
 

Aikatauluta myyntisi oikein, myöhään keväällä 
ostajaa voi olla vaikea löytää sopivalla hinnalla

Kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin, 
kiinnitä hinta edes osalle sadosta

Vaikka sato ei onnistuisi suunnitellusti, on 
sopimus sitova vasta kun hinta on kiinnitetty

Ota yhteyttä suoraan ostajaan ja kysy 
lisätietoja eri sopimusvaihtoehdoista

Sopimusviljelijänä tiedät 
ja tuotat lisäarvoa 
koko ketjulle 

Tiedätkö 
minne viljasi 
menee?  

Vuonna 2015 Suomessa oli 
51 000 maatilaa, joista joka 
kolmannella päätuotanto-
suuntana oli viljanviljely.

Käytössä olevasta 2,3 milj. hehtaarin 
maatalousalasta

50 %  viljaa

 2 %  öljykasveja

 12 % kesantoa

 29 %  nurmia

 5 % muita viljelykasveja

Suomessa tuotetaan vuosittain 
noin 4 milj. tonnia viljaa, josta 
puolet myydään tiloilta 
kauppaan ja teollisuudelle.

Kaura 
28 %

Vehnä 
24 % 

Ruis 3 % 

Lähes joka 
toinen 
viljahehtaari 
kylvetään 
ohralle.

Ohra 
45 % 

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry
Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

www.vyr.fi  • tiedotus@vyr.fi  • @VYR_fi
040 828 6076, 040 826 6726

Seuraa markkinoita 
ja pysyt kartalla 

Vilja
n hinta muodostuu..Kysynnän ja tarjonnan 

perusteella; hinta laskee 
jos tarjontaa on enemmän 

kuin kysyntää

Maailmanmarkkinoilla; 
kotimarkkinoiden tapahtumien 

merkitys vallitsevaan 
hintatasoon on 
melko pientä

Hintaan vaikuttavat 
myös..
 Viljelyalat, satoarviot, varastotilanne, 

kasvukauden sääolosuhteet ja sadon 
laatu maailmalla 

 Tärkeimpien viejämaiden tuotanto-
määrät

 Eri kasvien (vehnä, maissi ja soija-
 papu) hintasuhteet

 Päävaluuttojen (US dollari, Euro) 
hintasuhteet

 Vilja- ja öljykasvifutuurihintojen 
kehitys Euronext ja CME pörsseissä

Vältyt hätäisiltä
tappiomyynneiltä, 

kun syksyllä et
joudukaan etsimään

ostajaa sadon
valmistuttua

Pystyt jo viljelyn 
suunnitteluvaiheessa 
keskittymään niihin 

laatuseikkoihin,
 joita viljan käyttäjä 

arvostaa

Tiedät, 
että ostaja 

löytyy kaikissa 
markkina-
tilanteissa

Säästät turhat
kuljetuskustannukset, 

kun toimitusosoite 
on tiedossa 
alusta asti

Tuot lisäarvoa koko ketjulle

Sopimusviljelijänä

Ostajan
kanssa 
tehty

sopimus

Mahdollistaa

viljavirtojen

paremman 

hallinnan

Tehostaa

vilja
markki-

noiden 

toimintaa

Lisää 

ennakoitavuutta 

ja suunnitelm
al-

lisuuta

Pienentää

sekä m
yyjän

että
 osta

jan 

ris
kiä

Muista
• Hinta pörssimarkkinoilla ei aina 
 vastaa hintaa reaalimarkkinoilla

• Suomi on osa kansainvälisiä viljamarkkinoita

• Myös koolla voi olla väliä, on eri asia kaupata 
 vientiin 40 000 tn kuin 4 000 tn viljaa



 

Kotieläintiloilla 
viljoja käytetään rehuksi

tuplasti enemmän , 
yhteensä 1 300 000 tn

Kartalla viljan tuotanto ja käyttö 
eivät aina kohtaa

Kauran
päätuotanto-

aluetta on Etelä-
Pohjanmaa,

Häme, Satakunta 
ja Pirkanmaa

Ohraa
tuotetaan eniten 

Varsinais-Suomessa, 
Etelä-Pohjanmaalla 

Pohjanmaalla ja 
Hämeessä

Vehnän
päätuotanto-

alueet ovat on 
Varsinais-Suomessa 

ja Uudellamaalla

100 000 
tn

500 000 
tn

350 000 
tn

250 000 
tn

200 000 tn

600 000 tn

200 000 tn

Lihantuotannon 
painopisteet 

ovat lännessä

teollisuuden käyttö

viljan vienti

Sinä päätät 

Päätä tuottaa laadukasta 
ja käyttötarkoitukseen 

räätälöityä viljaa

Kuljetus-
kustannus 
vaikuttaa 
oleellisesti 
saamaasi 

loppuhintaan

  Tuota sitä, 
mille löydät 

käyttöosoitteen 
läheltä

Viljaa
käytetään

600 000 tn
rehu-

teollisuudessa400 000 tn
elintarvike-

teollisuudessa

1 000 000 tn
vientiin

X 110

Kaura on viedyin vilja,
vuosittain maailmalle lähtee 

3000 tonnin kauralaivoja
110 kappaletta

300 000 tn
maltaaksi,

tärkkelykseksi
ja tislaukseen

Myllykäytöstä 
yli puolet on 

vehnää!
22 � / suomalainen

Vuosittaisen 
viljajalosteiden 

viennin arvo

Saman verran kuin
vuosittainen lihan ja 

lihajalosteiden 
viennin arvo!

1 /10
Viljaa tuodaan

kymmenen kertaa 
vähemmän kuin 

viedään

Teollisuuden käyttö 
runsainta Pohjanmaalla, 

vientiä eniten 
lounaasta.


