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1 JOHDANTO 

 1.1 Opinnäytetyön aiheen valinta 

Maatilojen riskienhallinnasta on tehty vuosien aikana paljon tutkimuksia, op-

paita ja opinnäytetöitä. Riskien hallinta ja toimiva pelastussuunnitelma ovat 

olennainen osa toimivaa maatalousyritystoimintaa. Maatilalla voi syttyä tuli-

palo, vaikka kaikki ennaltaehkäisevät toimenpiteet olisivat kunnossa. Navet-

tapalon seurauksena voidaan menettää koko tuotantorakennus sekä tuotan-

non tekijät. Kokemuksena tulipalo voi olla henkisesti, fyysisesti ja 

taloudellisesti erittäin raskas. 

Maaseutuaiheisessa ammattilehdessä haastateltiin maatilapalon kokenutta 

pariskuntaa. Haastattelusta kävi ilmi kuinka rankka ja järkyttävä kokemus tu-

lipalo on. Koettu tapaus todisti sen, että tulipalon riski voi muuttua todeksi, 

vaikka tilan riskienhallinta ja pelastussuunnitelma olisivat kunnossa. Paris-

kunta kertoi olevansa ongelmissa toimenpiteiden ja jatkosuunnitelmien suh-

teen, sillä kokemus oli niin raskas ja järkyttävä. He toivoivat toimintamalliin 

selkeyttä, joka voisi olla jonkinlainen tutkimus tai opinnäytetyö. Yrittäjäparis-

kunnan kertomus oli vaikuttava ja samalla se riitti perustelemaan kyseisen 

toivotun toimintamallin tarpeellisuuden. (Kautonen 2013, 8–13.) 

Tämä opinnäytetyö käsittelee tuotantorakennuksen tulipalon jälkeisiä tapah-

tumia ja prosesseja. Työn aihe rajataan käsittelemään tilannetta, jossa tuhou-

tuneen tuotantorakennuksen tilalle aiotaan rakentaa uusi tuotantorakennus. 

Toimintamalli ja prosessit keskittyvät jälleenrakentamiseen. Elinkeinon lopet-

tamista vaihtoehtona ei huomioida tässä työssä. 

Työssä haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin. 

 Mitä tapahtumaketjuja lähtee liikkeelle tuotantorakennuksen palon 

jälkeen?  

 Mitä prosesseja näihin tapahtumaketjuihin sisältyy?  

 Keitä eri toimijoita liittyy tuotantolaitoksen jälleenrakentamiseen ja 

mikä heidän merkityksensä on rakentamisen kannalta?  

 Onko tuotantorakennuksen jälleenrakentamisen toimintamallia tar-

peellista hahmottaa? 
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Opinnäytetyö on ominaisuuksiltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. 

Pyrkimyksenä on saada vastauksia työn keskeisiin kysymyksiin perehtymällä 

aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen sekä haastattelemalla kyseisen alan asi-

antuntijoita. Kirjallisuutta käsittelemällä pyritään saamaan yleistä taustatietoa 

jälleenrakentamisesta. Käsiteltäviä aihekokonaisuuksia ovat tulipalon henki-

set vaikutukset, maatilan omaisuuden arvon määrittäminen, maatilavakuut-

taminen ja yrityksen rahoitus. Haastatteluiden vastauksien pohjalta on tarkoi-

tus luoda jälleenrakentamisen toimintamalli. 

Tuotantorakennuksen palaminen ja tuhoutuminen tulipalossa on väistämättä 

raskas kokemus maatilan yrittäjille. Tämän vuoksi koin tarpeelliseksi käsitellä 

teoriaosuudessa tulipalon henkisiä vaikutuksia yrittäjiin. Toisena asiakoko-

naisuutena käsittelen omaisuuden arvon määrityksen perusteita. Arvon mää-

rittämisen perusteita on tarpeellista tuoda esille, sillä työhön liittyy olennai-

sesti omaisuuden tuhoutuminen. Käsittelen myös vakuuttamisen ja 

vakuutustoiminnan perusteita maataloudessa, sillä omaisuuden korvaaminen 

on keskeisessä roolissa tuotantorakennuksen jälleenrakentamisen mahdollis-

tamisessa. Viimeisenä aihekokonaisuutena käsittelen yrityksen rahoitusta ja 

sen merkitystä liittyen jälleenrakentamiseen. 

Tulipalon henkisiä vaikutuksia käsittelevässä kappaleessa käsittelen trau-

maattisen kriisin erikoispiirteitä, sen eri vaiheita ja ilmaantumisen muotoja. 

Rajasin osion käsittelemään traumaattisen kriisin neljää päävaihetta. Käsitte-

len jokaista vaihetta yleisesti ja otan esille niiden pääpiirteet, vaikutukset krii-

siä läpikäyvään henkilöön sekä vaiheiden keston ja sovellettavan ensiavun. 

Maatilan arvon määritykseen on olemassa monenlaisia toiminta- ja lasken-

tamalleja yrittäjyyden, verotuksen, markkinoiden, kaupan ja sukupolvenvaih-

doksen näkökulmasta. Käsittelen arvonmääritystä tässä työssä vakuuttami-

sen näkökulmasta, jolloin huomioon ei oteta liiketaloudellisia tunnuslukuja 

eikä aineettomia pääomia tai markkinasuhdanteita. Vakuuttamisen näkökul-

masta arvonmääritys perustuu vakuutuslain mukaisiin asetuksiin. 
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Vakuutusosiossa käsitellään vakuuttamista riskienhallintakeinona sekä va-

kuutuksien eri ominaisuuksia. Perehdyn erityisesti maatilavakuuttamiseen ja 

maatilan vakuutuskohteisiin. Tarkoituksena on saada kattava kokonaiskuva 

vakuutustoiminnasta maatilayrittämisen näkökulmasta.  

Rahoitus on oleellinen osa maatalousyrittämistä. Sen merkitys tuotantora-

kennuksen jälleenrakentamisessa on vielä suurempi. Rahoitukseen liittyväs-

sä kappaleessa käsitellään yrityksen rahoituksen tarpeita. Lisäksi esittelen 

rahoituksen eri muotoja sekä sen lähteitä. 

Vastaukset opinnäytetyön keskeisimpiin kysymyksiin pyritään saamaan 

haastattelemalla eri yrityksien ja organisaatioiden asiantuntijoita. Pyrin löytä-

mään sellaiset asiantuntijat haastatteluihin, jotka voivat omassa työelämäs-

sään sivuta tuotantorakennuksen jälleenrakentamisen toimintamallia. Tarkoi-

tuksena on myös haastatteluja yhdistämällä saada kokonaisvaltainen 

toimintamalli jälleenrakentamista varten. 

 1.2 Maatila toimintaympäristönä  

 Maatalousyrittäminen on kutsumus, johon täytyy olla aitoa kiinnostusta ja 

intohimoa. Kiinnostuksen ja intohimon lisäksi yrittäjältä on löydyttävä rakkaut-

ta eläimiä ja luontoa kohtaan. Yleensä maatalousyrittäminen periytyy van-

hemmilta lapsille sukupolvenvaihdoksen kautta. Tämä kertoo paljon maata-

lousyrittämisen perhekeskeisyydestä. Maatilaa voidaan luonnehtia perintönä, 

sellaisena elämäntapana, joka yhdistää työn, elämäntyylin ja ihmisen kunni-

oittamat arvot yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Arvomaailmaltaan maatalousyrittäminen on hyvin perhekeskeistä ja periyty-

vää elämäntapaa. Sitä tehdään rakkaudesta siihen elämäntyyliin jota maa-

seutu tarjoaa. Luonteeltaan yrittäminen on hyvin työn täytteistä, käytännön 

läheistä, pitkäjänteistä ja pääomavaltaista. Ajan kanssa yritykseen sijoitettu 

pääoma ja investoinnit muodostavat mittavan omaisuuden, jonka arvo kas-

vaa toiminnan kehittyessä ja tehostuessa. Toimintaympäristö on yrittäjäper-

heelle koko elämä, sillä maaseutuympäristössä yhdistyy oma työpaikka, koti 

ja vapaa-aika. Maaseudun arvomaailma on tilallisille henkisesti merkittävä 

voimavara. Tämän arvomaailman järkkyessä katastrofin seurauksena, voi 

tämä merkittävä voimavara muuttua vakavaksi kriisiksi. 
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Maatalousyrittäminen on liiketoimintana hyvin pääomavaltaista ja investoin-

tien tarve voi olla korkea. Erilaisten tuotantoon liittyvien rakennusten raken-

taminen on välttämätöntä, jotta saadaan esimerkiksi tuotantotilat eläimille ja 

säilöntätilat viljavarastoille. Rakennuksien lisäksi maatalousyrittäminen vaatii 

koneita ja laitteita eri tuotantoprosesseja varten. Kokonaisuudessaan voidaan 

puhua hyvin merkittävistä investoinneista, jotta saadaan aikaiseksi toimivat 

tuotantorakennukset ja säilytystilat sekä tarvittavat työkoneet liiketoiminnan 

käynnistämiseksi. Investointien ollessa merkittäviä, kasvaa myös riskien ra-

hallisen arvon merkittävyys. Pääoman ollessa kiinnitettynä aineelliseen 

omaisuuteen, on vakuutuksien laajuus ja ajantasaisuus hyvin merkittävässä 

asemassa. 

Maatalousyrittäminen on pitkäjänteistä liiketoimintaa, jossa tuloksen synty-

mistä ei odoteta heti tapahtuvan. Liiketoiminnan tulot ja menot eivät synny 

tasaisesti, vaan niiden välillä voi tapahtua suuriakin heilahteluja. Lypsykarja-

taloudessa tuottoa syntyy kohtalaisen tasaisesti, mutta menojen suuruus voi 

vaihdella merkittävästi. Esimerkiksi peltojen muokkaus, viljely ja sadonkorjuu 

muodostavat merkittävän kustannuksen viljelijän vuosittaisessa liiketoimin-

nassa. Maatalousyrittämisen luonteen vuoksi rahoituksen saamisen mahdol-

lisuus on erittäin tärkeää. Rahoituksella voidaan mahdollistaa liiketoiminnan 

menojen maksaminen ennen varsinaisten tulojen syntymistä. 

Koskaan ei voi tietää mitä elämässä ja yritystoiminnassa voi tapahtua. Suvun 

perustama perheyritys, joka on kehittynyt monessa sukupolvessa ja johon 

vuosien aikana sijoitettu aikaa ja pääomaa, on rahallisesti, henkisesti ja pe-

rinnöllisesti erittäin arvokas. Suuri onnettomuus, kuten tulipalo voi hetkessä 

tuhota suuren osan tästä monen sukupolven rakentamasta yrityksestä, ym-

päristöstä ja elämäntavasta. Sitä ei voi käsitellä vain liiketoiminnan riskinä, 

joka toteutui. Maatalousyrittäminen on kokonaisvaltaisuudessaan paljon 

enemmän sen yrittäjille kuin pelkkä työ, se on elämäntapa johon on kasvettu. 

Maaseudulla tuotantorakennuksen tulipalo voi vaikuttaa tähän elintapaan 

merkittävästi monella eri tavalla. 
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2 TULIPALON HENKISISTÄ VAIKUTUKSISTA  

2.1 Kriisi 

Ihmiset elävät yleisesti elämäänsä niin sanotussa haavoittumattomuuden il-

luusion antamassa suojassa. Se tarkoittaa sitä, että päivittäisessä elämässä 

ei uhrata ajatuksia sen miettimiseen, mitä kauheuksia elämässä voi äkkisel-

tään sattua. Esimerkiksi liikenneonnettomuus, varkaus tai tulipalo ei ole pääl-

limmäisenä mielessä jokapäiväisessä elämässä. Illuusioksi tällaista ilmiötä 

nimitetään siksi, että olisi oikeastaan realistisempaa varautua onnettomuuk-

siin. Toisaalta onnettomuusmielikuvassa eläminen ja kaikkeen elämän mah-

dolliseen tuskaan varautuminen tekisi arjesta sietämätöntä ja huonosti toimi-

vaa. Haavoittumattomuuden illuusiota voisi kuvailla lempeäksi kuvitelmaksi, 

joka saa arjen sujumaan. (Palosaari 2007, 50.) 

Haavoittamattomuuden illuusio särkyy silloin, kun ihminen kokee vakavan 

onnettomuuden tai menetyksen. Samalla särkyy myös arjen sujuvuus, jolloin 

onnettomuuksiin varautuva aisti jää joksikin aikaa auki. Tämän seurauksena 

terveen ihmisen mieli saattaa havaita mahdollisia vaaran mahdollisuuksia 

kaikkialla. Kriisin kokeminen koettelee ihmistä niin henkisesti kuin fyysisesti-

kin. (Palosaari 2007, 50–51.)  

Kriisillä tarkoitetaan vaikeaa elämäntilannetta, jonka kohdatessa ihminen ei 

heti tiedä miten hän siitä selviäisi. Kriisin kokenut henkilö saattaa siksi olla 

erittäin hätääntynyt ja järkyttynyt. Kriisin aiheuttaja on yleensä jokin äkillinen 

ja yllättävä tapahtuma, johon ei välttämättä ole voinut mitenkään varautua. 

Kriisiä läpikäyvällä ihmisellä voi esiintyä monenlaisia oireita, kuten ahdistus-

ta, masentuneisuutta, unettomuutta, ärtyneisyyttä ja fyysistä kipua. Ihmisten 

kyky jaksaa vaikeissa elämäntilanteissa voi olla hyvin erilainen. Jotkut voivat 

selvitä vähällä oirehtimisella kun toiset tarvitsevat enemmän apua ja aikaa 

toipumiseen. (E-mielenterveys 2014.) 

Kriisin kestoon voivat vaikuttaa useat eri tekijät. Kriisireaktion voimakkuus 

riippuu stressitekijän laadusta ja voimakkuudesta, kriisissä olevan psyykki-

sestä herkkyydestä sekä aiemmista traumoista. Tekijät jotka voivat lieventää 

psyykkisiä reaktioita ovat kriisiin joutuneen henkilön psyykkinen vahvuus se-

kä koulutus ja aiemmat koetut tilanteet. Ystävien, perheen ja muun lähiver-
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koston sosiaalisella tuella on myös suuri helpottava merkitys. (Hammarlund 

2010, 99.) 

2.2 Traumaattinen kriisi  

Traumaattisessa kriisissä tapahtuma, johon joudutaan sopeutumaan, on jo 

tapahtunut ja se on luonteeltaan paljon rajumpi kuin muissa kriiseissä. Se on 

odottamaton ja äkillinen kokemus, jolloin ihmisen voimavarat eivät riitä käsit-

telemään tilannetta heti. Yleisimpiä traumaattisen kriisin aiheuttajia voivat olla 

erilaiset onnettomuudet, vakava sairastuminen, väkivallan uhriksi joutuminen 

tai läheisen kuolema. (Ruishame – Saaristo 2007, 37.) Tuotantorakennuksen 

vahingoittuminen tai tuhoutuminen tulipalossa on äkillinen ja ennalta arvaa-

maton tapahtuma. Tulipalossa kaikki tapahtuu hyvin nopeasti ja hallitsemat-

tomasti. Samalla tapahtuma luo yhtäkkistä suurta tuskaa ja murhetta. Tuo-

tantorakennuksen palaminen tai vahingoittuminen täyttää traumaattisen 

kriisin erityispiirteet.  

Traumaattisessa kriisissä sokkivaiheen jälkeinen reaktioaika kestää yleensä 

vain muutamia päiviä, jolloin myös reaktiot ovat hyvin voimakkaita. Korjaa-

misvaiheen sijaan traumaattisessa kriisissä käytetään termiä työstämis- ja 

käsittelyvaihe. Tämä termi kuvaa paremmin tämän vaiheen keskeistä tehtä-

vää johon kuuluu traumojen työstämistä, etäisyyden saamista tapahtumaan, 

surua ja uuteen tilanteen sopeutumista. Tunnusomaista traumaattisessa krii-

sissä on myös tulevaisuuden perspektiivin häviäminen. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tulevaisuutta ei nähdä missään määrin ennustettavana. Siihen ei koeta 

itse voivan vaikuttaa eikä siihen sisälly mitään toiveikasta. (Ruishame – Saa-

risto 2007, 38.) 

2.3 Sokkivaihe  

Sokkivaiheen laukaisee voimakas stressitekijä, jolloin ihminen kokee esimer-

kiksi vakavaa uhkaa. Sokkivaiheeseen ajautuminen ei tapahdu ihmisen 

omasta päätöksestä eikä hän voi hallita omaa käytöstään. Sokkitilassa ihmi-

sen tietoisuuden tila muuttuu jolloin kehittyy tunne, ettei tapahtunutta kyetä 

sisäistämään ja käsittelemään. Sokki tarkoittaa, että tunteet lukkiutuvat tai 

vaimenevat niin voimakkaasti ettemme joudu täysin kohtaamaan trauman si-

sältöä, merkitystä ja seurauksia. (Hammarlund 2010, 101). 
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Sokin taka-alalla vaikuttaa monia tekijöitä, kuten aistivoimaisia näkyjä, koske-

tuksia, hajuja ja ääniä. Näihin taas liittyy vahvoja tunnelatauksia kuten säi-

kähdyksiä, tuskaa ja kauhutiloja. Joissakin tapauksissa ihminen ehtii havaita 

ja tajuta nämä kaikki tunnetilat. Sokkitila kuitenkin sulkee elämykset niin äkil-

lisesti, että niitä on vaikea tahdonalaisesti edes muistaa. Elämykset ja tunteet 

jäävät pinnan alle ja niiden olemassaolo on tärkeää ottaa huomioon myö-

hemmässä toipumisprosessissa. (Palosaari 2007, 54.) 

Sokkivaiheessa ihmisten käyttäytyminen voi olla hyvin erilaista toisiinsa ver-

rattuna. Jotkut ihmiset saattavat huutaa, juosta ja itkeä. Toiset ihmiset taas 

saattavat lamaantua, jonka vuoksi he eivät näytä päällisin puolin reagoivan ti-

lanteeseen mitenkään. Kolmannet voivat toimia ja käyttäytyä yllättävän rau-

hallisesti ja tehokkaasti osallistuen käytännön asioiden hoitamiseen ja mui-

den auttamiseen. Jokaisella ihmisillä on oma yksilöllinen tapa reagoida 

sokkivaiheessa tapahtumien kulkuun. (Ruishame – Saaristo 2007, 64.) 

Ulkopuolisten ihmisten teoilla ja sanoilla on erittäin suuri vaikutus sokissa 

olevalle ihmisille. Jopa muutaman minuutin kontakti voi olla niin tärkeä ja 

merkittävä, että sokkiin joutunut ihminen voi muistaa sen koko lopun ikää. 

Tämän vuoksi onnettomuus- ja pelastustilanteissa toimivien pelastushenki-

löiden tekoihin ja sanoihin pitäisi käyttää syvää harkintaa. Ne voivat antaa 

sokissa olevalle henkilölle sävyn koko tilanteesta. Joskus pelastajalle ja so-

kissa olevalle henkilölle voi muodostua jopa ystävyyssuhde. Pelastajan on 

tässä tilanteessa täytynyt toimia oikein ja rauhoittavasti sokkiin vaipunutta 

henkilöä kohtaan. (Saari 2003, 43.) 

Erittäin traumaattisissa ja raskaissa kokemuksissa voi sokkiin vaipuvalla 

henkilöllä ilmetä dissosiaatio, joka on psyykkiseen sokkiin liittyvä psykologi-

nen ilmiö. Dissosiaatiossa henkilö siirtää itsensä minän ulkopuolelle. Näin 

hän voi tarkastella tilannetta itsensä ulkopuolelta, ikään kuin kolmannesta 

persoonasta. Dissosiaation tarkoituksena on suojella henkilön minää, jolloin 

syntyy tunne, että ikävä traumaattinen tapahtuma tapahtuu keholle eikä mie-

lelle. Dissosiaatio on siis minää ja persoonallisuutta suojaava reaktiomalli. 

(Saari 2000, 51.) 
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Sokkivaiheessa oleva ihminen tarvitsee psyykkistä eli henkistä ensiapua. 

Käytännössä ensiapu ilmenee läsnä olemisena, hiljaisena tukemisena ja käy-

tännöllisen tuen antamisena. Tämä tarkoittaa sitä, että suuria puheita ei tarvi-

ta, vaan kuunteleminen on tärkeämpää. Kuuntelijan ei myös pidä pelätä asi-

aa jonka äärellä tilanteessa ollaan. Sokkivaiheessa olevan henkilön tunteet 

eivät vielä liiku täysin vapaasti eikä tilanteen tapahtumat ole voineet täsmen-

tyä mieleen. Tämän vuoksi hänelle on puhuttava selkeästi asioiden oikeilla 

nimityksillä. Tilanteen kuvaaminen koristellusti tai lempeästi ei merkitse so-

kissa olevalle henkilölle hienotunteisuutta, vaan väärää toivoa ja mielikuvaa 

siitä mitä on tapahtunut. (Palosaari 2007, 91.) 

Sokkivaiheen ammatillinen ensiapu pitäisi kuulua suurten sekä pienten on-

nettomuuksien kokeneille henkilöille. Sitä tulisi olla tarjolla paikallisissa kriisi-

ryhmissä, sairaaloissa ja suuronnettomuuskentillä. Usein onnettomuuksien 

uhrit eivät edes tiedä mitä palveluita on tarjolla. Joskus ei tiedetä mitä sopii 

odottaa tai mistä yhteistietoja lähtisi hakemaan. (Palosaari 2007, 93.) 

2.4 Reaktiovaihe 

Reaktiovaiheeseen siirtymisen edellytys on, että ihminen kokee olevansa tur-

vassa. Turvassa kokemisen tunne alkaa siitä, että vaara ja itse uhkatilanne 

ovat ohi. Suurimmalle osalle ihmisille turvallisinta paikkaa edustaa heidän 

oma kotinsa. Reaktiovaiheeseen siirrytäänkin usein silloin vasta, kun trau-

maattisen kriisin kokenut henkilö on päässyt omaan kotiinsa tai muuhun vas-

taavaan turvalliseksi koettuun paikkaan. (Ruishame – Saaristo 2007, 52.) 

Reaktiovaiheessa ihmisen piilevät tai pidätetyt tunteet tulevat esiin. Tuntei-

den tullessa esiin ihminen pääsee vähitellen yhteyteen tapahtuman kanssa. 

Tämän seurauksena hänelle tulee tarve etsiä järjestystä sekasortoiseen tilan-

teeseen. (Hammarlund 2010, 202.) 

Reaktiovaiheessa tunteiden myrsky voi olla hyvin kirjava riippuen ihmisestä. 

Mielialat voivat vaihdella laidasta laitaan hyvinkin nopeasti. Kriisin kokenut 

henkilö voi syyttää tapahtuneesta itseään tai muita. Hän voi raivota, vihata, 

olla itkuinen tai masentunut. Seuraavassa hetkessä hän saattaa olla helpot-

tunut siitä, että elää tai että hän osaa huomioida tilanteen hyviäkin puolia. 

Yhtäkkiä saattaa ilmetä levottomuutta sekä muisti- ja keskittymisvaikeuksia. 
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Keho voi reagoida myös fyysisesti järkytykseen vapinalla, sydämen tykytyk-

sellä, väsymyksellä, päänsäryllä, unettomuudella, ruokahalun katoamisella 

tai lisääntymisellä. (Ruishalme – Saaristo 2007, 64–65.) 

Tunteiden myrskyjen ohella reaktiovaiheessa on hyvin ominaista kokea myös 

muistivälähdyksiä. Joissain tapauksissa näitä välähdyksiä voi ilmetä jo sokki-

vaiheen loppupuolella. Muistivälähdyksissä on kyse pirstoutuneiden aistiha-

vaintojen ilmestymisestä takaisin ihmisen tietoisuuteen, jolloin ne alkavat 

myös toistaa itseään. Välähdykset voivat ilmetä näkö-, kuulo- tai tuntokoke-

muksina ja niiden kokemisessa on olemassa aina todellisuuden pohja, jolloin 

ne eivät ole mitään harhakokemuksia vaan totta. Tällaiset välähdyksen omai-

set muistumat voivat siis olla vain osa kadotettua muistihavaintoa, joka pyrkii 

toistumaan liittyäkseen kokonaiskuvaan tapahtuneesta. Muistivälähdykset 

antavat myös mahdollisuuden päästä käsittelemään tapahtunutta, jolloin ko-

kemus voidaan liittää osaksi omaa elämäntarinaa. (Palosaari 2007, 63–64.) 

Traumaattisissa kriiseissä saattaa esiintyä edellä mainittujen tunteiden ja ko-

kemusten lisäksi myös häpeää. Tämä saattaa tuntua ulkopuolisten henkilöi-

den mielestä käsittämättömältä ja uskomattomalta. Häpeä liittyy ihmisten 

kohtaamiseen traumaattisen kokemuksen tai kriisin jälkeen. Traumaattisen 

kriisin kokeneiden mielestä voi olla hankalaa mennä työpaikalle tai kouluun 

jossa he voivat kohdata ystäviä ja tuttuja. Hankaluus johtuu osin siitä, että 

pelko ruveta itkemään on liian suuri tai ettei kestetä tuttujen näkemistä. (Saa-

ri 2003, 54.) 

Voimakasta häpeää tuntiessaan henkilö voi kokonaan sulkeutua ja kieltäytyä 

puhumasta traumaattisesta kokemuksesta. Uhri voi eristäytyä totaalisesti ja 

sulkeutua kotiinsa muulta maailmalta. Tavanomaista on väittää, että kaikki on 

hyvin ja teeskennellä hyvin voivaa. Uhri yrittää niin sanotusti unohtaa ja hau-

data pahat kokemukset. Usein unohtaminen ei ole mahdollista, vaan tapah-

tuma vaivaa ikuisesti mieltä. Joskus se voi onnistua, mutta muistot muistutta-

vat silti läsnäolostaan satunnaisesti. Häpeä vähenee parhaiten puhumalla ja 

kohtaamalla vaikeat kokemukset, jolloin olo vähitellen helpottuu. (Saari 2003, 

55.) 
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Reaktiovaiheen kestoksi voidaan arvioida noin kaksi viikkoa, mutta yksilölliset 

erot voivat olla suuria. Lisäksi reaktiot voivat toipumisen edetessä toimia kuin 

sokkitilakin eli palata hetkeksi takaisin, kunnes ne tekevät tehtävänsä ja toi-

puminen voi taas jälleen jatkua. Reaktiovaihe voi olla niin raskas ja voimia 

vievä, että se haluttaisiin ohittaa. Ohittaminen ei kuitenkaan ole viisasta, sillä 

tunnereaktioiden estäminen voi aikojen kuluessa näyttäytyä kyynisyytenä, 

mikä taas vaikuttaa negatiivisesti seuraaviin toipumisvaiheisiin. Reaktiovai-

hetta ei pidä yrittää siis torjua tai sivuuttaa. Kyseinen vaihe antaa mielen 

avautua sille mitä on todella tapahtunut ja mikä on tapahtuneen merkitys asi-

anomaisen elämälle. (Palosaari 2007, 65.) 

Reaktiovaihetta läpi käyville ihmisille on tarjolla palvelumuoto, joka perustuu 

kriisikokemuksen psykologiseen läpikäyntiin ryhmässä. Tämä palvelumuoto 

toteutuu useimmiten kunnallisen kriisivalmiusryhmän hoitamana. Suomenkie-

lisiä nimityksiä tälle palvelumuodolle voivat olla esimerkiksi kriisikokemusta 

kokoava ryhmäistunto tai lyhyemmin kriisi-istunto. Palvelun tavoitteena on 

tarjota mahdollisuus seikkaperäiseen tapahtumien, reaktioiden ja tunteiden 

läpikäyntiin omaisten ja silminnäkijöiden kesken. Kriisi-istunto on hyvin teho-

kas ja turvallinen menetelmä saattaa toipumisprosessi hyvin alkuun. (Palo-

saari 2007, 101.) 

2.5 Työstämis- ja käsittelyvaihe  

Reaktiovaiheen jälkeen on vuorossa työstämis- ja käsittelyvaihe. Tähän vai-

heeseen päästyään traumaattinen kriisi vaihtaa luonnettaan. Työstämis- ja 

käsittelyvaiheessa ihmiset eivät enää halua puhua ja jakaa kokemuksiaan 

samalla tavalla kuin sokki ja reaktiovaiheessa. Yleisin syy sulkeutumiselle ja 

puhumattomuudelle on väsymys ja tunne puhumisen raskaudesta. Tässä on 

kysymys siitä, että ihmisen mieli ja ajatukset alkavat sulkeutua ensimmäisten 

muutaman vuorokauden jälkeen traumaattisesta kokemuksesta. Tämä ei kui-

tenkaan tarkoita sitä, että tapahtuman käsittely loppuisi, vaan sen käsittely 

kääntyy sisäänpäin ja jatkuu omassa mielessä. (Saari 2000, 60.) 

Työstämis- ja käsittelyvaiheen käsittely omassa mielessä tapahtuu joko tie-

toisesti tai tiedostomammatta. Ihmisestä saattaa tuntua, ettei hän aktiivisesti 

ajattele enää lainkaan kokemusta. Luulosta huolimatta sen työstäminen on 

jatkuvasti käynnissä omassa mielessä. Työstäminen näkyy monella tavalla 
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ihmisen käyttäytymisessä ja toiminnassa. Tyypillisimpiä oireita ovat muisti- ja 

keskittymisvaikeudet. Nämä vaikeudet tapahtuvat siksi, koska osa ihmisen 

tarkkaavaisuudesta keskittyy traumaattisen kokemuksen käsittelyyn tiedos-

tamatta. Tämän seurauksena on yleistä unohdella asioita ja huomata, ettei 

pysty keskittymään arjen eri asioihin yhtä syvästi kuin ennen. (Saari 2000, 

63.) 

Tässä vaiheessa tunteet koettelevat jaksamista ja lopulta tullaan syvin yksi-

tyisin tunnoin tapahtuneen tai menetyksen todellisen merkityksen tajuami-

seen. Ominaista onkin oikea luopuminen ja tosiasioiden hyväksyminen, josta 

päästään suruvaiheeseen. Väistämättömän luopumisen yhteydessä suru on 

arvokas tunne ja se kannattaakin kohdata. Surun kohtaaminen on sen merk-

ki, että on päästy yli vihan, kiukun, katkeruuden ja epäuskon tunnetiloista. 

Usein sanotaankin että ihminen, joka uskaltaa surra ehkäisee samalla myös 

itseltään masennusta. (Palosaari 2007, 66.) 

Ryhmämuotoisissa tuissa liittyen työstämis- ja käsittelyvaiheeseen, yleisin 

lienee seurakuntien tarjoamat sururyhmät. Sururyhmät ovat yleensä viikoit-

taisia tapaamisia, joita vetää seurakunnan työntekijä. Näiden etuna voidaan 

todeta sosiaalisen tuen vertaisuuden käyttäminen toipumisen tukimuotona ja 

se, että ryhmän vetäjä on perehtynyt ryhmien vetämiseen. Ongelmana saat-

taa tosin ilmetä se, että kohtalot ja menetykset ovat yksilökohtaisia ja täten 

vaikeasti verrattavia toisiinsa. (Palosaari 2007, 107–108.) 

2.6 Uudelleen orientoitumisen vaihe 

Traumaattiset tapahtumat voivat useasti tuoda ihmisten elämään paljon muu-

toksia. Näihin muutoksiin traumaattisen tapahtuman uhri voi sopeutua vasta 

kun itse tapahtuma on hyväksytty. Järkytyksen, luopumisen ja surun kautta 

ihmisille vapautuu tilaa uusille asioille ja ajatuksille. Tällöin kehitystä alkaa 

tapahtua vähitellen, vaikka sitä ei usein huomaakaan. (Saari 2000, 67–68.) 

Lopuksi tavoitteena on, että traumaattisesta kokemuksesta tulee tietoinen ja 

levollinen osa ihmistä itseään. Hän hyväksyy, että hän on kokenut traumaat-

tisen kokemuksen ja pystyy muistelemaan sitä ilman suurta ahdistusta tai 

tuskaa. Tavoitteena siis on, että kokemus ei ole torjuttu ja pelätty, vaan läpi-

työstetty. (Saari 2000, 67–68.) 
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3 OMAISUUDEN ARVON MÄÄRITTÄMISESTÄ 

                   3.1 Vakuutusarvo 

Omaisuuden arvon määritykseen on olemassa lukuisia eri tapoja riippuen 

näkökulmasta ja tavoitteista. Omaisuuden arvoon voivat vaikuttaa sen tuotta-

vuus, harvinaisuus, saatavuus, laatu, ikä tai kunto. Tässä tapauksessa arvon 

määrityksen perusteena käytetään vakuuttamisen näkökulmaa, jolloin omai-

suuden arvon laskemisen perusteet ja menetelmät ovat ennalta määrättyjä ja 

jotka perustuvat lakeihin ja sopimuksiin. Keskityn jatkossa näihin arvon mää-

rittämisen perusteisiin, sillä ne ovat hyvin suuressa roolissa maatilapalon jäl-

keisessä tuhoutuneen omaisuuden arvon määrityksessä ja sitä kautta edel-

leen vakuutuksien maksatuksessa. 

Vakuutettavalla omaisuudella tulee olla jokin arvo, jotta se voidaan vakuut-

taa. Omaisuusvakuutuksien piirissä tätä arvoa kutsutaan vakuutusarvoksi. 

Vakuutusarvo määritellään jokaisessa vakuutuksessa aina erikseen. Vakuu-

tusarvo määritellään yleensä jälleenhankinta-arvon-, päivänarvon-, tai käyvän 

arvon perusteella. (Pellikka – Peilimö – Puntari – Vaitomaa 2011, 142.) 

Esko Hoppu ja Mika Hemmo luonnehtivat, että vakuutuslaissa ei ole sään-

nöksiä siitä, miten vahingoittuneen tai tuhoutuneen omaisuuden arvo on 

määritettävä. Heidän mukaansa näiden säännösten sijaan vallitsee sopimus-

vapaus. He toteavat, että sopimusvapaudesta huolimatta vakuutuskäytän-

nöissä on vakiintunut joitakin tiettyjä periaatteita, jotka ovat hyvin laajalti voi-

massa. Hekin toteavat, että omaisuuden arvioinnit voidaan nykyään suorittaa 

päivänarvon pohjalta tai jälleenhankinta-arvon pohjalta. Jälleenhankinta-

arvoa on laajalti käytetty nimenomaan rakennusten arvon määrittämisessä. 

Jälleenhankinta-arvo ei sovellu kuitenkaan sellaisenaan osavahingon korva-

usperusteeksi, vaan niiden osalta joudutaan soveltamaan jäännösarvopohjal-

ta tapahtuvaa vahingon määrittelyä. (Hoppu – Hemmo 2006, 51.) 

3.2 Päivän arvo  

Päivän arvo tarkoittaa sitä arvoa mikä omaisuudelle on arvioitu juuri ennen 

onnettomuuden tai tuhoutumisen tapahtumista. Pohja tälle arvolle määritel-

lään yleensä omaisuuden sen päivän kauppahinnalla tai muulla käyvällä hin-

nalla. Päivän arvon määrittämiseksi voidaan käyttää myös apuna omaisuu-
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den jälleenhankintahintaa. Jälleenhankintahinnalla tarkoitetaan uuden sa-

manlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankintakustannuksia. Päivän 

arvoon päästäkseen on jälleenhankintahinnasta vähennettävä se arvo mitä 

omaisuus on voinut menettää vanhetessaan tai kuluessaan. Toisin sanoen 

jälleenhankintahinnasta vähennetään omaisuuden normaalin kulumisen ai-

heuttama arvon aleneminen. (Hoppu – Hemmo 2006, 51–52.) 

Rakennusta arvioidessa päivän arvo saadaan selville, kun jälleenhankinta-

arvosta vähennetään rakennuksen iän, käytön, käyttökelpoisuuden alentumi-

sen tai jonkin muun tekijän seurauksena tapahtunut arvon alentuminen. Li-

säksi myös rakennuksen hoito, kunto ja mahdolliset suoritetut korjaukset vai-

kuttavat päivän arvon määritykseen. Iän ja kunnon lisäksi päivänarvossa 

tarkastellaan rakennuksen nykyistä kelpoisuutta verrattuna suunniteltuun 

käyttötarkoitukseen. Paikkakunnan ja elinkeinorakenteen muuttuneilla olo-

suhteilla on myös merkitystä päivän arvon määrityksessä. (Pellikka ym. 2011, 

148–149.) 

Käyttöomaisuuden päivän arvon määrittämiseen vaikuttaa moni arvioitava 

muuttuja. Vakuutusarvo antaa kuitenkin hyvät ja selvät lähtökohdat käyttö-

omaisuuden päivän arvon määrittämiselle. Niin kuin rakennuksienkin arvioi-

misessa, käyttöomaisuuden päivän arvo saadaan, kun vähennetään sen jäl-

leenhankinta-arvosta iästä ja käytöstä aiheutuvat arvon alenemiset. 

Käytettyjen moottorityökoneiden keskuudessa puhutaan myös yleisesti käy-

västä arvosta. Käytetyn omaisuuden käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä arvoa, 

joka myytävällä omaisuudella olisi vapaaehtoisen kaupan toteutuessa. (Pel-

likka ym. 2011, 151.) 

3.3 Jälleenhankinta-arvo 
 

Päivän arvon lisäksi toinen yleinen korvaustapa on jälleenhankinta-arvo. Jäl-

leenhankinta-arvoa määritettäessä omaisuudesta ei vähennetä iän tai kulu-

misen aiheuttamia arvon vähennyksiä. Omaisuus korvataan tässä tapauk-

sessa puhtaasti jälleenhankintahinnasta. Jälleenhankinta-arvon käyttäminen 

korvausmenetelmänä edellyttää kuitenkin sitä, että omaisuuden päivän arvo 

ei ole alle 50 prosenttia jälleenhankinta-arvosta. Omaisuuden päivänarvon 

siis ollessa alle 50 prosenttia jälleenhankintahinnasta, korvaus suoritetaan 

päivänarvon mukaan. (Hoppu – Hemmo 2006, 52.) 
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Arvioitaessa vahingon suuruutta jälleenhankinta-arvon mukaan, on otettava 

huomioon kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä tapauksessa vahingoittunut 

omaisuus voidaan tai kannattaa korjata sekä toista tapausta, jossa korjaami-

nen ei tule kysymykseen. Kun vahingoittunut omaisuus voidaan ja kannattaa 

korjata, on silloin tässä tapauksessa vahingon määrä sama kuin korjauskus-

tannukset. (Pellikka ym. 2011, 393.) 

Toisessa tapauksessa, jossa omaisuutta ei voida tai kannata korjata, käyte-

tään seuraavia vahingon määritysperusteita. Totaalivahingossa omaisuudelle 

ei jää minkäänlaista arvoa, jolloin jäännösarvo on nolla. Tämä tarkoittaa sitä, 

että vahingon määrä jälleenhankintahinnan mukaan on sama kuin vastaavan 

uuden omaisuuden hankkiminen välittömästi ennen vahinkoa. Osavahinkota-

pauksessa omaisuudelle jää onnettomuuden jälkeen jotain arvoa jäljelle. 

Tässä tapauksessa vahingon arvo jälleenhankinnan mukaan saadaan, kun 

uuden vastaavanlaisen omaisuuden jälleenhankintakustannuksista vähenne-

tään jäljelle jääneen omaisuuden arvo. (Pellikka ym. 2011, 394.) 

Rakennuksen jälleenhankinta-arvo saadaan määriteltyä siten, että otetaan 

selvää kuinka paljon kustantaa rakentaa uusi samanlainen rakennus vanhan 

tilalle samalle paikalle. Samanlaisuudella tarkoitetaan sitä, että rakennus on 

tiloiltaan, rakenteiltaan, pinnoiltaan, kalusteiltaan, varusteiltaan ja käyttötar-

koitukseltaan samanveroinen kuin vanha rakennus. (Pellikka ym. 2011, 145.) 

Käyttöomaisuuden, kuten koneiden ja laitteiden jälleenhankinta-arvo saa-

daan määritettyä siten, että omaisuuden hankintasopimuksen hintaan lisä-

tään vielä kotimaassa syntyvät kuljetus-, varastointi-, siirto-, asennus- ja koe-

käyttökustannukset. Omaisuutta tuodessa ulkomailta, täytyy ottaa huomioon 

myös rahti-, tulli- ja tuontimaksut sekä valuuttakurssien hankintakustannuk-

siin mahdollisesti vaikuttavat muutokset. Mikäli vakuutuksenottaja on arvon-

lisävelvollinen, niin hänen omaisuuden jälleenhankinta-arvo määritellään il-

man arvonlisäveroa. (Pellikka ym. 2011, 151.) 
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4. VAKUUTUSTOIMINNASTA JA VAKUUTTAMISESTA 

4.1 Riskit 

Maailma on täynnä epävarmuustekijöitä. Nämä tekijät ovat aina läsnä yksityi-

sen ihmisen, perheen tai liikeyrityksen päivittäisessä toiminnassa. Perhettä 

uhkaavia epävarmuustekijöitä voivat olla sairaus, työpaikan menetys, lähei-

sen kuolema tai kodin murto. Liikeyrityksiä voivat uhata esimerkiksi tulipalo, 

tuotannon keskeytys, koneiden ja laitteiden särkyminen tai tuotteiden markki-

nahintojen heilahtelu. Huonoimmassa tilanteessa vaara voi olla niin kohtalo-

kas, että siitä seurannut onnettomuus ylittää yrityksen kantokyvyn. Esimer-

kiksi jos juuri valmistunut navetta tuhoutuu tulipalossa, eikä riskiin ole 

varauduttu tarpeeksi hyvin, voi ainoa jäljelle jäänyt asia olla maatalousyrittä-

misen perustamista varten otettu velka. Toiminnan jatkuvuus on täten tässä 

tapauksessa menetetty. (Rantala – Pentikäinen 2009, 53.) 

Näitä epävarmuustekijöitä kutsutaan riskeiksi ja ne voidaan karkeasti jakaa 

kahteen luokkaan, staattisiksi ja dynaamisiksi riskeiksi. Staattisilla riskeillä 

tarkoitetaan sellaisia riskejä, jotka ovat suhteellisen muuttumattomia ja täten 

käytännössä aina vakuutuskelpoisia. Tällaisia riskejä voivat olla tulipalon 

vaara, murtovaara ja keskeytysvahinkojen vaara. Dynaamisilla riskeillä tar-

koitetaan sellaisia riskejä, jotka herkästi muuttuvat olosuhteiden ja suhdan-

teiden mukaisesti. Tällaisia riskejä voivat olla hintojen vaihtelusta tai kilpailuti-

lanteesta aiheutuva tappion vaara. Nämä riskit eivät puolestaan ole 

vakuutuskelpoisia. (Rantala – Pentikäinen 2009, 56.) 

Maatilojen toimintaan liittyy aina riskejä. Toteutuessaan nämä riskit voivat 

vaarantaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja uhata ihmisten ja eläinten hyvinvoin-

tia sekä omaisuuden arvoa ja ympäristön laatua. Riskien aiheuttamien vahin-

kojen merkittävyys ja todennäköisyys voivat moninkertaistua, kun tilan toimin-

taan sidottu pääoma ja työn tehokkuusvaatimus kasvavat. (Agronet 2014.) 

Tuotantorakennuksen palo on yksi suurimpia maataloustoiminnan riskejä ja 

se merkitsee erittäin suurta omaisuusvahinkoa. Kaikista vakavimpia ja valitet-

tavimpia ovat eläinrakennusten palot, joissa menetetään rakennuksen muka-

na pahimmassa tapauksessa myös tuotantoeläimiä. Riippuen maatilan koos-
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ta, sen palovahingot voivat kasvaa jopa 3-4 miljoonaan euroon riippuen hen-

kilöstö, eläin ja materiaalivahingoista. (Kokko 2005, 60.) 

Maailman varsin varhaisina aikoina jo oivallettiin, että riskien kantaminen käy 

mahdolliseksi, jos riskien uhkaamat henkilöt tai yhteisöt sopivat vastuun yh-

teisestä kantamisesta ja tasaamisesta. Riski jaettuna suuren ryhmän kesken 

tasaa riskiä sen verran, että siitä tulee kantokykyisempi. Vakuutuksen ajatus 

perustuu juuri tähän varhaiseen ideaan, jossa varoja kerättiin ennakolta ra-

hastoksi. Kerätyn rahaston avulla sattuva vahinko saatiin korvatuksi. Aikojen 

kuluessa tällainen tasausjärjestely sai vakiintuneet muodot ja sitä alettiin kut-

sua vakuutukseksi tai vakuutustoiminnaksi. Varojen kokoamista ja vahinkojen 

maksamista varten perustettua laitosta alettiin kutsua vakuutuslaitokseksi. 

(Rantala – Pentikäinen 2009, 60.) 

Suomessa maatilojen suurpalot ovat lisääntyneet 2000-luvulle tultaessa voi-

makkaasti niin kappale-, kuin korvausmääriltäänkin 1990-lukuun verrattuna. 

Vuonna 2010 tapahtuneita suurpaloja oli melkein 40 ja niiden korvausmäärä 

nousi 25 miljoonaan euroon. Nykyään suurpalojen kappalemäärä on kuiten-

kin puolittunut neljän vuoden takaisesta huipusta. (Karhunen 2013 a.) 

Alla oleva kuvio havainnollistaa maatilojen suurpalojen kappale- ja korvaus-

määriä vuosina 1990–2012.  Kuvion vasemmanpuoleinen pystyakseli kuvaa 

suurpalojen korvausmääriä. Oikeanpuoleinen akseli kuvaa suurpalojen kap-

palemääriä. 

 

Kuvio 1. Maatilojen suurpalot kappale- ja korvausmääriltään vuosina 1990–2012 
(Karhunen 2013 b.) 
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Maatilapalojen yleistymisen taustalla vaikuttaa edelleen yrittäjien huolimatto-

muus, sekä osin myös maatalouden rakennemuutos. Samaan aikaan kun 

Suomi liittyi Euroopan Unioniin, yleistyi samalla myös tilakokojen kasvaminen 

kannattavuussyiden vuoksi. Tilakokojen kasvaessa navettoja koskevat ra-

kennussäädökset eivät kuitenkaan pysyneet ajan tasalla, jonka vuoksi raken-

tamiseen käytettiin enimmillään puuta ja rakennusmallikin oli edelleen vanha 

perinteinen. Puu raaka-aineena on herkkä leimahtamaan liekkeihin. (Karhu-

nen 2013.) 

Maatilan riskien hallinnan ja riskien tunnistamisen selventämiseksi, riskit on 

luokiteltu tiettyihin osioihin. Nämä osiot ovat henkilö-, omaisuus-, ympäristö- 

ja toiminnan riskit. Jotta nämä riskit saadaan minimoitua, on tilan toiminta 

käytävä yksityiskohtaisesti läpi, jotta kaikki riskit saadaan mahdollisimman 

tarkasti tunnistettua. (Tapiola 2014, 3.) En lähde tarkemmin tarkastelemaan 

riskien hallinnan menetelmiä, sillä ne eivät ole tämän opinnäytteen tavoittee-

na.  

4.2 Vakuutuksen ominaisuuksista nykypäivänä 

Nykypäivänä vakuutusta voidaan täsmentää lisäominaisuuksilla, jotta se vas-

taa vakiintunutta vakuutuksen kuvausta. Vakuutuksen liittyessä aina tiettyyn 

riskiin tai riskeihin, kuuluu siihen myös aina olennaisena tekijänä sattumanva-

raisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että on oltava ennalta tietämätöntä toteutuuko 

riski vai ei. Lisäksi ajankohta jolloin riski tapahtuu ja kuinka suuret vahingot 

riski toteutuessaan aiheuttaa täytyvät olla ennalta arvaamattomia. (Rantala – 

Pentikäinen 2009, 62.) 

Lisäksi vakuutuksella voidaan koskea vain ennalta sovittua korvausta mah-

dollisen taloudellisen menetyksen varalta. Vakuutusmaksun on myös aina 

vastattava riskin suuruutta. Esimerkiksi kalliin ja modernin navetan vakuu-

tusmaksu on oltava suurempi kuin muutoin samanlaisen halvemman ja van-

hemman navetan maksu. (Rantala – Pentikäinen 2009, 63.) 

Vakuutuksen perusominaisuuksiin kuuluu myös se, että vakuutusjärjestelyn 

tulee koskea useita eri riskiyksiköitä ja myös useita vakuutuksia. Vakuutuk-

sen antajan tulee olla vakuutuksen ottajasta riippumaton laitos eli erillinen 

subjekti. Vakuuttamista ei siis ole se, että kaksi henkilöä tekee keskenään 
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sopimuksen toistensa auttamisesta tietyn tapahtuman varalta. (Rantala – 

Pentikäinen 2009, 65.) 

Riskin siirtäminen tarkoittaa sitä, että riskialtis toiminta siirretään sopimuksen 

perusteella jollekin toiselle osapuolelle. Riskin siirtämiseen on useita tapoja, 

mutta selvästi yleisin tapa siirtää riski on vakuutussopimus, jolloin riski siirtyy 

vakuutusyhtiön kannettavaksi. Erilaiset vakuutukset kuuluvat luonnostaan 

järkevästi toimivan yrityksen riskienhallinnan suojausjärjestelmään. Vakuu-

tusyhtiöt keräävät vuosittain noin 12 miljardin euron maksutulon, joista vahin-

kokorvauksen osuus on noin 22 prosenttia. (Suominen 2003, 114.) 

Santasen ym. mukaan joskus voidaan käsittää väärin se, että riski voidaan 

siirtää vakuuttamalla vakuutusyhtiön kannettavaksi. On tietenkin ymmärrettä-

vää, että asiakasta voi houkuttaa ajatus riskin siirtämisestä vakuutusyhtiölle 

vakuutuksen avulla. Riskin siirtäminen vakuuttamalla ei kuitenkaan täysin to-

teudu riskien hallinnan näkökulmasta, koska asiakkaan riski ei vakuuttamalla 

siirry mihinkään. Se on edelleen olemassa esimerkiksi työkoneessa, työpro-

sessissa tai rakennuksessa. Tämän lisäksi riski on myös edelleen samansuu-

ruinen, yhtä todennäköinen ja juridisesti edelleen asiakkaan vastuulla. Näin 

ollen vakuuttaminen antaa ainoastaan mahdollisuuden vahingon tai korvaus-

vastuun rahoittamisen vakuutuksen avulla. Näin ajateltuna vakuutus ei ole 

osittainkaan riskin hallintakeino. (Santanen – Laitinen – Kekäle 2002, 27.) 

Asiakkaan panostaessa omaehtoiseen riskienhallintaan, kustannukset jotka 

syntyvät ovat pääosin investointikustannuksia. Tällöin tulos jää erilaisena li-

sääntyvänä aineellisena ja henkisenä pääomana asiakkaan käyttöön. Tilan-

teessa, jossa asiakas sen sijaan panostaa laajaan vakuututtamiseen, voi-

daan luonnehtia kyseessä olevan pelkästään ainoastaan kustannus, jonka 

tuloksesta ei kerry asiakkaalle minkäänlaista aineellista tai henkistä lisäar-

voa. Mahdollinen vahingon korvaus ei nimittäin sitä lisää, koska kyseessä on 

vain korvaus menetystä ja sekin vain on osittainen. Näin ollen asiakas me-

nettää aina. (Santanen ym. 2002, 30.) 
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4.3 Vakuuttamisesta maataloudessa 

Maataloustoiminta on poikkeavaa yritystoiminnan harjoittamista verrattuna 

muihin yritystoimintoihin. Sen tuotantotoiminnan riskit poikkeavat esimerkiksi 

suuresti yksityistalouden riskeistä, mutta sillä on paljon yhtäläisyyksiä muihin 

yritystoiminnan riskeihin. Maataloutta harjoitetaan useimmiten perhekeskei-

sesti lähellä kotia, mutta sen ominaisuudet ovat silti lähellä perinteistä tuotan-

totoimintaa. Vakuutusyhdistelmien käyttö maatilojen vakuuttamisessa on ollut 

käytössä jo 1960-luvulta lähtien. Tuolloin ensimmäiset yhdistelmäpaketit oli-

vat kotivakuutuksia, mutta ei mennyt kauan aikaa, kun vastaavin tavoin koot-

tiin maatilojen riskit kattava vakuutuspaketti. Tällainen vakuutuspaketti on 

tuotenimeltään maatilavakuutus. (Pellikka ym. 2011, 315–316.)  

Maatilavakuutus kattaa yksityistalouden riskejä sekä maatilan pitoon liittyviä 

riskejä. Maatilavakuutukset voivat erota toisistaan hyvin paljon ja vaihtoehtoja 

on suppeasta palovakuutuksesta aina niin sanottuihin all risk -vakuutuksiin 

asti. Yleisesti ottaen korvausperusteet ovat samanlaiset kuin vastaavanlai-

sissa kotitalousvakuutuksissa. Yleistä on liittää maatilavakuutukseen myös 

henkilövakuutuksia, jotka on suunnattu viljelijälle itselleen sekä hänen per-

heenjäsenilleen. Maatilavakuutukseen kuuluu myös lähes aina vastuu- ja oi-

keusturvavakuutukset. Nämä ovat yksityishenkilöiden riskien lisäksi voimas-

sa myös maatalouden ja sen sivuelinkeinoihin liittyvässä toiminnassa. 

Vastuuvakuutukseen saattaa joissakin tapauksissa sisältyä myös tuotevas-

tuuvakuutus. (Rantala – Pentikäinen 2009, 442.) 

Maatilavakuutuksilla voidaan vakuuttaa perinteisiä tuotantosuuntia, joita ovat 

maidontuotanto, karjankasvatus ja viljantuotanto. Erikoistuotantosuunnista 

maatilavakuutus soveltuu avomaan vihannesviljelyyn, hedelmien-. marjojen 

viljelyyn sekä öljykasvien viljelyyn. Maatilavakuutus soveltuu myös maatalou-

den sivuelinkeinojen vakuuttamiseen. Näitä sivuelinkeinoja ovat esimerkiksi 

kalastus, kalan kasvatus, mehiläistuotanto ja maatilamatkailu. Tilalla harjoi-

tettu koti- ja käsityöteollisuus sekä tilan tuotteiden myynti tilalta tai torilta kuu-

luvat myös maatilavakuutuksen piiriin. (Pellikka ym. 2011, 316.) 

Maatilan toimintaympäristö sisältää monia rakennuksia sekä työkoneita, joi-

den vuoksi omaisuusryhmiä ja tuotantotoiminnan muotoja voi olla useita. 

Tämän takia maatilan vakuuttamiseen vaaditaan lähes aina yhtiön edustajan 
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vierailukäyntiä. Vierailukäynnillä edustaja ja tilan omistaja käyvät yhdessä 

kaikki kohteet läpi, sillä yksilöllisen ratkaisun tekeminen vaatii asioiden perus-

teellista ja tarkkaa läpikäyntiä. (Pellikka ym. 2011, 316.) 

Maatilarakennuksen palo lähtee liikkeelle yleensä eläinhallin ulkopuolisilta 

paikoilta. Näitä paikkoja ovat esimerkiksi lämpökeskukset ja varasto- ja re-

hunkäsittelytilat. Yleisimmät syyt maatilapalon alkamiselle ovat puutteelliset 

sähköasennukset, tulityöt, häiriöt lämmityslaitteissa tai ukkonen. (Kokko 

2005, 60.) 

4.4 Maatilan vakuutuskohteista 

Maatilan tuotantorakennuksiksi luonnehditaan yleensä tuotanto-, varastoin-

ti- ja huoltorakennukset. Tuotantorakennuksia ovat myös kuivaamorakennuk-

set, työntekijöiden käytössä olevat asuinrakennukset ja maatilamatkailussa 

käytettävät huvilarakennukset. Maataloudessa käytettävät rakennukset ovat 

yleensä hyvin monimuotoisia. Monimuotoisuudella tarkoitetaan sitä, että ra-

kennukset on rakennettu eri vaiheissa ja niiden eri osilla on erilaiset käyttö-

tarkoitukset. Lisäksi rakennusten ja niiden osien välillä on voitu käyttää monia 

eri materiaaleja. Tällaisien rakennuksien rahallista arvoa arvioitaessa yleinen 

lähtökohta on se, että kukin osa arvioidaan erikseen ja näiden osien yhteen 

laskettu kokonaismäärä määrittää rakennuksen arvon. (Pellikka ym. 2011, 

316.) 

Maatalouden tuotantoirtaimiston voidaan ryhmitellä kuuluvaksi lähes kaikki 

asiat, jotka kuuluvat tuotantorakennuksen toimintaan. Tuotantoirtaimistoon 

kuuluvat muut kuin omalla konevoimalla kulkevat ja kuljetettavat koneet ja 

kalustot. Lisäksi tuotantoirtaimistoon kuuluvat maatilan tuotteet, kasvava sa-

to, tarvikkeet, konevoimaiset laitteet ja tuotantoeläimet. (Pellikka ym. 2011, 

316.)    

Tuotantoeläinten perusvakuutuksena voidaan käytännössä pitää maatilan 

palovakuutusta. Palovakuutuksen lisäksi tuotantoeläimille on olemassa eri li-

sävakuutuksia. Näillä lisävakuutuksilla voidaan turvautua eläimen tapatur-

maiseen kuoleman tai sairaudesta johtuvaan välittömän lopettamisen aiheut-

tamaan rahanmenetykseen. Tuotantoeläinten vakuutus ei yleensä korvaa 

tuotannollisista syistä aiheutuvaa lopettamista. Eli jos eläimen kuolema ei ole 
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aiheutunut sairaudesta tai tapaturmasta, täytyy vahingon korvaamisen edelly-

tykseksi eläinlääkärin määrätä eläin hätäteurastettavaksi eläinrääkkäyksen 

välttämiseksi. (Rantala – Pentikäinen 2009, 444.) 

Tuotantoeläinten korvausperusteena käytetään jälleenhankinta-arvoa. Jäl-

leenhankinta-arvo voidaan määrittää käyttämällä eläimen käypää, elo-, 

myynti-, tai teurasarvoa. Teurasarvolla tarkoitetaan eläimen lihan arvoa. Ka-

tastrofivakuutuksen yhteydessä korvaus maksetaan vain silloin jos useita 

eläimiä vahingoittuu kappalemäärältään samanaikaisesti. Vahingoittumisen 

vähittäiskappalemäärä vaihtelee eläinlajin mukaisesti. (Pellikka ym. 2011, 

322.) 

Tuotannon keskeytyksen varalta on olemassa myös vakuutuksia. Tuotan-

nonkeskeytysvakuutus korvaa vahingot sen varalta, jos tuotanto keskeytyy 

vakuutuksesta korvattavan tapaturman takia. Keskeytysvakuutuksen korva-

usperusteena voi olla tilan puhdas tuotto tai jokin vakuutuskohteeseen sidottu 

osuus. Vakuutuskohteeseen sidottu osuus voi olla esimerkiksi kuusi prosent-

tia kuukaudessa navetan vakuutusmäärästä enintään kuuden kuukauden 

ajalta tai 24 prosenttia lypsykarjaan kuuluvan lehmän käyvästä arvosta. 

(Rantala – Pentikäinen 2009, 444.) 
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5 YRITYKSEN RAHOITUKSESTA 

 5.1 Yrityksen rahoituksen tarve 

Yrityksen perustamisessa, laajentamisessa tai tehostamisessa rahoituksen 

suunnittelu on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä. Rahoituksen suunnittelussa 

yrittäjät törmäävät yleensä moniin haastaviin kysymyksiin. Yleisimpiä kysy-

myksiä ovat ne, että selvitäänkö hankkeesta omilla varoilla? Löydetäänkö 

hankkeeseen yhteistyöhaluinen rahoittaja? Onko yrityksellä riittävästi va-

kuuskohteita haettavaan rahoitusmäärään verrattuna? Mistä löytyy edulli-

simmat rahoituslähteet? (Alakantti 2003, 66.) 

Tarpeet yrityksen rahoittamiselle syntyvät silloin kun yritystoiminnan luonne 

on sellainen, että tulot ja menot syntyvät eri aikaan suhteessa toisiinsa. Toi-

sin sanoen yrityksille syntyy rahoittamisen tarvetta niissä tilanteissa kun yri-

tystoiminnassa muodostuu menoja ennen niitä vastaavia tuloja. Rahoittami-

sen tarve ja merkitys kasvaa silloin mitä pitempi aikaväli yritystoiminnan 

tuloilla ja menoilla on. Alla on mainittu yleisimpiä yrityksen liiketoimintaan liit-

tyviä rahoitustarpeita. 

 Investointi tai yrityksen perustaminen 

 Käyttöpääoman tarve 

 Kannattamaton liiketoiminta 

 Ostovelkojen ja muiden rästierien hoito 

 Ennakoimattomat tilanteet (esimerkiksi omaisuuden hankinta tuhou-

tuneen tilalle). (Sutinen – Viklund 2004,121–122.) 

Maatilayrittämisessä yleisimpiä rahoitustarpeita ovat esimerkiksi rakentami-

nen, laajentaminen, maan hankinta tai jokin muu investointi liittyen yrityksen 

kehittämiseen. Lisäksi rahoitusta voidaan tarvita rehujen, siementen, lannoit-

teiden ja muiden tarvikkeiden hankintaan. Maatalousyrittäjät voivat anoa ra-

hoitusta myös liitännäiselinkeinon kehittämiseen tai omaan yksityistalouteen-

sa. (Linjakumpu 2014 b.) 
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5.2 Yrityksen rahoitusmuodot 

Maatilayrityksen rahoitus investointeja varten koostuu pääomarahoituksesta 

ja toiminnasta kertyvästä tulorahoituksesta. Pääomarahoituksen voi jakaa 

kahteen osaan, vieraaseen ja omaan pääomarahoitukseen. Omaa pääoma-

rahoitusta ovat esimerkiksi yrityksen omistajan erilaiset sijoitukset tai osak-

keiden hankinnat. (Kuisma – Kallio 2009, 101–102.) 

Vieras pääoma voidaan jakaa lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen velkaan. Ly-

hytaikaisella velalla tarkoitetaan sitä, että sen takaisinmaksuaika on alle vuo-

si. Lyhytaikaisia velkoja voivat olla esimerkiksi ostovelat ja alv-velat. Ne yri-

tyksen velat, joiden takaisinmaksuaika on yli vuosi, lukeutuvat pitkäaikaisiksi 

veloiksi. Vieraaksi rahoitukseksi voidaan luonnehtia myös erilaiset tuet ja 

avustukset. Tulorahoituksella tarkoitetaan päivittäisen yritystoiminnan seura-

uksena kertyviä voittoja, joita voidaan käyttää yrityksen rahoittamiseen. 

(Kuisma – Kallio 2009, 101–102.) 

Alla oleva kuvio kuvastaa yrityksen rahoitusvaihtoehtoja. Samalla siitä näkee 

mistä yrityksen kokonaisrahoitus muodostuu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 2. Yrityksen rahoitusmuodon vaihtoehtoja (mukaillen VirtuaaliAMK 2014.) 

 

 

 

YRITYKSEN KOKONAISRAHOITUS 

TULORAHOITUS PÄÄOMARAHOITUS 

OMA PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA 
 

- lyhytaikainen 

- pitkäaikainen 
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5.3 Vakuudet 

Rahoituksen saamiseen vaikuttaa nykypäivänä vahvasti yrityksen omaisuu-

den vakuusarvo. Mitä suurempi yrityksen omaisuuden vakuusarvo on, sitä 

paremmat mahdollisuudet sillä on saada rahoitusta vakuuksiaan vastaan. 

Mainitsemisen arvoinen asia on kuitenkin se, että lainanantaja määrittää aina 

rahoitettavan yrityksen omaisuuden vakuusarvon. Vakuusarvoon vaikuttaa 

vahvasti myös ajankohtainen markkinatilanne. (Holopainen 2012, 154.) 

Maatalousyrityksillä on nykypäivänä tarjolla rahoitusta vastaan reaalivakuuk-

sia. Reaalivakuuksia ovat muun muassa kiinteistökiinnitykset, kiinnitys vuok-

raoikeuteen, yrityskiinnitys, asunto-osakkeet, talletustodistukset ja arvopape-

rit. Lisäksi vakuuksina voidaan käyttää henkilötakausta tai valtion takausta 

korkotukilainalle. Vakuuksien käypä arvo määritellään varovaisen markkina-

arvon perusteella. Markkina-arvoa voi olla joissakin tapauksissa vaikea mää-

rittää, koska kauppoja ei juuri tehdä. Käyvän arvon määritykseen voidaan 

käyttää tuottoarvoa tietyin edellytyksin. Tuottoarvolla tarkoitetaan sitä, että 

investointi lisää tilan tuottoa sen verran, että investointi voidaan maksaa koh-

tuullisessa ajassa takaisin. (Linjakumpu 2014 b.) 

Alla olevassa taulukossa on esitetty eräitä maatalouden reaalivakuuksia. Re-

aalivakuuksien lisäksi taulukosta näkee mikä on reaalivakuuden prosentuaa-

linen arvo varovaisesta käyvästä arvosta. 

Taulukko 1. Reaalivakuuksien prosentuaalinen vakuusarvo varovaisesta käyvästä ar-
vosta (Linjakumpu 2014 a.) 

 

Reaalivakuus   Arvo (%) 

Pelto ja metsä   60  

Asuinrakennukset  70  

Tuotantorakennukset  60 

Vuokraoikeus   50  

Yrityskiinnitys   30  

Auto, traktori ym.  50  

Asunto-osake   70  

Talletus   100 

Joukkovelkakirja- laina  90 tai 60  

Osakkeet   60  
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5.4 Yrityksen rahoittamisen lähteitä 

Pankit ovat olleet kauan perinteisiä rahoituksen myöntäjiä suomalaisessa yri-

tystoiminnassa. Nykypäivänä rahoitusta voi kuitenkin saada monista eri koh-

teista. Muun muassa vakuutusyhtiöt ja erilaiset kauppaliikkeet ovat laajenta-

neet toimintaansa pankkitoimintojen ja rahoituksen osa-alueille. (Kuisma – 

Kallio 2009, 99.) 

Nykypäivänä yritykset voivat saada rahoitusta yritystoiminnan aloittamiseen 

tai kehittämiseen monista eri lähteistä. Ulkopuolista rahoitusta on mahdollista 

saada erilaisten pankkilainojen kautta, joita ovat käytännössä euromääräinen 

luotto tai luotollinen sekkitili. Muita lähteitä voivat olla vakuutusyhtiöiden sijoi-

tusluotot, rahoitusyhtiöiden tarjoamat rahoitusmuodot, erilaiset julkiset tuet 

sekä EU:n, että kansainvälisten rahoituslaitosten tarjoamat rahoitusvaihtoeh-

dot. (VirtuaaliAMK 2014.) 

Yrittäjän hakiessa ELY-keskukselta investointitukea, on hänen muistettava 

lähettää investointihakemus hakuaikojen puitteissa. Vuosittain hakuaikoja on 

neljä kappaletta. Vuoden 2014 hakuajat on esitetty alla. 

1. Ensimmäinen hakuaika 16.12.2013 – 31.4.2014 

2. Toinen hakuaika 17.2. – 28.3.2014 

3. Kolmas hakuaika 14.4. – 15.8.2014 

4. Neljäs hakuaika 1.9. – 17.10.2014  

(Maaseutuvirasto 2014.) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



    27 
 

  

6 HAASTATTELUT 

6.1 Haastattelujen toteuttaminen 

Tuotantorakennuksen jälleenrakentamisen toimintamallin hahmottamiseksi 

valikoin haastatteluihin asiantuntijoita, jotka työnsä puolesta ovat tekemisissä 

jälleenrakentamisen prosesseissa. Suoritin haastattelut kokonaisuudessaan 

kolmen asiantuntijan kanssa, jotka työskentelevät maatalouden vakuutuksi-

en, rahoittamisen ja yritysneuvonnan sektoreilla. 

Haastatteluihin valmistautumiseen kuului kysymyksien ennakkoon laatimi-

nen. Kysymykset pyrittiin esittämään siten, että ne antaisivat vastauksia työn 

kannalta oleellisimpiin kysymyksiin. Haastattelut suoritettiin keskustelemalla 

asiantuntijoiden kanssa käyttäen sanelulaitetta, jotta haastattelutilanne voitiin 

suorittaa mahdollisimman helposti ja vaivattomasti. Pyrkimyksensä oli ryhmit-

tää haastattelukysymykset jokaiselle haastateltavalle siten, että heidän vas-

tauksensa täydentäisivät toisiaan. Tavoitteena oli saada lineaarinen kuva uu-

delleen rakentamisen toimintamallin etenemisestä tulipalon syttymishetkestä 

uuden rakennuksen valmistumiseen asti. 

6.2 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

6.2.1 Rahoittaminen 

Maatilan tuotantorakennuksen tulipalon sattuessa ELY-keskus voi myöntää 

rahoitusta uuden tuotantorakennuksen rakentamiselle. Rahoituksen myön-

tämiseen liittyy kuitenkin ehto, jonka tulee täyttyä rahoituksen saamiseksi. 

Ehtona ja lähtökohtana on se, että tuotantolaitoksen on täytynyt olla palova-

kuutettu ja vakuutuksen on täytynyt olla voimassa ja kunnossa palon sytty-

mishetkellä. Vakuutuskorvaus on ensisijainen. Tämä tarkoittaa sitä, että va-

kuutukset ovat olleet kunnossa, suojeluohjeita on noudatettu ja palon 

syttymissyyksi on todettu onnettomuus. (Puominen 2014.) 

Kaksinkertaista rahoitusta ei voi saada uuden tuotantorakennuksen jälleen-

rakentamiselle. Kaksinkertaisella rahoituksella tarkoitetaan sellaista tilannet-

ta, jossa hankkeelle on saatu rahoitusta kahdesta eri lähteestä. Tällainen ti-

lanne voi ilmetä silloin kun jälleenrakentamiseen käytetään vakuutusyhtiöltä 
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saatavia vakuutuskorvauksia ja samanaikaisesti haetaan samaan rakennus-

hankkeeseen julkista rahoitusta tai tukea ELY-keskukselta. (Puominen 2014.) 

Tilanteessa, jossa vakuutuskorvaus ei riitä korvaamaan kuin tietyn osan tuo-

tantorakennuksen jälleenrakennuskorvauksia pätee sama lähtökohta ja ole-

tus. Uuden tuotantolaitoksen rakentamiseen ei voida saada kaksinkertaista 

rahoitusta kahdelta eri rahoittajalta. (Puominen 2014.) 

ELY-keskus voi rahoittaa rakentamista normaalisti silloin, jos tulipalosta ei ole 

saatu lainkaan korvauksia ja yrittäjä haluaa rakentaa uuden tuotantolaitok-

sen. Vakuuttamaton tuotantorakennus on kuitenkin hyvin harvinainen. Rahoi-

tuksen anominen, myöntäminen ja maksatus etenisivät tässä tapauksessa 

samalla tavalla kuin uuden ensimmäisen tuotantorakennuksen rakentami-

sessa. (Puominen 2014.) 

ELY-keskukselta voidaan hakea myös rahoitusta rakentamiseen, joka liittyy 

laajentamiseen tai tuotannon tehostamiseen. Yrittäjällä on siis mahdollisuus 

hakea rahoitusta laajennukseen tai tehostamiseen liittyvissä kustannuksissa 

tuotantorakennuksen jälleenrakentamisen yhteydessä.  (Puominen 2014.) 

Havainnollistavana esimerkkinä voidaan käyttää 20 eläinpaikan kokoista tuo-

tantorakennusta, joka tuhoutuu tulipalossa. Jälleenrakentamisen yhteydessä 

tuotantorakennus on tarkoitus laajentaa 40 parsipaikan kokoiseksi. Vakuu-

tuskorvauksilla on mahdollista rakennuttaa uusi vanhaa vastaava tuotantora-

kennus, joka käsittää 20 eläinpaikkaa. ELY-keskus voi myöntää rahoituksen 

lopuille 20 eläinpaikan kustannuksille. (Puominen 2014.) 

Eläinpaikkojen lisääntyessä on tarpeellista laajentaa myös tuotantolaitoksen 

muita tiloja. ELY-keskukselta voi saada rahoitusta myös lantalan, viljavaras-

tojen ja siilojen laajentamiseen tai rakentamiseen. Rahoituksen piiriin kuulu-

vat myös tuotannon tehostamiseen liittyvät investoinnit kuten lypsyjärjestel-

män päivitys sisältäen siihen liittyvät koneet ja laitteet. (Puominen 2014.) 

Nykyään rahoitustukilaissa on olemassa yksikkökokovaatimuksia. Esimerkik-

si lypsykarjataloudessa uuden rakennuksenrakentamiseen, peruskorjauksen 

tai laajennuksen ehtona on, että laajentamisen jälkeen parsipaikkoja on olta-

va tuotantorakennuksessa vähintään 30 kappaletta, jotta siihen voidaan saa-
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da rahoitusta. Tapauksessa, jossa tuotantolaitoksessa on ollut 30 parsipaik-

kaa tai enemmän ja sitä halutaan laajentaa jälleenrakentamisen yhteydessä, 

niin parsipaikkojen kapasiteetin täytyy nousta vähintään 25 prosenttia. 30 

eläinpaikan tuotantorakennuksessa 25 prosentin nousu tarkoittaisi sitä, että 

laajentamisen jälkeen laitoksessa tulisi olla vähintään 38 eläinpaikkaa. 

(Puominen 2014.) 

6.2.2 Rahoituksen määrä 

Saadakseen rahoitusta tuotantolaitoksen jälleenrakentamiseen, on jälleenra-

kennukseen hankittavan tuen oltava yli 5000 euroa. Tähän 5000 euroon si-

sältyy lainaan liittyvä tuki ja avustus. Rahoituksen saaminen ei ole esimerkik-

si mahdollista tapauksessa, jossa tilallinen haluaa jälleenrakentamisen 

yhteydessä investoida lisävarastoon, ellei siihen haetun tuen määrä ole yli 

5000 euroa. (Puominen 2014.) 

Rahoituksen enimmäismäärään liittyen on myös säännöksiä. Kolmen kalen-

terivuoden aikana saatava tuki voi olla enintään 500 000 euroa. Tämä aset-

taa laajentamisen suuruudelle rajoitteita. Esimerkiksi 30 eläinpaikkaisen tuo-

tantorakennuksen laajennuksessa 160 paikan lypsyrobottinavetaksi tulee 

tukikatto vastaan, koska kustannukset nousevat helposti 1-2 miljoonaan eu-

roon. ELY-keskus voi rahoittaa esimerkin mukaista hanketta, mutta enimmil-

lään vain 500 000 euroon asti. Loput rahoituksesta yrittäjän on etsittävä jos-

tain muualta. Alle 40-vuotiaalla maatalousyrittäjällä, joka on harjoittanut 

elinkeinoaan alle viisi vuotta, on mahdollisuus saada kymmenen prosentin li-

säys saamaansa avustuksen määrään. (Puominen 2014.) 

 6.2.3 Rahoituksen hakeminen 

Rahoitukseen liittyvissä asioissa helpoin tapa ottaa yhteyttä ELY-keskukseen 

on soittaa paikallisen ELY-keskuksen vaihteeseen ja kysyä sellaista henkilöä 

joka hoitaa maatalouden rahoitusasioita. Rahoituksen hakemiselle on ennalta 

määrätyt hakuajat. Rahoitusta hankkeisiin saadakseen on rahoitushakemus 

lähetettävä oman alueen ELY-keskukselle hakuajan puitteissa. Hakuajan 

päätyttyä on normaalisti noin kahden kuukauden mittainen päätöksien teke-

misaika, jolloin ELY-keskus tekee päätökset rahoitushakemusten hyväksymi-

seen liittyen. Päätöksien jälkeen alkaa uusi hakuaika ja sitä seuraa uusi pää-
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tösaika. Rahoituksien hakemiseen liittyviä hakuaikoja on yhteensä neljä kap-

paletta vuodessa. Hakuaikojen pituudet vaihtelet toisiinsa nähden jonkin ver-

ran.  (Puominen 2014.) 

Tapauksessa, jossa rahoitusta anotaan tulipalon jälkeiselle tuotantolaitoksen 

jälleenrakentamiselle, ei sovelleta hakuaikoja. Rahoitusanomuksen voi lähet-

tää ajasta riippumatta ELY-keskukselle. Päätökset rahoituksen myöntämises-

tä tehdään kuitenkin yhtäaikaisesti muiden hakemusten kanssa. ELY-

keskuksen rahoituksen myöntämisen ja maksatuksen prosessien ei pitäisi hi-

dastaa jälleenrakentamista. (Puominen 2014.) 

Tilanteessa, jossa tuotantorakennus on palanut, voidaan rahoitushakemus 

lähettää ELY-keskukselle vaikka heti palon jälkeisenä päivänä. Hakemuksen 

liitteeksi ELY-keskus vaatii kuitenkin rakennuksen piirustussuunnitelmat ja 

kustannusarviolaskelmat. Lisäksi rakennus- ja ympäristöluvan on oltava kun-

nossa, mutta ne voidaan lähettää jälkikäteen ELY-keskukselle jos niiden 

saaminen kestää pidemmän aikaa. Näiden liitteiden nojalla ELY-keskus voi 

tehdä päätöksen rahoituksen myöntämisestä. Jälleenrakentamisen saa aloit-

taa vasta kun päätös rahoituksen myöntämisestä on tehty. Maksatusta voi-

daan hakea jälleenrakentamiseen enintään viisi kertaa. (Puominen 2014.) 

6.2.4 Rahoituksen maksatus 

Rahoituksen maksaminen tapahtuu vaiheittain sen mukaisesti kun rakenta-

minen edistyy. Maksatus rahoituksen suhteen tapahtuu keskimäärin 2-4 vii-

kon kuluessa maksatushakemuksen jättämisestä. Ensimmäisen erän maksa-

tuksesta yrittäjä voi saada silloin kuin rakentaminen on kustannuksellisesti 

edennyt 20 prosenttia kokonaiskustannuksiin nähden. Viimeinen osa rahoi-

tuksesta voidaan nostaa kun tuotantorakennus on kokonaisuudessaan täysin 

valmis. Kunnan rakennustarkastaja varmistaa tuotantorakennuksen valmis-

tumisen, jolloin hän kirjoittaa todistuksen valmistumisesta ja lähettää sen 

ELY-keskukseen. Lopuksi ELY-keskus lähettää omat rakennus- ja maksa-

tusasiantuntijansa tarkastamaan tuotantorakennuksen valmiuden ja toiminta-

kelpoisuuden. (Puominen 2014.) 
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ELY-keskuksen rahoittamasta tuotantorakennuksen palamisesta tai tuhou-

tumisesta tulee viipymättä ilmoittaa ELY-keskukselle. ELY-keskus tarvitsee 

ilmoituksen sen takia, koska sen on tarkasteltava onko toiminta jatkunut vä-

hintään viisi vuotta viimeisen maksatuksen myöntämisestä. Jos viittä vuotta 

ei ole ehtinyt kulua ja yrittäjä päättää jostain syystä olla rakentamatta uutta 

tuotantorakennusta ja olla täten jatkamatta maatalousyrittämistä, on ELY-

keskuksen tarkasteltava ehtoja rahoituksen ja tuen takaisinperimisestä. 

(Puominen 2014.) 

ELY-keskus pyrkii tekemään paljon yhteistyötä ja konsultointia muiden viran-

omaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Näitä tahoja ovat esimerkiksi kunnan 

rakennustarkastajat, paloviranomaiset, kunnan maaseutuviranomaiset, pank-

kiryhmät ja neuvontajärjestöt. Pääsääntöisenä tavoitteena on pyrkiä saumat-

tomaan ja sujuvaan toimintaan. Palon kokenutta yrittäjää pyritään olla häirit-

semästä muissa kun välttämättömissä asioissa. Lähtökohtana myös on se, 

että maatalousyrittäjä ei saa hävitä tällaisessa tilanteessa, vaan hänellä on 

oltava mahdollisuus jatkaa elinkeinonsa harjoittamista. Hänelle on myös an-

nettava mahdollisuus laajentaa tai tehostaa toimintaansa hänen niin halutes-

saan. (Puominen 2014.) 

Puomisen oman kokemuksen mukaan yksiä suurimpia huolia palon kokenei-

den viljelijöiden keskuudessa on ollut vakuutuksien ajantasaisuus sekä tuli-

palon vaikutus tukien saatavuuteen tai mahdolliseen takaisinperintään. Tuli-

palo luonnehditaan äkilliseksi viljelijästä riippumattomaksi onnettomuudeksi, 

joka luo ylivoimaisen väliaikaisen esteen tuotannon jatkumiselle. Tulipalo ei 

lähtökohtaisesti vaikuta tukien saatavuuteen eikä tukien takaisinperimisestä 

ole pelkoa. (Puominen 2014.) 

6.2.5 Toimintamallin prosessien selvittämisen tarpeellisuus 

Puomisen mielestä jälleenrakentamisen toimintamallin prosessien selvitys on 

erittäin tärkeä ja ajankohtainen asia. Hänen mukaansa harva perehtyy näihin 

asioihin ja tulipalo itsessään vaikuttaa niin kaukaiselta ja mahdottomalta, että 

sen tapahtuman varalle ei välttämättä varauduta niin hyvin kuin voitaisiin. 
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Toimintamallin olemassaolo olisi hyvin tärkeää, sillä vahingon satuttua se oli-

si otettavissa käyttöön ja täten helpottaisi prosessien läpivientiä. Ennalta eh-

käisyyn on vastaavasti käytetty paljon suunnittelua, aikaa ja investointeja 

mutta olisi myös hyvä käyttää aikaa toimintamallin tekemiseen. ELY- keskus 

on hyvin kiinnostunut toimintamallista sillä se helpottaisi työskentelyä ja toisi 

joustavuutta ja saumattomuutta vahinkotilanteisiin. (Puominen 2014.) 

6.3 OP-Pohjola Rovaniemi  

6.3.1 Rahoituksen kohteet 

Lähtökohtaisesti pankki rahoittaa kaikkia yritystoimintaan liittyviä hankkeita. 

Hankkeet voivat liittyä rakentamiseen, maan hankintaan, yrityksen kehittämi-

seen tai käyttöpääoman hankintaan. Rahoitusta voidaan myöntää myös yrit-

täjän henkilökohtaisiin tarpeisiin kuten esimerkiksi talon rakentamiseen tai 

auton hankintaan. (Linjakumpu 2014 c.) 

Rahoituksen myöntämisen perusteina ovat sopivat rahoitusvälineet kuten 

esimerkiksi velkakirja, limiittiluotto tai kohdevakuudellinen rahoitus. Näiden 

rahoitusvälineiden käytön lähtökohtana on se, että investointi tuottaa maa-

seutuyritykselle lisää kassavirtaa ja sitä kautta voidaan varmistaa luottojen 

takaisinmaksukyky. (Linjakumpu 2014 c.) 

 6.3.2 Rahoituksen suunnitteluun vaikuttavat tekijät 

Investoinnin rahoituksen suunnittelun vaikuttaa vahvasti aikataulu, jonka on 

oltava realistinen. Rahoitukseen suunniteltu kustannusarvio sovitetaan aika-

taulun puitteiden sisälle. Rahoituksen saamiseen liittyy oleellisesti yrittäjän 

oman rahoitusosuuden eli pääoman määrä. Omaksi rahoitusosuudeksi ja 

pääomaksi yrittäjän näkökulmasta voidaan katsoa kuuluvan eläimet, koneet, 

kalusto, pellot ja maitokiintiöt. Oman rahoitusosuuden järjestäminen on tär-

keää, sillä se on yksi osatekijä joka määrittää rahoituksen hinnoittelun. (Lin-

jakumpu 2014 c.) 

Ennen investointia tapahtuneen tuotannon tulisi olla kannattavaa, jotta siitä 

kertyneellä ylijäämällä voidaan tehdä investointeja valmistelevia hankintoja ja 

kerätä omaa pääomaa. Ilman merkittäviä investointejakin, tuotannon tulisi ai-

na olla niin kannattavaa, että kassavirralla voitaisiin rahoittaa osa korvausin-

vestoinneista. (Linjakumpu 2014 c.) 
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Investoinnin kannattavuuden arviointi on rahoituksen suunnittelussa myös 

tärkeää. Investoinnin on oltava kannattava rahoitussuunnittelun, kustannus-

suunnittelun ja tulevan tuotannon näkökulmasta. Toinen tärkeä osatekijä 

suunnittelussa on investoinnin takaisinmaksuaika. Investointi voidaan saada 

kannattavan oloiseksi määrittelemällä sille pitkän takaisinmaksuajan. Pitkien 

takaisinmaksuaikojen kanssa kannattaa ottaa huomioon se, että ne eivät pit-

källä aikatähtäimellä ole edullisia niin yrittäjän kuin rahoittajankaan näkökul-

masta. (Linjakumpu 2014 c.) 

Yritystoimintaan liittyvät markkinanäkymät vaikuttavat vahvasti suunnitteilla 

olevan investoinnin kannattavuuteen. Markkinanäkymät ovat kannattavuuden 

mittareina aina haastavia niiden ennalta arvattomuutensa vuoksi. Niiden ar-

viointiin liittyy hinta- ja markkinariskejä, jotka tulee arvioida saatavissa olevan 

informaation avulla. (Linjakumpu 2014 c.) 

Kannattavuuteen vaikuttaa myös tukipolitiikan näkymät sekä kustannusra-

kenteiden määrä suhteessa tuottoihin. Yleinen korkotaso voi vaikuttaa rahoi-

tuskuluihin ja poistojen suunnitteluun, mikä vaikuttaa suoraan kannattavuu-

teen. Korkoihin liittyvää riskiä voidaan suojata erilaisilla korkojohdannaisilla. 

Tällä tavalla riskitekijä on ennakoitavissa ennusteen ja budjetin tekemisen 

kannalta. Lähtökohtaisesti tilan maksuvalmius tulisi säilyä ennen investointia, 

investoinnin aikana ja sen jälkeen. (Linjakumpu 2014 c.) 

Rahoittaja arvioi myös yrittäjän valmiuksia, ammattitaitoa ja ominaisuuksia 

arvioidessaan rahoituskriteereiden täyttymistä. Yrittäjällä on oltava taloudelli-

set ja tuotannolliset lähtökohdat kunnossa ennen investointia ja hänellä on ol-

tava selkeä suunnitelma ja tavoite yritystoiminnassaan. Muita tarkasteltavia 

valmiuksia ovat yrittäjän koulutus yritystoimintaan nähden ja hänen näkemys 

omasta toiminnastaan. (Linjakumpu 2014 c.) 

Rahoituksen järjestämiseen liittyvät vakuudet määräytyvät rahoitustarpeen, 

luottotyypin ja takaisinmaksuajan mukaan. Maatiloilla on tarjolla nykypäivänä 

reaalivakuuksia rahoituksen järjestämiseksi. Reaalivakuuksilla tarkoitetaan 

maatila- ja metsäkiinteistöjä sisältäen tuotantorakennukset, tuotantoa tukevat 

rakennukset sekä yrittäjien asuinrakennukset. Tänä päivänä lisävakuutena 

voidaan käyttää myös yrityskiinnitystä joka lukeutuu yrityskiinnityksen piiriin.  
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Yrityskiinnityskelpoisella omaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi koneita ja ka-

lustoa, eläimiä ja tilan maitokiintiötä eli vaihto-omaisuutta. Vakuudet koostu-

vat tässä tapauksessa siis aineettomista ja aineellisista irtainomaisuuksista. 

Valtion takaus on myös yksi lisävakuuden käyttökeino investointeihin liittyvis-

sä hankkeissa. (Linjakumpu 2014 c.) 

6.3.3 Maksuvalmiuden kehittymisen arvioiminen 

Maksuvalmiuden arvioinnissa käytetään apuna likwi- laskelmia tai muita vas-

taavia laskelmia. Näitä laskelmia voidaan tilata esimerkiksi ProAgrialta tai jol-

tain muulta asiantuntijataholta. Periaatteena on se, että laskelmia tulee arvi-

oida aina kriittisestä näkökulmasta. Näin laskelma saadaan vastaamaan 

enemmän todellisuutta. Yrittäjän on heikkoinakin aikoina selvittävä ja hyvinä 

aikoina rahaa voi säästyä niin sanotuksi taloudelliseksi puskuriksi. Maksu-

valmius ja kannattavuuslaskelman ensisijainen tarkoitus on siis osoittaa ra-

hoittajille ja yrittäjälle itselleen, että rahoitettava hanke on realistinen ja toteu-

tuskelpoinen. (Linjakumpu 2014 c.) 

Tilan varallisuusasemaa arvioidaan tutkimalla investoinnin velkoja suhteessa 

omaisuuden arvoon. Tilan varallisuusasema on parempi, mitä enemmän sillä 

on omaa pääomaa suhteessa lainattuun pääomaan. Hyvä varallisuusasema 

tarkoittaa hyvää maksukykyä ja puskuria heikkoihin tilikausiin, jolloin tilan va-

kavaraisuus on myös syytä pitää hyvässä kunnossa. (Linjakumpu 2014 c.) 

6.3.4 Vakuuksien arvon arvioiminen 

Maatilan kiinteää omaisuutta arvioidaan käyvän arvon periaatteella. Tuotan-

torakennuksen käypää arvoa arvioidessa huomiota kiinnitetään sen jälleen-

rakennuskustannuksiin. Jälleenrakennuskustannukset muodostavat käyvän 

arvon menetelmässä rakennuksen arvon. Tässä ei oteta huomioon jälki-

markkinoiden osto- tai maksukykyä. Arvonmääritysperusteena voi olla myös 

niin sanottu tuottoarvo. Tuottoarvolla tarkoitetaan investoinnin kautta tulevaa 

tuotannonlisäystä, jonka avulla investointi voidaan maksaa takaisin kohtuulli-

sessa laina-ajassa. Investointi tulisi pystyä kuolettamaan kymmenessä vuo-

dessa, mutta usein laina-aika on jonkin verran pidempi kuin kyse on tuotanto-

rakennuksista. (Linjakumpu 2014 c.) 
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Koneiden arvo määritellään menojäännösarvosta tai varovaisesta käyvästä 

arvosta. Kiinteän omaisuuden arvioinnissa on tärkeää kiinnittää huomiota 

tuottoarvon näkökulmaan. On mietittävä kuinka suuren prosentuaalisen tuo-

ton investointi tuo vuosittain kaikkien kuluerien vähennyksien jälkeen. Omai-

suutta arvioidessa menojäännösarvon pohjalta, on tehtävä poisto-oikaisut ja 

huomioitava tasausvaraukset. (Linjakumpu 2014 c.) 

Koneiden käypää arvoa arvioidessa tilallinen voi käyttää ulkopuolista riippu-

matonta asiantuntijaa. Sopiva asiantuntija koneiden arvon määrittämiseen voi 

olla esimerkiksi konekauppias. Eläinten käypä arvo määritellään teurasarvon 

tai verotusperusteiden perusteella. Vaikka tilalla olisi niin sanottua laskennal-

lista vakuusvajetta, niin se ei silti ole este rahoituksen saamiselle. Rahoitusta 

voidaan järjestää, mutta vakuusvaje vaikuttaa silloin rahoituksen hinnoitte-

luun. Vakuusvajeella tarkoitetaan sitä, että tilalla ei ole tarpeeksi vakuuksia 

suhteessa haettavan rahoituksen määrään. (Linjakumpu 2014 c.) 

6.3.5 Rahoituksen hakeminen tuotantorakennuksen jälleenrakentamiseen 

Tulipalossa tuhoutuneen tuotantorakennuksen jälleenrakentamiseen haettu 

rahoitus koostuu käytännössä korkotukilainan, normaalin pankkilainan ja ra-

hoitusyhtiön rahoituksen yhdistelmästä. Tätä rahoitusta voidaan hakea sille 

osalle jälleenrakentamisen kustannuksia, joita vakuutusyhtiön vakuutuskor-

vaukset eivät riitä kustantamaan. Pankki voi myöntää rahoitusta myös tilan-

teessa, jossa vakuutuskorvaukset riittävät kaikkiin kustannuksiin uuden tuo-

tantorakennuksen uudelleen rakentamisessa. Rahoitus täytyy tässä 

tapauksessa kohdistaa tuotantorakennuksen laajentamiseen tai tehostami-

seen. (Linjakumpu 2014 c.) 

Vakuuksien riittävyyttä voidaan havainnollistaa esimerkillä. Tuhoutuneen tuo-

tantorakennuksen tilalle rakennettavan rakennuksen kustannukset ovat 

500 000 euroa. Vakuutuskorvaukset riittävät kustantamaan vain 400 000 eu-

roa kokonaiskustannuksista. Yrittäjä voi hakea lopulle sadan tuhannen euron 

kustannuksille pankista rahoitusta. Tuotantorakennusta voidaan tässä tapa-

uksessa käyttää osana vakuuksia, koska sen käypä arvo laskennallisesti on 

valmiina 500 000 euroa ja sen vakuusarvo riittää kattamaan sadan tuhannen 

euron rahoituksen. (Linjakumpu 2014 c.) 
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Useissa tapauksissa yrittäjä tarvitsee myös käyttöpääoman rahoitusta. Käyt-

töpääoman rahoituksen hakeminen kannattaa ottaa huomioon rakennusta 

varten otettavan rahoituksen kanssa. Pitkällä aikatähtäimellä voi olla järkevää 

neuvotella rahoitusta hieman enemmän kuin on suunniteltu. Tämä on tärkeää 

sen vuoksi, että vakuudet voidaan suunnitella valmiiksi mahdollisen lisärahoi-

tustarpeen varalta sekä myös varautua mahdollisiin kustannusarvion ylityk-

siin. Käyttöpääoman lisääntynyt tarve voi olla hyvin mahdollista jälleenraken-

tamisen yhteydessä. Keskeytysvakuutus voi nousta merkittäväksi, sillä siitä 

saatavia korvauksia voidaan osin käyttää käyttöomaisuuden hankintaan. 

Näin pääomarahoitusta ei välttämättä tarvita niin paljon. (Linjakumpu 2014 c.) 

6.3.6 Rahoituksen maksatus 

Lainat ja avustukset ovat yrittäjän nostettavissa sitä mukaan kun rakennus-

hanke etenee. Käytännössä yrittäjä toimittaa rahoittajalle rakentamiseen liit-

tyviä kuitteja. Rakentamisen alussa menetellään niin, että rahoittaja neuvotte-

lee asiakkaan kanssa korkotukilainan kokoisen lainan. Korkotukilainan 

päätöksen tultua voimaan asiakas voi käyttää neuvottelemaansa lainaa 

hankkeen käynnistämiseen ja kustantamiseen. Rakennushankkeen edettyä 

kustannuksellisesti 20 prosenttia voi yrittäjä hakea korkotukilainan maksatus-

ta ELY-keskukselta. ELY-keskuksen hyväksyttyä ja maksettua korkotukilai-

nan hakemuksen yrittäjälle, voi hän maksaa sillä takaisin rahoituslaitokselta 

alussa otettua lainaa. (Linjakumpu 2014 c.) 

Tulipalo on odottamaton ja äkillinen tapahtuma, joka ei ole yrittäjästä riippu-

vainen. Tällaisissa tilanteissa rahoittajan lähtökohtana on toimia mahdolli-

simman ammattitaitoisesti ja samalla pyrkiä ottamaan yrittäjään yhteyttä 

mahdollisimman nopeasti. Yhteyden otossa pyritään ottamaan huomioon yrit-

täjän henkinen ja fyysinen jaksaminen. (Linjakumpu 2014 c.) 

Rahoittaja odottaa vakuutusyhtiön päätöstä, jolloin varmistuu mihin kaikkeen 

vakuutuskorvaukset riittävät. Katastrofitilanteissa rahoittaja pyrkii suhtautu-

maan tilanteeseen varovasti ja painottamaan sitä, että asiat tulevat järjestäy-

tymään ajan kanssa. Pyrkimyksenä on olla tuottamatta tarpeetonta stressiä 

yrittäjälle. Rahoittaja kunnioittaa asiakassuhteitaan, mutta vakuuksien haltija-
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na sen on myös tarkasteltava omaa asemaansa tällaisissa tilanteissa. (Linja-

kumpu 2014 c.) 

Katastrofitilanteissa lähdetään siitä ajatuksesta, että yrittäjä on itse pitänyt 

huolen tarvittavista vakuutuksista, niiden kattavuudesta sekä niiden voimas-

saolosta onnettomuuden tapahtumahetkellä. Lähtökohtaisena ajatuksena on 

myös se, että tarvittavat tarkastukset on suoritettu ja suojeluohjeita on nouda-

tettu vakuutuksien sopimusehtojen mukaisesti. (Linjakumpu 2014 c.) 

Toimenpiteiden ja prosessien edettyä tarpeeksi, rahoittaja sopii yhdessä yrit-

täjän ja vakuutusyhtiön kanssa vastuista ja lainoista liittyen palaneeseen tuo-

tantorakennukseen. Yksi sovittavista toimenpiteistä voi olla se, aiotaanko va-

kuutuskorvauksista saatavilla rahoilla maksaa mahdollisesti jäljellä olevia 

lainoja pois. Lainojen maksun jälkeen voidaan tarkastella jääkö korvauksista 

jäljelle rahaa uuden tuotantorakennuksen jälleenrakentamiseen. Päätös ra-

kentaa täysin uusi tuotantorakennus on hyvin mahdollinen, koska rakennuk-

sen valmistuttua se voi toimia rahoituslaitokselle uutena vakuutena. (Linja-

kumpu 2014 c.) 

Haastattelun päätteeksi kävi ilmi, että jälleenrakentamisen mallin selvittämi-

nen on tarpeellista. Ei voi varmasti tietää, onko kyseistä mallia vielä olemas-

sa, jota voisi ottaa käyttöön tällaisissa tilanteissa. (Linjakumpu 2014. c) 

6.4 ProAgria Lappi 

6.4.1 ProAgrian palvelut 

ProAgria toimii yhteistyössä entisen salaojakeskuksen kanssa, joka kantaa 

nykyään nimeä Maveplan. Maveplanilta löytyy asiantuntemusta ja neuvontaa 

liittyen uuden tuotantorakennuksen kustannusarviolaskelmaan. (Alamikkoter-

vo 2014.) 

Jälleenrakentamista varten ProAgria tarjoaa palveluja talouslaskelmien te-

kemiseen. Talouslaskelmien ohella on mahdollista tehdä samalla uusi elin-

keinosuunnitelma. Elinkeinosuunnitelma täydentää talouslaskelmaa ja siinä 

on kerrottu sanallisesti laskelmien merkitys ja mitä niistä voidaan päätellä. 

ProAgrialta voi sopimuksesta riippuen hakea apua myös rakennetukihake-

muksen hakemiseen liittyvissä asioissa. Sovittaessa ProAgria voi hakea ja 
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täyttää sen tilallisen puolesta. Hakemuksen lähettäminen ELY-keskukseen 

on myös mahdollista. (Alamikkotervo 2014.) 

6.4.2 Toiminnan tehostaminen ja laajentaminen 

ProAgria tarjoaa asiantuntevaa neuvontapalvelua jälleenrakentamisen yhtey-

dessä tapahtuvaan toiminnan laajentamiseen ja tehostamiseen. Avustusta 

löytyy myös samassa mittakaavassa pysymiseen, jos asiakas niin haluaa. 

Neuvontapalvelua löytyy muun muassa tuotannon suunnitteluun. FABA:lta 

voidaan hakea palvelua eläintenhankintaan, joka liittyy olennaisesti tuotan-

non suunnitteluun. Neuvontaa löytyy myös siihen miten tuotannosta saadaan 

paras mahdollinen tulos. Kasvituotannon osa-alueella neuvontaa löytyy pelto-

jen käytön suunnitteluun, vuotuisten viljelysuunnitelmien tekoon, karjasuun-

nitteluun ja rehun korjausketjuun liittyvissä asioissa. (Alamikkotervo 2014.) 

ProAgria tarjoaa neuvontapalveluja myös toiminnan kehittämiseen. Toimin-

nan kehittämisessä kaikki palvelut nivoutuvat yhteen jolloin pystytään hallit-

semaan yrittämisen kokonaiskuvaa. Toiminnan kehittämisessä on tarkoituk-

sena saada aikaan järkevä kokonaisuus, jossa kaikki osatekijät kuten 

peltojen ja eläinten määrä ovat tasapainossa. Lisäksi pyritään siihen että ko-

neet, laitteet ja rakennukset ovat mitoitettu palvelemaan parhaalla mahdolli-

sella tavalla tuotantoa. (Alamikkotervo 2014.) 

ProAgrialla on myös koneistuksen suunnitteluun liittyvää asiantuntemusta. 

Neuvoa voi kysyä muun muassa koneiden kapasiteetista. Pohdittavan arvoi-

nen asia on myös se onko konetöiden ostaminen urakoitsijalta varteenotetta-

va vaihtoehto sen sijaan, että tilallinen hankkii itse kaikki tarvittavat koneet. 

(Alamikkotervo 2014.) 

6.4.3 Rahoittaminen ja rakentaminen 

ProAgria neuvoo yrittäjää tarvittaessa myös rahoittamiseen liittyvissä asiois-

sa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tilalliselle neuvotaan mistä kaikkialta 

rahoitusta on mahdollista hakea. Tärkeää on myös painottaa kilpailuttamisen 

merkitystä. Tarkasteltava asia on myös tilan maksuvalmiustilanne. Yleisenä 

neuvoa on vielä se, että rahoitusta haettaessa kannattaa olla mahdollisim-

man aikaisin liikkeellä. (Alamikkotervo 2014.) 
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ProAgria voi neuvoa mitä lupia tulee hakea liittyen rakentamiseen, mutta itse 

luvan hakeminen on viljelijän ja rakennussuunnittelijan välinen toimenpide. 

Ympäristöluvan tulisi olla ProAgrian mukaan ensimmäinen lupahakemus joka 

laitetaan vireille, kun kyse on rakentamisesta tai laajentamisesta. ProAgria 

voi sopimuksen mukaan neuvoa ympäristöluvan hakemiseen liittyvissä toi-

menpiteissä. (Alamikkotervo 2014.) 

6.4.4 Neuvonta ja suunnittelu 

ProAgria korostaa, että laskelmat liittyen rakentamiseen, laajentamiseen ja 

tuotantoon on saatava valmiiksi ennen kuin aletaan hakea mitään lupia ra-

kentamiseen. Suunnittelun ja laskelmien perusteella on helpompi päätellä 

onko toteutettava hanke mahdollinen. Laajentaessa on otettava huomioon 

onko peltojen kapasiteetti, työvoiman määrä ja koneistus riittävällä tasolla. 

Lisäksi laajentamisen jälkeen on pohdittava myös mahdollisia urakoitsijoiden 

palkkaamista eri työtoimenkuviin. Yrittäjän on oltava myös tietoinen siitä mitä 

kaikkea tehostunut toiminta vaatii häneltä itseltään. (Alamikkotervo 2014.) 

Kustannusarviolaskelman tekemiseen voi mennä jopa viikko riippuen inves-

toinnin laajuudesta. Rakennuttaja kuten Maveplan tekee kustannusarviolas-

kelman. Talouslaskelmien tekemiseen voi mennä 3-4 päivää, jonka lisäksi 

niitä joudutaan vielä tarkentamaan prosessien edetessä. Laskelmien tekoa 

helpottaa merkittävästi jos ProAgrialla on käytettävissä tilan tiedot ja kirjanpi-

to edellisiltä vuosilta. Tilallinen saa helpoiten yhteyden ProAgrian asiantunti-

joihin soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. ProAgrian nettisivuilla on myös 

selkeät yhteistiedot, joiden kautta voidaan ottaa yhteyttä. (Alamikkotervo 

2014.) 

6.4.5 Neuvontatilanteeseen valmistautuminen 

ProAgrialla voi olla jo tilallisen tietoja kuten laskelmia, viljelysuunnitelmia ja 

vuotuisia kirjanpitoja, jos tilallinen on ennestään ProAgrian asiakas. Näiden 

tietojen lisäksi suunnittelun avuksi tarvitaan myös tulevat eläinmäärät ja 

mahdolliset tiedot peltoraivauksista, vuokrauksista tai ostoista. (Alamikkoter-

vo 2014.) 
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Laajennukseen liittyvät tekijät lisätään elinkeinosuunnitelmaan ja rakennetu-

kihakemuksen liitteeksi. Kaikki laajennukseen liittyvät tekijät näkyvät elinkei-

nosuunnitelmassa ja tarvittavalta osin myös laskelmissa. (Alamikkotervo 

2014.) 

6.4.6 ProAgrian yhteistyökumppanit 

ELY-keskukselta voidaan kysyä neuvoja tai tulkintoja tukiin, investointeihin ja 

rahoituksiin liittyvissä asioissa. ProAgria tekee yhteistyötä myös kunnan 

maaseutuviranomaisten kanssa. ProAgria voi viljelijän suostumuksella hakea 

tietoja maataloustukiin liittyvissä asioissa. Pankin kanssa ProAgria voi kes-

kustella yleisellä tasolla rahoituksesta, kuten korkokantojen kehityksestä tai 

optimaalisista investointilaajuuksista. ProAgria voi keskustella näistä asioista 

aina vain asiakkaan luvalla. Asiakas tekee aina lopulliset lainapäätökset. 

(Alamikkotervo 2014.) 

Faban kautta tilallinen voi hoitaa tilalleen eläimiä, mutta ProAgriallakin on 

olemassa aiheeseen liittyvää palvelua. ProAgria voi toimia tilojen välisenä yh-

tyishenkilönä, jolloin se voi neuvoa mistä on mahdollista ostaa eläimiä tai 

mistä on vapautumassa eläimiä myyntiin. (Alamikkotervo 2014.) 

ProAgria pyrkii olemaan rakennusprosessien taloudellisessa hallinnassa mu-

kana. Rakentamisen edistyessä voidaan tutkia pitääkö kustannusarviot tai ta-

louslaskelmat paikkansa ja onko lisälainan tarvetta olemassa. ProAgrian mie-

lestä jälleenrakentamisen toimintamallin selvitys on tarpeellista. 

(Alamikkotervo 2014.) 

6.5 Haastattelujen analysointi 

6.5.1 Haastattelujen onnistuminen 
 

Haastateltavia asiantuntijoita ei saatu niin paljon kuin tämän opinnäytetyön 

tavoite olisi vaatinut. Tavoitteena oli tarkoitus pystyä muodostamaan tuotan-

torakennuksen jälleenrakentamisen toimintamalli. Toimintamallia ajatellen 

tärkeitä asiakokonaisuuksia olivat olleet kriisiapu, vakuutusyhtiön prosessit, 

rahoitus, lupamenettelyt, neuvonta ja rakennuttaminen. Jokaista asiakoko-

naisuutta varten olisi ollut tarpeellista haastatella vähintään yhtä asiantunti-

jaa. Tässä opinnäytetyössä haastateltiin kolmea asiantuntijaa, jotka työsken-
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telivät maatalouden rahoituksen ja neuvonnan sektoreilla. Kaikkia asiakoko-

naisuuksia ei tässä työssä pystytty käsittelemään aika- ja resurssipulan takia, 

mikä on hyvin valitettavaa. 

Kolme suoritettua haastattelua antoivat paljon tietoa toimintamallia muodos-

tamista ajatellen. Haastattelujen pohjalta saatiin paljon tietoa jälleenraken-

nuksen hankkeen rahoituksesta. Rahoituksen lisäksi neuvontaorganisaation 

haastattelu antoi uuden ulottuvuuden jälleenrakentamisen toimintamallille. 

Haastattelujen perusteella pystyi toteamaan, että neuvontapalveluilla voi olla 

hyvin suuri merkitys jälleenrakentamisen etenemiseen. 

6.5.2 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijan haastattelu avasi hyvin paljon rahoituk-

sen hakuprosessia. Haastattelun tuloksena saatiin selville hyödyllisiä tietoja 

toimintamallia ajatellen. Tärkeitä tietoja viljelijän näkökulmasta olivat rahoi-

tuksen saamisen ehdot, rahoituksen enimmäis- ja minimimäärät sekä tieto 

miten rahoitusta haetaan. Merkittävää tietoa oli myös se, mihin tarkoituksiin 

rahoitusta on mahdollista hakea ja miten rahoituksen maksatus tapahtuu käy-

tännössä. 

Haastattelussa painotettiin myös jälleenrakentamisen prosessin luonnetta. 

Se on viljelijälle raskas ja stressaava kokemus. Rahoitusasiantuntija korosti, 

ettei viljelijää häiritä kuin välttämättömissä asioissa liittyen rahoituksen pro-

sesseihin. Katastrofitilanteissa on aina pyrittävä toimimaan ammattitaitoisesti 

ja hienotunteisesti. Kannustava lähtökohta ELY-keskuksen rahoituksen luon-

teessa on se, että siinä pyritään aina antamaan viljelijälle mahdollisuudet jat-

kaa elinkeinoaan hänen niin halutessaan. 

6.5.3 OP-Pohjola Rovaniemi 

Oli hyvin mielenkiintoista saada tietoa myös jälleenrakentamisen rahoitukses-

ta pankin näkökulmasta. Haastattelun tuloksena saatiin hyödyllistä tietoa ra-

hoituksen hakemisesta, rahoituksen myöntämisperusteista ja maksuvalmiu-

den merkityksestä suhteessa rahoituksen määrään. Kiintoisaa oli myös 

saada tietää pankin arvonmääritysperusteet maatilan reaalivakuuksista. Va-

kuudet ovat merkittävä osatekijä rahoituksen saamisessa yhdessä oman 

pääoman, investoinnin kannattavuuden ja maksuvalmiuden kanssa. Käytän-
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nön kannalta arvokasta tietoa oli myös saada tietää miten rahoituksen mak-

satus tapahtuu. 

Pankki on samoilla linjoilla ELY-keskuksen kanssa siitä mitä tulee jälleenra-

kennusprosessin luonteeseen. Pankki luonnehtii sitä ennalta arvaamatto-

maksi ja viljelijästä riippumattomaksi tapahtumaksi, johon pitää suhtautua va-

rovaisesti ja ammattitaitoisesti. Pankki kunnioittaa asiakassuhteitaan ja pyrkii 

olemaan aiheuttamatta tarpeetonta stressiä jo valmiiksi henkisesti haasta-

vassa tilanteessa. Vakuuksien haltijana pankin on kuitenkin tarkasteltava 

omaa asemaansa tällaisissa tilanteissa. 

6.5.4 ProAgria Lappi 

ProAgrian haastattelussa merkittävintä oli todeta se, että tuotantorakennuk-

sen jälleenrakentamisen prosessiin on tarjolla kiitettävästi neuvontapalveluja. 

ProAgrialta on mahdollisuus ostaa neuvontapalveluja liittyen hankkeen talo-

uslaskelmiin ja tuotannon tehostamiseen. Erikseen on myös mahdollista pyy-

tää neuvoa rahoituksen ja rakennuttamisen kilpailuttamisessa. ProAgrialta 

löytyy asiantuntemusta myös lupien ja lomakkeiden hakemista ja täytöstä liit-

tyen jälleenrakentamiseen. 

Haastattelun jälkeen tuli vaikutelma, ProAgrialla on hyvin asiantuntevaa pal-

velua moniin erilaisiin maatalouden osa-alueisiin. Jälleenrakentamisen näkö-

kulmasta ProAgriaan on turvallista kääntyä, jos haluaa asiantuntevaa neu-

vontaa ja palvelua rakentamiseen liittyen. 

6.5.5 Haastatteluaineistot jälleenrakentamisen toimintamallin pohjana 

Haastattelujen lisäksi tämän työn tarkoituksena oli pyrkimys muodostaa 

haastattelujen pohjalta jälleenrakentamisen toimintamalli. Haastatteluvasta-

uksien perusteella onnistuin luonnostamaan neljä erilaista prosessikuviota, 

jotka on jaettu omiin teemoihinsa. Yhden kaiken kattavan toimintamallin kuvi-

on luominen osoittautui erittäin haastavaksi prosessien suurten määrien ja 

niiden monimutkaisuuden vuoksi. Sen vuoksi päädyin jakamaan toimintamal-

lin kuvion neljään eri kokonaisuuteen. 
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Ensimmäisessä kuviossa on hahmotettu jälleenrakentamisen toimintamalli 

yleisellä tasolla. Kuviossa on esitetty karkeasti jälleenrakentamisen prosessi-

en vaiheet ja järjestys.  

Toisessa kuviossa on esitetty rahoituksen hakemisen prosessi ELY-

keskukselta. Tämä kuvio pystyttiin hahmottamaan kohtalaisen tarkasti ja sen 

tarkoituksena on antaa kokonaiskuva yrittäjälle rahoituksen hakemisen pro-

sessista.  

Kolmas kuvio kuvaa rahoituksen hakemista pankilta tai joltain muulta rahoi-

tuslaitokselta. Tämän kuvion osalta onnistuttiin hahmottamaan rahoituksen 

hakemisen kohteita, siihen liittyviä vaatimuksia ja vakuuksien merkitystä. 

Neljäs kuvio kuvaa rahoituksen suunnittelun prosesseja. Kuvio havainnollis-

taa suunnittelun, tuotannon tehostamisen ja lupa-asiamenettelyjen vaiheita 

ennen rahoituksen hakemista jälleenrakentamista varten. 

Nämä kuviot on työstetty käyttäen hyväksi vain tämän opinnäytetyön asian-

tuntijahaastatteluja. Kuviot ja haastattelukysymykset sijaitsevat tämän opin-

näytetyön liitteissä. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tuotantorakennuksen tulipalo voi olla erittäin raskas kokemus maatalousyrit-

täjille. Traumaattinen kriisi voi koetella ihmistä henkisesti ja fyysisesti monella 

eri tavalla riippuen kriisin luonteesta ja henkilön henkisistä valmiuksista. Tuli-

palon sattuessa tulisi ymmärtää kuinka vakavaa vahinkoa se voi tehdä ihmi-

sen henkiselle hyvinvoinnille. Täten traumaattisen kriisin kokenutta henkilöä 

osattaisiin käsitellä oikein ja hänelle voitaisiin tarjota parasta mahdollista 

apua. 

  
Vakuuttaminen on erittäin tärkeä osatekijä maatilan riskienhallinnassa. Yrittä-

jän on pohdittava tarkasti erilaisia vaihtoehtoja vakuutuksien välillä. Vakuut-

tamiseen vaikuttaa paljon vakuutettavan riskin todennäköisyys, sekä vakuu-

tusmaksujen suuruus verrattuna riskin toteutumismahdollisuuteen. Yrittäjän 

on tehtävä tietoisia päätöksiä riskin pitämisestä itsellään, sillä kaikkia riskejä 

ei kannata eikä voikaan vakuuttaa. Vakuutusmaksut voivat helposti kasvaa 

liian suureksi kulueräksi yrityksen liiketoiminnassa. Oikea ja viisas tasapai-

nottelu riskin pitämisen ja vakuuttamisen välillä antaa yritykselle lähtökohdat 

toipua toteutuvasta riskistä. Lisäksi vakuutusmaksut on mahdollista pitää 

kohtuullisina 

Vakuutuksien ajantasaisuuteen on syytä kiinnittää tarkkaa huomiota. Pereh-

tyminen oman yrityksen vakuutuksiin ja niiden ehtoihin helpottaa merkittäväs-

ti yrittäjän toimintaa katastrofitilanteessa. Pienillä teoilla ja toimenpiteillä voi 

olla suuri vaikutus kun kyse on yrittäjän ja yrityksen toipumisesta ja uudelleen 

järjestäytymisestä. 

Rahoitus on erittäin merkittävä osa maatalousyrityksen normaalia toimintaa 

ja sen merkitys korostuu entisestään kun on kyse jälleenrakentamisesta. Po-

sitiivista oli huomata se, että vaikka maatilallinen menettäisi tuotantoraken-

nuksensa tulipalossa, niin se ei ole ylitsepääsemätön este yritystoiminnan 

jatkamiselle. Pankit ja rahoituslaitokset tulevat tällaisissa tilanteissa hyvin 

vastaan ja uuden rahoituksen myöntäminen on hyvin mahdollista. Yrittäjän 

motivaatiolla on tässä tilanteessa suuri merkitys. On tärkeää osoittaa rahoit-

tajille yritteliäisyyttä, määrätietoisuutta ja uskoa omaan yritystoimintaan. 
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Tuotantorakennuksen jälleenrakentamisen prosessien selvitys on hyvin 

haasteellista. Prosessien lisäksi jälleenrakentamisessa voi olla läsnä hyvin 

useita eri toimijoita. Tämän lisäksi useat prosessit ovat käynnissä yhtä aikaa 

jolloin asioiden hallinta voi käydä hyvin haasteelliseksi ja kuluttavaksi. 

Työn edetessä kävi yhä selvemmäksi, että tuotantorakennuksen jälleenra-

kentamisen toimintamallin selvitys on hyvin tarpeellista. Siitä olisi hyötyä kai-

kille osapuolille. Tilalliselle se toimisi selkeyttävänä ohjeena, mikä opastaisi 

prosessien läpiviennissä. Toimintamalli toisi myös selkeyttä ja joustavuutta 

viranomaisten sekä muiden toimijoiden yhteistyöhön ja tekemiseen. 

Toimintamallin hahmottaminen osoittautui hyvin haastavaksi. Suurimmaksi 

haasteeksi osoittautui toimintamallin laajuus prosesseineen ja sidosryhmi-

neen. Lisäksi toimintamallissa voi olla useita eri vaihtoehtoja, jotka pitäisi ot-

taa huomioon.  

Rakennuttajan etsiminen, kilpailuttaminen ja sopimuksen tekeminen oli yksi 

keskeinen prosessi, joka olisi vaatinut selvitystä. Lisäksi kriisitukeen liittyvät 

palvelut ja vakuutusyhtiön omat prosessit liittyen vakuutuskorvauksen mak-

satukseen olisivat olleet hyvin täydentäviä asiakokonaisuuksia tämän työn 

kannalta. 

Yksikin tapahtunut maatilan suurpalo on liikaa. Tätä opinnäytetyötä voidaan 

pitää erittäin onnistuneena, jos se pystyy tarjoamaan tulipalon kokeneelle 

yrittäjälle ohjeita tai selvennyksiä tulevista prosesseista liittyen jälleenraken-

tamiseen. Yhdenkin tilallisen tai viranomaisen hyötyessä tästä työstä jollain 

tavalla, riittää lunastamaan odotukset, jotka tälle työlle asetin ennen sen aloit-

tamista. 

Tämän työn toimintamallia voidaan kehittää ja tarkentaa monilla eri osa-

alueilla. Loppupäätöksenä voidaan todeta, että aiheeseen liittyen on hyvin 

tarpeellista tehdä opas tai jatkotyö. Jatkotyöstämisellä voitaisiin saada vasta-

ukset niihin kysymyksiin joihin tämä työ ei kyennyt vastaaman. Tämä työ on-

nistui myös siinä määrin, että siinä pystyttiin luomaan lähtökohdat ja tarve 

kaiken kattavalle toimintamallille.  
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Haastattelukysymykset ELY-keskyksen edustajalle Liite 1 

 

 Onko olemassa mitään rahoitusta tuotantorakennuksen jälleenraken-

tamiselle? 

 

 Mille kaikille elinkeinoille/tuotantosuunnille rahoitus on mahdollinen? 

 

 Voiko rahoitusta saada mihinkään muuhun kuin tuotantorakennuksen 

jälleenrakentamiselle? 

 

 Onko myönnettävällä rahoituksen määrällä olemassa vähimmäis- tai 

enimmäisrajaa? 

 

 Mistä rahastosta rahoitus myönnetään? 

 

 Kuinka rahoitusta anotaan? 

 

 Onko olemassa toimenpiteitä, joiden on oltava suoritettuna ennen kuin 

rahoitusta voidaan anoa? 

 

 Tekeekö ELY-keskus yhteistyötä muiden tahojen kanssa rahoituksen 

myöntämisasioissa? 

 

 Onko ELY-keskus mukana jossain muussa jälleenrakentamisen pro-

sessissa rahoituksen lisäksi? 

 

 Kuka valvoo rahoituksen menevän oikeaan tarkoitukseen? 

 

 Vaikuttaako tuotantorakennuksen palo ja mahdollinen eläinten mene-

tys maataloustukien saatavuuteen? 

 

 Onko mielestäsi tarpeellista kartoittaa jälleenrakentamisen toiminta-

mallia ja sen prosesseja? 

 

 

 

 

 



                                                                                                  51 
 

  

Haastattelukysymykset OP-Pohjolan edustajalle  Liite 2 

 

 Mihin maatalousinvestointeihin voi saada pankilta rahoitusta? 

 

 Kuinka rahoitusta anotaan? 

 

 Täytyykö yrittäjän tehdä mitään ennakkotoimenpiteitä ennen rahoituk-

sen anomista? 

 

 Mitkä kriteerit vaikuttavat rahoituspäätökseen ja rahoituksen mää-

rään? 

 

 Mitä maatilan omaisuutta pankki voi vaatia vakuuksiksi? 

 

 Millä menetelmillä vakuuksien arvo määritellään? 

 

 Kuinka nopeasti rahoitusta voidaan saada? 

 

 Tekisikö jälleenrakentamistilanne poikkeusta rahoituksen myöntämi-

seen ja maksatukseen? 

 

 Mitä prosesseja sisältyy rahoituspäätöksen tekemiseen ja rahoituksen 

maksatukseen? 

 

 Kuka valvoo, että rahoitus menee oikeaan tarkoitukseen? 

 

 Miten pankki menettelisi tilanteessa, jossa sen rahoittama maatilan 

tuotantorakennus tuhoutuisi tulipalossa? 

 

 Tekeekö pankki yhteistyötä muiden viranomaistahojen tai asiantunti-

joiden kanssa rahoitukseen liittyvissä asioissa? 

 

 Onko rahoitusta hakevilla henkilöillä ollut epäselvyyksiä rahoituksen 

hakemiseen liittyvissä asioissa? 

 

 Onko mielestäsi tarpeellista kartoittaa maatilan tuotantorakennuksen 

jälleenrakentamisen prosesseja? 
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Haastattelukysymykset ProAgrian edustajalle  Liite 3 

 

 Mitä palveluita ProAgrialla on tarjolla liittyen tuotantorakennuksen jäl-

leenrakentamiseen? 

 

 Mitä palveluja tarjoatte jälleenrakentamisen yhteydessä tehtävään laa-

jennukseen ja toiminnan tehostamiseen? 

 

 Neuvooko ProAgria tilallista rahoitukseen tai vakuutuksiin liittyvissä 

asioissa? 

 

 Miten neuvonnan tarjonta tai suunnitelmien tekeminen käytännössä 

tapahtuu? 

 

 Näitä palveluita halutakseen, mikä on nopein ja vaivattomin tapa ottaa 

ProAgriaan yhteyttä? 

 

 Miten yrittäjä voi valmistautua ProAgrian asiantuntijan tapaamiseen? 

 

 Tekeekö ProAgria yhteistyötä muiden asiantuntijoiden tai viranomais-

ten kanssa? 

 

 Onko mielestänne tarpeellista kartoittaa tuotantorakennuksen jälleen-

rakentamisen toimintamallin prosesseja? 
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Kuvio 3. Jälleenrakentamisen toimintamalli  Liite 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulipalon syttymis-

hetki 

Sammutustoi-

menpiteet 

Ilmoitus vakuutus-

yhtiöön 

Kriisiapu Ammatillinen krii-

siapu 

Läheisten tuki 

Vakuutustutkinta Päätös vakuu-
tuskorvauksien 

kattavuudesta 

Päätös vakuutus-
korvauksien mak-

satuksesta 

Päätös jälleenra-

kentamisesta 

Tarvittavat laskel-

mat ja suunnitelmat 

Rakennus- ja 
ympäristöluvan 

hakeminen 

Rahoituksen ha-

keminen 

ELY-keskus 

Pankki 

Rahoituksen mak-

satuspäätös 

Rakennuttajan 

etsiminen 

Rakennuttajien kil-

pailutus 

Sopimus rakennut-

tajan kanssa 

Rakentamisen 

aloittaminen 

Rahoituksen 

maksatus 

Jälleenrakentami-
sen kokonaiskus-
tannuksista on 
saavutettu 20 % 

Ensimmäinen 20 % 
myönnetystä rahoi-
tuksesta voidaan 

maksattaa 

Rahoitusta maksatetaan sitä 
mukaan kun rakentaminen 
edistyy. Viimeiset 20 % rahoi-
tuksesta maksatetaan, kun 
tuotantorakennus on täysin 
valmis. 
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Rahoituksen tarkas-

tus 

Kuvio 4. ELY-keskuksen rahoituksen toimintamalli Liite 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskus 

Ehdot rahoituksen saamiselle: 
- Vakuutuksien voimassaolo 
- Suojeluohjeiden noudatus 
- Syttymissyynä onnettomuus 
- Vakuutuskorvauksien saami-

nen 

Rahoitusvaihtoehdot: 

- Osarahoitus osuudelle, jota 

vakuutuskorvaukset eivät kata 

- Kokonaisrahoitus jälleenra-

kentamiseen 

- Laajennukseen liittyvä rahoi-

tus 

 
 

Enimmäisrahoitus: 

- Rahoitusta voidaan saada enin-

tään 500 000 euroa, kolmen ka-

lenterivuoden aikana. 

Vähimmäisrahoitus: 

- Rahoitusta on haettava vähin-

tään 5000 euron edestä. 

Rahoitushakemuksen 
lähettäminen ELY-

keskukseen 

Päätös rahoituksen 

myöntämisestä 

Päätöksen ollessa 
myönteinen, voi yrittä-
jä käynnistää jälleen-

rakentamisen. 

Jälleenrakennukseen liittyvissä 
rahoitushakemuksissa ei tarvitse 
ottaa huomioon hakuaikoja. 

Rahoituspäätös tehdään kuitenkin 
yhtä aikaa muiden hakemusten 
kanssa päätösajan puitteissa. 

Tarvittavat liitteet 
 
Piirustussuunnitelma 
Kustannusarviolaskelma 
Ympäristölupa 
Rakennuslupa 

Rahoituksen maksa-

tus 

Ensimmäinen 20 % 
Myönnetystä rahoitukses-
ta voidaan maksattaa. 

Jälleenrakentamisen ko-
konaiskustannuksista on 
saavutettu 20 % 

 

Sitä mukaan kuin rakentami-
nen edistyy, niin sitä mukaan 
yrittäjä voi hakea maksatusta 
rahoitukselleen. 

Rakennuksen täydel-
linen valmistuminen. 

Loput 20 % rahoituk-
sesta voidaan mak-
sattaa. 

Rakennuksen valmistuttua kun-
nan rakennustarkastaja tarkas-
taa sen ELY-keskuksen raken-

nusasiantuntijan kanssa. 
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Kuvio 5. Pankin rahoituksen toimintamalli  Liite 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pankki Rahoituksen koostumus 

- Korkotukilaina 

- Normaali pankkilaina 

- Rahoitusyhtiön rahoitus 

 
 

Rahoituksen kohteet 

- Osarahoitus osuudelle, jota vakuutuskorva-

us ei kata 

- Rahoitus tuotannon laajentamiselle ja te-

hostamiselle  

Myöntämisperusteet 

- Sopivat rahoitusvälineet 

- Riittävä takaisinmaksukyky 

 

Rahoituksen suunnitteluun vaikuttavat teki-
jät 

- Realistinen aikataulu ja kustannusarvio 

- Yrittäjän oma pääoma 

- kannattavuus ja takaisinmaksuaika 

- Yrittäjän motivaatio, koulutus ja valmiudet 

Lainan ha-

keminen 

Vakuudet 
lainaa vas-

taan 

Reaalivakuudet Maatila- ja metsäkiinteistöt 

- Tuotantorakennukset  

- Tuotantoa tukevat rakennukset 

- Tilallisen asuinrakennukset 

 

 

Yrityskiinnitys 

 

 

Aineellinen ja aineeton omaisuus 

- Koneet 

- Kalusto 

- Eläimet 

- Maitokiintiö 

Valtion takaus 

Lainan myön-

täminen 

Lainan mak-

satus 

Jälleenraken-
tamisen aloit-

taminen 

Jälleenrakentamisen 
kokonaiskustannuksista 
on saavutettu 20 % 

Ensimmäiset 20 % myön-
netystä rahoituksesta voi-
daan maksattaa ELY-
keskuksen myöntämällä 
korkotukilainalla 

Rakentamisen alku 
rahoitetaan korkotukilai-
nan kokoisella pankki-
lainalla 

Neuvotellaan korkotu-
kilainan kokoinen 
pankkilaina 

Rakentamisen edistyessä 
pankki maksattaa lisää 
lainaa 

Rakentamisen edistyessä 
ELY-keskus maksattaa lisää 
korkotukilainaa, jolla voi mak-
saa pankin velkaa pois 

Valmistuva raken-
nus voi toimia 
myös pankille va-
kuutena 
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Kuvio 6. Jälleenrakentamisen suunnittelun toimintamalli Liite 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuotannon tehostami-
nen 

- Tuotannon suunnittelu 

- Toiminnan kehittäminen 

- Eläinten hankinta 

- Karjasuunnittelu 

- Peltosuunnittelu 

- Konesuunnittelu 

ELY-keskukselle lähetetään 
- Rakennetukihakemus 

- Elinkeinosuunnitelma 

- Kustannusarviolaskelma 

- Piirustussuunnitelma 

- Ympäristölupa 

- Rakennuslupa 

- Rahoituksen anomus 

 

Jälleenrakentamisen 

suunnittelu 

Tarvittavat laskelmat 

ja suunnitelmat 

Tarvittavat luvat ja 

hakemukset 

Talouslaskelma 

Elinkeinosuunnitelma 

Rakennetukihakemus 

kustannusarviolaskelma 

Ympäristölupahakemus 

Rakennuslupahakemus 

ProAgria 

Kunnan rakennusviran-
omainen 

Aluehallintovirasto 
Kunnan ympäristöviran-
omainen 

- Suunnitelmien ja 

laskelmien val-

mistuminen 

- Lupien hyväksyn-

tä 

Rakennuttajan ja 
tavarantoimittajan 

etsintä 

Kilpailutus 

Sopimuksen te-
keminen 

Rahoituksen ha-

keminen 

Pankki ELY-keskus 

Kilpailutus 

Rahoitussopimus 

Jälleenrakentamisen 
aloittaminen 

Maveplan 

Eläinten hankinta 

FABA 


