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Sato-arvio
SV20/21 

25.11.2020
• Viljatase kertoo kysynnän ja tarjonnan 

tasapainosta

• Yhden satokauden erittely vs useamman vuoden 
erittely

• Useamman vuoden tarkastelu antaa 
verrokkipohjaa sadon käytölle

• Satoarviot ovat paras mahdollinen arvio sadosta 
arviointihetkellä

• Todellisuus voi vaihdella mm. tarjonnan, hintojen 
sekä kotimaan ja Euroopan viljataseiden 
tasapainon vaihteluiden takia 
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Kotimaan
viljataseet
SV 14/15 – SV 
19/20 
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Useamman satokauden vertailu



Kysynnän ja 
Tarjonnan laki

• Kokonaiskysyntä vs 
kokonaistarjonta

• Kokonaistarjonta = 
alkuvarastot + tuotanto
(+tuonti)

• Kokonaiskysyntä = 
kotimaankäyttö + vienti

• Kokonaistarjonnan ja 
kokonaiskysynnän erotus = 
varaston muutos
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Trendit
tuotannossa, 

Ha-sadoissa ja 
pinta-aloissa
merkittäviä

• Esim kauran pinta-ala kasvoi 22 000 
hehtaaria = +7,4% vs SV19/20

• Kauran vienti ylittänee kahdella
perättäisellä satokaudella 400 000 
tonnin rajan

• Ohra pinta-alat laskeneet 3 
peräkkäistä satovuotta vaikka
kotimaassa merkittävää kysyntää
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Muutokset
kotimaankäytössä

vaikuttavat
merkittävästi

taseeseen
• Maatilojen käyttö + siemeneksi = n. 50% 

sadosta

• Rehukäyttö tasainen n 1700 -1780 ktn
• Viljojen saatavuus ja hinta vaikuttavat 

merkittävästi viljojen käyttöön rehussa

• Vienti 15-25% sadosta
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Ohra
Sato-arvio

(25.11.2020)
• Kokonaistuotanto -340 000tn 

SV19/20 ja – 120 000tn edelliseen 
satoarvioon elokuussa

• Kokonaistuotanto SV18/19 tasolla

• Varastot laskevat hyvin alhaalle 378 
000 tonniin  (-88 000tn) josta 
maatilojen tiputus -93 000tn

• Vienti tippuu 60 000tonniin vrt 250 
000tn SV19/20 – toteutuuko?
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Vehnä
Sato-arvio
• Kokonaistuotanto -223 000tn vs

SV19/20 ja -87 000tn edelliseen 
satoarvioon 

• Vienti tippuu 50 000 tonniin –
toteutuuko? 

• Varastot tippuvat -15 000tn 231 000 
tonniin 

• Vehnän tilanne selkeästi parempi kuin 
SV18/19
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Vehnässä 
selkeästi 
parempi tilanne 
kuin SV18/19
• SV20/21 ennustetut 

loppuvarastot 231 000tn

• Mahdollisuus ottaa 100 
000tn rehuksi mikäli ohran 
saatavuus huono

• Mikäli vehnää ei viedä, 
lisämahdollisuuksia 
rehuteollisuuteen

12



Kaura
Sato-arvio
• Kokonaistuotanto – 64 000tn SV 19/20 

ja +57 000tn edellisestä satoennusteesta 

• Varastot nousevat 414 000 tonniin = +57 
000tn

• Vientiennuste kova 430 000tn

• Siirtyykö myllykauraa rehuksi?

• Varastojen kasvu voi muuntua viennin 
lisäykseksi tai rehukäyttöön
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Ruis
Sato-arvio
• Rukiin tuotanto tippui 67 000tonniin, 

tiputusta -113 000tn vs SV19/20

• Kotimaan kysyntä n 100 000tn

• Varastot laskevat 125 000tonniin, 
tulevana syksynä tarvitaan rukiille 
lisäviljelyä

• Rukiille sopimusviljely takaa sadolle 
asiakkaan
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Yhteenveto
• Viljatase kertoo parhaan arvion viljan köytöstä

satokauden aikana

• Viljatase kertoo oletetun tasapainon kysynnän ja 
tarjonnan eri komponenttien sekä eri viljojen välillä

• Hinta ja saatavuus saattavat vaikuttaa viljojen
väliseen käyttöön esim rehussa

• Viljatase sisältää oletuksen että Suomen ja Euroopan
hintatasot löytävät tasapainon

• Esim kotimaan hintatason tarvitsee olla riittävä
korkea suhteessa Euroopan hintoihin, jotta satoa ei
viedä maasta jos viljalle on tarvetta kotimaassa

• Esim kotimaan hintatason tarvitsee olla riittävän
matala, jotta ylijäämä voidaan viedä Suomesta

• Kysyntä ja tarjonta tasapainottavat kotimaan
hinnat suhteessa Eurooppaan

• Luomuviljat merkittävä osa pinta-aloja→ erillinen
luomuviljatase

• Herne, härkäpapu ja rypsi ovat viljataseen ulkopuolella ja 
erityisesti herne ja härkäpapu kasvattavat pinta-aloja→
tarvitsee ottaa huomioon Suomen kokonaistasetta
arvioidessa
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Kiitos!

Jaakko Huokkola 17.2.2021



Sato-arvio
(28.8.2020)

• Edellinen satoarvio
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Viljatase
SV 20/21
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Viljatase
SV 19/20
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Viljatase
SV 18/19
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Kotimaan
viljatasearviot


