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Työntekijä vai yrittäjä? 

 
Yksityisten eläinlääkäriasemien ketjuuntuminen on tuonut mukanaan tilanteen, jossa yhä useampi 
eläinlääkäri omistaa ainakin pienen osan työpaikkansa osakkeista. Eläinlääkäriliittoon on tullut paljon 
yhteydenottoja siitä, kuka on työntekijä ja kuka yrittäjä. Seuraavassa tarkastellaan yrittäjän ja työntekijän 
välisiä eroja. Yrittäjyyden määritelmä vaihtelee sen mukaan, minkä lain näkökulmasta asiaa katsotaan. 

 
Työsopimuslain mukaan työsuhde edellyttää työn tekemistä toiselle, toisen hyväksi. Yrittäjä tekee työtä 

lähinnä omaksi hyväkseen, joten on selvää, ettei pienehkön osuuden omistaminen yrityksestä tee vielä 
kenestäkään yrittäjää. Toisaalta työsuhde edellyttää, että työntekijä suorittaa työnsä johdon ja valvonnan 
alaisena eli ainakin jossain määrin ei-itsenäisesti. 

Myydessään yrityksensä eläinlääkäristä tulee yleensä työntekijä. Yrityskaupan tarkoitus on useimmiten 
siirtää päätösvalta pois vanhalta omistajalta. Luopuessaan määräysvallasta eläinlääkäri luopuu myös 
yrittäjyydestä, vaikka osa yrityksen kauppahinnasta maksettaisiin antamalla myyjälle firman osakkeita. 

 
Osakeyhtiölaki antaa suuntaviivoja siihen, kuinka suuri osakeomistus muuttaa työntekijän yrittäjäksi. 

Yrittäjyys edellyttää, että henkilöllä on päätösvaltaa ja vastuuta. Päätösvaltaa voi yhtiössä saada 
käytännössä kahdella tavalla. Ensinnäkin aseman perusteella. Jos osakas valitaan varsinaiseksi jäseneksi 
yhtiön hallitukseen, tulee hänestä osa yhtiön johtoa ja tällöin hän saattaa myös joutua 
vahingonkorvausvastuuseen yhtiön virheistä. Tavallinen työntekijä voi hyvin harvoin joutua suoraan 
vastuuseen työssä tekemistään virheistä (esimerkiksi hoitovirheistä), vaan hänen virheistään vastaa 
ulospäin työnantaja. 

Toinen keino saada päätösvaltaa yhtiössä on omistaa riittävästi osakkeita. 
Osakeyhtiölain perusteella jonkinlaisena vedenjakajana voidaan pitää kymmenen prosentin 

omistusosuutta. Henkilöllä, joka omistaa alle kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista, on oikeus ainoastaan 
vaatia muita omistajia lunastamaan hänen osakkeensa itselleen. Vähintään kymmenen prosenttia 
omistavalla sen sijaan on jo yhtiön toimintaan liittyvää sananvaltaa. Hän voi esimerkiksi vaatia 
osingonjakoa sekä ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista koolle. Kymmenen prosentinkaan omistajuus 
ei tee henkilöstä juridisesti vielä yrittäjää, mutta voidaan perustellusti väittää, että ainakaan alle kymmenen 
prosenttia työpaikkansa osakkeista omistava eläinlääkäri ei vielä menetä työntekijä-asemaansa edes 
hallituksen varsinaisena jäsenenä. 

 
Eläkelainsäädäntö: yrittäjän eläkelain mukaan yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka toimii joko 

osakeyhtiöyhtiön toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä, jos hän omistaa itse vähintään 30 prosenttia 
yrityksestä tai yhdessä perheensä kanssa vähintään 50 prosenttia yrityksestä. Tällainen henkilö on lain 
mukaan velvollinen ottamaan itselleen yrittäjän eläkevakuutuksen. 

Pääsääntönä verotuksessa on, että henkilön saama tulo on hänelle palkkaa eli ansiotuloa. Verottaja 
tulkitsee yleensä epäselvät tilanteet siten, että henkilö on työntekijä eikä yrittäjä. Kun eläinlääkäriaseman 
pienosakas on työsuhteessa eläinlääkäriasemaan, saattaa hän saada vuoden aikana yrityksen kautta 
ainakin kahdenlaista tuloa. Hän saa luonnollisesti palkkaa tekemästään työstä. Toisaalta yrityksen 
menestyessä hän voi saada osakkuutensa perusteella yrityksestä myös osinkoa.  

Osinkojen verotus on viime vuosina muuttunut jatkuvasti. Tällä hetkellä osinkojen verokohtelu riippuu 
siitä, onko osinko saatu pörssiyhtiöstä vai tavallisesta osakeyhtiöstä. Vielä vuoden 2013 loppuun saakka 
muusta kuin pörssiyhtiöstä saadut osingot ovat tietyin edellytyksin verovapaita. Ensi vuoden alusta verotus 
kiristyy. Tämän jälkeen verovapaus tulee mitä ilmeisimmin olemaan vain osittaista. Osinkojen verotettava 
osa tulkitaan pääomatuloksi, josta on maksettava vähintään 30–32 prosenttia veroa riippuen osinkojen 
suuruudesta. 

 
Yhteenveto 
Työntekijäasema on eläinlääkärille asema, josta kannattaa pitää kiinni. 

Työntekijän turvana ovat lakisääteinen irtisanomissuoja sekä työsuhteeseen liittyvät edut, kuten 
sairausajan palkka ja vuosiloman kertyminen. Työntekijänä eläinlääkäri saa myös työsuhteeseen liittyvän 



neuvonnan ja avun eläinlääkäriliitosta. Liitossa toimii yksityissektorin työsuhdevaliokunta, jonka tehtävä on 
ajaa nimenomaan työntekijöiden etua.  Ammatinharjoittaja voi kuulua liiton yrittäjävaliokuntaan.  

On ymmärrettävää, että moni pienosakas miettii tällä hetkellä, luoko hänen yritykseen sijoittamansa 
pääoma ristiriidan hänen työntekijäasemansa kanssa. Eläinlääkäriliiton näkemys on, että työntekijöiden 
aseman parantaminen parantaa myös eläinlääkäriasemien toimintaa, joten pienosakkuus tuskin aiheuttaa 
kovin helposti todellisia ristiriitoja. 
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