
Raision viljanhankinta perustuu
sopimustoiminnalle
VYR ry webinaari: Suomessa käytössä olevat viljelysopimukset 18.6.2021
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• 67 % vastanneista 
on ollut Raision 
sopimusviljelijänä 
yli 5 kautta 

• 8 % vastanneista 
on myynyt viljaa 
Raisiolle, vaikka ei 
ole tehnyt 
sopimusta

Sopimustoiminta Raision kanssa on 
pitkäjänteistä työtä



Miksi viljelysopimus on tärkeä työväline?
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Sopimusviljely varmistaa viljan hankintaa ja 
jäljitettävyyttä

• Jäljitettävyys

• Hankinnan varmistaminen

• Laadun varmistaminen
• Viljelyn kehittäminen – laadun tuottaminen

• Lajiketieto
• Viljelytekniikka

• Vuorovaikutus ja viestintä helpottuu
• Yhteistyö tuottaa lisäarvoa molemmille osapuolille



Sopimuskausi 2021



Sopimuskausi 2021
• Kaikki tarvittava tieto löytyy Raision verkkosivuilta 

osoitteesta: 
https://www.raisio.com/viljelijat/sopimusviljely/sopim
uskausi-2021/

• Ravintoraisio Oy viljelysopimusehdot 
sopimusviljelijöille 2021:

• Suositus kuulumisesta maatalouden 
ympäristökorvausjärjestelmään

• Sopimusmallit

• Ravintoraisio Oy viljelykasvien yleiset hankintaehdot

• Perussopimus on markkinahintainen sopimus ja 
erikoissopimuksia ovat

• Kiinteähintainen sopimus
• Vehnä Plus
• Kaura Plus
• Ruis Plus
• Toimitusjaksosopimus



Sopimuskausi 2021 - sopimuskasvit

• Vehnä ->Raisio, Nokia (kv), Perniö 
• Ruis-> Nokia, Raisio
• Suurimokaura -> Nokia, Loimaa, Raisio
• Suurimo-ohra -> Nokia
• Mallasohra -> Naantali, Lahti, Turenki

Myllyviljat / 
Mallasohra

• Luomusuurimokaura -> Nokia
• Luomukevätvehnä -> RaisioLuomumyllyviljat

• Härkäpapu -> Raisio
• Rehuvehnä & rehuohra -> Raisio
• Rehuvehnä, rehuohra, rehukaura -> Naantali, 

länsisuomalaiset rehutoimijat

Härkäpapu/
Rehuviljat



Markkinahintainen sopimus on 
perussopimus – varmistaa yhteistyön 
Raision ja viljelijän välillä
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• Sopimusta tehtäessä sovitaan
• laji, lajike ja sopimusmäärä
• Sopimusmäärää ei ole rajoitettu minimin eikä maksimin osalta. 
• Hinta määräytyy toimitusajankohdan sopimisen hetkellä.

• Markkinahintaisesta sopimuksesta voi eriyttää erikoissopimuksia. 
Yhdelle markkinahintaiselle sopimuskilolle voi tehdä kuitenkin vain 
yhden erikoissopimuksen.

• Markkinahintaisen sopimuksen on voi tehdä myllyviljoista, 
luomumyllyviljoista, härkäpavusta, mallasohrasta, rehuviljoista ja 
öljykasveista.



Kiinteähintaisessa sopimuksessa 
perushinta varmistettu 

• Sopimuksen tekohetkellä laji, lajike, määrä ja hinta. 
Hinta julkaistaan raisio.com/viljelykasvien hinnat -
sivulla.

• Kasvukauden olosuhteet vaikuttavat viljelyn 
onnistumiseen. Heikko laatu tai kasvuston 
tuhoutuminen purkaa sopimuksen.

• Kiinteähintaisen sopimuksen on voi tehdä myllyviljoista, 
luomumyllyviljoista, härkäpavusta, mallasohrasta ja 
rehuviljoista.



• Hinta Euronext Dec futuuri – basis määräytyy sopimusta 
tehtäessä

• Hinnoittelun voi tehdä sopimuksen teosta futuurijaksoa 
edeltävän kuukauden loppuun mennessä (marraskuun 
2021 loppuun)

• Vehnän toimitus Raisioon futuurijakson 
päättymiskuukauden aikana (joulukuu 2021)

• Basis julkaistaan verkkosivuilla raisio.com/viljelykasvien 
hinnat

• Vehnän hintakehitystä voi seurata osoitteesta 
https://live.euronext.com/en/product/commodities-
futures/EBM-DPAR

Vehnä Plus sopimus kansainvälistä 
hintakehitystä seuraavalle viljelijälle
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• Suurimokauran hinta muodostuu perushinnasta, 
laatuhinnoittelusta ja 5 euron/tonni sopimuspalkkiosta

• Sopimuspalkkio maksetaan, kun suurimokaura täyttää 
kaikki vastaanottovaatimukset ja on 
hehtolitrapainoltaan vähintään 58 kg ja jyväkoko < 2 
mm on korkeintaan 4 %. 

• Suurimokauraerät toimitetaan 1.10.2021-31.5.2022 
välisenä aikana Nokialla tai Raisioon

• Kaura Plus sopimuksen voi tehdä tavanomaiselle 
kauralle tai luomukauralle.

Kaura Plus on mainio vaihtoehto 
laatukauran tuottajalle



Toimitusjaksosopimus on erinomainen 
vaihtoehto, jos tiedät toimittavasi viljasi 
vasta keväällä
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• Sopimusta laadittaessa laji, lajike, määrä sekä haluttu 
toimitusjakso. 

• Hinta määräytyy markkinahinnan mukaan 
toimituslupaa sovittaessa.

• Toimitusjaksoja on kolme ja niille maksetaan 
sopimuspalkkioita seuraavasti:

• Toimitusjakso I: toimitukset 1.10 – 31.12.2021, sopimuspalkkio 3 €/tonni
• Toimitusjakso II: toimitukset 1.1. – 31.3.2022, sopimuspalkkio 4 €/tonni
• Toimitusjakso III: toimitukset 1.4. – 30.6.2022, sopimuspalkkio 7 €/tonni
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Ruis Plus sopimus rukiin viljelijälle

• Ruis on sopimuskasvi!

• Sopimuksessa sovitaan lajike ja sopimusmäärä

• Perushinta pohjautuu Raision kevätvehnän 
hintanoteeraukseen + 10 €/tn 
toimitusajankohdan määrittämisen hetkellä.

• Kasvukauden 2022 sopimuksia tehdään 
parhaillaan



Tiivistetysti Raision sopimusvaihtoehdot



Sopimuskausi 2021 - erikoissopimukset
•perushinta muodostuu myyntihetken Euronext-futuurinoteerauksesta ja erikseen ilmoitetusta 

basiksesta (hinnoittelun perusta).
•keväällä 2021 basista joulukuun 2021 Euronext (Matif) –noteeraukseen.
•Basis noteerataan päivittäin ja on nähtävissä Raision viljan hinnat sivuilla, hinnoittelu voidaan 

tehdä työpäivinä klo 12.00 - 15.00 välisenä aikana.
•Myllyvehnän hinta on kiinnitettävä futuurijakson päättymistä edeltävän kuukauden loppuun 

mennessä
•Myllyvehnä on toimitettava futuurijakson päättymiskuukauden aikana.

Vehnä Plus

•Suurimokauran laatu; hehtolitrapaino vähintään 58 kg ja jyväkoko (<2mm) alle 4 %
•Perushinta + 5 €/tn sopimuspalkkio
•Toimitusaika: Nokian myllylle 1.10.-31.5.

Kaura Plus

•Vehnä, kaura, ruis, härkäpapu
•toimitukset 1.10.–31.12., sopimuspalkkio 3 €/tn
•toimitukset 1.1.– 31.3., sopimuspalkkio 5 €/tn
•toimitukset 1.4.– 30.6., sopimuspalkkio 7 €/tn

Toimitusjaksosopimus

•Perushinta sidottu vehnän hintakehitykseen 
•10 €/tn + Raision vehnän perushinta kaupan vahvistamisen hetkellä
•Toimitusaika: Nokian myllylle 1.10.-31.5.

Ruis Plus

•Vehnä, kaura, ruis, ohra, härkäpapu
•Hinta kiinnittyy sopimuksen teko hetkelläKiinteähintainen sopimus
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Menestyksellistä sopimuskautta!


