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Viljakaupan 
sopimuskirjo ja laatulisien 
monimutkainen maailma 
Maailman markkinoilla tapahtuvat muutokset heijastuvat kotimaan 

hintoihin. Maailmalla viljojen tuotanto ja kulutus ovat viime vuosina olleet 

kasvussa, vaikka myös notkahduksia on tullut. Viime vuosina hintavaihtelut 

viljamarkkinoilla ovat olleet suuria, minkä vuoksi markkinaseurannan 

tärkeys, ostajien hintanoteerausten ja pörssien futuurihintojen seuranta on 

korostunut entisestään. 

 ◼ Teksti: Hanna Helkkula
 ◼ Kuvat: Annaleena Ylhäinen, Kyösti Isosaari

M arkkinoiden muu-
tokset aiheuttavat 
kaikille viljaketjun 
toimijoille hintaan 

liittyviä riskejä. Tasapainoisessa 
markkinatilanteessa muutosten 
ja niiden aiheuttamien hinta-
heilahtelujen ajankohdat ovat 
vaikeasti ennakoitavissa. 

Hintavaihtelut voivat lyhyel-
läkin aikavälillä olla suuria ja 
yleensä hinta nousee loivem-
min kuin se laskee. Hinnan jyrk-
kään laskuun voi olla syynä esi-
merkiksi tarjonnan merkittävä 
lisääntyminen, kun suuri joukko 
tuottajia haluaa myydä samaan 
aikaan. Tämän johdosta ostajien 
hankintatarve täyttyy, kysyntä 
laskee ja hintaan kohdistuu las-
kupainetta. 

Hintojen kohotessa odottelu 
ja korkeimman hinnan tavoit-
telu ei ole riskitön vaihtoehto, 
sillä tilanne voi muuttua nope-
asti. Hintariskiä voi pienentää 
aktiivisella markkinaseuran-
nalla sekä myyntisuunnittelulla. 

Myyntisuunnitelman tekemi-
nen tuotettavalle viljalle on erit-
täin tärkeää. Jotta tilalle parhai-
ten sopivat sopimukset ja ostajat 
löytyisivät, tulisi niiden etsimi-
seen käyttää aikaa kuten muu-
hunkin tilan talouden ja han-
kintojen suunnitteluun. 

Tilan tuotantokustannusten 
tunteminen on avainasemassa, 
kun määritetään, mikä on riit-
tävä hinta kustannuksiin näh-
den. Tulevan markkinointivuo-
den hintanäkymiä pitäisi seu-
rata jo kylvöpäätöksiä tehdessä.

Viljelysopimuksen hyödyt
Rikard Korkman Svenska Lant-
bruksproducenternas Cent-
ralforbund’sta eli SLC:ltä kysyi 
alkuvuodesta kymmeneltä vil-
jakaupan ja teollisuuden edus-
tajalta hintakiinnitettyjen sopi-
musten yleisyydestä Suomessa. 
Seitsemän vastauksen perus-
teella Suomessa tehdään vain 10 
prosenttia sopimuksista ennen 
puinteja. 

Korkman kertoo, että halua 
sopimusmäärän lisäykseen kui-
tenkin löytyy. Nykyisellä, erittäin 
pienellä osalla tilojen sadosta 
sekä pienillä sopimusmäärillä 
on vaikeaa ylläpitää parempaa 
markkinatasapainoa, joka hyö-
dyttäisi kaikkia osapuolia. Var-
sinkin herneen ja muiden eri-
koiskasvien markkinat ovat rajal-
liset. Sopimustoiminta tarjoaisi 
keinon tasapainottaa markkina-
kehitystä. Myös pitkäjänteistä 
vientiä ajatellen sopimustoimin-
nan kehittäminen olisi tärkeää. 

Sopimusviljelyllä tarkoite-

taan viljelijän ja viljan ostajan 
välillä jo ennen kasvukautta tai 
viimeistään ennen sadonkor-
juuta tehtävää sopimusta. Vil-
jelysopimuksessa sovitaan tyy-
pillisesti viljeltävästä tuotteesta, 
sen määrästä, tavoiteltavasta laa-
dusta sekä muista tuotantoon ja 
toimitukseen liittyvistä yleisistä 
ehdoista. Viljelysopimuksessa 
ei tarvitse olla sovittuna kiin-
teää hintaa, mutta normaalisti 
sovitaan myös hinnan määräy-
tymisperusteet sekä aiottu hin-
tamekanismi.

Tarmo Kajander Hankkijalta 
kertoo, että sopimuksia, joissa 
hinta on kiinnitetty, on tehty 
Suomessa pitkään. Sopimus-
määrät seuraavat usein tule-
van sadon näkymiä. Jos tulevan 
sadon hintakiinnitykset eivät 
ole vanhaan satoon verratta-
essa houkuttelevia, sopimusin-
nokkuus on myös matala. Tänä 
vuonna Kajanderin mukaan 
sopimuksia on tehty keskiver-
toa hieman vähemmän. 

”Kaupankäynti on vilkkaim-
millaan keskitalvesta kevääseen, 
joten sopimuksien suosio voi 
vielä kasvaa”, Kajander pohtii. 

Sopimusviljely hyödyttää siis 
niin ostajaa kuin myyjää eli vil-
jelijää. Ostaja varmistaa sopi-
muksilla tarvittavan viljan saan-
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nin ja toimituksen tarvittavana 
hetkenä. 

”Viljakaupat haluavat kasvat-
taa sopimusmääriä, jotta pysty-
vät keskustelemaan ajoissa myyn-
nistä ja toimituksista asiakkai-
densa kanssa”, Kajander kertoo. 

Viljelijä taas hallitsee sopi-
muksilla viljamarkkinoiden hin-
tariskiä.

Rukiin markkinahinnan 
romahtaessa suuren tarjon-
nan seurauksena syksyllä 2019, 
moni viljelijä pettyi ruiskau-
poilla. Tästä hintakuopasta ote-
tiin opikseen. 

”Rukiin viljelysopimuksia 
tehtiin hyvin aktiivisesti vuoden 
2020 sadolle alkutalvesta. Sopi-
musmäärät olivat positiivinen 
yllätys”, Kajander toteaa.

Myös Fazer Myllylle ruissopi-
muksia tehtiin odotettua enem-

män sadosta 2020. 
”Vakioporukka on aina ajoissa 

liikkeellä. Myös kauden 2021 
rukiille on jo tehty hyvin sopi-
muksia. Viljelijät ovat olleet ruis-
sopimusten kanssa nyt hyvin 
aktiivisia”, Tero Hirvi kertoo. 

”Ruis mielletään erikoiskas-
viksi, jonka volyymit ovat varsin 
pienet verrattuna muihin vil-
joihin. Tästä syystä onkin hyvä, 
että ruissopimusten teossa on 
aktivoiduttu. Vehnän ja kauran 
suhteen ollaan selvästi taka-
matkalla sopimusinnokkuuden 
kanssa.”

Osa viljan ostajista mak-
saa sopimuslisiä sopimusvilje-
lijöille. Kaupanpäällisiksi voi-
daan tarjota myös esimerkiksi 
laatuanalyysejä ja kasvukauden-
aikaista neuvontaa. 

Muun muassa A-Rehu on kun-

nostautunut Suomen kauralajik-
keiden laajan kirjon kanssa ja 
tarjoaa suosittelemistaan 20:stä 
suurijyväisestä lajikkeesta lajike-
hyvitystä. Vuoden 2019 tukiha-
kemuksilla oli nimittäin jopa 66 
eri kauralajiketta.

Jokaisella ostajalla on oman-
laisensa viljelysopimukset, joi-
den nyansseista ostajat osaavat 
itse kertoa parhaiten. Seuraa-
vassa on kerrottu joistakin ylei-
simmistä sopimusmalleista.

Markkinahintainen sopimus
Markkinahintaisissa viljelysopi-
muksissa hinta määräytyy mark-
kinatilanteen mukaan. 

Viljakaupan/toimituksen vah-
vistamisen yhteydessä viljaerälle 
määräytyy perushinta ostajan 
senhetkisen hintanoteerauksen 
ja laatuhinnoittelun mukaan.

Kiinteähintainen sopimus
Kiinteähintaisessa viljelysopi-
muksessa myyntierälle sovitaan 
kiinteä perushinta. 

Laatuhinnoittelussa sovelle-
taan joko sopimuksenteko- tai 
toimitushetken laatuhinnoit-
telua. Laatuhinnoittelun mää-
räytymisajankohta määritellään 
sopimuksessa.

Kiinteähintaisessa sopimuk-
sessa voidaan sopia täsmällisestä 
toimitusmäärästä tai toimitetta-
valle määrälle voidaan sopia ylä- 
ja alarajat (esimerkiksi sopimus-
määrä +/-10 prosenttia). Enna-
kolta sovittu perushinta (kiinteä 
hinta) lisää ennakoitavuutta ja 
pienentää sekä myyjän (viljelijä) 
että ostajan hintariskiä. 

Markkinahinnan muutoksia 
on kuitenkin mahdoton ennus-
taa ja tavoitehinta sadolle tulisi 

Jokaisen maatilayrittäjän kannattaa tehdä myyntisuunnitelma tuottamalleen viljalle ja laskea riittävä hinta, jolla ko. viljan tuotantokustannukset saadaan 
katettua. Itselleen parhaimman sopimuksen ja ostajan hakemiseen kannattaa uhrata aikaa.
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Basis lyhyesti
 ◼ Kotimaisten ostajien ja pörssien futuurihintojen erotus, basis 

kuvaa muun muassa markkinoiden kysynnän ja kuljetuskustan-
nusten vaikutusta. Paikallinen hinta voi näiden tekijöiden takia 
olla joko alle tai yli pörssihinnan. Paikallisesti historiallinen basis 
kuvaa miten hinnan ero on vaihdellut vuosien mittaan. Esimerkiksi 
satokautena 2018/19 kotimaisen leipävehnän hinta oli useam-
pana kuukautena noin +15 €/tn suhteessa Pariisin pörssin (Matif) 
hintaa. Tällä hetkellä se on noin -30 €/tn alle pörssihinnan. Kun 
kotimainen tarjonta ja kysyntä on mahdollisimman hyvässä tasa-
painossa, kotimainen hinta suhteessa pörssihintaan on vahvempi. 

Itämeren vientimarkkinoilla vehnän ja ohran hinta yleensä sido-
taan Pariisin pörssin hintaan. Kauran hinnoittelu ei tavallisesti 
ole sidottu pörssihintaan, vaan perustuu kauran omaan tarjon-
taan ja kysyntään vientimarkkinoilla.

Stock-use ratio on suhdeluku (%), joka kuvaa markkinointivuo-
den loppuvarastojen määrää verrattuna kulutukseen. Termiä käy-
tetään yleensä viljataseiden yhteydessä, kun seurataan varas-
tojen suhteellista kehitystä eri markkinointivuosien välillä. ◻

Viljanostajien käyttämät erilaiset sopimusmallit
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A-Rehu x x x x x

Agrox x

Avena Nordic Grain x x x x

Fazer x x

Feedex x

Hankkija x x x

Lantmännen Agro x x x x

Kinnusen Mylly x

Raisio x x x x

Rehux x

asettaa omien tuotantokustan-
nusten perusteella.

Kiinteähintaisia sopimuksia ei 
suositella tehtäväksi koko nor-
maalisato-odotuksen mukaiselle 
tonnimäärälle olosuhteista joh-
tuvan sadon määräriskin takia.

Termiinisopimus
Termiinikaupalla tarkoitetaan 
sopimusmallia, jossa myynti-
erän toimitus on siirretty myö-
hempään ajankohtaan, mutta 
sen hinta on määritelty sopi-
muksen tekohetkellä.

Termiinikaupassa vilja- tai 
öljykasvierän hinta voidaan 
kiinnittää joko etukäteen tule-
vaan, esimerkiksi yli kuukauden 
päässä olevaan toimitusajankoh-
taan tai myöhempään ajankoh-
taan, kuitenkin ennen toimi-
tusta. Hinnan kiinnitys voidaan 
tehdä joko osissa tai koko sopi-
musmäärälle kerralla. 

Termiinisopimuksia voidaan 
tehdä myös lyhemmälle aika-
välille. Tällöin viljelijä sitoutuu 
toimittamaan viljan esimerkiksi 
kuukauden kuluessa etukäteen 
määriteltyyn hintaan. Hintana 
käytetään ostajan ilmoittamia 
hintanoteerauksia. Termiini-
kauppa antaa samanaikaisesti 
myyjälle ja ostajalle keinon pie-
nentää kauppaan sisältyvää hin-
tariskiä.

Termiinihinnat ovat ostajien 
antamia julkisia viljalajikohtai-
sia noteerauksia lähtien päivän-
hinnasta ja jatkuen kuukausi-
hintoina yli koko satokauden. 
Noteeraukset tarkoittavat perus-
laatuista viljaa. Muut ehdot sisäl-
tyvät sopimuksen ehtoihin.

Basis-sopimus  
Basis-sopimuksissa esimerkiksi 
myllykelpoisen vehnän tai öljy-
kasvierän perushinta muodostuu 
myyntihetken Euronext (Matif)-
futuurinoteerauksesta sekä etu-
käteen sovitusta basiksesta. 

Termillä ”basis” tarkoitetaan 
tiettynä hetkenä, tietyssä toimi-
tuspaikassa vallitsevan ostohin-
nan ja futuurin noteeraushin-
nan eroa. Kaikille viljalajeille 
ei basis-sopimuksia ole pörssi-
noteerausten puuttuessa. Basis-
sopimuksella viljelijä sitoo hin-
nan tiettyyn futuuriin, vaikka 
ei itse tee futuurikauppaa pörs-
sissä.

Hintaputkisopimus
Hintaputkitermiinillä perushin-
taa korjataan putken ylittävältä 
tai alittavalta osalta ennakkoon 
sovitulla summalla, jos markki-
nahinta on toimitettaessa put-
ken ulkopuolella. Perushinta on 
toimituspäivänä voimassa oleva 
päivän hinta.

Varastointisopimus
Varastointisopimuksessa myyjä 
sitoutuu varastoimaan myydyn 
erän sovitun ajan. Varastoin-
tiajalle maksetaan ennakkoon 
sovittava korvaus. Varastointi-
sopimuksissa määritellään erän 
perushinnan määräytyminen ja 
määräytymisajankohta.

Takuuhintasopimus
Takuuhintasopimuksessa ostaja 
sitoutuu maksamaan takuuhin-
nan sovitulle tuotemäärälle, 
vaikka markkinahinta laskisi 
takuuhinnan alapuolelle. Mark-
kinahinnan noustessa takuuhin-
taa korkeammalle, myös mak-
settava hinta nousee markki-

Kiinteähintaisissa 
sopimuksissa voidaan 
sopia täsmällisestä 
toimitusmäärästä tai 
toimitettavalle mää-
rälle voidaan sopia 
ylä- ja alarajat. Enna-
kolta sovittu hinta 
pienentää hintariskiä.
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Viljojen laatuhinnoittelu kosteusprosentin mukaan, €/tn, 0 % alv

A-Rehu Avena Fazer Hankkija Lantmännen
Kinnusen 
Mylly Raisio* Viking Malt

Kosteus %
Ohra/
Vehnä/Kaura Vehnä

Ohra/
Kaura Ruis

Kaikki 
viljat

Ohra/
Kaura

Vehnä/
Ruis

Kaikki 
viljat

Kaikki 
viljat

Kaikki 
viljat Ohra

12,5 ≥ 0,2 1,5 0 1,75 1,25 0 1 0 1 1 1

12,6 0,2 1,35 0 1,58 1,2 0 0,9 0 0,9 0,9 0,9

12,7 0,2 1,2 0 1,4 1,05 0 0,8 0 0,8 0,8 0,8

12,8 0,2 1,05 0 1,23 0,9 0 0,7 0 0,7 0,7 0,7

12,9 0,2 0,9 0 1,05 0,8 0 0,6 0 0,6 0,6 0,6

13 0 0,75 0 0,88 0,65 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5

13,1 0 0,6 0 0,7 0,5 0 0,4 0 0,4 0,4 0,4

13,2 0 0,45 0 0,53 0,4 0 0,3 0 0,3 0,3 0,3

13,3 0 0,3 0 0,35 0,25 0 0,2 0 0,2 0,2 0,2

13,4 0 0,15 0 0,18 0,15 0 0 0 0,1 0,1 0,1

*Laatuhyvitys maksetaa vain elintarvikelaadulle

Viljojen laatuhinnoittelu valkuaisprosentin mukaan, €/tn, 0 % alv

A-Rehu* Avena Agrox Fazer Hankkija
Kinnusen 
Mylly

Lantmännen 
Agro Raisio Rehux

Valkuais %
Vehnä/
Kaura Ohra Vehnä

Vehnä/
Kaura Ohra Vehnä

Rehu-
vehnä

Mylly-
vehnä

Mylly-
vehnä

Rehu-
vehnä

Mylly-
vehnä

Rehu-
vehnä

Mylly-
vehnä Ohra Kaura Vehnä

16 ≤ 5 5 15 3 3 17 6 15 17 2 15 2 15 5 5 5

15 -15,9 5 5 15 3 3 15 3 15 17 2 15 2 15 5 5 5

14,6-14,9 3 5 12 3 3 13 3 12 17 2 12 2 13 5 5 5

14,5 3 5 12 3 3 13 3 12 17 2 12 2 13 5 5 5

14,1-14,4 3 5 9 3 3 10 3 9 15 2 12 1 10 5 5 5

14 3 5 9 3 3 10 3 9 15 2 8 1 10 5 5 5

13,6-13,9 1 3 6 2 2 8 1 6 12 2 8 1 8 5 5 3

13,5 1 3 6 2 2 8 1 6 12 2 4 1 8 5 5 3

13,1-13,4 1 3 3 2 2 5 0 3 7 2 4 0 5 5 3 3

13 0 3 3 0 2 5 0 3 7 2 0 0 5 5 3 3

12,5-12,9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0

12,0-12,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

11,5-11,9 0 0 -3 0 0 -4 0 -6 -5 -2 -6 -2 -4 3 0 -3

*sopimustuottajien valkuaishinnoittelu

viä viljakasveja kuten ohraa, veh-
nää tai ruista. 

Satokausittain puhdaskaura-
pelloilta tulee kitkeä vieraat vil-
jakasvit pois. Näille sopimuksille 
maksetaan sopimuslisää muun 
muassa lisätyöstä. 

Edellisen sivun taulukossa on 
nähtävissä ostajien käyttämät 
yleisimmät sopimusmallit. 

Mille viljoille sopimuksia 
tehdään?
A-Rehu tekee sopimuksia kai-
kille perinteisille viljoille ja 
käyttötarkoituksille. Rehuviljo-
jen lisäksi heidän kauttaan vil-
jelijä voi myydä elintarvikelaa-
tuista viljaa myllyille viljelysopi-
musten turvin. A-Rehun sopi-
musvalikoimaan kuuluvat lisäksi 

nahinnan mukaiselle tasolle. 
Takuuhintasopimuksessa mak-
setaan laatulisät viljaerän laa-
dun mukaisesti. 

AktiiviTermiini
Toimita nyt – kiinnitä hinta 
myöhemmin termiini, on yksi 
esimerkki termiinien muun-
noksista. Kyseisen termiinin 
sopimus tulee tehdä ennen toi-
mitusta, mutta hinta kiinnite-
tään vasta kun koko erä on toi-
mitettu. 

Puhdaskaurasopimus
Puhdaskaurasopimuksilla vilje-
lijä sitoutuu toimittamaan täysin 
gluteenittomia kauraeriä. Tämä 
tarkoittaa, ettei tilalla saa käsi-
tellä tai viljellä gluteenia sisältä-

Viljojen laatuvaati-
muksiin kuuluu kai-
killa ostajilla alle 14 
prosentin kosteus. 
Tuoreviljakauppa on 
erikseen. Ostajien laa-
tuvaatimukset vaihte-
levat eri käyttötarkoi-
tuksia varten. Uuden 
sadon kokonaislaatu 
voi vaikuttaa vastaan-
ottolaadun rajoihin eli 
laatukriteereitä voi-
daan viljan toimitta-
jan kannalta helpot-
taa poikkeuksellisina 
vuosina. 
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Ohran laatuhinnoittelu hehtolitrapainon mukaan, €/tn, 0 % alv

Ohra, HLP, kg A-Rehu Avena Agrox Feedex Hankkija Lantmännen Kinnusen Mylly Raisio

71 ≤ 5,0 0,0 2,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0

70-70,9 4,0 0,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

69-69,9 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68-68,9 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67-67,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66-66,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64-64,9 -1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vehnän laatuhinnoittelu hehtolitrapainon mukaan, €/tn, 0 % alv

Vehnä, HLP, kg A-Rehu Avena Agrox Fazer Feedex Hankkija Kinnusen Mylly Lantmännen

81 ≤ 3 0 1 0 0 0 0 0

80-80,9 2 0 1 0 0 0 0 0

79-79,9 1 0 0 0 0 0 0 0

78-78,9 0 0 0 0 0 0 0 0

77,5-77,9 0 0 -0,75 -3 -2 -0,2 -0,2

77,4-77,0 0 0 -2,5 -3 -2 -0,2 -0,2

Kauran laatuhinnoittelu hehtolitrapainon mukaan, €/tn, 0 % alv

Kaura, HLP, kg A-Rehu Avena Agrox Fazer Feedex Hankkija* Lantmännen* Kinnusen Mylly Raisio*

63 ≤ 5 3 5 6 0 3 3 0 4

62-62,9 5 3 5 5 0 3 2 0 4

61,1-61,9 5 3 5 4 0 3 2 0 3

61 5 3 5 4 0 3 2 0 3

60-60,9 4 3 5 3 0 3 2 0 3

59-59,9 3 1 3 2 0 1 1 0 2

58-58,9 2 1 2 0 0 0 0 0 0

57-57,9 1 0 2 0 0 0 0 0 0

56-56,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55-55,9 0 0 0 0 0 0 -1 0 0

54-54,9 -2 -2 -4 -1 0 -1 -2 -1 -1

*lisätään vain elintarvikekauralle

Kauran laatuhinnoittelu jyväkoon mukaan, €/tn, 0 % alv

Seulonta

Kaura, 2 mm Avena Fazer Hankkija Lantmännen Raisio

0-0,9 12 12 12 8 12

1 12 10 12 8 10

1,1-1,9 11 10 10 8 10

2 11 7 10 8 7

2,1-2,9 9 7 8 6 7

3 9 6 8 6 7

3,1-3,9 7 6 6 5 7

4 7 5 6 5 5

4,1-4,9 6 5 5 4 5

5 6 4 5 4 5

5,1-5,9 4 4 4 3 5

6 4 2 4 3 3

6,1-6,9 2 2 0 2 3

7 2 0 0 2 0

7,1-7,9 1 0 0 1 0

8 1 0 0 1 0

Laatuhyvitys maksetaa vain elintarvikekauralle.

Ohran laatuhinnoittelu tärkkelyspro-
sentin mukaan Altialla, €/tn, 0 % alv

62,5 ≤ 6

61,5-62,4 4

60,5-61,4 2

Lantmännen Agron sopi-
mustuotanto kattaa mallasoh-
ran, rehuohran, myllyvehnän, 
rehuvehnän, elintarvikekauran, 
rehukauran ja rukiin, kuin myös 
herneen, härkäpavun ja rypsin 
sekä rapsin. 

Raision sopimuskasveja suu-
rimokaura, myllyvehnä, ruis, 
mallasohra, suurimo-ohra, här-
käpapu, öljykasvit ja rehuviljat. 

Viking Maltille sopimuksia voi 
tehdä mallasohrasta, mallasveh-
nästä ja entsyymiohrasta. 

Altia tarjoaa sopimusviljeli-
jöilleen tärkkelysohrasopimuk-
sen vuodeksi kerrallaan. 

Myllyn Paras tekee sopimuk-
sia vehnästä, rukiista ja kaurasta.

Luomukauralle sopimuksia 
tekevät muun muassa Helsin-
gin Mylly, Kinnusen Mylly, Fazer 
Mylly, Hankkija, Lantmännen 
Agro ja Raisio.

Luomuohralle sopimuksia 
tekevät muun muassa Hank-
kija, Lantmännen Agro, Kinnu-
sen Mylly ja Viking Malt. 

Luomuvehnälle sopimuk-
sia tekevät muun muassa Fazer 
Mylly, Kinnusen Mylly, Hank-
kija, Raisio ja Lantmännen 
Agro.

Luomurukiin viljelysopimuk-
sia tekee muun muassa Fazer 
Mylly.

Laatuhinnoittelun 
monimutkainen maailma
Eri sopimustyyppien lisäksi viljan 
laadulla on suuri merkitys kaup-
pahintaan. Sopimuksia tehtäessä 
on kiinnitettävä huomiota, onko 
laatuhinnoittelu mukana hin-
noittelussa sekä noudatetaanko 
toimitusajan vai sopimusajan-
kohdan hinnoittelua. 

Ostajien laatuvaatimukset 
vaihtelevat eri käyttötarkoituk-
sia varten. Ostajat ja käyttäjät, 
jotka tarvitsevat esimerkiksi val-
kuaispitoista tai suurijyväistä vil-
jaa, ovat näistä ominaisuuksista 
myös valmiita maksamaan lisiä. 

Minna Oravuo Raisiolta ker-
too, että uuden sadon kokonais-
laatu voi vaikuttaa vastaanotto-
laadun rajoihin eli laatukritee-
reitä voidaan viljan toimittajan 
kannalta helpottaa. 

Myös laatuhinnoitteluun voi 
tulla muutoksia, jos sadon laatu 

herne, härkäpapu ja öljykasvit. 
Avena tekee sopimuksia ensi-

sijaisesti elintarvikelaaduista 
vehnälle, ohralle, kauralle ja 
öljykasveille. 

Fazer Myllyn sopimuskasveja 
ovat myllyvehnä, ruis ja suuri-
mokaura. 

Hankkijan sopimuskasvivali-
koima on laaja kattaen ohran, 
vehnän ja kauran elintarvike- 
sekä rehulaadut sekä rukiin. 
Hankkijan kanssa on mahdol-
lista tehdä sopimuksia myös her-
neestä, härkäpavusta sekä ryp-
sistä ja rapsista. 



12 KM 3/2020

ESIMERKKEJÄ  
sopimuksista eri markkinatilanneskenaarioissa
Ohra:

 ◼ Ville Viljelijä tekee A-Rehun kanssa takuu-
hintasopimuksen 40 tonnille rehuohraa. 
Takuuhinnaksi on ilmoitettu 135 €/tn. Toi-
mitusajankohdaksi sovitaan lokakuu 2020. 
Villen rehuohra on laadukasta HLP 68,5, val-
kuaista 13 % ja se on kuivattu 13,5 % kos-
teuteen. Kasvukausi 2020 on hyvä alkukas-
vukauden riittävän veden ansiosta, jolloin 
sadot ovat Suomessa runsaita ja ohraa on 
paljon liikenteessä. Päivän hinta laskee 127 
€/tn suuren tarjonnan seurauksena. 

A-Rehu maksaa (135 €/tn + HLP hyvitys 
2 €/tn + sopimusviljelijän valkuaishyvitys 3 
€/tn)* 40 tn = 5 600 €.

 
 ◼ Maija Meikäläinen kiinnitti keväällä 40 

tonnia rehuohraa A-Rehun syksyn 2020 
ilmoitettuun hintanoteeraukseen. Rehuohra 
on laadukasta HLP 68,5, valkuaista 13 % ja 
se on kuivattu 13,5 % kosteuteen. 

A-Rehu maksaa (145 €/tn + HLP hyvitys 
2 €/tn + sopimusviljelijän valkuaishyvitys 3 
€/tn)* 40 tn = 6 000 €.

Vehnä:
 ◼ Maija Meikäläinen tekee Raision kanssa 

Matifin futuurinoteeraukseen perustuvan 
Vehnä Plus -sopimuksen 40 tonnista myl-

lykevätvehnää. Basis on sopimushetkellä 
-22. 2020 Matifin myllyvehnän noteeraus on 
noussut Venäjän vientikiellon seurauksena 
kuukaudenpäivät. Maija kiinnittää Raision 
sopimussääntöjen mukaisesti vehnäerän 
seuraavaan futuurikuukauteen (Matif 211 
€/tn) ja toimittaa ennen futuurikauden lop-
pumista viljaerän. Maijan myllyvehnän val-
kuaisprosentti on 13,0.

Raisio maksaa (211 €/tn -22 + valkuais-
lisä 5 €/tn)* 40 tn  = 7 760 €.

 ◼ Maija teki Raision kanssa samoilla viljan 
laaduilla myös 40 tn kiinteähintaisen mylly-
vehnän sopimuksen syksyksi 2020. Ilmoi-
tettu hintanoteeraus on 164 €/tn. Raisio 
maksaa myös kiinteähintaisille sopimuksille 
laatulisiä. 

Raisio maksaa (164 €/tn + valkuaislisä 
5 €/tn)*40 tn = 6 760 €.

Kaura:
 ◼ Ville Viljelijä on tehnyt Lantmännen 

Agron kanssa termiinisopimuksen 40 tn 
elintarvikekaurasta toimitettavaksi tammi-
kuussa 2021. Hinnaksi määräytyy 152 €/
tn. Sovitaan, että noudatetaan laatuhinnoit-
telua. Villen kauran HLP on 61,3 ja seu-
lonta % 5.

Lantmännen maksaa (152 €/tn + HLP-
hyvitys 2 €/tn + seulontahyvitys 4 €/tn)* 
40 tn = 6 320 €.

 ◼ Ville teki myös hintaputkisopimuksen 40 
tn elintarvikekauraa toimitettavaksi marras-
kuussa hintaan 158 €/tn. Erinomainen kas-
vukausi painaa hintoja alas 135 €/tn. 

Hintaa vähennetään putken ylittävältä 
osalta 148–135= -13 euroa eli kauraerästä 
maksetaan: (158-13+ HLP-hyvitys 2 €/tn + 
seulontahyvitys 4 €/tn)*40 tn = 6 040 €.

 ◼ Ville tekee termiinisopimuksen Avenan 
kanssa 40 tn elintarvikekaurasta. Hinnoit-
telu sovitaan tehtävän kahdessa erässä 
30 tn ja 10 tn markkinatilanteen mukai-
sesti. Jaetussa termiinihinnoittelussa Avena 
käyttää painotettua hintojen keskiarvoa. 
Keväällä 2020 hinnaksi määräytyy 160 €/
tn ja joulukuussa 2020 135 €/tn.  

Avena maksaa ((30*160 + 10*135)/40 
+ HLP-hyvitys 1 €/tn))*40 tn = 6 190 €.

HUOM! Laskelmissa ei ole otettu huomioon 
kuljetus- ja varastointikustannuksia eikä 
sopimus- tai lajikelisiä.

Eri viljanostajien hintakiinnitykset eri viljoille syksylle 2020, €/tn, 0 % alv

A-Rehu Avena Fazer Hankkija Lantmännen Agro Raisio Viking Malt

Mallasohra 158 160-172,5 160 160-165 165

Ohra 140-145 120-135 124-140 144

Vehnä 158-159 163 158 148-158 160 165

Rehuvehnä 140-155 142-143 140-150 142

Elintarvikekaura 135-152 153 138-152 152 155

Rehukaura 140-153 146 142

Ruis 138

Tilanne 11.3.2020

poikkeaa merkittävästi tavalli-
sen kasvukauden laadusta. Kor-
jauksia tehdään käytännössä 
vasta kun uuden sadon laatu 
on tiedossa.

Vastaanoton minimivaatimuk-
set ovat nähtävissä jokaisen vil-
janostajan kotisivuilla. Laatu-
hinnoittelu vaihtelee markkina-
kauden tilanteen mukaan. 

Kaikilla on varmasti edelleen 
muistissa kauhujen vuosi 2018, 
jolloin vilja oli pientä ja kevyttä. 
Tällöin elintarvikelaatujen vas-
taanottorajoja laskettiin huo-
mattavasti, jotta saatiin edes 
jonkinlaista leipäviljaa ostettua. 

Laatutaulukoissa on nähtä-
vissä joitakin laatuhinnoittelu-
malleja. Roska- ja vierasjyvä-% 
alentavat hintaa kipupisteen ylit-
tyessä. Sakoluvun on oltava osta-
jasta riippuen rukiilla noin 100 
ja vehnällä 180–220, jotta laatu-
vähennyksiä ei tehdä. Taulukoi-

den laatuhinnoittelut on kerätty 
viikon 8 tietojen perusteella. 

Syksyn laatuhinnoittelun 
2020 olivat tähän mennessä 
ilmoittaneet A-Rehu, Fazer 
Mylly, Raisio ja Avena Nordic 
Grain. Lantmännen Agrolle ja 
Hankkijalle ei ole tulossa mer-
kittäviä muutoksia, kunhan vil-
jan laatu on keskimääräisellä 
tasolla. 

Julkisia hintakiinnityksiä 
syksylle
Syksyn 2020 hintakiinnityksiä 
ovat ilmoittaneet A-Rehu, Avena, 
Fazer, Hankkija, Lantmännen 
Agro ja Raisio. Raision syksyn 
2020 ruissopimuksia ei juuri 
tällä hetkellä tehdä. Myös muun 
muassa Helsingin Myllyn glutee-
nittoman kauran viljely-sopimuk-
set syksylle 2020 ovat jo täynnä. 

Syksylle 2021 rukiin hintakiin-
nityksiä ovat julkaisseet muun 
muassa Fazer (elo-lokakuu 2021 
165 €/tn, touko-heinäkuu 2022 
176 €/tn) ja Raisio (elo-syyskuu 
2021 170 €/tn). ◻

Kirjoittaja on agronomi, MMM ja 
työskentelee Vilja-alan yhteistyöryh-
mässä.


