
SÄHKÖINEN VILJAKAUPPAPAIKKA
FPI PARTNERS OY/ MARKO SAAPUNKI





Muutos



VISIO

Viljakaupan uudenlainen helpottaja, joka 
kehittää, tehostaa ja uudistaa viljakauppaa 

Suomessa ja valituilla muilla markkina-
alueilla sekä tuottaa alan toimijoille 

uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia



TAVOITTEET

• Kaupan transaktiokustannusten alentaminen
• Markkinoiden toiminnan parantaminen: erilaisten viljaerien myyntimahdollisuuksien

varmistaminen sekä yleisesti että erilaisissa kysynnän muutoksissa
• Ajantasaisen, yhteisen markkinatiedon saannin parantaminen
• Sopimusviljelyn kehittäminen ja viljelysopimusten parempi hallinta
• Samassa ekosysteemissä jatkossa vilja-alan keskeiset toimijat eli myyjät, ostajat, logistiikka, 

laboratoriot, rahoitus, … toiminnassa oleva alusta elintarvikealan yhteistyöverkostolle
• Avoimet rajapinnat mahdollistavat eri toimijoiden uusien palveluiden kehittämisen yhteisen

alustan päälle

è Kotimaisen elintarvikearvoketjun kilpailukyvyn parantaminen 
ja kotimaisten elintarvikkeiden myynnin edistäminen



VILJATORI.FI

• Kauppapaikan toteuttajaksi on perustettu Suomen Viljakauppa Oy, jonka
tuottajajärjestöt ja teollisuus omistavat yhdessä

• Järjestelmän tekijäksi valittiin Digia
• Työtä tehty hyvässä keskusteluyhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston

kanssa
• Lanseerattu kesäkuussa 2018
• Mukana vehnä (kevät ja syys), ohra, kaura, ruis, rypsi, rapsi, herne, 

härkäpapu
• Suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot
• Tammikuussa 2019 yli 1.200 rekisteröityä käyttäjää



VILJATORIN PERUSTAJAT

TEOLLISET YRITYKSET YHDISTYKSET

Atria MTK

HKScan SLC

Raisio

Agrox

Valio/maito-
osuuskunnat

Altia

OPERAATTORI

FPI Partners

àViljatori on kuitenkin
kaikille avoin:

• Kaikki Suomessa toimivat
tuottajat, viljelijärenkaat, 
tukkurit jne. voivat liittyä myyjiksi

• Viljan käyttäjät eli teollisuus, 
kotieläintilat, tukkurit jne. voivat
liittyä ostajiksi

• Huom: myös osuuskuntien/ 
yhtiöiden työntekijät voivat
tehdä Viljatorille toimeksiantoja
kotieläintilojen puolesta

VILJAOSTOT yhteensä 
yli 1 mrd kiloa vuodessa



MAKSUT JA HINNAT – Viljatori ei tavoittele voittoa
• Ei liittymismaksuja, ei kuukausimaksuja
• Viljatori saa tulonsa kaupankäyntimaksuista
• Maksut käytetään kauppapaikan pyörittämiseen

ja kehittämiseen

KAUPANKÄYNTIMAKSUT

• Tarjouskauppa: 1 euro myyjältä ja 1 euro 
ostajalta per tonni
– Viljatori laskuttaa ostajaa ja tämä vähentää

tilityksestä tuottajan palkkio-osuuden
• Sopimuskauppa: 1 euro ostajalta per tonni

– Viljatori laskuttaa ostajaa



3 tapaa käydä kauppaa



1. Tarjouskauppa (tai pörssikauppa eli osapuolet anonyymejä)



2. Sopimuskauppa (osapuolet näkevät toisensa)



3. Suora myyntitarjous/ suora ostotarjous
(osapuolet näkevät toisensa)



Miten sitä käytetään?







TILAN UUSI 
MYYNTITOIMEKSI-

ANTO



TEOLLISTEN OSTAJIEN 
VILJELYSOPIMUSTARJOUKSIA



KOTIELÄINTILAN 
OSTOTARJOUS









Miksi siis kannattaa tulla 
käyttäjäksi?



• Rekisteröitymällä pääsee katsomaan tarjouksia (viljelysopimuksista tai 
suorista ostoista)
– Ostajina viljaa käyttävä teollisuus ja kotieläintilat

• Rekisteröitynyt ja noutopisteen perustanut kasvinviljelytila voi tehdä 
myyntitarjouksia 
– Tarjouskauppa tai suorat tarjoukset maakunnallisesti tai haluamilleen 

ostajille
• Myös kotieläintila voi siis tehdä ostotarjouksia
• Tietoa siitä, millaiselle viljalle on kysyntää
• Tietoa hinnoista - jatkossa yhä parempaa markkinatietoa
• Vain toteutuneista kaupoista maksetaan välityspalkkio
• Kirjalliset dokumentit kaupoista ja sopimuksista syntyvät 

automaattisesti ja ne säilytetään Viljatorilla



VILJATORI.FI
REKISTERÖIDY


