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▪ Ukrainan sodan seurauksena maailman viljamarkkinoilla on uudenlainen tarjonta ja 
kysyntä –tilanne

▪ Viljaa Ukrainasta tuovat maat joutuvat ostamaan viljan muualta, EU tärkein maissin vientimaa

▪ Ukrainan osuus maailman viljan viennistä on merkittävä: Ukrainan on maailman suurin 
auringonkukkaöljyn, 2. suurin ohran, 3. suurin vehnän ja rapsin sekä 4. suurin maissin 
viejä

▪ Vienti Ukrainasta on lähes kokonaan poikki ja vientisatamia on tuhottu, kevätkylvöt 
vaarassa

▪ Vaikutukset pitkäaikaisia, vaikka sota päättyisikin nopeasti

▪ Myös viljan vienti Venäjältä on poikki tai hyvin rajoitettua vahvojen sanktioiden ja 
vastapakotteiden vuoksi

▪Tapahtumien seurauksena hinnat ovat nousseet ja hintavaihtelut ovat suuria ja 
arvaamattomia, uutiset voivat saada aikaan nopeita heilahteluja hinnoissa

▪Yhden päivän sisällä suuret heilahtelut mahdollisia

▪Esim. rapsin futuurihinnat ennätyskorkealla (lähestyy 1000 e tasoa)

Katsaus viljamarkkinoihin
Lähde Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR, https://www.vyr.fi/fin/
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▪ Etelä-Euroopassa syysviljat ovat kärsineet 
kuivuudesta

▪Tanskassa ja Ruotsissa syysviljat hyötyneet 
leudosta talvesta

Tilanne Euroopassa
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Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR



▪ Markkinahinnat kohoavat, syksyn hinnat arvoitus

▪ Raaka-aineiden hinnat kohottavat kustannuksia (lannoitteet, polttoaineet)

▪ Haasteet rehujen ja rehuraaka-aineiden saatavuuden ja korkeiden hintojen vuoksi

▪ Kotimainen tuotanto ja huoltovarmuus vaarassa kustannuskriisin vuoksi

▪Kotimaan viljatase negatiivinen kuivuuden aiheuttaman katovuoden 2021 seurauksena 

▪Huoltovarmuuskeskus vapauttaa markkinoille kevätviljojen ja –rypsin kylvösiementä, EFA-
aloja voi ottaa viljelykäyttöön

▪ Markkinoiden aktiivinen seuranta on tarpeen, koska vanhan ja uuden sadon noteeraukset 
muuttuvat nopealla tahdilla 

▪ Kasvanut kysyntä kannattaa hyödyntää

▪Oman tilan tuotantokustannusten tiedostaminen

▪Myyntien hajautus markkinariskien ja arvaamattomuuden hallinnassa

Markkinatilanne Suomessa
Lähde Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR, https://www.vyr.fi/fin/
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Hintanoteeraukset Suomessa 25.3.
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Tuotantovaihtoehtojen vertailu, esimerkiksi:
 Viljelykasvien välillä tai uuden erikoiskasvin laskenta

 Koko kasvinviljelyn kannattavuus, myös pitkässä juoksussa

 Luomuun siirtymisen laskenta

 Tuotannon laajentaminen tai supistaminen, esim. vuokrapellon kannattavuus

Tuotantokustannusten tunteminen, erityisesti muuttuvissa 
tilanteissa

Vertailuaineiston koonti yleiseksi hyödyksi ja tietolähteeksi
 ProAgrian Lohkotietopankin merkitys

Miksi katelaskelmia tehdään kasvitiloilla?
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Laskelma kertoo kuinka paljon myyntituloja ja/tai ha-tukea 
on saatava, jotta tuotanto on kannattavaa 

 Sadon myyntihintavaatimus €/tn tietyllä satotasolla 
 Esim. hinnan kiinnittämisen tueksi

 Toisaalta; tarvittava satotaso kg/ha tietyllä sadon myyntihinnalla

 Tietyn tuotteen tuotantokustannus

Otollinen aika tuotantokustannusten laskennalle;
•Lannoitteiden hinta, vaihtoehtoiset lannoitusmenetelmät

•Polttoöljyn hinnan vaikutus 

•Glyfosaatin hinta ja saatavuus jatkossa

• Tuotantoriskin kasvu kalliiden panosten takia; lohkovalinta ja riskin 
minimointi

Mitä hyötyä tuotantokustannuslaskelmista on?
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Millä sadoilla nettotulos plussalle v. 2020

Hinta €/tn Satovaatimus 
kg/ha

Syysvehnä 170 5 000

Kevätvehnä 170 4 700

Ruis 150 5 300

Mallasohra 170 4 600

Rehuohra 150 5 000

Kaura 160 4 700

Rypsi 380 1 800

Rapsi 380 1 800

Härkäpapu 210 2 700

Herne 210 2 700

Lähde: Sari Peltonen, ProAgria Lohkotietopankki 

Avuksi mm:
• Kasvivalintaan 

lohkoittain
• Kasvivalinnan 

painotuksiin 
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Hinta €/tn Satovaatimus 
kg/ha

Syysvehnä 290 4 000

Kevätvehnä 295 3 700

Ruis 220 4 800

Mallasohra 290 3 700

Rehuohra 260 4 100

Kaura 260 3 700

Rypsi 717 1 200

Rapsi 717 1 200

Härkäpapu 280 2 700

Herne 280 2 700

Millä sadoilla tulos plussalle v. 2022
Maaliskuun alkupuolen panoksilla ja kiinnityshinnoilla 

Viljoilla riittää lähes 
1000kg/ha heikompi sato 
kuin v. 2020. 

Öljykasveilla 600 kg/ha 
pienempi riittää, mutta 
valkuaiskasvit samassa 
tilanteessa kuin v. 2020

Tuotantoriski silti suurempi!
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Mitä ennakkolaskelmat kertovat v. 2022 tilanteesta?

• Tilanteen jakautuneisuuden tavanomaisilla panoksilla
• Mahdollisuus huippuvuoteen, kate A 2000 €/ha ja kate C 

noin 1000€/ha (hyvä lohko)
• Toisaalta viljan 2000kg/ha kate A n. 450€/ha ja 

kate C -450€/ha
→Riskit suuremmat, hankintojen ajoitus vaikuttaa

• Satokasvien viljelyssä panostus kannattaa niin tuloksen kuin 
huoltovarmuuden näkökulmasta 

• Hintojen kiinnitykseen suositus, esim. osa sadosta (hajauttaminen)
• Taloudellisesta näkökulmasta heikoimpia peltoja ei kannata väkisin 

viljellä vaan panostaa tulevaisuuden satoon maanparannuksen ja 
viherlannoituksen kautta 



Laskelmien tekemiseen voi hyödyntää Neuvo-palveluita. 

Käytännön Maamiehen tilaajilla käytössä Kasvikat€-laskuri.

Kaikkien käytettävissä myös VYR tuotantokustannuslaskuri 
https://www.vyr.fi/fin/vyr-tuotantokustannuslaskuri/. 

Laskelmat ovat monesti osa isompaa kasvintuotannon kokonaisuutta, 
johon kuuluvat myös kasvustokäynnit ja muu kasvinviljelyn ja maan 
kasvukunnon tarkastelu ja korjaustoimet, myös Neuvo-palveluina tehtynä. 

Uuden tukikauden ehtojen luonnoksia kannattaa myös käydä läpi 
asiantuntijan kanssa Neuvo-palveluna

Kysy lisää alueesi asiantuntijalta tai  

netistä www.ProAgria.fi asiakaspalvelusta
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• Pohditko investointia?

• Miten investointi on käynnistynyt ja tuottaako se?

• Onko sukupolvenvaihdos tilallasi ajankohtainen?

• Kannattaako yhtiöittää?

• Miten voit parantaa tulosta ja kannattavuutta?

• Mietitkö tilallesi uutta suuntaa? (esim. tuotantosuunnan muutosta)

• Suunnitteletko uuden yritystoiminnan käynnistämistä?

• Mietitkö yrityksesi monialaistamista?

• Miten uudistaa tilasi johtamista?

NEUVO Kilpailukyky
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NEUVO Kasvustokäynti

▪Kasvustojen arviointi; satelliitti- ja dronekuvat

▪Kylvöjen onnistumisen arviointi, satopotentiaali

▪Lehtivihreän mittaaminen, N-lannoituksen jakaminen, lisälannoitustarve

▪Tautien ja rikkojen kartoittaminen, torjuntasuositukset

▪Hivenravinnepuutokset ja niiden korjaaminen

Kuva: Päivi Meronen Kuva: Ritva Tolppa



▪Kasvinsuojelusuunnitelma ja IPM-neuvonta täydentävät 
viljelysuunnitelmaa

▪Parhaat ratkaisut 

 tuotanto, talous ja viljelykierto

 sekä turvallisuus ja ympäristö huomioiden

▪Täydentävät ehdot ja säädökset: 
oikeat aineet käytössä oikeisiin kohteisiin, ympäristörajoitukset 
huomioitu, oikeat suutinvalinnat, kasvinsuojeluaineiden oikea 
varastointi ja säilytys

NEUVO kasvinsuojelusuunnitelma

Kuva: PAKL



NEUVO ympäristö

▪Kasvipeitteisyys- ja muokkaussuunnitelma

▪Viljelykiertojen arviointi, maanparannuskasvit

▪Peltoliikenne ja rengaspaineet

▪Lannankäytön tehostaminen

▪Viljavuus, maanparannusaineet

▪Maan kasvukunnon arviointi, toimenpidesuositukset ja seuranta

▪Vesitalouden tila ja sen parantaminen, valumavedet



Valitse neuvonnan aihe

Mieti yhdessä asiantuntijan kanssa, mistä neuvonnan aihealueesta 
yrityksellesi on eniten hyötyä.

Asiantuntija hoitaa käytännön asiat

Asiantuntija tekee neuvonnan sovitun mukaisesti ja hoitaa kaikki 
tarvittavat paperiasiat.

Ja valmista tuli

Neuvonnan jälkeen tarvitaan vain vahvistus neuvontaan käytetystä 
ajasta ja arvonlisäveron maksaminen.

Palvelut onnistuvat myös etäyhteyksin!

Neuvopalvelun 

tilaaminen on helppoa ja 

vaivatonta
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KIITOS
Tutustu tuleviin tapahtumiimme: 
https://www.proagria.fi/tapahtumat
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