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Kevilin historia ulottuu neuvostoajan loppuun, 1980 ja 1990 
luvun taitteessa Kemira aloitti yhteistyötä Viron 
maatalousministeriön kanssa. Suomalaiset tarjosivat 
tuotantoteknologiaa ja osaamista sokerijuurikkaan viljelyyn. 
Sokerijuurikasta viljeltiin ja lähetettiin Suomeen Saloon ja 
maksuksi saatiin sokeria takaisin.  

Noin 15 alueellista osuuskuntaa oli perustettu tähän aikaan. 
Osuuskunnat saivat käyttöönsä puintikoneiston ja osaamista 
Suomesta. Sokerijuurikkaan lisäksi rapsin tuotanto aloitettiin 
samalla tavalla. Rapsi vietiin Suomeen puristettavaksi.  

Kun muut ulkomaiset yhtiöt rantautuivat Viroon, nämä 
osuuskunnat hävisivät yksi toisensa jälkeen. Ainoastaan yksi 
selvisi, Jõgevassa toimiva Keski-Eesti Öljükulttuuri Ühistu 
(KÖÜ). Parhaina vuosina niillä oli n. 250 jäsentä ja vuoteen 
1997 se olikin ainoa organisaatio, joka yhdisti maan rapsin 
tuottajia. Rapsi lastattiin Pärnun ja Kundan satamiin ja vietiin 
Suomeen. 

2000-luvun alussa suurten yhtiöiden aiheuttama paine 
oli jo kova, osuuskuntien vanhat johtajat jäivät 
eläkkeelle ja osuuskunnat menettivät paljon jäseniään 
uusille vahvoille ulkomaisille toimijoille, Farm Plant 
Eestille ja Kemiralle. KÖÜ oli myös aika riippuvainen 
Kemirasta tuotantopanosten suhteen. 

KÖÜ:n johtaja Ülo Väljaots oli valistunut ja 
arvovaltainen henkilö, joka ajoi osuuskunnan 
muuttamista MTÜ (non-profit) muodosta voittoa 
tavoittelevaksi osuuskunnaksi. Lain mukaan vanha piti 
lakkautta ja uusi perustaa tilalle. Se tehtiin vuonna 
2005. Virallisesti oli 15 tilaa perustamassa, mutta 
todellisuudessa oli n. 100 tilaa taustalla, joilla kaikilla oli 
pitkä historia yhteistoiminnasta. Ne myös päättivät 
järjestää tuotantopanoshankintansa itse suoraan 
lannoitteiden ja kemikaalien tuottajilta.  

Nykyään 150 jäsentä, joilla on yhteensä n. 
84000 ha viljelyalaa. Pienimmällä on 150 ha ja 
suurimmalla 4000ha.  Jäsenet ovat suurimmaksi 
osaksi perhetiloja, mutta joukossa ovat myös 
ulkopuolisten omistamia maatalousyrityksiä. 
Jälkimmäisistä esimerkkejä ovat ulkomais-
omistuksissa olevia (Saksa, Itävalta, Skotlanti, 
Suomi).  

Vuonna 2008 Kevili lähetti ensimmäisen viljaerän 
vientiin, 4000 tonnin laivalla vietiin vehnää Kundan 
satamasta Saksaan.  



Sijainti ja jäsenistö 

Jäsenistö painottuu 
Viron itäpuolelle, 
joka on perinteisesti 
maan parasta 
viljanviljelyaluetta.  



Liiketoiminnan kehitys 
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Vuonna 2015 puitiin Virossa kaikkien aikojen ennätyssato. Vuonna 2016 seurasi 
katovuosi huonon sään seurauksena. 



Työntekijät 

Osuuskunnalla oli 26 työntekijää huhtikuussa 2018 

Puinnin aikaan työllistetään yhteensä 10 lisähenkilöä, viisi kummallakin terminaalilla. 
Näistä kuudella on teknisiä tehtäviä ja neljällä laboratoriotehtäviä. 

Toimisto  
Tartu 

14 

Terminaali  
Rõngu 

6 

Terminaali 
Roodevälja 

6 
Toimitusjohtaja (1) 
Sihteeri (1) 
Kirjanpito (3) 
Logistiikka (2) 
Viljamyynti (2) 
Tuotantopanosten osto (2) 
Alueelliset johtajat (4) 
Terminaalijohtajat (2) 
Terminaalit – tekniset tehtävät (6) 
Terminaalit – laboratorio (3) 

Kaikki yksiköt – kuten terminaalit, tuotantopanosten hankinta ja viljan myynti – ovat 
tulosvastuullisia. Yleiskustannuksista katetaan johdon, kirjanpidon ja sihteerin kuluja.  

Logistiikka on ulkoistettu kuljetusyrityksille, Kevilillä on n. 10 vakituista yhteistyökumppania. 
Kuljetustarpeet edellyttävät ruuhkakaudella 50 rekan jatkuvaa käyttöä, näistä puolet on 
jäsenten omistuksessa, puolet tulee yhteistyökumppaneilta. 

Työtehtävien mukaan: 



Organisaatio 

Keviliä ohjaa hallitus, se valitaan kolmen vuoden välein. 
Hallituksessa on 7 jäsentä, kaikki ovat viljelijöitä. Hallitus kokoustaa 
kuukausittain. He tarkistavat cash-flow tilannetta ja huolehtivat 
osuuskunnan strategisista linjauksista ym. 

Toimitusjohtaja raportoi 
hallitukselle. 

Hallitus Toimitusjohtaja 
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Jäsenet 

Strateginen toiminta Operatiivinen toiminta 



Toiminta 

Viljojen ja öljykasvien myynti 

Tuotantopanosten välittäminen 

Kaikki toimintamuodot on suunniteltu palvelemaan jäsentiloja: 

Terminaalien ja laitteiston yhteisomistus 

Kohtuuhintaiset rahoitusmahdollisuudet 

Säännöllinen tiedonvälitys ja konsultointi 

Seminaarien ja matkojen järjestely 

Viljat ja öljykasvit myydään suoraan loppukäyttäjälle Virossa sekä kansainväliselle ostajalle vientimarkkinoilla isoina erinä ja näin 
saavutetaan paremmat hinnat. Kotimaan viljakaupan välityspalkkio jää viljelijöiden taskuun. 

Kevili hankkii isoja eriä tuotantopanoksia kuten siemeniä, lannoitteita, torjunta-aineita, polttoaineita ja muita tarvikkeita ja 
paljousalennusten hyödyt välitetään jäsenille. 

Kevilin tarjoamalla kuljetuksella, kuivauksella ja varastoinnilla jäsenten tuotantokustannukset pysyvät hallinnassa ja viljelijät 
pystyvät keskittymään täysin puintiin.   

Kevili järjestää jäsenilleen lyhytaikaisia lainoja edullisin koroin sadon myyntiin tai tuotantopanosten ostoon liittyen, mikä 
vapauttaa jäsenet pankkien kanssa asioimisesta.  

Jäseniä neuvoo Kevilin oma agronomi. Lisäksi jäsenet jakavat parhaiten tilojen käytäntöjä keskenään. 

Yhteisten seminaarien tarkoituksena on saada uutta tietoa nopeasta muuttuvasta toimintaympäristöstä. Kokeneet eri alan 
asiantuntijat tulevat Virosta ja ulkomailta kouluttamaan jäseniä. Yhteistapahtumat ja opintomatkat mahdollistavat paitsi 
ammattitietojen keruuta, myös jäsenten tutustumista toisiinsa ja virkistäytymistä.  



Toiminta 

Kevilillä viljan myyntiä hoitaa vain kaksi ihmistä. Suurin osa myydään Tanskan brokereiden (Copmer ja 
Skovskorn) kautta. Avena Eesti tekee työtä samojen brokereiden kanssa, joten Kevili ja Avena voivat yhdessä 
täyttää saman brokerin laivan. Brokerit takaavat maksukykyisiä ostajia ja nopeita maksuja. 

Vilja myydään FOB Muuga, Sillamäe, Kunda tai Pärnu ja maksu viljoista saapuu tilille heti lastauksen 
päätyttyä. 

…ja nyt. Kevilin lastaustoimet 10 vuotta sitten… 
Tallinna 

Muuga 
Sillamäe 

Kuvat: Kevili 

Viljojen ja öljykasvien myynti 



Toiminta 

Viljanmyyntisopimukset solmitaan jäsenten kanssa keväällä (yhdessä tuotantopanoshankintasopimusten 
kanssa.) Volyymit määritellään sopimuksessa heti alussa. 

Jäsenet saavat kiinnittää oman eränsä hinnat aina päivän hintaan. Kevili ilmoittaa hinnat kesäkuusta lähtien 
päivittäin, ne ovat MATIFF:in perustuvia hintoja. Mikäli jäsen päättää kiinnittää myymänsä erän päivän 
hintaan, Kevili lähettää tiedon pankille, joka suojaa erän tavarapörssissä (hedging). Swedbank hoitaa Kevilille 
hintariskien suojaustoimenpiteet, faktoringin sekä pitkäaikaiset lainat ja päivittäis toiminnan pankkipalvelut. 

Viljojen ja öljykasvien myynti 

Viljaerien toimitus – mikäli erä on kuivattu – voi tapahtua suoraan satamiin. Kundan, Sillamäen ja Muugan 
satamissa on yhteensä kolmen laivan verran varastokapasiteettia Kevilin vuokraamana. Sinne jäsenet saavat 
toimittaa sopimustensa mukaisia määriä kuivaa viljaa. Näille yleensä Kevilillä on ostosopimuksia jo olemassa. 

Jos jäsen myy sopimuksen ylittäviä eriä, tai viljaa, joka vaatii kuivatusta, se toimitetaan terminaaleihin ja 
myydään myöhemmin talvella.  

Viljan kuivaamisesta sovitaan erikseen. Yleensä jo liittyessä edellytetään että jäsenellä on vaihtoehtoisia 
viljankuivausmahdollisuuksia. Virossa moni viljelijä on rakentanut omia kuivureita EU tukeja osittain 
käyttäen. Lisäksi on tapana vuokrata kuivausta isoilta yksiköiltä. 



Toiminta 

Kevilin jäsenillä on 80% myyntivelvollisuus rapsituotannostaan. Viljoilla myyntivelvollisuuden minimirajoja ei 
ole, vaan tietyn rajan yli jäsenet saavat vapaasti myydä satoaan. Velvollisuuden puutteesta huolimatta 
jäsenten viljan myynti Kevilille on vakaasti noussut ja on nyt saavuttanut arviolta 70%.   

Rapsi 
28 % 

Myllyvehnä 
25 % 

Rehuvehnä 
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Rehuohra 
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2 % 
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Tuotannon painopiste on viime vuosina hieman siirtynyt arvokkaammista kasveista rehuviljoihin, rapsista ja 
myllyvehnästä rehuvehnään ja rehuohraan. Myös mallasohran osuus on vähentynyt. 

Lähde: Kevili Lähde: Kevili 

Viljojen ja öljykasvien myynti 



Toiminta 

Sertifioitu siemen tulee suurelta osin omilta 
siementuottajilta. Liikesuunnan arvo oli 1,6 
milj. euro vuonna 2017. Viron sertifioidun 
siemenen käyttöaste on 20%, mikä vaihtelee 
myös kasveittain. 

Vuonna 2017 välitettyjen lannoitteiden volyymi 
oli 43,5 tuhatta tonnia, joista 95% ostettiin 
suoraan valmistajilta. 

Torjunta-aineita ja kemikaaleja ostettiin myös suoraan 
valmistajilta. Vuonna 2017 näiden arvo ylsi 5 milj. euroon. 

Tuotantopanosten välittäminen 



Toiminta 

Keväällä tehdään jäsenten kanssa sopimus tuotantopanosten määrästä. Samalla tehdään 
toinen sopimus, jossa jäsen sitoutuu myymään arvoltaan saman verran viljaa Kevilillä, mitä hän 
osti panoksina. Näin varmistetaan koko Kevilin tasolla että 23 milj. euron panoshankinnan 
verran viljaa on Kevilin välitettävänä puinnin jälkeen. 

Tuotantopanosten välittäminen 

Sopimuksissa panosten arvon määräämä viljan myyntiarvo on jokaisen jäsenen toimittama 
minimimäärä, jota tietenkin saa ylittää.  

Vaikka loput sadostaan jäsenet saavat vapaasti myydä markkinoilla, uskollisuus osuuskuntaa 
kohtaan kasvoi huomattavasti. Muutama vuosi sitten jäsenet myivät vain n. 40-50% 
viljasadostaan Kevilin kautta, osuus nousi n. 70%:in vuonna 2017. Taustalla on Kevilin 
maksuajan lyheneminen viiteen päivään, jolla on ollut suuri vaikutus lojaalisuuden kasvuun. 



Toiminta 

Kevilin oma pääoma on tällä 
hetkellä jo 5 milj. euroa, 
johon sisältyy terminaalien 
omarahoitus sekä takaisin 
maksetut pankkilainat. 
Osuuskunta omistaa myös 
polttoainerekan. 

Terminaali valmistui vuonna 2013. 
Sen kapasiteetti on 46500 t. 
Investoinnin arvo oli 8 milj. euroa, 
joista tukea oli 1,8 milj. euroa ja 
loput oma rahoitus ja pankkilainaa. 
Laina on kokonaan takaisin 
maksettu vuoteen 2020 mennessä. 
Lisäksi 10000t tasovaraston 
investointi maksoi 1 milj. euroa. 

Terminaalien ja laitteiston yhteisomistus 

Kuvat: Kevili ja Csaba Jansik 

Terminaali valmistui vuonna 2016. 
Sen kapasiteetti on 51500 t. 
Investoinnin arvo oli 8,6 milj. 
euroa, joista  oma rahoitus 1 milj. 
euroa, EU tuki 1,6 milj. euroa ja 
loput 6 milj. euroa pankkilainaa 
(Swedbank). Laina on kokonaan 
takaisin maksettu vuoteen 2026 
mennessä. Rõngun tasovarasto on 
kooltaan pienempi, 5-6000t. 



Toiminta 

Kevilillä ei ole omaa viljankuljetus-
kalustoa. Viljan kuljetus on ulkoistettu 
10 yhteistyökumppanille.  
Kuljetuskapasiteetin tarve on 
enimmillään 50 rekkaa, joista puolet 
tulee jäseniltä, puolet yllä mainituilta 
kuljetusyrityksiltä. 

Terminaalien ja laitteiston yhteisomistus 

Yhteiskuivuri ja vastaanotto 

Laboratoriot 

Terminaalien yhteydessä 
toimivat kuivurit pystyvät 
kuivaamaan 75 tonnia viljaa 
tunnissa. 
 
Terminaalien vastaanotto-
kapasiteetti on 400 tonnia 
eli noin 16 rekkalastia 
tunnissa. 

Laboratoriot ovat Viron 
moderneimpia, jossa 
näytteenotto ja 
analyysi valmistuvat 
välittömästi. 

Viljan kuljetus 



Toiminta 

Kohtuuhintaiset rahoitusmahdollisuudet 

Kevilillä on 30 miljoonan euron lyhytaikaista lainaa. Factoringin avulla Kevili saa 
myyntisaataviaan nopeasti ja se mahdollistaa sen että se pystyy maksamaan viljasta 
jäsenilleen 5 päivän sisällä – niin kuin Virossa on muidenkin tapana maksaa viljoista. 

Sama laina mahdollistaa sen tuotantopanosten edullisen rahoituksen 
jäsenilleen. Ns. esirahoituksen puitteissa jäsenet ostavat 
tuotantopanostarpeitaan keväällä luottoon ja maksavat  puinnin 
jälkeen syksyllä. Kevilin korko on vain 2,5% vuositasolla.  

Esirahoitus on varma tuloslähde isoille yrityksille 
 
Esirahoitus on suurten kilpailijoiden varmin tulon (ja voiton) lähde, joka on riippumaton säästä, sadon 
määrästä tai laadusta. Peräti puolet kilpailijoiden voitosta on peräisin luottopalveluista. Viljelijät ostavat 
tuotantopanoksiaan keväällä samalta isolta yritykseltä, jolle ne myyvät satonsa syksyllä. Luottoon 
ostetuista panoksista veloitetaan 1-1,5%/kk korko, joka on 12-18% vuositasolla. 

”Your life is made very easy but for your own money!” 

Kevilin jäsenet ovat keskiverto viljelijöitä paljon yrittäjämäisempi ja aloitteellisempia. 



Toiminta 

Kevilin oma agronomi yhdessä konsultin kanssa tekee yhden satokauden aikana 9 videota, joka 
sisältää ajankohtaisia asioita ja neuvoja. 

Säännöllinen tiedonvälitys ja konsultointi 

Lisäksi järjestetään ad hoc pieniä pellonpiennartapaamisia lyhyellä 
varoitusajalla. Jos Kevilin jäsen huomaa pellollaan mielenkiintoisen 
asian,  jonka hän haluaa jakaa muiden jäsenten kanssa, ilmoittaa 
agronomille, joka välittää kutsun muille jäsenille. Välitöntä viestintää 
varten on perustettu Whatsapp ryhmä, johon kuuluu tällä hetkellä n. 
50 jäsentä. Muita kanavia on sähköpostit ja Kevilin sivuston intra. 
Whatsappin kautta kuvallinen kutsu esitetään n. 2-4 päivää ennen 
tapaamista. Viime satokauden aikana järjestettiin 38 pientä 
pellonpiennartapaamista. 

Tärkeä osa konsultointia on jäsenten tapamiset pienryhmissä. Seminaarien puitteissa parhaita 
tuloksia saavuttaneet jäsenet kertovat muille menestyvistä käytännöistä.  

Yhden satokauden aikana Kevili järjestää kaksi isoa peltopäivää, toisen pohjoisessa ja toisen etelässä. 
Näissä käydään läpi koepalstojen tuloksia, kerrotaan lajikkeista ym. 



Toiminta 

Ammattiseminaarit 
 
Ammattiseminaarit järjestetään aina yhden tietyn aiheen – kuten talous-, laki-, rahoitusasioiden tai 
viljelyteknologian -  ympärille. Luennoitsijat ovat alan asiantuntijoita ulkopuolisilta organisaatioilta. 

Seminaarien ja matkojen järjestely 

Kehitysseminaarit 
 
Vuoden aikana järjestetään 6 kehitysseminaaria, kuhunkin osallistuu 20 jäsentä. Vuodessa näiden 
kautta tavoitellaan 120 viljelijää, mikä suurin osa jäsenistöstä. Nämä seminaarit aloitetaan myös 
esityksillä 4-5 eri aiheesta, mutta ne jatkuvat pienryhmätyöskentelyllä. Ryhmissä jäsenet 
keskustelevat toiminnasta, mitä heitä miellyttää ja mihin ovat tyytymättömiä sekä siitä minkälaisia 
muutoksia pitäisi tehdä yrityksessä. Ryhmäkeskustelujen anti viedään yrityksen johdolle palautteena. 
Kehitysseminaarien avulla osallistetaan jäsenet vaikuttamaan yrityksen strategisiin linjauksiin sekä 
operatiiviseen toimintaan.  

Vuoden 2017 aikana Kevili järjesti jäsenilleen yhteensä 17 seminaaria. Ammattiseminaareihin 
osallistuminen jäsenille on maksutonta. 



Toiminta 

Juhlatapaamiset 
. 

Isot juhlatapaamiset järjestetään vuodessa kolme kertaa. 
Näiden tarkoituksena on tulla yhteen,  juhlia, tutustua 
toisiinsa ja viettää yhteistä aikaa perheineen. Jäsenet itse 
maksavat omia ja perheenjäsentensä osallistumiskuluja 
juhlatapaamisiin.  Vuoden 2017 aikana järjestettiin 
seuraavat tapahtumat:  

Seminaarien ja matkojen järjestely 

Ulkomaan matkat 
 
Vuoden 2017 aikana järjestettiin jäsenille neljä 
omakustanteista ulkomaanmatkaa, joista kolme oli 
opintomatkoja (Tšekki, Kazakstan ja Saksa) ja yksi 
lomamatka (Peru). Aiempina vuosina lomamatkoja tehtiin 
mm. Uuteen Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Kuubaan, 
Meksikoon ja Vietnamiin. Opintomatkoihin osallistuu 30-
40 ihmistä kerrallaan, kun taas lomamatkoihin n. 20. 

• Kesätapahtuma Lammasmäen lomakeskuksessa 
• Sadonkorjuujuhla Seaplanen satamassa 
• Hirvimetsästys/hirvipeijaiset Kadrinan läänessä 



Toiminnan rahoitus 

Päämääränä on pitää yksikkökustannustaso, kustannukset/välitetty vilja 
ja öljykasvit alle 5€/t:n rajan. Tämä raja pidetään kilpailukykyisenä 
verrattuna isoihin toimijoihin. 

Kevilin päivittäistä toimintaa rahoitetaan kaikilla toimimuodoilla. Tuloja 
saadaan sekä tuotantopanosten myynnistä, viljan myynnistä että 
terminaalitoiminnan maksuista, sillä kaikki yksiköt ovat 
tulosvastuullisia. 



Investointien rahoitus 

Jäsenet rahoittavat investointeja. Terminaalien varastokapasiteetti on jaettu 50 tonnin 
osakkeisiin ja jäsenet kirjaavat tarvitsemansa määrän. Investointien arvosta laskettuna 
yksi 50 tonnin osake maksaa 6300 euroa. Useat pienet jäsenet ovat ottaneet 100 tonnin 
verran, jolloin heidän rahoitettavakseen jää 12600 euroa. Maksu jaetaan kymmeneen 
erään, joista jäsen maksaa ensimmäisen erän heti. Muut erät maksetaan tasaerinä 
välivuoden jälkeen yhdeksän vuoden aikana. Näin tyypillisen jäsenen maksuiksi 
muodostuu 3000 euron liittymismaksun jälkeen n. 1300 euroa investointiin 
osallistumista. 

Isot jäsenet kirjaavat isompia varasto-osakemääriä. Jäsenistä 25 suurimmalla on kullakin 
yli 20 varasto-osaketta. Suurimmalla, 4000 ha viljelevällä jäsenellä on 80 varasto-osaketta. 

Perhetilat maksavat eränsä suoraan Kevilille, joka vastaavasti tilittää summan pankille 
lainan lyhennyksenä. Nämä erät kasvattavat Kevilin omaa pääomaa. Yritysjäsenet taas 
maksavat Kevili Investment OÜ:lle, samalla tavalla heidänkin maksuilla lyhennetään 
pankkilainaa, mutta tähän kertyvän rahan käytöstä yritys päättää myöhemmin.   

Joka vuosi Kevili lyhentää lainojaan 1,7 milj. eurolla, tästä tilojen osuus on n. 5-600.000 
euroa ja yritysjäsenten osuus on noin 1,1-1,2 milj. euroa. 



Osuuskunnasta eroaminen 

Mikäli jäsen haluaa osuuskunnasta erota, saa hän maksamiaan summia ja osuuksia 
seuraavasti: 
• 3000 euron jäsenmaksu maksetaan takaisin 
• Varasto-osakkeiden arvo: n*50 t= n*6300EUR maksetaan takaisin 
• Kohdevuoden voitosta maksetaan osuus jäsenen tuotantopanosostojen sekä viljan ja 

öljykasvimyyntien suhteessa.  

Tarkoituksena on että kun Kevilin oma pääoma saavuttaa 30% rajan, aloitetaan voiton 
säännöllistä takaisin jakamista jäsenille ostettujen panosten ja myydyn viljan suhteessa. 

Vuonna 2017 Kevili saavutti 900.000 euroa voittoa. Tällä hetkellä Kevilin tuottamaa 
voittoa ei jaeta vaan sitä käytetään osuuskunnan kehittämiseen.  



Kehityssuunnitelmat 

Kevilillä aiotaan tulevaisuudessa panostaa seuraaviin osa-alueisiin: 

Organisaation kehittäminen nykyaikaiseksi osuuskunnaksi, jolla on korkea 
yrityskulttuuri sekä motivoitunut henkilöstö.  

Logistiikan ja tietojärjestelmän kehittäminen kuljetusten ja tuotannon 
parantamiseksi.  

Lisäarvomahdollisuuksien kartoittaminen ja niiden saavuttamiseen tarvittavat  
lisäinvestoinnit. 

Sisäisen neuvontajärjestelmän kehittäminen entistä korkeatasoisemmaksi ja 
neuvontaan liittyvien palveluiden lisääminen. 



Kasvu 

Liittymisprosessi on tarkka ja liittymisellä on tiukat ehdot: 
Ensin Kevilin alueellinen edustaja vierailee kiinnostuksensa ilmoittaneella tilalla, jonka 
jälkeen toimitusjohtaja keskustelee viljelijän kanssa. Tilan taloustilannetta 
analysoidaan. Hakijan täytyy löytää kaksi suosittelijaa nykyjäsenistöstä. Mikäli kaikki 
näyttää hyvältä, virallinen kirjallinen hakemus jätetään Kevilin hallitukselle, joka tekee 
päätöksen. Myönteisen päätöksen jälkeen hakija maksaa 3000 euron liittymismaksun, 
jolla hän tulee Kevilin jäseneksi. 

Kevilin kasvu pidetään tarkoituksella maltillisena, yhden vuoden aikana hyväksytään 
korkeintaan 10 uutta jäsentä. Maltillisella kasvulla Kevilissä aiotaan varmistaa 
toiminnan laatua.  

Liittymismahdollisuutta ei mainosteta missään, silti riittää jatkuvasti kiinnostusta. 
Vuoden 2017 aikana hyväksyttiin kahdeksan uutta jäsentä. Liittymisen prosessi 
selitetään Kevilin verkkosivuilla. 



Missio, visio ja arvot 

Visiona on rakentaa valtakunnallinen viljelijäosuuskunta, joka varmistaa 
jäsentensä taloudellista kannattavuutta sekä Viron maatalouden kestävyyttä 
yhteisen hankinnan, markkinoinnin ja koulutuksen kautta. 

Missiona on tuottaa kilpailuetua jäsenille yhteistoiminnan kautta. 

luottamus yhteistoiminta tehokkuus 



Mitä voimme oppia Kevili-mallista? 

Liittymismaksu (3000 EUR) sekä yhtiön lainan takaisinmaksuun osallistuminen 
vahvasti sitouttavat jäseniä yhteiseen toimintaan. Lyhennykset voivat vaihdella 
1300 eurosta 50.000 euroon. 

1. Jäsenten sitouttaminen 

Jäseniä aidosti osallistetaan ja heidän mielipiteensä kuunnellaan 
kehitysseminaarien kautta. Jäsenet voivat vaikuttaa myös tärkeisiin päätöksiin ja 
seitsemän hengen hallitus on todettu hyvin toimivaksi viljelijöiden valitsemaksi 
päättäväksi elimeksi. Tätä Kevilin osallistavaa toimintaa ja sen toimivuutta on 
myös vahvistanut Viron osuuskuntien vertailua tekevä ulkopuolinen tutkija. 

2. Jäsenten kehitykseen osallistaminen 



Mitä voimme oppia Kevili-mallista? 

3. Hallittu kasvu 

Jäsenmäärää ei missään nimessä haluta kasvavan holtittomasti, vaan uusia jäseniä 
tarkistetaan taloustoiminnan ja kannattavuuden osalta. On tärkeä ehto että uusi 
jäsen ymmärtää ja hyväksyy toiminnan sekä sitoutuu siihen. Tietysti Viron 
olosuhteissa tämä korkeintaan 10 uudella jäsenellä kasvaminen tarkoittaa 
nykyisellä 580 ha keskimääräisellä viljelyalalla noin 5-6000 ha vuosittaista kasvua. 

Kevilin onnistuneimpia päätöksiä on ollut toimitusjohtajan rekrytointi 
pankkisektorilta, jonka merkitystä ei voi kyllin korostaa. Toimitusjohtaja hoitaa 
Kevilin ison 30 milj. euron lyhytaikaisen lainan sekä faktoringratkaisujen 
neuvottelut pankkien kanssa tasavertaisena neuvottelukumppanina. 
Toimitusjohtaja myös neuvoo jäseniä rahoitukseen ja taloudellisiin päätöksiin sekä 
yleisesti kannattavuuteen liittyvissä asioissa.   

4. Rahoituksen ja johdon tärkeys 



Mitä voimme oppia Kevili-mallista? 

5. Kilpailukykyiset toimintaehdot ja hinnat 

Kevilin tarkoituksena on pitkään ollut tarjota jäsenilleen kilpailukykyisiä hintoja. 
Viljan myynnin osuus oli alussa melko matala. Kuitenkin huomattiin että ehtoja 
parantamalla kuten maksuajan lyhentämisellä viiteen päivään jäsenten viljojen 
myynnin osuus Kevilin kautta kasvoi huomattavasti. Hinta ei siis ole kaikki kaikessa 
vaan palvelukokonaisuus ja sen laatu on se mikä ratkaisee. Toki Kevili pyrkii myös 
tarjoamaan kilpailukykyisiä viljan hintoja.  

Viestintä ja viestintäkanavat tukevat jäsenten osallistamista myös operatiiviseen 
toimintaa. Vuosittain järjestetyllä yli 20 seminaarilla ja tapahtumalla sekä 
kymmenillä pienillä pellonpiennartapaamisilla ja muilla viestintäkanavilla 
pidetään jäsenet ajan tasalla viljelyolosuhteista ja yrityksen toiminnasta. 

6. Avoin ja läpinäkyvä viestintä jäsenten kanssa 



Mitä voimme oppia Kevili-mallista? 

7. Korkeatasoiset palvelut ja yritysbrändi 

Sisäinen neuvonta, viljelytekniset ja rahoitusneuvot, erittäin edulliset 
tuotantopanosten rahoitusluotot, yhteinen kuivatus ja varastointi, modernit 
yhteiset tilat ja laitteet, viljan myynnin hoitaminen ovat kokoelma korkeatasoisia 
palveluja, joka tekee Kevilin houkuttelevaksi. Näiden ansiosta Kevilistä on 
muodostumassa vahva brändi viljelijöiden keskuudessa Viron vilja- ja 
öljykasvisektorilla. 

Kevilin sisällä pyritään noudattamaan osuuskuntaperiaatteita, kuten jäsenten 
tasa-arvoista kohtelua ja ”yksi jäsen yksi ääni” periaatetta koosta riippumatta. 

8. Osuuskuntaperiaatteiden toteuttaminen 



Mitä voimme oppia Kevili-mallista? 

9. Yhteenkuuluvuuden tunne 

Liittymisen ehdot, taloudellinen sitouttaminen, toimintaan osallistaminen, 
läpinäkyvä viestintä, yhteisomistus, sekä tapahtumien, seminaarien ja matkojen 
järjestäminen  mahdollistavat jäsenilleen ”klubimaisen” tunteen, johon on 
etuoikeus kuulua. Yhteisöllisyys ja yhteiset tavoitteet on jäsenten kesken tosiasia. 

10. Luottamus ja yhteistoiminta 

Luottamus ja yhteistoiminta ovat Kevilin perusarvoja, eikä ne ole tyhjiä sanoja. 
Ilman luottamusta jäsenten kesken toisiinsa ja operatiiviseen johtoon, toiminta ei 
voisi jatkua tällaisenaan. Yhteistoiminta otetaan Kevilissä vakavasti. 

11. Riskien hallinta 

Viljan myyntieriä suojataan pankin tarjoaman hedging:in kautta, mikä auttaa 
Keviliä hallitsemaan hintariskiä. Riskien minimointi viljelijöiden osuuskunnille on 
keskeinen asia. 


