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Suomalainen maatalous-
ja viljakauppa

Pekka Vaarasto

2 02.11.2018

PV1



Dia 2

PV1 Pekka Vaarasto; 04.11.2019



Viljelijän Avena Berner

• Olemme suomalaisten viljelijöiden asiantunteva kumppani vilja- ja 
öljykasvikaupassa sekä maatalouden tuotantopanosten käytössä ja 
hankinnassa.

• Palvelemme entistä monipuolisemmin tutuissa toimipisteissä eri 
puolilla Suomea.

• Kattavasta valikoimastamme löytyy mm. siemenet, 
kasvinsuojeluaineet, lannoitteet ja polttoaineet.

• Laajasta vastaanottopisteiden verkostostamme löytyy varma ja hyvä 
toimituspaikka vilja- ja öljykasvisadolle.



Maatalouskauppa

• Kasvinsuojelu

• Siemenet

• Lannoitteet

• Maanparannus

• Rehunsäilöntä

• Polttonesteet

• Mittalaitteet

Viljakauppa

• Sopimusviljely

• Viljanhankinta

• Öljykasvienhankinta

• Laatuanalyysit

• Kuljetuspalvelut

Parhaan sadon puolesta

Ammattipuutarhakauppa 

• Kasvinsuojelu

• Siemenet

• Lannoitteet

• Pakkaustarvikkeet

• Viljelytarvikkeet



Asiantuntijamme palvelevat sinua:

Toimipisteet
Haapajärvi Helsinki Hämeenlinna
Isokyrö Joroinen Kirkkonummi
Kokemäki Kouvola Laitila
Loimaa Maalahti Nokia
Nurmijärvi Pori Pornainen
Porvoo Punkalaidun Salo
Seinäjoki Siilinjärvi Sipoo
Somero Säkylä Turku
Tyrnävä Vaasa Vantaa



Tuomas Latomäki
Seinäjoki

Juha Kuusisto
Seinäjoki

Päivi Koivusalo
Seinäjoki

Pekka Vaarasto
Vaasa

Matias Rönnqvist
Vaasa

Kenneth Asp
Maalahti

Jarmo Aho
Haapajärvi

08.11.20196

Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa



Viljakauppa



Vahva ammattitaito tehdä viljakauppaa ja 
viedä suomalaista viljaa maailmalle.. 

08.11.20198



Vehnä: - Venäjän vehnä edelleen kallista maailmanmarkkinoihin nähden
- Eu-vehnän vienti vetänyt hyvin
- Argentiinan sato jäämässä pieneksi
- Rehuvehnän osuus sadosta pieni

Kaura - Hyvät sadot ympäri eurooppaa, myös Ruotsissa
- Britannia agressiivinen hinnoittelussa
- Vientihinnat laskeneet noin 20 %

Ohra - Hetkellinen kysyntäpiikki (Saudi-Arabia)
- Ohrasato ollut hyvä ympäri Eurooppaa

Öljykasvit: - Rapsitase ennallaan, vaikka sato hieman pienempi
-Käteispreemiot koko Euroopassa miinusmerkkisiä Euronextiin
nähden 

08.11.20199

Viljamarkkinat maailmalla



Kaura
• Ostamme elintarvikekelpoista kauraa vientiin, sekä 

kotimaisen myllyteollisuuden tarpeisiin 

Rypsi / rapsi
Vehnää
Mallasohraa
Härkäpapua
Hernettä
Ohraa kotimaan teollisuuteen, sekä vientiin
Mallasohraa

08.11.201910

Tarpeet satokaudelle 20/21!
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Hyödynnä erilaiset sopimusmallimme

Nyt sopimus

Hinnoitellaan 
kaupantekohetkellä

Toimitus 30 pv kuluessa

Tilahintasopimus

Sovitaan tilahinta ja 
toimitusjakso

Avena noutaa viljan 
tilalta ja vastaa 

kuljetuskustannuksista

Varastointiajalta 
maksetaan 

varastointikorvaus

Termiinisopimus

Sovitaan määrä ja 
toimitusjakso

Hinnoitellaan heti tai 
myöhemmin, kerralla 
tai useassa erässä

Hinnaksi muodostuu 
kiinnitysten painotettu 

keskiarvo

Basis‐sopimus

Sovitaan määrä, 
toimitusjakso ja basis

Hinnoitellaan viljelijän 
haluamana 

ajankohtana Euronext
Pariisin (Matif) futuurin 
noteerauksen mukaan

Hinnaksi muodostuu 
basis + futuurihinta



• Vehnälle ja öljykasveille
• Sopimusta tehtäessä sovitaan hinnoittelun 

perustana oleva futuuri ja kiinnitetään basis
• basis = tietyssä markkinapaikassa tietyllä 

hetkellä vallitsevan hinnan ja pörssin 
futuurihinnan ero

• Nyt basis-hinnat myös sisämaan varastoille!

• Kun basis on kiinnitetty, pörssihintaa
seuraamalla näkee miten oman sopimuksen 
hinta kehittyy

08.11.201912

Basis-sopimus: 
markkinalähtöinen vaihtoehto 
hinnoitteluun



Sopimusta 
tehdessä 

kiinnitetään basis

Futuurihintojen 
seuraaminen ja 
hinnan kiinnitys  

haluttuna hetkenä

Sopimuksen 
hinnaksi muodostuu 

basis + futuurin 
kiinnityshinta

Vilja‐ tai 
öljykasvierän 

toimitus sovittuna 
ajankohtana

• Avena ilmoittaa Avenakaupassa basis‐hinnat päivittäin
• Futuurihintoja voi seurata esim. Avenakaupassa 15 min. 

viivästettyinä
• Huom! Hinnoittelun voi tehdä myös toimituksen jälkeen

Uusi Avenan basis‐sopimus



Toimitusjaksot

tammi‐maalis

huhti‐touko

elo‐joulu

Futuurit, 
Euronext Pariisi 

(Matif)

Maaliskuun 
vehnäfutuuri

Toukokuun 
vehnäfutuuri

Joulukuun 
vehnäfutuuri

Hinnoiteltava 
viimeistään

15.2.

15.4.

15.11.

Toimitusjaksot

joulu‐helmi

maalis‐touko

kesä‐elo

syys‐marras

Futuurit, 
Euronext Pariisi 

(Matif)

Helmikuun 
rapsifutuuri

Toukokuun 
rapsifutuuri

Elokuun 
rapsifutuuri

Marraskuun 
rapsifutuuri

Hinnoiteltava 
viimeistään

15.1.

15.4.

15.7.

15.10.

Vehnä Rapsi

Uusi Avenan basis‐sopimus



• Hinnat toimituspaikoittain
• Voi myydä viljaa ja öljykasveja
• Jättää tarjouksen
• Voit tilata laatuanalyysejä
• Asettaa ilmaisen hintavahdin
• Katsoa omat sopimukset ja tilitykset
• Hakea omia ennakkoanalyysien tuloksia
• Hintalaskurilla laskea kätevästi oman satosi arvon
• Rahtitaulukko
• Löydät ajankohtaiset markkina ym. Tiedotteet

Löydät Avenakaupasta ajankohtaiset 
tiedotteemme sekä markkinakatsauksemme

08.11.201915

Avenakauppa.fi palvelee 24/7 –
rekisteröidy ja kirjaudu sisään



Paikka Hlp Seul Don

Vaa 58,57 (55,33) 5,52 (10,72 ) 0,52 (0,84)

Rau 58,82 (55,05) 6,17 (10,45) 0,51 (0,59)

Naa 58,23 (55,59) 4,25 (6,67) 0,54 (0,55)

Taa 59,25 5,03 0,50

Tol 57,17 (55,17) 5,84 (7,57) 0,57 (0,95)
08.11.201916

Kauran laatu vastaanottopaikoittain 19/20 (18/19)



ÖLJYKASVIT

08.11.201917



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sa
to
 (m

ilj
. k
g)

Pi
nt
a‐
al
a 
(1
 0
00

 h
a)

Rypsi Rapsi Sato

36 700 haNeonikotinoidi‐
kielto EU:ssa





• Pinta‐ala laskenut viime vuosina
• 2019  36 700 ha

• Merkittävinä syinä: 
• Epävarmuustekijät peittauskeskustelun 
ympärillä

• Satotason vaihtelevuus viime vuosina
• Haastavat sääolosuhteet
• Voimakas tuholaispaine

• Kirpat, rapsikuoriaiset, kaalikoit, 
gammayökköset

Öljykasviviljelyn haasteet



Peittauksen tilanne nyt
• Buteo uusi valmiste (tehoaine kuuluu butenolidien tehoaineryhmään) 

• Hätälupa kevään 2019 kylvösiementen peittaukselle 
 hyvät kokemukset!

• Buteo on tällä hetkellä ainoa vaihtoehto
öljykasvien peittaukseen

• Bayer haki rekisteröintiä  ei myönnetty 
• Tukes vaikuttaa suhtautuvan myönteisesti Buteon hätälupaan

 hakemus keväälle 2020 työn alla
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