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Vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että 

1) Suomen ja Euroopan viljan hintatasot eroavat toisistaan merkittävästi. 

2) Viljan viennin seurauksena kokonaistarjonta vähenisi, mikä 
puolestaan nostaisi kotimaan viljan hintoja.  

Se, kuinka nopeasti markkinoiden ”tasapainottaminen” vaikuttaisi, kuinka suuria 
vientivolyymejä se vaatisi ja kuinka vastuunkantajat ja toiminnasta hyötyjät 
jakautuisivat alueittain, jakoi mielipiteitä jo vahvasti.  



Vienti on vain yksi keinoista tarjonta-käyttö tilanteen tasapainottamiseksi. On 
viisaasti nostettu esille myös muita vaihtoehtoja. Tarjontaa voisi eri toimenpiteillä 
rajoittaa tai pellonkäyttöä ohjata muuhun käyttöön.  



Suomen viljakauppaa hallitsee kolme suurta toimijaa: tanskalaisomisteinen 
Hankkija (DLA), ruotsalaisomisteinen Lantmännen Agro (ent. Maatalouskesko) ja 
Apetit konserniin kuuluva Avena. Agrimarket kaupasta aikanaan pois jätetyn Etelä-
Pohjanmaan yksiköt jatkoivat hetken EepeeAgri nimellä, mutta Hankkija osti ne 
keväällä 2017.  

Keskusliikkeiden lisäksi alalta löytyy pieniä yksityisiä yrityksiä kuten Pohjanmaalla 
toimivat maatalousliikkeet Puska ja Aulis Nuuja Oy. Kumpikin ostaa viljaa noin 
20.000 tonnia vuodessa. Viljakaupan lisäksi ne myyvät tuotantopanoksia. Kolmas 
yksityinen viljakauppayritys on Cewal Grains, joka toimii Kaskisen sataman alueella 
ja erikoistuu viljan vientiin. Viime vuonna Cewal Grainsin kauravienti lähentelee 
30.000 tonnia, mikä on koko Suomen viennistä 10%.  

Isot liikkeet 

Pienet yksityiset 



Osuuskuntien ja viljelijävetoisten yritysten päätavoitteet ovat samansuuntaisia: 
viljanviljelyn kannattavuuden parantaminen markkinointia tehostamalla. Tähän 
kuuluu ostajien etsiminen ja kilpailukykyisten hintojen tarjoaminen jäsenille, 
osakkaille tai viljelijäasiakkaille. Välitetyn viljan volyymi ja sitä kautta yritysten 
liikevaihto on vaihdellut vuosien varrella merkittävästi.  

Viljelijävetoiset osuuskunnat ja yritykset 

Nimi Volyymi (tonnia) 

A-Vilja 10.000-12.000 

PolarOats 5.000 

Scandinavian Grains Company (SGC) 10.000-12.000 

Nyländska Spanmål Kompaniet (NSC) 0-1.000 

Kymen luomu n.a. 

ViljaTavastia 15.000-20.000 

Yhteensä 40.000-55.000 



Pullonkaulana voi olla viljan hankinta, koska ostajat joutuvat kilpailemaan viljasta. 
Yksi aste isompaa haastetta on suurimpien laivojen täyttäminen viljalla, mikä ei 
onnistu yksittäisten viljakauppayritysten toimesta, vaan tarvitaan kokoajan. Kun 
brookeri on tilaajana, monet erilaiset tahot (vaikka keskusliikkeet, osuuskunnat ja 
yksityiset tai viljelijöiden vientiyritykset) voivat toimittaa samaan laivaan.  

Sopimuskuri voi myöskin olla pullonkaula tai haaste, sillä sovitut hinnat ja erät eivät 
välttämättä pidä jos päivän hinta on parempi.  

Viljan hankinta 

Toimitusvarmuus 

”Jos viljelijät eivät pidä sopimuksista kiinni, mikään organisaatio ei voi tehdä kannattavaa vientikauppaa.” 

Vientiyritys tarvitsee riittävän alkupääoman voidakseen aloittaa toimintansa sekä 
riittävät lainavaltuudet. Pääomaa tarvitaan jo pelkästään transaktioiden 
rahoittamiseen. Esim. ALV veronpalautuksen saa vain noin 2 kk viiveellä. 

Suuri pääomatarve 

Maksuajat kotimaan viljakaupassa 2-4 viikkoa, ulkomaan kaupassa jopa 3 kk. 
Pörssissä suojautuminen maksaa, koska pitää olla vakuuksia.  





3.1 Mitä mieltä olette viljelijävetoisen vientitoiminnan 
edistämisestä yleensä? 

Tästä oli jokainen vastaaja samaa mieltä, aiheesta vallitsi laaja positiivinen konsensus.  

”Ei täällä ole kenelläkään muulla intressejä nostaa 
hintaa kuin itse viljelijöillä. Viljan viennistä saisi oikeasti 
lisätuloja.” 



3.2 Mitä mieltä olette viljelijöiden omistaman vientiorganisaation 
”FinExce” perustamisesta? 

Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä että viljelijät tarvitsevat oman keskitetyn 
vientiorganisaationsa nykyisten hankintaosuuskuntien toimintaa täydentämään ja 
nykyistä vientitoimintaa koordinoimaan.  

”Markkinoiden ja ostajien löytäminen vaatii aina paljon aikaa ja rahaa. Jos jokainen 
juoksee Euroopassa ostajien perässä, se on tehotonta. On päätettävä, halutaanko 
löytää loppukäyttäjiä, vai välittäjiä.” 

Vaikka useimmat vastaajat mieltävät Finexce:n toimintaa niukoilla 
henkilöresursseilla – yleensä yhden tai kahden kovan ammattilaisen varalla – 
mutta erittäin tehokkaasti järjestettynä, sen rakenteesta ja toiminnasta on 
esitetty hyvin eritasoisia ehdotuksia.   



3.2 Mitä mieltä olette viljelijöiden omistaman vientiorganisaation 
”FinExce” perustamisesta? 

Useimpien mielestä Finexce hotaisi keskitetysti yhden tai kahden henkilön voimin 
vientitoimet ja sen takana ja tukena olisivat paikallisia hankintaosuuskuntia. 
Toimihenkilö olisi ammattilainen, joka etsisi ulkomaisia asiakkaita. Osuuskunnan rooli 
olisi siis panosten hankinta ja viljan myynti jäsenistölleen.  

FINEXCE 
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3.2 Mitä mieltä olette viljelijöiden omistaman vientiorganisaation 
”FinExce” perustamisesta? 

Mielipiteiden toinen ääripää oli viljan hankinnan ja viennin hoitaminen saman 
organisaation tai osuuskunnan sisäisesti. Ajatuksen taustalla oli huoli siitä että 
vientiorganisaatio paisuu raskaaksi, tehottomaksi, joten lopulta päädyttäisiin samaan 
tilanteeseen kuin nyt keskusviljaliikkeiden kanssa asioidessa. Mitään massiivista monen 
hengen organisaatiota ei kannata rakentaa vaan täytyy pidättäytyä pienissä ja todella 
tarpeellisissa kuluissa. Jos perustetaan vientiä tukeva organisaatio, sen toiminnasta on 
ehdottomasti saatava lisäarvoa. 



 3.3 Onko se Suomessa (1) tarpeellinen ja (2) realistinen tavoite?   

Noin 80% vastaajista oli sitä mieltä että Finexce:n perustaminen on sekä 
tarpeellinen että realistinen tavoite.  

Negatiivisten vastausten taustalla oli jo mainittu huoli siitä että 
vientiorganisaatio lisäisi kuluja tai ei tarjoaisi selkeitä lisäarvoja. 

3.4 Mikäli se on tarpeellinen ja realistinen, pitäisikö sen toimia 
osuuskuntamuotoisena vai yritysmuotoisena, vai jonain muuna? 
Miksi? 

Samoin kuin edellisestä kysymyksestä, yli 80% vastaajista oli samaa mieltä, 
vientiorganisaatiolle parhaiten sopiva muoto olisi jokin yritysmuodoista kuten 
osakeyhtiö. Osuuskuntamuotoa ei pidetty sopivana vaihtoehtona. 

Toinen eriävistä mielipiteistä taas ehdotti viljelijöitä palvelevan voittoa 
tavoittelemattoman yhdistyksen. 

Eriävistä mielipiteistä toinen näki vientitoiminnan mahdollisesti yhden henkilön 
tuottaman lisäpalveluna. 



3.5. Mitä vientiorganisaation tulisi tehdä: (1) järjestää matkoja 
asiakkaiden luokse, (2) kerätä ja välittää markkinatietoa, vai (3) 
hoitaa viljelijöiden vientiä täyden palvelun periaatteella? 

Vastaajista yli 50-60% oli sitä mieltä että tarvitaan kaikki kolme toimintamuotoa tai 
tarvitaan kohta 3, eli täyden palvelun vientiä. Muut vastaajat näkivät vain tiettyjä osa-
alueita tärkeinä tai hyödyllisinä. 

”Vientiorganisaation tulee löytää oikeat asiakkaat, kehittää ja hoitaa 
asiakassuhteita, välittää markkinatietoa ja ottaa kantaa markkinoiden 
kehitykseen sekä pyrkiä ohjaamaan viljan tuotantoa markkinoiden 
vaatimusten ja mahdollisuuksien mukaisesti. Täyden palvelun 
periaate ei nykyoloissa ole mahdollinen, jos sillä tarkoitetaan riskin 
ottamista myös viljatilan tuotantoon ja talouteen liittyvistä riskeistä.” 



3.6 Onko teillä tiettyjä alueita, jotka erityisesti kiinnostaisi? Esim. 
Keski-Eurooppa, Venäjä, Kiina vai muu?  

Noin 40% vastauksista ei asettanut markkinoita tärkeysjärjestykseen, vaan ilmoitti 
kaikkien markkinoiden olevan kiinnostavia tai mahdollisia. Yhtenä mahdollisuutena on 
mainittu mahdollisuutta käyttää Brexitin seurauksena syntyviä markkinarakoja useissa 
maissa. Keski-Euroopan ja Itämeren rooli toistui monien vastauksissa 



3.7 Miten vientiorganisaation kustannuksia tulisi kattaa: 
(1) tonniperusteinen tasamaksu välitetyn viljan suhteessa 
(2) provisiot myyntihinnasta määriteltynä  
(3) jäsenmaksut  
(4) muu vaihtoehto. 

Vaihtoehdoista provisio on saanut eniten kannatusta, yli 70% vastauksista 
mainitsi ainoana tai yhtenä mahdollisena tulonlähteenä provision. Kolme 
vastaajaa on esittänyt vaihtoehtojen 1 ja 2 hybridikäyttöä. Bulkkiviljan vienti 
tapahtuu laivoissa, johon sopii tonniperusteinen maksu. Erikoiskasvien vienti 
on taas konttivientiä, johon sopii paremmin provisio. 

Lisäksi on esitetty tonni tai hehtaariperusteista maksua kolmessa 
vastauksessa. Näiden rooli olisi vastuun kantamisen tasaus. 



3.8 Onko Suomessa järkevää kehittää sopimustuotantoa suoraan 
vientitarkoituksiin? (Ml. ostajan löytäminen etukäteen, vientiin 
sopivien lajikkeiden käyttö ym.) 

On todettu että vientivetoinen sopimustuotannon suuntaan pitäisi mennä, mutta 
tänään se ei ole vielä realistinen tavoite. Tiedostetaan laajalti ne riskit ja kysymykset, 
jotka siihen liittyvät, yhdessä vastauksessa esitettiin tällaisia kysymyksiä: 

”Jos Finexce löytää ostajan Saksasta joka sitoutuu ostamaan vaikka 10.000 t ruista tietyin laatuspeksein, sen 
pitäisi olla valmiudet ja osaaminen hoitaa tämän erän riskienhallinta. Kysymys on, mistä tämän voitaisiin 
rahoittaa. Vakuudet on yksi asia, mutta suojaamiseen liittyvät kulut pitäisi kai lisätä toiminnan kuluihin. Saisiko 
jonkun pankin mukaan tähän? Vakuusvaade edellyttää sellaista pääomaa, mitä on vaikea kuvitella lyhyellä 
aikavälillä viljelijöiden vientiorganisaation pystyvän järjestämään. Joten ainakaan alussa ei kannattaisi tavoitella 
vientivetoista sopimustuotantoa.  
 
Toimitusriski on myös otettava huomioon. Jos yksittäinen viljelijä lupaa toimittaa tuotantosopimuksen puitteissa 
100t tietynlaatuista viljaa, ja sitä tuleekin vain 50t, kenen vastuulle jäisi vajeen täyttäminen? Riski 
moninkertaistuu jos Finexcen sopimusviljelijät kohtaavat toimitusvaikeuksia suurena joukkona. Tällöin 
todennäköisesti Finexcen vastuulle jäisi puuttuvan osan hankinta markkinoilta, markkinahintaan. 
 
Toinen kysymys: mitä tapahtuu jos yhden viljelijän laatu ylittää tuotantosopimuksessa määrätyn tason reippaasti, 
toisella taas on vain sen alittavaa tavaraa? Kuinka Finexce saisi laatuerät tasoitettua?” 



3.9 Kuinka vientiorganisaation tulisi etsiä uusia markkinoita ja 
ostajia? Millä keinoin, millaisilla henkilöresursseilla? 

Tämä kysymys on osin päällekkäinen kohtien 3.2 ja 3.4 kanssa, joissa on esitetty jo 
tähän liittyviä mielipiteitä. Vastauksissa kuitenkin korostettiin kevyen 
organisaation tarvetta joten henkilöstötarpeet jäivät 1-2 hengen tasolle, esim. 
”pari henkilöä kiertäisi ostajia ja markkinoisi suomalaista viljaa.” 

Täyden palvelun kannattajien mielestä Finexce:n pitäisi tarjota 
vientimahdollisuuksia valmiiksi neuvoteltuina paketteina, se olisi viljelijöille 
helpoin ratkaisu. Markkinat ja ostajat ovat jo tiedossa, jos Suomessa muodostuu 
viljelijöiden perustama iso ja uskottava toimija, ostajat kyllä löytävät sen. 
  

Vastausten haarukka oli kuitenkin laaja, joidenkin mielestä paikalliset kontaktit, 
verkoston rakentaminen pitää aloittaa kohdemaasta käsin, koska ”Ryanairin lento 
Bremeniin koputtamaan myllyn ovelle ei tule toimimaan.” Toisena yksittäisenä 
ääripäänä ei nähty erilliselle vientiorganisaatiolle edes suoraa tarvetta. 



4.1 Onko mielestänne realistista tavoitella lisäarvoa ja 
markkinoilta lisätuloa viljanviljelyä erilaistamalla?  

Kaikkien mielestä erikoisviljat tarjoavat hyviä mahdollisuuksia vientiin koska se on 
kannattavampi tuoteryhmä kuin bulkkivilja. Mielipiteet edustivat tässäkin 
tapauksessa melko laajaa kirjoa, joidenkin mielestä erikoisviljat olisivat ainoa 
varteenotettava vaihtoehto, toiset taas näkevät bulkkiviljan tarjoamat 
matalammat katteet ja isommat volyymit mahdollisuuksina.  

4.2 Minkälaisia lisäarvomahdollisuuksia olette tunnistaneet? 

Vastaajat tunnistivat paljon eri mahdollisuuksia, joista suurin osa liittyi kauraan: 
esim. puhdaskaura, elintarvikekaura, kumina, luomukaura. Lisäksi on huomattu 
että luomulla ja korrensäätövapaalla kauralla (viljalla) on lisäarvo-ominaisuuksia 
sekä omia markkinoita ja ostajia. Kaurabuumi on valtaisaa koko Euroopassa. 
Elintarvikekäytön (myslit, hiutaleet ym.) takia ei saa sisältää jäämiä. 
 
Kauran lisäksi muutkin viljat kuten ruis tai mallasohra saattavat tarjoavat lisätuloja 
tai korkeampia hintoja markkinoilla. 



4.3 Kuinka laatustandardien luominen voisi tukea Suomen 
viljanviljelijöiden vientitoimintaa ja yleensä viljan vientiä? 

Laatustandardit toisivat läpinäkyvyyttä, mutta niitä on vaikea luoda. Ne erilaistaisivat 
ja erottaisivat suomalaisen viljan muista ja voisivat tuoda siten myös lisäarvoa 
suomalaiselle viljalle. Suuret viljan vientimaat ovat vuosikymmeniä soveltaneet 
laatustandardeja viljan viennissään. Korkeimman ja heikoimman laatuluokan erot 
voivat olla erittäin suuret. Kansallinen luokittelu on tarpeen siksikin, että EU:lla ei ole 
viljan laatuluokittelua. 

Laatustandardien luomista nähtiin realistisimpana kauralle. Suomen selvä etu on 
hehtolitrapaino. Suomen vilja pidetään painavana, esim. vehnän tapauksessa se voi 
olla muiden maiden vehnäsatoa 1-2 kg painavampaa. Tämä etu johtuu osittain luonnon 
olosuhteista, mutta myös käytännöistä kuten tilakuivaus ja huolellinen esipuhdistus, 
jotka koskevat lähes 100% Suomessa puitua viljaa.  

Kauran tapauksessa laatustandardien täyttämisen suurimpana riskinä ovat 
hometoksiinitasot. 

Joidenkin mielestä laatustandardit on sinänsä hyvä idea, mutta niiden käyttöönotto 
kaatuu teollisuuden ja kaupan vähäiseen mielenkiintoon. 



4.4 Näettekö keski- ja pitkäaikavälillä mahdollisena että viljanviljelijät 
perustaisivat tai hankkisivat teollisuuskapasiteettia nostaakseen lisäarvoa ja 
saadakseen lisätuloja vientimarkkinoilta? 

Vaikka lähes jokainen ajatteli että viljelijöiden omistama jalostuskapasiteetti on 
positiivinen asia, se silti jakoi mielipiteitä vahvasti. Jalostettujen tuotteiden myyntiä 
ja vientiä pidetään raaka-aineen myyntiä parempana asiana. Realistisinta se olisi 
aloittaa pienimuotoisena. 

Esille nostettiin kuitenkin lukuisia esteitä, riskejä ja sudenkuoppia, minkä takia 
teollisuuskapasiteetin hankkiminen on epärealistista. Lähes jokainen on maininnut 
tässä kohti Suomessa jo toimivan viljelijäomisteisen viljanjalostusyrityksen, Raision. 
Varovaisuus, pettymys ja epäusko sävyttivät joitakin vastauksia. 



4.5 Oletteko sitä mieltä että Suomen viljanviljelijöiden 
keskuudessa löytyy tahtoa yhteistyöhön? 

Yhteistyöhalukkuutta arvioitiin löytyvän varovaisen 
positiivisesti. Jonkun mielestä sitä on, muiden 
mielestä vasta nykyinen huono kannattavuus alkoi 
sille sysäyksen.  

Keskinäisen yhteistyön vaihtoehtona on pysytellä nykyiseen järjestelmään 
sidottuna. Yhteistyö ei ole pelkkä johonkin ryhmittymään kuuluminen, vaan se vaatii 
taloudellista uhrausta ja/tai osallistumismaksuja. Vasta rahalliset kontribuutiot 
mittaavat todellista yhteistyöhalua. 

4.6 Oletteko valmiita osallistumaan viljan viljelijävetoisen 
viennin kehittämiseen?   

Vastaajista 100% vastasi tähän kyllä.  



4.7 Minkälaisia mahdollisuuksia tai uusia ratkaisuja digitalisaatio 
avaa järjestönne toiminnan kehittämisessä (esim. sähköinen 
viljakauppa)?  

Digitalisaation hyödyntämisen esimerkit liittyvät viljaerien rekisteröintiin, viljan 
hankintaan ja sitä kautta sähköiseen kauppaan. Digitalisaatio voisi tuoda vahvuutta ja 
varmuutta vientierien keräämiseen. Digitaalijärjestelmän toimivuuden ehtoina on 
kuitenkin tiedot omasta viljasta ja toimitusvarmuus. Näytteitä pitäisi analysoida, jotta 
laatutiedot olisivat valmiina.  

Digitalisaatio voi helpottaa viljan hankintaa tarjolla olevien viljaerien yksityiskohtaisten 
laatu- ja volyymitietojen valossa. Useammilla yrityksillä on platformeja joita voidaan 
käyttää viljaerien keräämiseen ja viljaportaaliakin voisi ottaa paremmin käyttöön. 
Näiden menestys ja käyttöarvo riippuu siitä kuinka innokkaasti ja kattavasti viljelijät 
syöttävät sinne omien eriensä tietoja. 



Yhteenvetona voi todeta että viljan vienti ja sen kehittäminen kiinnostaa nykyisiä 
viljelijöiden ryhmittymiä. Yksittäisten viljelijöiden yleistä markkinatietoisuutta sekä 
osallistumista näihin ryhmittymiin kannattaa vahvistaa tiedonvälityksillä ja 
koulutuksilla. 
  
Vientiorganisaatioon suhtaudutaan positiivisesti, tosin sen toimintaan, muotoon 
ja kehittämissuuntiin liittyvät odotukset ja linjaukset vaihtelevat toimijoittain. 
Vientiorganisaation haasteena on vakuuttaa epäilijöitä siitä, että se tarjoaa 
hyödyllisiä ja tarpeellisia palveluita kilpailukykyisin hinnoin. 
  
Vientitoiminnan kehittämisprojekti tarjoaa erinomaiset puitteet selvittää ja 
verrata eri vaihtoehtoja, tutkia kansainvälisiä esimerkkejä ja ammentaa niiden 
kokemuksesta Suomelle sovellettavia elementtejä, jotta vientiorganisaatiosta tulisi 
hyödyllinen, menestyvä, viljanviljelijöiden kauppaa edistävä yritys. 


