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Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n strategia 2020-2024 

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry edistää toiminnallaan suomalaisen viljaketjun toimivuuden ja 
kannattavuuden edellytyksiä. Viljaketjulla tarkoitetaan vilja-, öljy- ja valkuaiskasvisektoreita. 

VYR on 16 vuodessa saavuttanut vakiintuneen aseman viljaketjun yhteen kokoavana toimijana ja sen 
puolueettomuutta arvostetaan yleisesti. Julkinen rahoitus on mahdollistanut neutraliteetin. VYR ry:n 
tuottamaa tietoa esimerkiksi viljamarkkinoista ja viljan laadusta pidetään puolueettomana. 

VYR kokoaa, analysoi ja jalkauttaa keskeistä tutkimustietoa Ruokaketjun tarve puolueettomalle ja 
konkreettiselle tiedolle on kasvanut peltokasvisektorin sopeutumisesta ja mahdollisuuksista 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. 

Tavoitetila 2024 

VYR on koonnut kasvivalkuaissektorin toimijat yhteen. Elintarvike- ja rehuteollisuuden 
tarpeet kasviperäisten raaka-aineiden laadulle ja määrälle ovat ketjun tiedossa. Edellytykset 
öljy- ja valkuaiskasvien ottamisesta viljelykiertoon ovat parantuneet, mikä on nostanut 
viljelyalaa, viljelyvarmuutta ja satotasoja. 

Sopimusviljelyn ja lajikkeellisen toimitusketjun osuus on kasvanut. 

Viljasektorin ml. luomu markkinatiedon saanti ja läpinäkyvyys on kehittynyt. 

VYR:in laatima koulutuspaketti sopimusviljelystä ja muista viljamarkkinoiden 
riskinhallintakeinoista tunnetaan viljelijöiden keskuudessa ja keinoja on otettu käyttöön.  

VYR on ollut mukana kokoamassa tietoa viljanviennin tärkeimpien kohdemaiden 
vaatimuksista. Tiedot on koottu viljan laadun ja sertifikaattien osalta ja saatettu toimijoiden 
käyttöön. 

Jäsenkunnan laatudataa yhdistämällä VYR pystyy muodostamaan kokonaiskuvan 
valtakunnallisen viljasadon kriittisistä laatutekijöistä. Itämeren alueen sadon laatutiedot ovat 
suomalaisten toimijoiden käytettävissä. 

VYR käyttää monipuolisesti sähköisiä tiedonvälityskanavia ja tavoittaa sektorin toimijat ja 
viljelijät pääasiallisilla viljan, öljy- ja valkuaiskasvien tuotantoalueilla. 

Keskeiset strategiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

VYR:n strategiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi jakautuvat jatkuviin palveluihin ja 
projektiluonteisiin kehitystehtäviin. 
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Jatkuvat palvelut keskittyvät seuraaviin osa-alueisiin: 

Viljamarkkinoiden seuranta, analysointi ja tiedottaminen 

Kotimaan viljan tarjontatilanteen vuosittainen seuranta ja tiedottaminen: 

Satokausittainen viljatasearvion laadinta ja tiedottaminen 

Viljan hometoksiinien ja haitta-aineiden tilanteen vuosittainen seuranta ja tiedottaminen 
määrättyjen toksiinien osalta 

Projektiluonteiset keskeiset kehitys- ja tiedotustehtävät kohdentuvat erityisesti: 

Valkuaiskasvisektorin läpinäkyvyyden kehittäminen ja tuotantomäärien kasvattaminen 
ketjun yhteistyön, tiedon kokoamisen ja jalkauttamisen avulla 

Öljykasvien viljelyvarmuuden ja saatavuuden kehittäminen ketjun yhteistyön ja tiedon 
jalkauttamisen avulla.  

Kotimaan luomuviljan tasearvion kehittäminen ja yleisten markkinatietojen hankinta 
Itämeren alueelta luomuviljamarkkinoiden läpinäkyvyyden parantamiseksi 

Koulutuspaketin laadinta viljan markkinariskeistä ja niiden hallintakeinoista puitavien 
kasvien kansallisten ja kansainvälisten laatutietojen kerääminen ja tiedon jakaminen ketjun 
toimijoille kansainvälisen kilpailutilanteen arvioimiseksi 

Tutkimustiedon kokoaminen ja jalkauttaminen peltokasvisektorin ajankohtaisista aiheista 
kuten esimerkiksi ympäristökysymyksistä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. 

Varautuminen EU:n uusiin lainsäädäntövaatimuksiin viljojen toksiineista ja niihin liittyvän 
valtakunnallisen tiedon keräämisen organisointi sekä raportointi tarvittaessa EU komissiolle 

Toimet yhteistyön kehittämiseksi ketjun sisällä, erityisesti neuvonnan kanssa  

Viestintää tehostetaan muun muassa ottamalla käyttöön uusia digitaalisia viestintäkanavia 

Rahoitus ja resurssit 

Yhdistyksen jäsenkunta (55 organisaatiota) kattaa jo hyvin suomalaisen vilja- ja öljykasviketjun 
toimijat, mutta mahdollisuuksien mukaan pyritään kasvattamaan jäsenmäärää. Toimintaa 
rahoitetaan jäsenmaksuilla. Lisäksi projektiluontoiseen toimintaan haetaan osarahoitusta julkiselta 
sektorilta. Yhdistys kartoittaa keinoja toiminnan rahoittamiseksi myös muilla tavoin. Sihteeristössä 
toimii kaksi palkattua henkilöä. 

 


