26.8.2021), jossa kootaan yhteen verokohtelua eri osapuolten ja verolajien näkökul-

masta. Uudesta ohjeesta ei seurannut muutoksia in natura -osinkojen entuudestaan vallitse-

vaan verotuskäytäntöön. In natura -osinkojen verotusta käsitellään myös lyhyesti Verohal-

linnon ohjeessa Osinkotulojen verotus (VH/8449/00.01.00/2020, antopäivä 1.1.2021). Ve-

rohallinnon ohjeistuksissa ei kuitenkaan ole otettu kantaa sijoitetun vapaan oman pääoman 

 
282 Vehkakoski 2021a, s. 354; Sillanpää 1999, s. 710-711 
283 Vehkakoski 2021a, s. 354; Sillanpää 1999, s. 710-711 
284 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 209; Viitala 2018, s. 61; Immonen 2018, s. 153; Vehkakoski 2021a, s. 

364; KVL 344/1988; KVL72/1997 
285 Immonen – Nuolimaa 2017, s. 186 
286 Vehkakoski 2021b, s. 456-457; KHO 28.10.2005 taltio 2765; KHO 25.11.2020 taltio 4279 
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rahastosta tapahtuvaan in natura -varojenjakoon mahdollisesti liittyviin erityiskysymyksiin 

pääoman palautusta koskevien verosääntöjen kannalta.287 

In natura -varojenjakoon liittyy veroseuraamuksia, joita ei liity rahana suoritettavaan varo-

jenjakoon.288 Tämä johtuu siitä, että verotuksessa omaisuuden jakamista yhtiöstä osakkeen-

omistajalle pidetään omaisuuden veronalaisena luovutuksena, jolloin omaisuuden mahdolli-

nen arvonnousu tuloutuu yhtiölle. Omaisuuden luovutuksen katsotaan edellä esitetyn mu-

kaisesti tapahtuvan omaisuuden käyvästä arvosta. Näin ollen, mikäli omaisuuden käypä arvo 

ylittää sen verotuksessa poistamattoman hankintamenon, yhtiölle realisoituu verotettavaa tu-

loa näiden erotuksen verran. Omaisuuden luovutusvoitto voi kuitenkin olla lain elinkeinotu-

lon verottamisesta (360/1968) 6 b §:n nojalla verovapaata tuloa, mikäli luovutuksen koh-

teena ovat yhtiön tytäryhtiöosakkeet.289  

Vehkakosken mukaan osinkoa jakavan yhtiön verokohtelu on samanlainen riippumatta siitä, 

jaetaanko omaisuus osakkeenomistajalle in natura, vai myydäänkö omaisuus ensin, jonka 

jälkeen osakkeenomistajalle jaetaan myynnistä saadut rahavarat.290 Näin on siksi, että yhtiön 

verotuksessa in natura -jako rinnastetaan luovutukseen, mitä voidaan pitää perusteltuna, sillä 

muuten yhtiöstä voitaisiin jakaa omaisuutta pienemmin veroseuraamuksin kuin jaettaessa 

rahaa. Verotus tapahtuu siten in natura -varojenjaon tosiasiallisen taloudellisen luonteen mu-

kaisesti.291 

Varojen saajan verotuksessa in natura -varojenjaosta saadun tulon määräksi katsotaan omai-

suuden käypä arvo.292 Verohallinnon edellä mainitun in natura -osinkoja koskevan ohjeen 

mukaan in natura -osingon määräksi katsotaan omaisuuden käypä arvo sinä päivänä, kun 

osinko on nostettavissa, tai mikäli osingon nostoajankohdasta ei ole yhtiökokouksessa erik-

seen päätetty, osinko on nostettavana samana päivänä kuin yhtiökokous on pidetty. Ohjeessa 

annetaan esimerkkinä pörssinoteeratun yhtiön osakkeiden jakaminen, jolloin osingon määrä 

on osakkeiden painotettu keskihinta osingon maksupäivänä. Muutoin in natura -varojenja-

koa verotetaan samalla tavalla kuin rahana saatua osinkoa. Osinkona saadun omaisuuden 

laatu ei siten vaikuta osakkeenomistajan osinkoverotukseen.293 

 
287 Ks. aiheesta lisää Vehkakoski 2021a, s. 364; Vehkakoski 2021b, s. 456, 457 
288 Viitala 2018, s. 24 
289 VH/2650/00.01.00/2021, antopäivä 26.8.2021; Viitala 2018, s. 61; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 

2018b, s. 9; Raunio 2010, s. 14; Ossa 2007, s. 540 
290 Vehkakoski 2021b, s. 460 
291 Vehkakoski 2021b, s. 460 
292 VH/2650/00.01.00/2021, antopäivä 26.8.2021; Viitala 2018, s. 61; Ossa 2007, s. 540 
293 VH/2650/00.01.00/2021, antopäivä 26.8.2021; Viitala 2018, s. 61 
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Osakkeenomistajan verotuksessa jaossa saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan 

omaisuuden koko jakohetken mukainen käypä arvo, vaikka osa siitä olisi ollut osingonsaajan 

verotuksessa verovapaata tuloa.294 Jos osinkona jaetaan arvopapereita tai kiinteistöjä, osin-

gosta on lisäksi suoritettava varainsiirtovero, sillä myös varainsiirtoverotuksen näkökul-

masta omaisuuden jakaminen aiheuttaa veronalaisen luovutuksen. Omaisuuden saannosta 

maksettu varainsiirtovero lisätään osinkona saadun omaisuuden hankintamenoon riippu-

matta siitä, onko varainsiirtoveron maksanut osingonsaaja vai osingonmaksaja.295 

7.3. In natura -varojenjako kirjanpidossa 

 

Voitonjako on KPL 2:1:n mukaisena rahoitustapahtumana kirjanpitoon kirjattava liiketapah-

tuma. Tavanomainen rahassa maksettava osinko kirjataan yhtiön kirjanpitoon kutakuinkin 

seuraavalla tavalla: Yhtiölle kirjataan lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan osingonjako-

velka edelliseltä tilikaudelta vahvistettuun tilinpäätökseen perustuvan yhtiökokouksen osin-

gonjakopäätöksen perusteella suoriteperusteisesti sille tilikaudelle, jonka aikana osingonja-

kopäätös on tehty. Yhtiökokouksen päätös toimii siten osingonjaon kirjausperusteena. Sa-

malla veloitetaan sitä tiliä, josta varojenjako tapahtuu. Kun osakkeenomistajat nostavat osin-

gon, kirjaus tehdään osingonjakovelkaa veloittamalla.296 

KPL:iin ei sisälly säännöksiä siitä, miten in natura -varojenjako tulisi kirjata, eikä kirjanpi-

tolautakunta myöskään ole antanut asiasta lausuntoja.297 Vallitsevan käytännön mukaisesti 

kirjanpidossa in natura -varojenjaossa jaettava omaisuus arvostetaan sen tasearvoon. Kirjan-

pidollisesti yhtiön oma pääoma vähenee siten jaetun omaisuuden kirjanpitoarvon verran. 

Vallitsevan kirjanpitokäytännön mukaan in natura -varojenjako tapahtuu siis omaisuuden 

kirjanpitoarvosta.298 Mikäli omaisuuden arvonnousu jaon seurauksena tuloutuu voittona tu-

loslaskelmalla, tämä vaikutus on eliminoitava seuraavan tilinpäätöksen taseelta.299 

 
294 VH/2650/00.01.00/2021; Viitala 2018, s. 62; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 209; Immonen – Nuolimaa 

2017, s. 186; Immonen 2018, s. 153-154 
295 VH/2650/00.01.00/2021; Viitala 2018, s. 62 
296 Kaisanlahti – Leppiniemi 2017, s. 60-61; Leppiniemi – Kaisanlahti – Leppiniemi 2020, Oikeat ja riittävät 

kirjaukset>OMA PÄÄOMA JA VOITONKÄYTTÖ>Voiton käyttö>Osingonjako ja muu voiton käyttö 
297 Vehkakoski 2021a, s. 361 
298 Viitala 2018, s. 61; Vehkakoski 2021a, s. 360; Blomqvist 2016, s. 55; Ruohonen 2012, s. 190; Airaksinen 

– Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 16; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 209; Immonen – Nuolimaa 2017, s. 

186 
299 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 16 
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IFRS:ää noudattavissa yhtiöissä IFRS 5 standardi sekä IFRS 17 tulkintaohje edellyttävät 

käypien arvojen käyttöä yhtiön ja osakkeenomistajien välisissä liiketapahtumissa. Toisin sa-

noen IFRS:ää noudattavissa yhtiöissä in natura -varojenjako tulisi kirjanpidossa arvostaa ja-

ettavan omaisuuden käypään arvoon.300 

7.4. In natura -varojenjako ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuus 

 

Oikeuskirjallisuudessa on korostettu in natura -varojenjaon vaikutusta osakkeenomistajien 

yhdenvertaisuuteen.301 Yhdenvertaisuusperiaate on velkojiensuojaperiaatteen ohella keskei-

nen varojenjakosäännösten taustalla vaikuttava osakeyhtiöoikeudellinen periaate. Yhden-

vertaisuusperiaatteen tavoitteena on suojata osakeyhtiön vähemmistöosakkeenomistajia, eli 

osakkeenomistajia, joilla ei ole määräysvaltaa yhtiössä. Yhdenvertaisuusperiaate toimii siten 

enemmistönvaltaan perustuvan päätöksenteon vastinparina ja estää enemmistöosakkeen-

omistajien suosimisen vähemmistöosakkeenomistajien kustannuksella.302 

Yhdenvertaisuus mielletään yleisesti nimenomaan osakkeenomistajien väliseksi taloudel-

liseksi yhdenvertaisuudeksi, eli toisin sanoen osakkeenomistajien taloudellisen aseman on 

pysyttävä suhteessa toisiinsa samana tai kehityttävä mahdollisimman tasaisesti.303 Tämä kyt-

keytyy siihen, että kaikki osakkeet tuottavat OYL 1:7:n mukaan yhtiössä yhtäläiset oikeudet, 

jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Yhdenvertaisuuteen kuuluu samanlaisten osakkei-

den yhtäläisten oikeuksien lisäksi, että osakkeenomistajat voivat luottaa yhtiöjärjestyksessä 

erilaisiksi määriteltyjen osakeoikeuksien pysyvyyteen.304 

Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että in natura -varojenjaossa jaettavan omaisuuden tulee 

olla kaikille osakkeenomistajille samanarvoista, ja että kaikilla osakkeenomistajilla tulee 

lähtökohtaisesti olla mahdollisuus saada saman lajista omaisuutta. Tästä seuraa, että sellai-

sen omaisuuden jakaminen, joka on käyttökelpoista vain osalle osakkeenomistajista, on kiel-

lettyä. Jaon seurauksena ei myöskään saa syntyä yhteisomistussuhteita osakkeenomistajien 

 
300 OM 2009:13, s. 63 
301 Esim. Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 338; Koski – Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN>Jako-

kelpoiset varat>Osinko>Osinko in natura; Sillanpää 1999, s. 714; Ruohonen 2012, a. 196; Airaksinen – Pulk-

kinen – Rasinaho 2018b, s. 14-15; Kellas – Rasinaho 2008, s. 20 
302 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018a, s. 39; Blomqvist 2016, s. 22-23; Koski – Sillanpää 2014, 4. 

OSAKEYHTIÖ JA SEN PERUSTAMINEN, 9. VAROJEN JAKAMINEN>Laiton varojenjako 
303 HE 109/2005 vp, s. 39; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 57; Airaksinen – Pulkkinen – Rasi-

naho 2018a, s. 44 
304 Blomqvist 2016, s. 23 
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kesken.305 Koska yhdenvertaisuus nähdään osakkeenomistajien välisenä taloudellisena yh-

denvertaisuutena, jaettavan omaisuuden samanarvoisuutta arvioidaan jaettavan omaisuuden 

käypien arvojen perusteella.306 Yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta in natura -varojenjaon 

arvostaminen tapahtuu siis käypään arvoon. 

Mikäli in natura -varojenjako toteutetaan osakeomistuksen suhteessa ja muutenkin yhden-

vertaisuusperiaatteen mukaisesti, jaosta voidaan päättää tavanomaisella OYL 5:26:n mukai-

sella enemmistöpäätöksellä. OYL 13:6.4:n perusteella yksimieliset osakkeenomistajat voi-

vat kuitenkin jakaa omaisuutta myös muuten kuin osakeomistuksen suhteessa eli käytän-

nössä minkälaisena omaisuutena tahansa.307 

7.5. In natura -varojenjako maksukykyisyystestin kannalta 

 

In natura -varojenjaon on tasetestin lisäksi läpäistävä myös OYL 13:2:n maksukykyisyys-

testi, eli toisin sanoen in natura -varojenjako ei saa aiheuttaa yhtiön maksukyvyttömyyttä. In 

natura -varojenjaon yhteydessä yhtiön maksukyvyn arvioinnilla on erityistä merkitystä, sillä 

nykyisen yhtiökäytännön mukaan in natura -varojenjaon katsotaan vähentävän yhtiön varoja 

jaettavan omaisuuden kirjanpitoarvosta, vaikka kirjanpitoarvo voi poiketa huomattavastikin 

omaisuuden käyvästä arvosta.308 Lisäksi rahana toteutettavasta jaosta poiketen in natura  

-varojenjako voi aiheuttaa yhtiölle veroseuraamuksia.309 

Oikeuskirjallisuudessa yksimielinen kanta näyttäisi olevan, että in natura -varojenjaossa tu-

lee maksukykyisyystestin kannalta ottaa huomioon jaettavan omaisuuden käypä arvo.310 Jo 

ennen maksukykyisyystestin säätämistä Sillanpään mukaan in natura -varojenjaon käypä 

arvo ja muut taloudelliset vaikutukset on tullut ottaa huomioon hallituksen huolellisuusvel-

vollisuuden kannalta Ruotsissa noudatettua varovaisuussääntöä vastaavalla tavalla.311 Myös 

 
305 Koski – Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN>Jakokelpoiset varat>Osinko>Osinko in natura; Sil-

lanpää 1999, s. 710, 714-715; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 14-15 
306 Vehkakoski 2021a, s. 358; Sillanpää 1999, s. 715; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 15, 57; 

Blomqvist 2016, s. 55 
307 Vehkakoski 2021a, s. 358-359; Sillanpää 1999, s. 710; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 14-

15; Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2020, s. 1084-1085 
308 Ruohonen 2012, s. 190, 196; Immonen 2018, s. 346-347 
309 Viitala 2018, s. 24 
310 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 189; Immonen – Nuolimaa 2017, s. 186; OM 2009:13, s. 88; Immonen 

2018, s. 346-347; Ruohonen 2012, s. 190, 196 
311 Sillanpää 1999, s. 719 



58 
 

insolvenssioikeudessa huomiota kiinnitetään jaetun omaisuuden käypään arvoon ja jaon to-

siasialliseen vaikutukseen yhtiön taloudelliseen tilanteeseen.312 Vaikuttaa siis selvältä, että 

maksukykyisyystestin kannalta jaettava omaisuus arvostetaan sen käypään arvoon. 

Vehkakosken mukaan sillä, arvostetaanko jaettava omaisuus sen kirjanpitoarvoon vai käy-

pään arvoon, ei kuitenkaan ole suoraa merkitystä yhtiön maksukyvyn kannalta. Näin on 

siksi, että kyseinen omaisuus joka tapauksessa kokonaisuudessaan poistuu yhtiöstä. Yhtiön 

maksukyvyn kannalta suurempi merkitys on näin ollen pikemminkin yhtiöön jäävällä varal-

lisuudella ja sen arvolla. Vehkakosken mukaan in natura -varojenjaon veroseuraamuksilla 

voi sen sijaan olla merkittävä vaikutus yhtiön maksukykyyn.313 Siksi Vehkakosken mukaan 

olisi maksukykyisyystestin kannalta perusteltua käyttää jaon yhteydessä omaisuuden käypiä 

arvoja.314 Myös Immonen ja Villa antavat Vehkakosken tavoin maksukykyisyysarvioinnissa 

merkitystä nimenomaan yhtiöön jäävän omaisuuden arvolle. Immosen ja Villan mukaan 

maksukykyisyystesti velvoittaa ottamaan huomioon omaisuuserien käyvät arvot, mikäli 

omaisuuserien käyvät arvot alittavat niiden kirjanpitoarvot.315 

On myöskin katsottu, että in natura -varojenjako voi maksukykyisyystestin perusteella olla 

kiellettyä tilanteessa, jossa omaisuuden käypä arvo ylittää merkittävästi omaisuuden kirjan-

pitoarvon, ja jaettavalla omaisuudella on erityistä oikeudellista tai tosiasiallista vakuus- tai 

varantoarvoa yhtiön rahoituksessa, jolloin kyseisen omaisuuden menettäminen aiheuttaisi 

yhtiön maksukyvyttömyyden.316 Maksukykyisyystestin kannalta on siis otettava huomioon 

olosuhteiden kokonaisuus, eli kokonaisvaltaisemmin se, millainen tosiasiallinen vaikutus in 

natura -varojenjaolla on yhtiön taloudelliseen asemaan ja maksukykyyn.317 

7.6. In natura -varojenjako tasetestin kannalta 

 

Jaettavan omaisuuden arvostamiseen liittyvä kysymys on kaikista mielenkiintoisin OYL 

13:5:n tasetestin kannalta etenkin tilanteissa, joissa yhtiön jakokelpoisten varojen määrä riit-

täisi tasetestin perusteella jaon toteuttamiseen omaisuuden kirjanpitoarvosta, mutta ei käy-

vän arvon mukaan. Jaettavan omaisuuden arvostamista sen kirjanpitoarvoon kutsutaan net-

tometodiksi ja arvostamista käypään arvoon bruttometodiksi.318 Suomessa vakiintuneen 

 
312 Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 189 
313 Vehkakoski 2021a, s. 359 
314 Vehkakoski 2021a, s. 360 
315 Immonen – Villa 2019, s. 250 
316 OM 2009:13, s. 88 
317 Immonen 2018, s. 346-347 
318 Sillanpää 1999, s. 716; Rasinaho 2016, s. 226; Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 188; Immonen 2018, s. 

346;  
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käytännön mukaan in natura -varojenjako arvostetaan osakeyhtiöoikeudellisesti tasetestin 

kannalta jaettavan omaisuuden kirjanpitoarvoon, eli toisin sanoen yhtiökäytännössä on 

omaksuttu nettometodin käyttäminen. In natura -varojenjaossa yhtiön jakokelpoisten varo-

jen katsotaan siis vähenevän jaetun omaisuuden tasearvon verran.319 

Ruotsissa in natura -varojenjaon arvostamisesta käytiin runsasta keskustelua, kunnes vuonna 

1995 Ruotsin korkein oikeus päätyi nettometodin soveltamiseen.320 Ratkaisussa tuomiois-

tuin totesi varojenjakosäännösten velkojiensuojafunktion puoltavan bruttometodia, mutta 

bruttometodiin liittyvien tulkintaongelmien ja epävarmuustekijöiden vuoksi tuomioistuin 

päätyi kuitenkin punninnassaan yksiselitteisempään nettometodiin. Tuomioistuin otti pun-

ninnassaan huomioon myös sen, että laissa on myös muita velkojia suojaavia säännöksiä 

kuten esimerkiksi varovaisuusperiaate, joka vastaa Suomen maksukykyisyystestiä ja sitä 

edeltänyttä hallituksen huolellisuusvelvollisuutta.321 Sittemmin nettometodin käyttö sisälly-

tettiin Ruotsissa myös lakitekstiin muuttamalla tasetestiä koskevan säännöksen sanamuoto 

lattiasäännön mukaiseksi. Säännöksen esitöissä myös viitataan jaettavan omaisuuden arvos-

tamiseen nettometodin mukaisesti.322 

Suomessa jaettavien varojen arvostuskysymykseen, tai ylipäänsä in natura -varojenjakoon, 

ei ole otettu nimenomaista kantaa OYL:n säännöksissä eikä lain esitöissä. Arvostamiskysy-

myksestä ei myöskään ole yhtään korkeimman oikeuden ratkaisua, eikä asiasta ole Suomessa 

käyty oikeustieteessä samanlaista laajaa keskustelua kuin Ruotsissa. Käytäntö in natura  

-varojenjaon arvostamisesta kirjanpitoarvoon vaikuttaisikin syntyneen ruotsalaisista vaikut-

teista. Esimerkiksi Sillanpään vuodelta 1999 olevassa vanhimmassa in natura -varojenjakoa 

koskevassa suomalaisessa artikkelissa viitataan nettometodin osalta nimenomaan ruotsalai-

seen käytäntöön.323 Vehkakoski epäilee käytännön saaneen alkunsa ruotsalaiselta tytäryhti-

öltä osinkona saatujen osakkeiden verotusta koskevasta keskusverolautakunnan ennakkorat-

kaisusta KVL 334/1988, jossa on tuotu esille Ruotsissa sovellettava kirjaamiskäytäntö.324 

 
319 Rasinaho 2016, s. 226; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 57; Kellas – Rasinaho 2008, s. 20; 

Immonen – Ossa – Villa 2013, s. 209; Immonen – Nuolimaa 2017, s. 186; Vehkakoski 2021a, s. 358; Koski – 

Sillanpää 2014, 9. VAROJEN JAKAMINEN>Jakokelpoiset varat>Osinko>Osinko in natura; Viitala 2018, s. 

61; Immonen 2018, s. 346; Mähönen 2001, s. 785 
320 Sillanpää 1999, s. 717; Rasinaho 2016, s. 226 
321 Sillanpää 1999, s. 718; Rasinaho 2016, s. 229 
322 Rasinaho 2016, s. 226 
323 Sillanpää 1999, s. 716 
324 Vehkakoski 2021a, s. 361 
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Vuoden 1978 osakeyhtiölain taustalla oli laaja yhteinen pohjoismainen lainvalmistelu. Sit-

temmin pohjoismaiset osakeyhtiölait ovat erkaantuneet toisistaan osaksi EU:n yhtiöoikeu-

dellisten direktiivien voimaansaattamisen seurauksena. Välitön yhteys Ruotsin osakeyhtiö-

lain kanssa katkesi, kun Ruotsissa säädettiin uusi osakeyhtiölaki vuonna 2005 ja Suomessa 

OYL vuonna 2006. Uusien lakien taustalla ei enää ole samanlaista laajaa yhteistyötä lain-

valmistelussa. Näin ollen Ruotsin osakeyhtiölaista saadaan enää vain jossain määrin tul-

kinta-apua Suomen OYL:ia koskevissa kysymyksissä.325 

In natura -varojenjakoa koskevan käytännön osalta on syytä huomata, että Ruotsin osakeyh-

tiölain tasetestiä koskeva säännös on muotoiltu Suomen OYL:ia poikkeavalla tavalla lattia-

säännön mukaisesti. Ruotsissa in natura -varojenjaon taloudellinen luonne on myöskin jon-

kin verran erilainen kuin Suomessa, sillä Ruotsissa jaettavan omaisuuden realisoitumattomat 

arvonnousut eivät tuloudu jakavan yhtiön verotuksessa.326 Vehkakoski korostaa artikkelis-

saan, että in natura -varojenjaolla on edellä kuvatulla tavoin erilainen lainsäädännöllinen 

tausta verrattuna Ruotsiin.327 Ruotsissa omaksuttua in natura -varojenjakoa koskevaa käy-

täntöä ei siten voida noin vain ottaa Suomessa käyttöön. 

7.6.1. In natura -varojenjako katto- ja lattiasäännön mukaan arvioituna 

 

Vastaus kysymykseen siitä, tulisiko in natura -varojenjaossa jaettava omaisuus arvostaa 

brutto- vai nettometodin mukaisesti, ratkeaa eri tavoin riippuen siitä, tulkitaanko tasetestiä 

katto- vai lattiasäännön mukaisesti. Kuten edellä on esitetty, katto- ja lattiasäännöt osoittavat 

mikä on tasetestin mukainen jaon enimmäismäärä eli toisin sanoen, sen miten yhtiön jako-

kelpoiset varat määräytyvät. Brutto- ja nettometodi sen sijaan kertovat mistä arvosta jakoa 

käsitellään kirjanpidossa, ja mitä määrää arvioidaan vasten katto- ja lattiasäännön osoittamaa 

jaon enimmäismäärää. Katto- ja lattiasäännöissä osakeyhtiön jakokelpoiset varat määräyty-

vät edellä esitetyn mukaisesti toisistaan poikkeavilla tavoin. Yksinkertaistaen kattosäännön 

mukaan jakokelpoiset varat koostuvat viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesta va-

paasta omasta pääomasta, kun taas lattiasäännön mukaan jakokelpoista on velkojen ja sido-

tun oman pääoman määrän ylittävä osuus yhtiön varoista.328 

Vuonna 2009 julkaistiin oikeusministeriön muistio koskien osakeyhtiölain konsernitilinpää-

töksen laatimisvelvollisuutta ja varojenjakosäännöksiä koskevan sääntelyn tarkistamista. 

 
325 Immonen – Nuolimaa 2017, s. 18; Mähönen – Villa 2015, s. 59 

 326Vehkakoski 2021a, s. 361; Rasinaho 2016, s. 226 
327 Vehkakoski 2021b, s. 465 
328 Myös Blummé 2008, s. 262 
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Muistiossa esitettiin, että varojenjaon kirjaaminen IFRS-standardien edellytysten mukaisesti 

käypään arvoon yhdistettynä OYL:n sanamuodon mukaiseen kattosääntöön tekee in natura 

-varojenjaoista laittomia tilanteissa, joissa omaisuuden käypä arvo ylittää taseen mukaisen 

jakokelpoisen vapaan pääoman, kun taas kirjanpitoarvon alittaessa jakokelpoisen vapaan 

oman pääoman sama jako toteutettuna kirjanpitoarvoista olisi sallittua. Tämän vuoksi muis-

tiossa ehdotettiin OYL 13:5:n sanamuodon muuttamista vallitsevaa yhtiökäytäntöä vastaa-

vasti lattiasäännön mukaiseksi, jolloin jako olisi sallittua riippumatta siitä, arvostetaanko ja-

ettava omaisuus kirjanpitoarvoon vai käypään arvoon.329 

Kyseisessä oikeusministeriön muistiossa käytetään esimerkkinä tässäkin tutkimuksessa eri-

tyisen huomion kohteena olevaa tilannetta, jossa in natura -varojenjako olisi kattosäännön 

mukaisen tasetestin perusteella kirjanpitoarvosta toteutettuna sallittu, mutta käyvästä arvosta 

toteutettuna kielletty. Muistiossa esitetään, että in natura -varojenjaon jälkeinen vapaan 

oman pääoman määrä on tällaisissa tilanteissa kuitenkin sama riippumatta siitä, kirjataanko 

varojenjako kirjanpitoarvoon vai käypään arvoon.330 Tämä ei kuitenkaan varsinaisesti pidä 

paikkansa, sillä jaossa realisoituvasta omaisuuden arvonnoususta seuraava tulo ei tosiasiassa 

siirry suoraan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, vaan ensin se kirjataan tuloslaskelmalle 

tuotoksi, ja vasta seuraavassa tilinpäätöksessä se kasvattaa yhtiön vapaata omaa pääomaa 

osana tilikauden voittoa, mikäli tilikausi ylipäänsä on voitollinen. 

Oikeusministeriön muistiossa ehdotettu muutos perustuu tausta-ajatukseen, jonka mukaan 

kattosäännön mukaisesti tulkittuna in natura -varojenjako on edellä esitetyn kaltaisessa ti-

lanteessa sallittu vain arvostettaessa omaisuus kirjanpitoarvoon, mutta lattiasäännön mukaan 

jako olisi sallittu myös arvostettaessa omaisuus käypään arvoon. Näin ollen säännöksen 

muuttaminen lattiasäännön mukaiseksi ei ehdotuksen mukaan estäisi käypään arvoon arvos-

tettua in natura -varojenjakoa.331 Tämä tausta-ajatus on kuitenkin virheellinen, ellei jaetta-

vasta omaisuudesta realisoituvaa arvonnousua lueta mukaan sidotun oman pääoman kattee-

seen, kuten esimerkiksi Airaksinen ja Rasinaho huomauttavat.332 

Airaksinen ja Rasinaho toteavat muutosehdotusta koskevassa lausunnossaan, että pääoma-

direktiivin vaatimukset täyttävä lattiasääntö näyttäisi aina synnyttävän ristiriidan in natura  

 
329 OM 2009:13, s. 64, 75-76; Myös Kellas – Rasinaho 2008, s. 20 
330 OM 2009:13, s. 64 
331 OM 2009:13, s. 64, 75-76 
332 OM 2009:25, s 67. Tosin tuoreemmassa artikkelissaan Rasinahon mukaan lattiasääntöä sovellettaessa pi-

täisi olla samantekevää, miten jaettu omaisuus arvostetaan ja että merkitystä on ainoastaan sillä, mitä omai-

suutta yhtiöön jää jäljelle ja miten tämä omaisuus arvostetaan ja riittääkö jäljelle jäävä omaisuus kattamaan 

sidotun oman pääoman (Rasinaho 2016, s. 227). 
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-osinkoa koskevassa tilanteessa, jossa omaa pääomaa vähentävä määrä tulee arvioida kirjan-

pitoarvon sijasta käypään arvoon. Näin on Airaksisen ja Rasinahon mukaan siksi, että pää-

omadirektiivin mukaan jaon myötä realisoituvaa varojen arvonnousua ei voida käyttää ta-

setestissä katteena, koska se ei vielä näy tilinpäätöksessä. Niinpä Airaksisen ja Rasinahon 

mukaan sekä katto- että lattiasäännöt näyttäisivät toimivan tarkoitetulla tavoin vain, kun ja-

ettavat varat arvostetaan niiden kirjanpitoarvoihin.333 

Kuten edellä on esitetty, kattosäännön mukainen tasetestin tulkinta edellyttää, että jaettavan 

omaisuuden arvonnousu on realisoitunut ja kirjattu vapaaseen omaan pääomaan ennen kuin 

arvonnousua vastaan voidaan jakaa varoja. Tulkitsen, että kattosääntö ei kuitenkaan merkitse 

sitä, ettei missään tilanteessa saisi jakaa omaisuutta, jonka käypä arvo ylittää omaisuuden 

kirjanpitoarvon. Näin on siksi, että tasetestin tarkoituksena on edellä esitetyn mukaisesti 

määrittää jakokelpoisten varojen euromääräinen enimmäisraja, muttei sitä, mitä omaisuutta 

varojenjakoon saadaan käyttää. Näin ollen kattosäännön ei tulisi estää varojenjakoa omai-

suutena, jonka käypä arvo ylittää sen kirjanpitoarvon, kunhan yhtiöllä on käyvän arvon ylit-

tävästi jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Nettometodilla, eli arvostamalla jaettavat varat kirjanpitoarvoon, voidaan käytännössä ohit-

taa kattosäännön mukainen määritelmä jakokelpoisista varoista ja jakaa tämän määritelmän 

ulkopuolelle jäävää piilovarallisuutta, sillä kirjanpitoa ylittävää piilovarallisuutta ei tällöin 

oteta tasetestin soveltamisessa huomioon. Soveltamalla nettometodia näyttää siis kirjanpi-

dollisesti siltä, että jako on mahdollinen, vaikka kattosäännön mukaan piilovarallisuutta vas-

taavia varoja ei saisi jakaa. Tällä perusteella bruttomenetelmä olisi kattosäännön jakokel-

poisten varojen määritelmän kanssa yhteensopivampi, sillä arvostettaessa jaettava omaisuus 

käypään arvoon ja verrattaessa tätä arvoa tilinpäätöksen vapaan oman pääoman määrään 

varmistetaan, ettei yhtiöstä jaeta varoja piilovarallisuutta vastaan. 

Lattiasäännön mukaisesti yhtiön piilovarallisuus lukeutuu edellä esitetyn mukaisesti yhtiön 

jakokelpoisiin varoihin. Lattiasäännön osalta bruttomenetelmän soveltaminen on kuitenkin 

ongelmallista, ellei edellä esitetyn mukaisesti jaettavasta omaisuudesta realisoituvaa arvon-

nousua voida laskea mukaan sidotun oman pääoman katteeseen. Tämän ei kuitenkaan kat-

sota tilinpäätössidonnaisuuden vuoksi olevan mahdollista.334 Lattiasäännön osalta bruttome-

 
333 OM 2009:25, s. 67 
334 OM 2009:25, s 67 
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netelmän soveltaminen johtaa siten siihen, että kirjanpidollisesti jaon ei katsota olevan mah-

dollinen, vaikka lattiasäännön mukaan piilovarallisuutta vastaavia varoja saadaan jakaa. 

Näin ollen lattiasäännön kanssa paremmin yhteensopiva olisi nettometodi, joka mahdollistaa 

piilovarallisuuden jakamisen. 

Kuten edellä luvussa 5. on esitetty, Suomessa tulee pääomadirektiivin edellyttämällä tavalla 

soveltaa samanaikaisesti sekä katto- että lattiasääntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että OYL 13:5:n 

perusteella jakokelpoisia ovat ne varat, jotka ovat sekä katto- että lattiasäännön mukaan ja-

ettavissa. Käytännössä tämä merkitsee kattosäännön mukaista jakokelpoista määrää lattia-

säännön tuomilla lisärajoituksilla muun muassa siten, että sidotun oman pääoman erien ne-

gatiivisuus on otettava huomioon, kuten vakiintuneen tulkinnan mukaan on tehtykin.335 Li-

säksi lattiasääntö auttaa rajoittamaan epätyypillisiä varojenjaon tilanteita kuten KKO 

2003:33 ratkaisusta Rasinahon mukaan ilmenee.336 Sovellettaessa sääntöjä yhdessä, yhtei-

selle alueelle ei kuitenkaan osu lattiasäännön mukainen piilovarallisuus. 

7.6.2. In natura -varojenjako ja varojenjaon tilinpäätössidonnaisuus 

 

OYL 13:3:n mukaan varojenjaon on perustuttava yhtiön viimeksi vahvistettuun tilinpäätök-

seen. Voidaan siis argumentoida, että koska jaon on perustuttava tilinpäätökseen, jaettavaa 

omaisuuttakin tulee tarkastella tilinpäätökseltä ilmenevien tasearvojen mukaisesti. Varojen-

jaon tilinpäätössidonnaisuuden voitaisiin siten nähdä tukevan nettometodin mukaista arvos-

tusta. Vehkakosken mukaan osakeyhtiölain velkojiensuojasäännösten systematiikasta ja tar-

koituksesta johtuen onkin katsottu, että koska omaisuuserien realisoitumattomia arvonnou-

suja ei lähtökohtaisesti esitetä omassa pääomassa, jaettavan omaisuuden realisoitumattomia 

arvonnousuja ei vastaavalla tavalla tule myöskään vähentää varojenjaon yhteydessä omasta 

pääomasta, vaan oma pääoma vähenee omaisuuden kirjanpitoarvosta.337 

Airaksisen, Rasinahon ja Pulkkisen mukaan velkojiensuojan ollessa kytketty tilinpäätökseen 

velkojat voivat luottaa vain taseelta ilmenevän omaisuuden olemassaoloon, jolloin velkojilla 

ei normaalitapauksessa ole oikeutta vedota siihen, että omaisuuden käypä arvo on korkeampi 

kuin sen kirjanpitoarvo.338 Toisin sanoen velkojiensuojan perustuessa tilinpäätökseen voi-

 
335 HE 109/2005 vp, s. 127; Mähönen – Villa 2020, s. 483; Rasinaho 2016, s. 228; OM 2009:25, s. 65 
336 Rasinaho 2016, s. 227-228 
337 Vehkakoski 2021a, s. 358 
338 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 15-16 



64 
 

daan katsoa, ettei tilinpäätöksen ulkopuolisella piilovarallisuudella ole velkojiensuojan kan-

nalta merkitystä, vaan velkojiensuojanäkökulmasta riittävää on, että tilinpäätöksen lukujen 

perusteella yhtiön velat ja sidottu oma pääoma ovat lattiasäännön mukaisesti katettu.339 

Myös Mähönen näyttäisi edustavan tätä ajattelutapaa. Mähösen mukaan mannermaiselle yh-

tiöoikeudelle ominainen horisontaalinen tase ei ole laskelma yhtiön arvosta, vaan se on pi-

kemminkin historiallisesti kehittynyt formaali tapa esittää yhtiön velka- ja varallisuuserien 

jakaantuminen tilinpäätöspäivänä. Mähösen mukaan tämän muodollisen tasekäsityksen mu-

kaan voitonjaossakin on näin ollen kyse muodollisesti voitonjaoksi määritellystä tapahtu-

masta, jolloin jaettaessa varoja muuna omaisuutena kuin rahana riippuu omaisuuden arvos-

tuksesta, millaisen varallisuusarvon osakkeenomistaja yhtiöstä saa.340 Tällöin tekemällä 

omaisuudesta mahdollisimman suuret poistokirjaukset pienennetään tilinpäätöksen jakokel-

poisen voiton määrää, mutta samalla mahdollistetaan in natura -varojenjaolla merkittävänkin 

omaisuuserän siirtäminen osakkeenomistajalle.341 Velkojiensuojan taso on tällöin riippuvai-

nen kirjanpitosäännöksistä ja hyvästä kirjanpitotavasta.342 

Varojenjaon tilinpäätössidonnaisuutta koskevan OYL 13:3:n esitöistä ei kuitenkaan löydy 

tukea sille, että varojenjaon määrää tulisi arvioida tilinpäätöksen lukujen perusteella. Pykä-

län esitöiden mukaan tilinpäätössidonnaisuudella on merkitystä erityisesti jaettaessa vapaata 

omaa pääomaa, jonka määrä ilmenee tilinpäätöksestä. Lisäksi esitöissä todetaan, että jaetta-

essa vapaata omaa pääomaa tämän pykälän nojalla arvioidaan, onko yhtiössä jakokelpoisia 

varoja.343 Säännöksen tarkoituksena on näin ollen kytkeä nimenomaan jakokelpoisten varo-

jen määrän arviointi tilinpäätökseen. Näin ollen, koska jaon on perustuttava tilinpäätökseen, 

jaettavan omaisuuden arvonnousun on kattosäännön mukaisesti ilmennyttävä tilinpäätök-

seltä, jotta se voitaisiin jakaa. 

OYL 13:3:n esitöissä lausuttu siis ei millään tavalla viittaa siihen, että varojenjaon määrän 

arviointi olisi myös tarkoitettu toteutettavan tilinpäätöksen lukuihin perustuen. Keskeistä on 

tässä yhteydessä huomata, että OYL:n esitöissä varojenjaon määritelmä on sen sijaan nimen-

 
339 Vehkakoski 2021a, s. 358 
340 Mähönen 2005, s. 131-132; Mähönen 2001, s. 785 
341 Mähönen 2005, s. 132; Mähönen 2001, s. 785 
342 Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 285; Blummé 2008, s. 265 
343 HE 109/2005 vp, s. 126 
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omaisesti kytketty suoritusten käypiin arvoihin eikä siihen, mikä on suorituksen kirjanpidol-

linen vaikutus yhtiön oman pääoman määrään.344 Siksi esimerkiksi yhtiön ja osakkeenomis-

tajan välistä alle omaisuuden käyvän arvon olevasta kirjanpitoarvosta toteutettua kauppaa 

pidetään alivastikkeellisuuden vuoksi varojenjakona, vaikka alivastikkeellinen kauppa ei 

suoraan vähennä oman pääoman määrää kirjanpidossa.345 Näin ollen esitöiden perusteella 

olisi johdonmukaista, että varojenjaon määrää arvioidaan omaisuuden käyvästä arvosta. 

7.6.3. In natura -varojenjaon taloudellinen luonne 

 

In natura -varojenjaon arvostaminen nettometodilla merkitsee sitä, että muun omaisuuden 

kuin rahan muodossa on mahdollista jakaa osakkeenomistajalle suurempia varallisuusar-

voja, kuin mitä jakokelpoisten varojen määrä mahdollistaisi toteutettaessa jako rahana.346 

Airaksinen, Pulkkinen ja Rasinaho perustelevat in natura -varojenjaon arvostamista omai-

suuden kirjanpitoarvoon sillä, että mikään ei estä yhtiötä myymästä kyseistä omaisuutta ja 

sitten jakamasta omaisuuden myynnistä saatua voittoa osakkeenomistajille, jolloin lopputu-

los on velkojien kannalta sama.347 Tämä ei täysin pidä paikkansa, sillä omaisuuden myyn-

nistä saatu voitto ei välittömästi korota yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää, 

vaan tämä tapahtuu vasta kyseiseltä tilikaudelta laaditussa tilinpäätöksessä tilikauden tulok-

sen kautta. Tällöin on otettava huomioon, että kyseisen tilikauden tulos ei edes välttämättä 

muodostu voitolliseksi. Kyse olisi tällöin meneillään olevan tilikauden tulon jakamisesta, 

jolloin jaon sallimiseksi tulisi laatia välitilinpäätös. 

Vehkakoski nostaa lisäksi esille, että myytäessä omaisuus koko kauppahintaa ei edes voitaisi 

jakaa osakkeenomistajille, vaan jaettavaksi tulisi omaisuuden kauppahinta vähennettynä yh-

tiölle in natura -varojenjaon seurauksena maksettavaksi tulevan luovutusvoittoveron mää-

rällä.348 Näin ollen ei voida väittää, että velkojiensuojan kannalta olisi täysin samantekevää, 

jaetaanko omaisuus sen kirjanpitoarvosta, vai myydäänkö omaisuus ensin ja sitten jaetaan 

myynnistä saatu kauppahinta rahana. 

In natura -varojenjako rinnastuu tosiasialliselta taloudelliselta luonteeltaan tilanteeseen, 

jossa osakkeenomistajalle myydään yhtiöstä omaisuutta, jonka jälkeen kauppahintasaatava 

 
344 HE 109/2005 vp, s. 123 
345 Vehkakoski 2021a, s. 358 
346 Vehkakoski 2021a, s. 360 tarkista 
347 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018b, s. 15-16 
348 Vehkakoski 2021a, s. 360 
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kuitataan kauppahinnan suuruista osingonjakovelkaa vasten.349 Tällaisessa tilanteessa omai-

suuden kauppahinnan tulisi kuitenkin vastata omaisuuden käypää arvoa, tai muutoin kyse 

olisi alihintaisen kaupan muodossa tapahtuvasta laittomasta varojenjaosta. In natura -varo-

jenjako omaisuuden nettoarvosta rinnastuu siten tosiasialliselta taloudelliselta luonteeltaan 

omaisuuden myyntiin alihintaan. Osakeyhtiölain velkojiensuojajärjestelmän systematiikan 

kannalta ei ole perusteltua, että taloudelliselta luonteeltaan täysin vastaava tapahtuma on 

toisella tapaa toteutettuna laitonta ja toisella laillista. 

In natura -varojenjaon kirjaaminen nettometodin mukaisesti omaisuuden kirjanpitoarvoon ei 

edellä esitetyn mukaisesti vastaa sen tosiasiallista taloudellista luonnetta.350 Vehkakosken 

mukaan olisikin perusteltua tehdä in natura -varojenjaon kirjaukset käyvästä arvosta jaon 

tosiasiallisen taloudellisen luonteen mukaisesti, jolloin in natura -varojenjaon tosiasiallinen 

vaikutus yhtiön vapaan oman pääoman määrään tulisi tilinpäätöksessä velkojien näky-

ville.351 Tämä palvelisi velkojien informaatiotarpeita sekä tilinpäätöksen tavoitteen mukai-

sesti oikean ja riittävän kuvan antamista yhtiön taloudellisesta tilanteesta.352 

7.6.4. In natura -varojenjaon kirjanpitokirjausten merkitys 

 

Vallitsevan kirjanpitokäytännön mukaan in natura -varojenjako vähentää omaa pääomaa ja-

ettavan omaisuuden kirjanpitoarvon verran. In natura -varojenjaon arvostamista koskevien 

esitysten perusteella vaikuttaisi, että jaon kirjaamiskäytäntö ja osakeyhtiöoikeudellinen ar-

viointi kytkeytyvät erottamattomasti toisiinsa siten, että osakeyhtiöoikeudellista sallitta-

vuutta arvioidaan juuri kirjanpidossa käytetyn arvon perusteella. Edellä tämän tutkimuksen 

luvussa 3. on esitetty kuinka useammassa yhteydessä on päädytty siihen, ettei kirjanpitokä-

sittely ratkaise tapahtuman osakeyhtiöoikeudellista luonnetta, vaan tämä on arvioitava itse-

näisesti OYL:n säännöksiä ja tarkoitusta vasten. Näin ollen, vaikka kirjanpidollisesti in na-

tura -varojenjako toteutetaan omaisuuden kirjanpitoarvosta, tämä ei kuitenkaan välttämättä 

määritä in natura -varojenjaon osakeyhtiöoikeudellista luonnetta eikä sallittavuutta. 

Kirjanpitokäsittely osakeyhtiöoikeudellisen arvioinnin perustana muodostuu ongelmal-

liseksi siksi, että jaettava omaisuus saatetaan arvostaa kirjanpidossa eri tavoin riippuen siitä, 

soveltaako yhtiö kansallista kirjanpitolakia vai IFRS-standardeja. Esimerkiksi edellä maini-

tun oikeusministeriön muistion mukaan ongelmallisena on pidetty vain niitä tilanteita, joissa 

 
349 Vehkakoski 2021a, s. 363-364 
350 Vehkakoski 2021a, s. 358 
351 Vehkakoski 2021a, s. 360 
352 Vehkakoski 2021b, s. 465 
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omaisuus on arvostettu varojenjaossa kirjanpitoarvosta poikkeavaan käypään arvoon.353 

Jaon kirjaustapa ei kuitenkaan voi olla ratkaiseva osakeyhtiölainmukaisuutta arvioitaessa, 

sillä ei ole osakeyhtiöoikeudellisesti perusteltua, että varojenjaon kirjaustavan valinnalla 

voitaisiin vaikuttaa siihen, kuinka paljon yhtiöstä voidaan jakaa varoja osakkeenomistajille. 

Voidaan siten perustellusti kyseenalaistaa se, että kirjanpitokäsittelyn ja varojenjaon määrän 

arvioinnin tulisi tapahtua aina samasta arvosta, koska Villan esittämällä tavalla taloudellisia 

tapahtumia voi ja tuleekin tarkastella erikseen kunkin sääntelyjärjestelmän puitteissa.354 Esi-

merkiksi Blummén mukaan Suomessa noudatettavasta kattosäännöstä johtuu, että siirrettä-

essä piilovarallisuutta osakkeenomistajille saatetaan rikkoa tasetestiä, koska käypään arvoon 

arvostettuna omaisuuserän määrä saattaisi ylittää yhtiön taseen mukaisen vapaan oman pää-

oman määrän. Tästä voidaan päätellä, että Blummén mukaan vapaan oman pääoman määrää 

verrataan omaisuuden käypään arvoon, vaikka jako toteutettaisiin kirjanpitoarvosta.355 Mi-

kään ei siis ainakaan vaikuttaisi estävän tulkintaa, jonka mukaan tasetestiä voidaan arvioida 

varojenjaon kirjanpitokirjauksista itsenäisesti. Näin tehdään myös esimerkiksi edellä käsi-

teltyjen tulosvaikutteisesti kirjattujen konserniavustusten osalta. 

Lisäksi on otettava huomioon, että useista kirjanpitolautakunnan lausunnoista ilmenee, 

kuinka kirjanpito on alisteinen yhtiöoikeudelliselle päätöksenteolle omaan pääomaan tehtä-

vien kirjausten arvostamiseen liittyen.356 Näin ollen in natura -varojenjaossakin kirjanpito-

kirjausten tulisi lähtökohtaisesti seurata varojenjaon osakeyhtiöoikeudellista arvoa eikä 

päinvastoin. Tilinpäätöksen laadinnassa tulee KPL 3:3.1 §:n 3 kohdan mukaan kiinnittää 

huomiota liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen 

muotoon. Tämä säännös ilmentää tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavaa sisältöpainottei-

suuden periaatetta. Esimerkiksi Vehkakosken mukaan sisältöpainotteisuuden perusteella 

voisi olla perusteltua, että in natura -varojenjaon kirjanpidollisen käsittelyn lopputulos olisi 

sama kuin tilanteessa, jossa yhtiö ensin myy omaisuuserän ja tämän jälkeen jakaa kauppa-

hinnan rahana osakkeenomistajille.357 

 
353 OM 2009:13, s. 88 
354 Villa 2012, s. 108 
355 Blummé 2008, s. 265 
356 Vehkakoski 2021a, s. 359 
357 Vehkakoski 2021a, s. 362. Vehkakoski viittaa KILA 1607/2000 lausuntoon, jossa sisältöpainotteisuuden 

periaatetta on korostettu lahjoituksena saatujen osakkeiden kirjanpitokäsittelyssä lahjansaajan näkökulmasta. 
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7.6.5. In natura -varojenjako ja omaisuuden arvonkorotukset 

 

Käypään arvoihin tehtyjen arvonkorotusten myötä omaisuuden käypä arvo ja tasearvo vas-

taavat toisiaan. Tällöin in natura -varojenjakoon liittyvä kysymyksenasettelu siitä, tulisiko 

jako arvostaa omaisuuden kirjanpitoarvoon vai käypään arvoon, eliminoituu. Ongelman täl-

laisessa tilanteessa muodostaa kuitenkin se, että mikäli jaettavasta omaisuudesta kirjataan 

arvonkorotus jaon käypään arvoon kirjaamisen mahdollistamiseksi, arvonkorotus kirjataan 

taseen vastattavaa puolella absoluuttisesti jakokelvottomaan rahastoon. Näin ollen jaettavan 

omaisuuserän arvonnousua vastaavaa määrää varallisuutta ei voida OYL:n varallisuusjärjes-

telmän puitteissa jakaa.358 

On kuitenkin keskeistä muistaa, että se, millä omaisuudella varojenjako maksetaan taseen 

vastaavaa puolelta ei määritä sitä, mistä vastattavaa puolen oman pääoman erästä varojen-

jako tapahtuu. Yksinkertaistaen tietty euro taseen vasemmalla puolella ei ole sidottu tiettyyn 

euroon taseen oikealla puolella. Näin ollen jaettaessa varoja omaisuuden muodossa, josta on 

kirjattu arvonkorotus jakokelvottomaan rahastoon, mikään ei pakota toteuttamaan varojen-

jakoa kyseisestä rahastosta. Jako voidaan siten toteuttaa kokonaan esimerkiksi voittovaroista 

tai svop-rahastosta, kunhan jakokelpoisten varojen määrä kyseisessä rahastossa riittää katta-

maan omaisuuden käypään arvoon korotetun kirjanpitoarvon. 

Ongelmaksi edellä kuvatussa tilanteessa muodostuu kuitenkin se, mitä jakokelvottomaan ra-

hastoon kirjatulle omaisuuden arvonkorotukselle tapahtuu, kun omaisuus varojenjaon seu-

rauksena poistuu yhtiöstä. Esimerkiksi Vehkakosken mukaan jaettaessa in natura  

-varojenjakona varoja, joista on kirjattu arvonkorotus, olisi perusteltua soveltaa vastaavaa 

kirjaamiskäytäntöä kuin myytäessä arvonkorotuksen kohteena oleva omaisuus. Tällöin muo-

dostettu arvonkorotus peruutetaan ja omaisuuden arvonnousu tuloutuu myyntivoiton lailla 

tuloslaskelman kautta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.359 

Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa yhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma ei riitä in natura 

-varojenjaon toteuttamiseen omaisuuden käyvästä arvosta, mutta on riittävä jaon toteuttami-

seen omaisuuden kirjanpitoarvosta. Mikäli osakeyhtiöoikeudellisesti sallitaan in natura -va-

rojenjaossa omaisuuden arvostaminen nettometodin mukaisesti, jako on tässä tapauksessa 

sallittu. Mikäli omaisuuden arvonnousu kuitenkin kirjattaisiin ensin arvonkorotuksena ta-

seelle näkyväksi, sama jako ei enää olisi sallittu, sillä yhtiön jakokelpoiset varat eivät riittäisi 

 
358 Vehkakoski 2021a, s. 362 
359 Vehkakoski 2021a, s. 362 
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kattamaan omaisuuden korotettua kirjanpitoarvoa. Koska kyse on tosiasiallisesti saman 

omaisuuserän jakamisesta, ei voida pitää osakeyhtiöoikeudellisesti perusteltuna, että jaon 

sallittavuus riippuu yksinomaan omaisuuden kirjanpitokäsittelystä. Toisin sanoen jaettaessa 

omaisuutta nettoarvosta ilman kirjanpidossa tehtyjä arvonkorotuksia voidaan jakaa absoluut-

tisesti jakokelvottomiksi säädettyjä eriä vastaavia varallisuusarvoja. 

Mikäli omaisuuden arvonkorotus on kirjattu kirjanpitosääntöjen perusteella tulosvaikuttei-

sesti vastaavaa ongelmaa ei synny, sillä omaisuuden arvonkorotus on tilikauden tuloksen 

kautta siirtynyt kasvattamaan jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää taseella. Tulos-

vaikutteisesti kirjatut arvonkorotukset ovat siten jakokelpoisia. Näin ollen voitaisiin argu-

mentoida, että koska kyseiset arvonnousut ovat tuloslaskelmalle kirjattujen arvonkorotusten 

myötä joka tapauksessa jakokelpoisia, tällaisen omaisuuden ilman arvonkorotuksen kirjaa-

mista nettometodin mukaisesti toteutetun jaon tulisi myös olla sallittu. Tästä päästään kui-

tenkin jakokelpoisten varojen tilinpäätössidonnaisuuteen. Tulosvaikutteisesti kirjattujen ar-

vonkorotusten voidaan katsoa olevan jakokelpoisia nimenomaan siksi, että ne sisältyvät ti-

linpäätöksen osoittamaan jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan. 

7.6.6. Muiden epätyypillisten varojenjakojen arvostaminen 

 

Rasinaho tarkastelee artikkelissaan epätyypilliseen varojenjakoon, eli muuna kuin avoimena 

rahasuorituksena toteutettuun varojenjakoon liittyvää arvostuskysymystä. Rasinahon käsit-

telemiin epätyypillisen varojenjaon tilanteisiin lukeutuvat in natura -varojenjaon lisäksi epä-

suorat varojenjaon tilanteet eli muun muassa sellaiset jaot, joissa yhtiön oma pääoma vähe-

nee epäsuorasti tuloslaskelman kautta. Tällaisia epäsuorasti vapaata omaa pääomaa vähen-

täviä jakoja ovat esimerkiksi konserniavustus sekä omaisuuden alihintaiset luovutukset.360 

Artikkelissaan Rasinaho esittää, että samanaikainen katto- ja lattiasäännön soveltaminen il-

man nettometodia johtaisi siihen, että lähes kaikki epätyypilliset varojenjakomuodot olisivat 

kategorisesti laittomia.361 Jotta tällainen varojenjako olisi laillisesti mahdollista, Rasinaho 

esittää, että OYL:n varojenjakosäännöksiä tulisi tulkita nettometodin mukaisesti.362 Rasi-

nahon mukaan kirjanpito määrittää siten varojenjaon määrän, mutta arviointi siitä onko ky-

seessä varojenjako vai ei, tulee tehdä suoritusten käypiin arvoihin perustuen.363 

 
360 Rasinaho 2016, s. 214-215 
361 Rasinaho 2016, s. 228, 231 
362 Rasinaho 2016, s. 256, 231 
363 Rasinaho 2016, s. 231, 256 
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Rasinahon mukaan nettometodin mukaisesti konserniavustuksessa varojenjaon määrä on 

kirjanpidollisen määräarvioinnin mukaan nolla.364 Toisin sanoen se määrä, joka konser-

niavustuksen muodossa tapahtuvan varojenjaon muodossa vähennetään yhtiön vapaasta 

omasta pääomasta ja jota arvioidaan vasten jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää, 

on nolla euroa. Näin on Rasinahon esityksen perusteella siksi, että konserniavustus kirjataan 

yhtiön tuloslaskelmalle sen sijaan, että se voitonjakona suoraan kirjattaisiin oman pääoman 

vähennykseksi taseella.365 

Konserniavustuksen yhdistäminen in natura -varojenjakoon liittyvään varojenjaon arvosta-

misproblematiikkaan on kuitenkin keinotekoista, koska rahassa maksettavan konserniavus-

tuksen kirjanpitoarvo on sama kuin sen käypä arvo, sillä rahaa käsitellään edellä esitetyn 

mukaisesti aina sen nimellisarvosta (netto = brutto). Se, että konserniavustusta ei enää uu-

delleen tuloslaskelmakirjauksen jälkeen vähennetä tasekirjauksella vapaasta omasta pää-

omasta, ei muuta konserniavustuksen osakeyhtiöoikeudellista luonnetta.366 Rasinahon hah-

motustavassa annetaan siten liikaa merkitystä jaon kirjanpitokäsittelylle. 

Konserniavustuksen tulosvaikutteiseen kirjaamistapaan liittyvä problematiikka poikkeaa si-

ten merkittävällä tavalla in natura -varojenjakoon liittyvästä arvostusproblematiikasta, jossa 

olennaista on nimenomaan omaisuuden kirjanpitoarvon ja käyvän arvon välinen tosiasialli-

nen eroavaisuus. In natura -varojenjakoa ei myöskään kirjata tulosvaikutteisesti vaan ta-

seelle. Näin ollen konserniavustuksen tai muiden epätyypillisten varojenjakojen tulosvaikut-

teisesta kirjaamistavasta ei mielestäni voida johtaa in natura -varojenjaossa noudatettavaa 

arvostussääntöä.  

 
364 Rasinaho 2016, s. 230 
365 Rasinaho 2016, s. 230-31 
366 KKO 2015:105, kohta 15; Villa 2012, s. 96, 105; Villa 2012, s. 105; Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 

2018b, s. 27 
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8. Johtopäätökset 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten OYL:n varojenjaon määrää rajoittavia 

säännöksiä tulisi in natura -varojenjaon yhteydessä tulkita, eli toisin sanoen tapahtuuko in 

natura -varojenjako yhtiön velkojien näkökulmasta jaettavan omaisuuden kirjanpitoarvon 

vai käyvän arvon suuruisena. Kysymyksenasettelu asemoituu tutkimuksessa esitetyllä ta-

valla erityisesti OYL 13:5:n tasetestiä, OYL 13:3:n tilinpäätössidonnaisuutta sekä OYL 

13:5:n maksukyisyystestiä koskevien säännösten tulkintaan. In natura -varojenjaon arvosta-

miseen liittyvä kysymyksenasettelu kulminoituu tutkimuksessa esitetyllä tavalla siihen, mi-

ten jakokelpoisten varojen käsite sekä ylipäänsä varojenjaon käsite on osakeyhtiöoikeudel-

lisesti määritelty. 

Tutkimuksessa on esitetty, kuinka oikeuskirjallisuudessa vallitsevan yksimielisen käsityk-

sen mukaan in natura -varojenjako arvostetaan maksukykyisyystestin sekä osakkeenomista-

jien yhdenvertaisuuden näkökulmasta jaettavan omaisuuden käypään arvoon. In natura -va-

rojenjako arvostetaan tutkimuksessa selostetulla tavalla omaisuuden käypään arvoon myös 

yhtiön ja osakkeenomistajan verotuksessa. Tutkimuksessa esitetyn mukaisesti OYL 13:5:n 

tasetestiä ja kirjanpitoa koskeva vallitseva käytäntö sen sijaan on, että in natura -varojenjako 

arvostetaan jaettavan omaisuuden tasearvoon. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty argument-

teja sekä tämän vallitsevan käytännön puolesta että sitä vastaan. 

Tutkimuksessa on esitetty, kuinka maksukykyisyystesti on lisätty OYL:iin paikkaamaan ta-

setestiin perustuvan velkojiensuojajärjestelmän aukkoja. Ottaen huomioon maksukykytestin 

luonne ja tavoitteet on mielestäni selvää, että arvioitaessa in natura -varojenjaon sallitta-

vuutta maksukykyisyystestin näkökulmasta jaettavan omaisuuden käypä arvo tulisi ottaa 

huomioon. Näin ollen, mikäli jaettavasta omaisuudesta luopuminen huomioon ottaen omai-

suuden käypä arvo vaarantaa yhtiön kyvyn suoriutua velvoitteistaan, on in natura -varojen-

jako OYL 13:2 maksukykyisyystestin vastainen. Osakeyhtiön velkojien näkökulmasta mie-

lenkiintoisemmaksi in natura -varojenjaon arvostamiskysymys muodostuu kuitenkin tasetes-

tin kannalta, sillä maksukykyisyystestin osalta muun omaisuuden kuin rahan jakamisella on 

tutkimuksessa esitetyllä tavalla vain epäsuora merkitys. 

Tutkimuksessa mainitun oikeusministeriön muistion mukaan Suomen yhtiö- ja kirjanpito-

käytännössä tasetestiä on tulkittu in natura -varojenjaon yhteydessä yleisesti siten, että varo-

jenjako vähentää vapaata omaa pääomaa omaisuuden kirjanpitoarvosta, jolloin tasetestiä on 
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säännöksen kattosäännön mukaisesta sanamuodosta poiketen tulkittu ruotsalaista käytäntöä 

vastaavalla tavalla lattiasäännön mukaisesti.367 Suomessa yhtiökäytännössä on toisin sanoen 

omaksuttu lattiasäännön ja nettometodin yhdistelmä, jossa piilovarallisuuden, eli realisoitu-

mattomien arvonnousujen, jakamista pidetään sallittuna. 

On huomattava, että sekä pääomadirektiivi että OYL 13:5:n nimenomainen sanamuoto edel-

lyttävät tutkimuksessa esitetyllä tavalla lattiasäännön lisäksi myös kattosäännön noudatta-

mista. Mistään oikeuslähteestä ei sen sijaan ilmene, että tasetestiä pitäisi sanamuodostaan 

poiketen tulkita pelkästään lattiasäännön mukaisesti kuten vallitsevassa yhtiökäytännössä 

tehdään. Tällainen sanamuodon vastainen tulkinta vaatisi tuekseen nimenomaista kannanot-

toa, etenkin kun säännöstä tulkitaan sen sanamuodosta poikkeavasti velkojiensuojaa heiken-

tävällä tavalla. OYL:n tulkinnassa lähtökohtana tulisi kuitenkin olla lain sanamuoto, jota 

koskevaa tulkinta-apua saadaan tarvittaessa lain esitöistä.368 Tällä hetkellä tällaista tarpeeksi 

vahvaan oikeuslähteeseen sisältyvää kannanottoa ei ole. Kyse on siis lähinnä yhtiö- ja kir-

janpitokäytännössä omaksutusta toimintatavasta, jolle ei ole oikeuskirjallisuutta korkeampaa 

oikeuslähdeopillista tukea. Vaikuttaisikin, että nettometodiin on päädytty tarkoitushakuisesti 

siten, että in natura -varojenjaot saataisiin kirjanpidossa ongelmattomiksi ja osakeyhtiöoi-

keudellisesti sallittaviksi. 

Kuten tutkimuksessa on esitetty, tasetestin tulkintatapa kytkeytyy keskeisellä tavalla siihen, 

miten jakokelpoiset varat osakeyhtiöoikeudessa hahmotetaan. OYL:n systematiikassa yhtiön 

toiminnan aikana jakokelpoiset varat ovat OYL 13:5:n sanamuodon ja OYL 13:3:n nojalla 

rajoitettu kattosäännön mukaisesti vain yhtiön tilinpäätöksessä ilmeneviin jakokelpoisiin va-

roihin. Tätä edellyttää myös pääomadirektiivi. OYL:n nykyinen varojenjakojärjestelmä on 

siten yhä rakennettu vahvasti tilinpäätöksen varaan, jolloin yhtiön jakokelpoiset varat ym-

märretään nimenomaan tilinpäätöksen kautta. Drockilan esitystä osakeyhtiön voitonjakokel-

poisista varoista voidaan näin ollen edelleen pitää ajankohtaisena. 

In natura -varojenjaon arvostaminen jaettavan omaisuuden käypään arvoon on tutkimuk-

sessa esitetyllä tavalla linjassa myös sen kanssa, miten varojenjako on OYL:n puitteissa 

määritelty. Tutkimuksessa on esitetty, kuinka varojenjakoa osakeyhtiöoikeudellisena il-

miönä on tarkoitettu arvioitavan nimenomaan suoritusten käypien arvojen perusteella, jol-

loin varojenjakoa ovat suoritukset, joista yhtiö ei saa käypää vastiketta. Koska sitä, onko 

 
367 OM 2009:13, s. 64 
368 Immonen – Nuolimaa 2017, s. 18 
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kyseessä varojenjako vai ei, arvioidaan käypien arvojen perusteella, olisi johdonmukaista, 

että myös varojenjaon määrää arvioitaisiin suoritusten käypien arvojen perusteella. Sen si-

jaan Rasinahon argumentti, jonka mukaan in natura -varojenjaon määrän tulee tulosvaikut-

teisesti kirjattavien konserniavustusten sallimiseksi olla jaettavan omaisuuden kirjanpito-

arvo, on in kaukaa haettu ja antaa aivan liikaa merkitystä suoritusten kirjanpitokäsittelylle. 

In natura -varojenjaon arvostamista omaisuuden käypään arvoon voidaan tutkimuksessa esi-

tetyllä tavalla perustella myös erinäisin reaalisin argumentein. Yksi keskeisimmistä argu-

menteista in natura -varojenjaon arvostamisen jaettavan omaisuuden käypään arvoon puo-

lesta on se, että velkojiensuojan näkökulmasta ei voida pitää perusteltuna, että osakkeen-

omistajille voidaan jakaa enemmän varoja, silloin kun jako tapahtuu rahan sijaan muuna 

omaisuutena. Jaon enimmäismäärän tulisi velkojien näkökulmasta olla sama riippumatta 

siitä minkälaisena omaisuutena varojenjako tapahtuu. Tosiasiallisen taloudellisen luonteensa 

puolesta in natura -varojenjako omaisuuden kirjanpitoarvosta toteutettuna rinnastuu tutki-

muksessa esitetyllä tavalla omaisuuden myyntiin alihintaan, mikä puolestaan on lähtökoh-

taisesti laitonta varojenjakoa. Näin ollen myös in natura -varojenjaon taloudellisen luonteen 

perusteella olisi perusteltua käyttää omaisuuden käypää arvoa. 

Tutkimuksessa esitetyllä tavalla ei myöskään ole perusteltua, että in natura -varojenjaon sal-

littavuus riippuu siitä, mitä tilinpäätösnormistoa yhtiö noudattaa. IFRS-standardit edellyttä-

vät in natura -varojenjaon kirjaamista käypään arvoon, jolloin jaon on katsottu muodostuvan 

ongelmalliseksi. Ongelmallisiksi muodostuvat myös tilanteet, joissa jaettavasta omaisuu-

desta on kirjattu arvonkorotuksia jakokelvottomaan rahastoon. Tutkimuksessa esitetyn mu-

kaisesti in natura -varojenjaon kirjanpitokäsittelyn ei kuitenkaan tule ratkaista jaon osakeyh-

tiöoikeudellista luonnetta. In natura -varojenjaon arvostaminen kaikissa tilanteissa jaettavan 

omaisuuden käypään arvoon poistaisi tutkimuksessa esitetyllä tavalla erilaisesta kirjanpito-

käsittelystä aiheutuvat vaihtelut jaon osakeyhtiöoikeudellisen sallittavuuden kannalta. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tulkintani mukaan pääomadirektiivin ja OYL 13:5:n sa-

namuodon edellyttämällä tavalla yhtiön jakokelpoiset varat rajoittuvat tilinpäätöksestä ilme-

nevään määrään, jolloin realisoitumattomia arvonnousuja vastaavia varoja ei OYL:n varo-

jenjakojärjestelmän systematiikan puitteissa saada jakaa. Tulkintani mukaan varojenjakoa 

koskevasta määritelmästä puolestaan seuraa, että varojenjaon katsotaan tapahtuvan omai-

suuden käyvästä arvosta. Näin ollen tulkitsen, että in natura -varojenjaossa, jossa jaettavan 

omaisuuden käypä arvo ylittää tasetestin mukaiset jakokelpoiset varat, rikotaan tasetestiä ja 



74 
 

siten velkojiensuojaa, vaikka jako olisikin omaisuuden kirjanpitoarvon mukaisesti arvioi-

tuna sallittu. 

Tasetestin tulkinnassa in natura -varojenajon tulisi edellä esitetyn perusteella katsoa tapah-

tuvan jaettavan omaisuuden käyvästä arvosta. Tulkintaa voidaan pitää perusteltuna ottaen 

huomioon velkojiensuojan korostunut osakeyhtiöoikeudellinen merkitys. Kyseenalaistaa 

voidaan kuitenkin se, tulisiko OYL:n varojenjakojärjestelmän yhä olla näin vahvasti sidottu 

tilinpäätökseen eli toisin sanoen kuinka tarpeen tämä muodollinen tilinpäätössidonnaisuus 

on velkojiensuojan käytännön toteutumisen kannalta. OYL:n varojenjakosääntelyssä ollaan-

kin viimeisten ehdotettujen muutosten seurauksena irtautumassa perinteisestä sidotun pää-

oman käsitteeseen perustuvasta velkojiensuojajärjestelmästä, mutta tasetestistä ei kuiten-

kaan ole ehdotettu luovuttavan yksityisten yhtiöiden osalta. Ehdotetut muutokset eivät näin 

ollen tule vaikuttamaan in natura -varojenjaon käsittelyyn. 


