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Esa Similä pj
Viljanviljelijä Laihia



Lähimarkkinan (Suomi) haasteet

• Rehuviljan ylitarjonta (tuotanto)  ohra
• Rukiin ylituotanto
• Öljykasvien tuontia  50 – 60% tarpeesta
• Kotimaisen valkuaisrehun alhainen omavaraisuus 
 noin 15%

• Myllyvehnän laatuongelmat  valkuainen 
• Alhaiset hinnat  kaikki viljat
• Tukkoinen viljakauppa
• Ylisuuret varastot 
• Pitää saattaa tasapainoon  jatkuvuutta
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Hintaan vaikuttavat tekijät

• Kysynnän ja tarjonnan suhde
• Varastot, Maailma – EU – Itämeren alue ‐ Suomi
• Kasvukauden sää, Eteläinen‐ ja Pohjoinen pallonpuolisko
• Valuuttakurssit,  $/€ /£ suhde
• Laivarahtien hinnat
• Poliittiset tekijät, esim. USA / Kiina / Brexit  
• Nousu‐ / Laskusuhdanne, maailmalla, viljantuojamaat
• Energianhinta, Öljyn / Etanolin hintasuhde
• Käytön nopea muutos, esim. ASF Kiinassa
• Eri viljojen välinen hintasuhde, esim. Maissi / Vehnä
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Tämän hetken tilanne
• Suomessa korjattu viime vuotta suurempi sato, riittää vientiin
• Kotimaanhinnat alhaiset ja Itämeri miinus on 20 – 30 (40)€/t 
• EU alueella hinnat ovat viime viikkoina olleet nousussa
• Vehnän vienti on vetänyt hyvin +38% verrattuna 2018/19
• Baltiassa korjattu suuri sato jota tällä hetkellä viedään, tämä

pitää Suomen kysynnän pienenä ainakin ohran sekä vehnän
suhteen, kysyntä siirtyy tänne myöhemmin syksyllä

• Baltiassa tehty hyvin vähän etukäteiskauppoja normaalisti
30% etukäteen nyt vain 10%, spot kauppoja tehdään nyt

• USA:ssa viljojen hinnat myös vahvistuneet, soija ja Vehnä
• UK on agressiivisesti markkinoilla vienti puolella, suuri sato

sekä Brexit vaikuttavat tähän, £ myös halventunut
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Vilja‐markkinat

• Vuoden 2019 sato on saatu lopulta korjattua
• Sato n. 3,6 milj.t + siirtymä 730.000 t = yht. 4,3 milj.tonnia
• Kotimaan tarve noin 3,0 milj. tonnia (aika vakio)
• Viljatasetta tarkasteltaessa voidaan todeta että viime satokauden 

siirtymä oli suurempi kuin osattiin odottaa
• Ohran alkuvarasto n. 400.000 tonnia
• Kauran alkuvarasto n. 140.000 tonnia (minun mielestä alakanttiin)

• Viljatase EI ole tarpeeksi täsmällinen ( viljelijöitten varastot)
• Teollinen käyttö on aika vakio  noin 1,4 milj. t. (rehu + elint.)
• Tasoittavana elementtinä on tilakäyttö sekä vienti

• Rehuksi n. 1,1 – 1,2  milj. t siemeneksi n. 250.000 t/v
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Viljanvienti, Ruis

• Ruis EI ole meillä vientivilja yleensä sato EI kata täysin kotimaan tarvetta tuonti
tarve n. 2.000 – 50.000 t/v 

• Rukiin käyttö on elintarvikepuolella tarve n. 100.000 t/v
• Rukiille Ei ole muuta käyttöä vähän siemeneksi / (rehuksi)
• Ruis on yleensä saatu liikkumaan heti sadonkorjuun jälkeen antamaan tilaa muulle

viljalle näin EI tänä vuonna
• Ainoastaan sopimuksenalainen Ruis liikkui (hieman sopimuksetonta)
• Ylitarjonta painoi hintaa alaviistoon nyt jopa alle 100 €/t
• Kannattaa varastoida laatu on hyvä tarvetta ensi vuonna

• Ruis on sopimustuotantokasvi sopimukset seuraavalle satokaudelle (2020) tehtiin
jo 2019 Tammikuussa suurin osa
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Viljanvienti, Kaura & Ohra

• Kaura on suurin vientivilja 300 – 400.000 tonnia
• Päämarkkina on EU‐alue Saksa, Espanja, Tanska, UK ja Italia
• Pienempiä eriä Koustereita n. 3000 t sekä jopa pienempiä laivoja

• Tähän vientiin myös viljelijä‐vetoiset yhtiöt pitäisi osallistua
• Ennakkokauppoja sopimusviljelyä
• Vaatii sitoutumista sekä jonkinverran pääomaa sillä kauppakumppanit (EU alueen myllyt ovat

tottuneet ostamaan CIF FO )

• Ohra(rehu) on toiseksi suurin n. 200 – 300.000 tonnia
• Kolmansiin maihin Pohjois‐Afrikka sekä Arabimaat
• Suuria kauppoja 25 – 60.000 t  ennakko sekä spot
• Mallasohraa pienemmissä erissä 3 – 10.000 t (EU + kolmansiin maihin)
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Miten tasata tarjontaa

• Tehdä ennakkosopimuksia noin 20 – 30% arvioidusta tilakohtaisesta sadosta
hinnoitella myös osa ennakkoon

• Vaatia vientisopimuksia tarvitaan uusia sopimusmalleja
• Länsi‐ sekä etelärannikon alueet pitäisi keskittyä enemmän vientiin tasoittamaan

kokonaistarjontaa + hintavaikutus
• Ottaa viljelyyn muita kasveja herne, härkäpapu sekä myös Öljykasvit tarvitaan

parempia hinnoittelumalleja voidaan myös viljellä sopimuksella vientiin
• Erikoistua esimerkisi, lastenruokakaura, gluteenitonkaura sekä erittäin

korkealaatuinen +60Kg/hl mylly / Suurimokaura vientiin lajikepuhdas ja 
muutenkin puhdas ! (jäämävapaa)
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Pullonkaulat

• Viljelijät eivät ole “tänään” halukkaita sitoutumaan ja tehdä sopimuksia ennakkoon
niin että viejäyritykset pystyisi tekemään kauppoja etukäteen ja silloin saamaan
parempaa hintaa ennakointia koetaan vaikeaksi

• Vienti koetaan aina viimeiseksi vaihtoehdoksi hinta koetaan (yleensä) huonoksi
• Suurempien erien kokoaminen viljelijävetoisesti on osoittautunut vaikeaksi (ei

mahdottomaksi)  ei olla valmiit sitoutumaan taikka toimittamaan
• Vaikeata luoda pidempiaikaisia suhteita vaatii luottamusta molemmin puolin.
• Pitkäaikaisia kauppasuhteita EI luoda sähköpostin välityksellä pitää jalkautua ja 

suhteita täytyy ylläpitää säännöllisesti
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Öljykasvimarkkinat











Muistilista

• Opiskele viljamarkkinoiden perusasiat
• Esim. www.vyr.fi, www.hgca.com, www.igc.com
• Kaikki kotimaiset toimijat, alan lehdet, muut lehdet

• Seuraa markkinahintojen kehitystä
• Kotimaisten toimijoitten sekä kansainvälisten toimijoitten kautta

• Pyri sopimukseen 
• Muista myydä
• Selvitä tilojen välisen kaupan mahdollisuudet
• Hajauta markkinariskiä  sopimusrakenteella
• Sovi hinta etukäteen  ainakin osalle satoa
• Tarkastele myös seuraavaa satokautta
• Ole luotettava sopimus kumppani  VILJAMARKKINOILLA EI 
PETETÄ




