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HAASTEET

• Vahva kotimainen tase. Stock to use korkealla tasolla. Mikä on taseen vaikutus
viljan hinnanmuodostuksen?

• Kotimainen kysyntä stabiili tai vähenee, vienti ei onnistu tasapainottamaan
markkinoita vaan tase vahvistuu yleensä edellen (70/30)

• (Liian) suuri ero kotimaisen hinnan ja pörssihinnan välillä (basis)
• Miten hyödyntää hinnanmuutokset kv markkinoilla- vuoden ympäri
• Heikko sopimuskulttuuri-mitkä ovat pullonakaulat-sopimuksilla markkinat

paremmin tasapainoon
• Viljelijöiden yhteistoiminta vielä vähäistä, vrt Viro ja Ranska
Heikko kannattavuus, miten saada mahdollisimman kilpailukykyistä hintaa
markkinoilta ratkaisevaa viljatilojen tulevaisuuden kannalta?



Stock to use
Suomi
Kaikki, 33%
Vehnä,32%
Kaura, 39%
Ohra, 24%
Ruis,98%
IGC, globaali
Kaikki, 25%
Vehnä, 36%, alle 20%
Maissi, 21%, alle 12%

Alustava arvio 2021/22 tuotannosta voidaan arvioida kun pintalalat selviävät 15.6.



Tuotantokustannuslaskelma
Kevätvehnä esilaskelma(förkalkyl) 2020
Lähde: LIR tehoneuvontatilat
NSL/Krister Hildén



MITEN ONNISTUIN MARKKINOILLA?

Lähde:
https://stat.luke.fi
/maataloustuottei
den-
tuottajahinnat-
vuosi-2018_fi



3 PERUSSOPIMUSMALLIA

• ”päivän hinta”
• Termiinisopimus kaupan kanssa (”Forward contract”) hinta, laatu, 

määrä ja toimitusajankohta sovitaan
• Termiinsopimus pörssissä (”Futures contract”),standardistoitu

sopimus velvollisuudesta ostaa tai myydä viljaa tiettyyn hintaan
ennen pörssisopimuksen erääntymistä, ns johdannaisinstrumentti. 
Vilja myydän paikallisella markkinalla päivän hintaan. Samaan aikaan
päätetään myös pörssisopimus.



TERMIINISOPIMUKSEN PULLONKAULAT

• Määrä, mikä määrä arvoidusta? Esim öljykasvit
• Laatu, mitä jos laatu eroa sovitusta, rehu tai leipävehnä
• Hinta, miten hinta saadan houkuttelevaksi? Basis hinnoittelu vehnälle

ja ohralle niinkuin Virossa ja Ranskassa



SOPIMUSMALLIT-PIKAKYSELY TEOLLISUUDELLE JA VILJANOSTAJILLE 5.2.-20 , 7/10 VASTASI

Yleisesti ainoastaan noin 10 % sopimuksia ennen satoa, esim Ranskassa yleensä 20-40 %

• Vientisopimukset, 1/7

• Futuurisopimukset, 0/7

• Termiinisopimukset, kiinteähintainen sopimus 7/7 

-hinnankiinnitys myös osisssa 1/7

• Basissopimus, hinta kiinnitettty pörssihintaan 2/7

-viljelijä päättää koska hinta lukitaan? Historiallinen basis olisi hyvä tietää.

• Yli yhden satokauden sopimukset 1/7

• Takuuhinta 1/7

• Hintaputkisopimus 1/7

• Muuta

Varastointisopimukset

Sopimuslisät (lajike, lajikepuhdas)



TIEDOSTA VIENNIN MERKITYS KOTIMAISEN
KYSYNNÄN RINNALLA  

Lähde: https://ahdb.org.uk/knowledge-library/growing-cereals-for-exports

Suomessa: Farmers Grain Export-hanke/
Jukka Peltola



VIRO VS. FINLAND MARRASKUU 2020

Rehuvehnä vs leipävehnä
FI, Åbo/Nådendal; 170 €/t vs 185 €/t, ero 15 €/t
EST,Muuga (14.10.-20);180 €/t vs 200 €/t, ero 20 €/t

Egen användning vs export
FI, 70% vs. 30%
EST, 30% vs. 70 %



HISTORIALLINEN BASIS, KESKIMÄÄRÄINEN BASIS





TEKIJÄT JOTKA VAIKUTTAVAT BASIKSEN

• Viljavarastot
• Satoodotukset
• Vientikysyntä
• Kuljetuskustannukset
• Varastokapasiteetti



1.6. Uusi sato
Kevätvehnä, Avena 189 EUR/t
Myllykaura, Matif 217 EUR/t
Basis, -28 EUR/t



KIITOS !
rikard.korkman@slc.fi
Puh. 040 518 9297

#bondenbehövs
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