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1. JOHDANTO 

1.1. Tutkimuksen tausta ja aihe 

Suomessa oli vuonna 2013 yli 54 000 maataloustuotantoon keskittyvää yritystä, joista yli 

kolmannes saa valtaosan tuloistaan viljanviljelystä (Maa- ja metsätalousministeriön 

tietopalvelukeskus 2014a). Kun otetaan huomioon, että myös monien muiden maatalousyritysten 

tuloista tai menoista merkittävä osa muodostuu viljan markkinahinnan perusteella, voidaan todeta 

viljan hinnalla ja sen muutoksilla olevan keskeinen rooli näiden yritysten taloudellisen 

kannattavuuden osalta. Suomen liittyessä Euroopan unioniin vuonna 1995 luovuttiin kansallisesta 

maataloustuotteiden markkinoiden ja hintojen säätelystä ottaen käyttöön Euroopan talousyhteisön 

kaikille yhteinen maataloustuotantoa varsin kattavasti säätelevä lainsäädäntö (HE 149/1994). 

Samalla lakkautettiin Valtion viljavarasto, joka oli siihen asti jo pitkään omannut monopoliaseman 

viljan tuonnissa ja viennissä (Suomen Viljava Oy 2014). Näiden merkittävien muutosten johdosta 

Suomen maatalousmarkkinat avautuivat maailmalle ja ne myös toivat mukanaan uudet perusteet 

viljan hinnan määräytymiselle. Aikaisempien poliittisten päätösten sijaan viljan hintoja määrittivät 

yhä enemmän paitsi kotimainen, myös maailmanlaajuinen, kysyntä ja tarjonta.  

Vuoden 2008 alusta alkaen maailman viljamarkkinoiden volatiliteetti on ollut historiallisesti 

korkealla tasolla (Istudor, Armeanu, Scardea & Dinica 2014, 33).  Maatalousyritysten tulot 

muodostuvat pääasiallisesti kahdesta lähteestä, maataloustuotteiden myyntituloista ja 

maataloustuista (Tilastokeskus 2012, 5). Kun otetaan huomioon viljan ulkomaankaupan avoimuus 

ja viljelijöiden tulonmuodostuksen rakenne, on tarpeen tutkia kuinka suuren uhan viljan 

maailmanmarkkinahintojen raju vaihtelu muodostaa suomalaiselle viljantuottajalle ja miten tätä 

uhkaa vastaan voidaan tarvittaessa suojautua. 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää viljan hintasuojauksen tarpeellisuutta viljanviljelyyn 

keskittyneelle maatalousyritykselle sekä esitellä keinoja, joilla suojaus voidaan tarvittaessa 

käytännössä toteuttaa. Aihetta lähestytään tutkimalla Suomen viljamarkkinoiden volatiliteettia ja 

niiden yhteisvaihtelua tärkeimpien futuurimarkkinoiden kanssa, selvittämällä viljelijöiden 

tulonmuodostuksen rakennetta, sekä vertailemalla eri keinoja toteuttaa tarkoituksenmukainen 

suojaus hintariskiä vastaan.  
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Tavoitteesta johdettu tutkielman päätutkimusongelma on seuraava: 

Onko viljan hintariskiä vastaan suojautuminen viljelijän kannalta tarpeellista ja miten se voidaan 

tarvittaessa toteuttaa? 

Päätutkimusongelmasta johdetut alatutkimusongelmat ovat seuraavat: 

1) Millainen on ollut Suomen viljamarkkinoiden volatiliteetti viime vuosien aikana? 

2) Seuraavatko viljan hinnan muutokset Suomessa niitä vastaavien futuurihintojen kehitystä? 

3) Kuinka merkittävän riskin viljan hinnan muutokset muodostavat viljelijän tulonmuodostuksen 

kannalta? 

4) Mitä keinoja on viljelijän käytettävissä suojauduttaessa viljan hinnan muutoksien aiheuttamilta 

riskeiltä? 

1.3. Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus on viljan markkinahintojen osalta rajattu maantieteellisesti Suomeen. Tutkimuksen 

tavoite huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista keskittyä kotimaisten viljamarkkinoiden 

kehitykseen ja suojausinstrumentteihin, joiden käyttö on mahdollista Suomessa. Sähköisen 

kaupankäynti mahdollistaa aiempaa laajemmat mahdollisuudet suorittaa suojauksia ja näin ollen 

Suomen hintojen vertailukohtina käytettävät futuurihinnat ovat Chicago Board of Trade ja 

Euronext Paris, aiemmin tunnettu nimellä MATIF, johdannaispörsseistä. 

Tarkasteltavien kasvilajikkeiden osalta tutkimus on rajattu neljään tärkeimpään Suomessa 

viljeltävään viljakasviin. Nämä ovat vehnä, ohra, kaura ja ruis (Maa- ja metsätalousministeriön 

tietopalvelukeskus 2014b). Ohran osalta tutkitaan sekä mallasohraa että rehuohraa. Edellä 

mainittujen viljakasvien hintojen osalta on jätetty huomioimatta interventiohinnat. 

Viljamarkkinoiden interventio on järjestelmä, jossa Euroopan unionin laajuisesti julkiset tahot 

ostavat eurooppalaisilta tuottajilta ennalta määrätyin ehdoin viljaa sen tarjonnan ylittäessä 

markkinakysynnän merkittävästi ja myyvät sitä unionin ulkopuolelle maailmanlaajuisen kysynnän 

ylittäessä tarjonnan (Maa- ja metsätalousministeriö 2014).  
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Tutkimuksessa selvitetään kuinka suuri osa viljanviljelyyn keskittyvien maatalousyritysten 

tuloista saadaan viljan myynnistä ja edelleen kuinka suuri osa viljelijän tuloista muodostuu 

maatalousyrityksen kautta, mutta ei oteta tarkemmin kantaa maatalousyritysten ja viljelijöiden 

muihin tulonlähteisiin. Näitä ovat mahdollisesti muun muassa erilaiset maataloustuet, muiden 

maataloustuotteiden myynti, metsätalouden tulot tai maatalouden ulkopuoliset tulot, esimerkiksi 

palkkatulot. Edellä mainitut kaksi rajausta on tehty, jotta pystyttäisiin tarkasti keskittymään 

käsiteltäviin tutkimusongelmiin sekä jättämään huomioimatta liian monia muuttujia laajassa 

maatalouden tuotantovalikoimassa ja maatalousyrittäjien tulonmuodostuksessa.  

1.4. Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus ja sen raportointi on jaettu kolmeen osaan. Toisessa luvussa käsitellään käytettävät 

tutkimusmenetelmät ja tutkimuksessa käsiteltävä aineisto. Kolmannessa luvussa esitellään 

tutkimusaineiston analyysi ja sen tulokset. Viimeisessä pääluvussa käsitellään erilaisia tapoja 

suojautua viljan hinnan muutoksien aiheuttamia riskejä vastaan. Lopuksi suoritetaan vielä 

yhteenveto tutkimuksen annista.  
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2. TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät sekä se aineisto, jota 

tutkimuksessa analysoidaan.  

2.1. Käytettävät tutkimusmenetelmät 

2.1.1. Volatiliteetti 

Maatalousyrityksen tuloihin kohdistuvaa hintariskiä kuvataan tässä tutkimuksessa historiallisella 

volatiliteetilla (volatility), joka kuvaa viljan hinnan hajontaa tarkasteluajanjaksolla (Brooks 2008, 

383 - 384). Volatiliteetti saadaan selville keskihajonnan (standard deviation) avulla (Brooks 2008, 

383 - 384). Yleisesti esitettynä keskihajonta lasketaan seuraavasti: 

  𝝈 =  √∑ (𝒙𝟏− �̅�)𝟐𝑵
𝒊=𝟏

𝑵      (1) 

Jossa: ∑ =𝑁
𝑖=1  ”summa kun i kulkee 1:stä N:ään”, 𝑥1 vastaa kutakin yksittäistä havaintoarvoa, �̅� 

havaintojen keskiarvoa ja N havaintojen määrää yhteensä (Metsämuuronen 2006, 341 - 343).  

 

 

2.1.2. Korrelaatio 

Suoritettaessa hintasuojausta on olennaista, että suojattavan omaisuuden tai etuuden ja 

suojausinstrumentin arvon muutokset korreloivat keskenään mahdollisimman vahvasti (Bodie, 

Kane & Marcus 2005, 804). Näin ollen korrelaatiokertoimen (correlation coefficient) tulisi saada 

arvo, joka on mahdollisimman suuri ja siis lähellä sen maksimiarvoa yksi (1). Yleisesti esitettynä 

korrelaatiokerroin lasketaan seuraavasti:  

𝝆𝒙𝒚 = 𝒄𝒐𝒗 (𝒙,𝒚)
√𝒗𝒂𝒓 (𝒙) √𝒗𝒂𝒓(𝒚) =  𝝈𝒙𝒚

𝝈𝒙𝝈𝒚
    (2) 

Jossa: cov(x,y) vastaa muuttujien x ja y kovarianssia, var(x) muuttujan x varianssia ja var(y) 

muuttujan y varianssia (Hill et al. 2012, 137).  
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2.2. Tutkimuksessa analysoitava aineisto 

Suomen kuukausikohtaiset viljan hinnat on koostettu Maa- ja metsätalousministeriön 

tietopalvelukeskuksen tarjoamista hintatiedoista vehnälle, rukiille, rehuohralle ja kauralle 

ajanjaksolle tammikuu 2000 - elokuu 2014 ja mallasohralle aikavälille tammikuu 2001 - elokuu 

2014. Vuosien 2000 - 2006 hintatiedot on koostettu Tietokappa – maataloustilastollinen 

kuukausikatsaus -julkaisuissa ilmoitetuista viljojen markkinahinnoista. Tässä yhteydessä 

markkinahinnalla tarkoitetaan tuottajalle maksettavaa perushintaa teollisuuden varastolle 

toimitettuna ja perushinnalla edelleen tuottajalle maksettavaa hintaa, jossa ei ole otettu huomioon 

laatukorjausta (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 2001, 19).  Vuosien 2007 - 

2014 hintatiedot on koostettu Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta saatavilla olevista 

kahdesta tilastosta. Nämä ovat vuosien 2007 - 2008 osalta Viljan, rypsin ja rapsin tuottajahinnat – 

vanha tilastointimenetelmä (2009) ja vuosien 2009 - 2014 osalta Viljan, rypsin ja rapsin 

tuottajahinnat kuukausittain (2014). Vaikka tilastoissa käytetään eri ajankohtina hinnoista eri 

nimityksiä, markkinahinta tai tuottajahinta, tarkoittavat molemmat termit kuitenkin käytännössä 

samaa asiaa, huomioiden aiemmin mainittu markkinahinnan määritelmä. Tilastoihin on tehty 

täydennyksiä niiltä osin kuin niissä joidenkin kuukausien kohdalla ei ole ilmoitettu minkäänlaista 

hintaa. Näitä tapauksia ilmenee koko aineiston osalta 23 kappaletta. Kyseisenlaisessa tilanteessa 

on puuttuvan tilastohinnan kohdalle koostettu synteettinen arvo laskemalla tätä puuttuvaa arvoa 

edeltävän ja sitä seuraavan kuukauden hintojen keskiarvo. Näin on menetelty, jotta aineistosta 

saataisiin jatkuva ja volatiliteettien sekä korrelaatioiden tutkiminen olisi helpommin 

suoritettavissa.  

Vertailukohtana Suomen viljan hinnoille käytetään kuukausittaisia futuurien päätöshintoja (settle 

price), jotka on haettu Thomson Reutersin tarjoamasta Datastream -palvelusta. Suomen vehnän 

tuottajahintoja verrataan Euronext Paris -pörssissä noteerattuun myllyvehnän (milling wheat) 

futuurihintoihin ja mallas- sekä rehuohran tuottajahintoja niin ikään samassa pörssissä 

noteerattuun mallasohran (malting barley) futuurihintoihin. Futuurien osalta myllyvehnästä on 

saatavilla tietoa koko tarkasteluajanjaksolle tammikuu 2000 – elokuu 2014 ja mallasohrasta 

aikavälille toukokuu 2010 – elokuu 2014.  Suomen kauran tuottajahintoja verrataan Chicago Board 

of Trade -pörssin kauran (oats) futuurihintoihin ja tietoa on käytettävissä koko 

tarkasteluajanjaksolle tammikuu 2000 – elokuu 2014. Futuurien ilmoitettu hinta on myllyvehnän 
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ja mallasohran osalta yksikölle euroa per viljatonni, eli sama kuin Suomen viljan hinnan 

tilastoinnissa. Kauran osalta on ilmoitettu hinta euroina per busheli (bushel), joka on 

yhdysvaltalaisen käytännön mukainen mittayksikkö. Rukiin osalta ei löydetty futuuria, jota olisi 

mahdollisesti voitu käyttää suojauksen toteuttamiseen.  

Arvioitaessa viljan hintariskiä suhteessa maatalousyritysten tulonmuodostukseen ja viljelijöiden 

kokonaistuloihin, käytetään aineistona Tilastokeskuksen julkaisua Maa- ja metsätalousyritysten 

taloustilasto 2010. Tämä tilastokokonaisuus sisältää tietoa muun muassa maataloustuotteiden 

myyntituloista, maataloustuista, maatilayritysten tulojen muodostumisesta ja viljelijöiden 

kokonaistulon muodostuksesta.  
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3. AINEISTON ANALYYSI 

3.1. Viljan tuottajahintojen volatiliteetti Suomessa 2000 - 2014 

Viljan tuottajahintojen volatiliteettia Suomessa tutkittiin ajanjaksolla tammikuu 2000 – elokuu 

2014. Kuukausikohtaisesta informaatiosta laskettiin ensin kuukausikohtainen tuotto jokaiselle 

viljalajikkeelle koko ajanjakson ajalta. Tämän jälkeen laskettiin näistä kuukausikohtaisista 

tuotoista volatiliteetti, eli keskihajonta, jokaiselle vuodelle erikseen sekä koko ajanjaksolle, eli 

lähes 15 vuoden ajalle. Lopuksi nämä kuukausikohtaiset volatiliteetit vielä muokattiin vastaamaan 

vuosikohtaisia volatiliteetteja kertomalla jo saadut luvut alkuperäisen datafrekvenssin, eli 12, 

kuukausien määrä vuodessa, neliöjuurella. Tutkimuksen tulokset on esitetty tarkan tiedon 

esittämiseksi taulukoituna vuosittain taulukossa 1 ja yleiskuvan selventämiseksi kaaviossa 1. 

Tulkittaessa näistä laskutoimituksista saatuja tuloksia, on huomioitava että mitä suurempi 

volatiliteetti on, sitä enemmän kyseisen ajanjakson tuotot vaihtelevat verrattuna sen 

keskiarvotuottoon. Maatalousyrityksen kannalta korkeampi tuottajahintojen volatiliteetti siis 

tarkoittaa korkeampaa hintariskiä.  

Taulukko 1. Viljan tuottajahintojen volatiliteetti Suomessa 2000 - 2014 

 

VEHNÄ RUIS OHRA (rehu) OHRA (mallas) KAURA
2000 4,92 % 6,55 % 10,61 % 11,46 %
2001 3,73 % 4,63 % 9,73 % 4,13 % 12,91 %
2002 7,87 % 6,38 % 9,73 % 4,45 % 18,96 %
2003 4,34 % 4,36 % 10,78 % 4,48 % 12,97 %
2004 14,12 % 12,67 % 14,36 % 16,31 % 8,15 %
2005 5,46 % 3,34 % 7,58 % 6,20 % 10,96 %
2006 8,79 % 15,54 % 10,98 % 5,65 % 24,38 %
2007 40,83 % 19,57 % 31,94 % 29,95 % 29,26 %
2008 13,07 % 10,02 % 19,80 % 24,55 % 21,43 %
2009 20,69 % 18,65 % 28,29 % 27,65 % 14,65 %
2010 48,23 % 32,73 % 29,99 % 25,39 % 48,60 %
2011 17,60 % 13,48 % 14,83 % 8,58 % 13,91 %
2012 11,80 % 9,62 % 8,32 % 9,75 % 6,02 %
2013 16,20 % 6,22 % 18,46 % 10,97 % 11,62 %
2014 8,09 % 6,28 % 11,80 % 11,11 % 10,65 %

2000-2014 20,77 % 15,11 % 18,76 % 18,14 % 21,04 %
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Kun analysoidaan tutkimuksesta saatuja tuloksia vuositasolla, huomataan että vuodesta 2000 

alkaen aina vuoteen 2006 asti on viljalajikkeiden volatiliteetti yleisesti ollut kohtuullisen alhaisella 

tasolla poikkeusvuotta 2004 lukuun ottamatta. Erityisen korkealla volatiliteetit ovat olleet vuosina 

2007 ja 2010. Myös näitä poikkeuksellisia vuosia edeltävillä ja niiden jälkeisinä vuosina ovat 

volatiliteetit olleet kohonneella tasolla, erityisesti verrattuna 2000-luvun alkuvuosiin. Vuodesta 

2012 lähtien ovat volatiliteetit jälleen laskeneet samalle tasolle kuin vuosituhannen alkupuolella.  

Viljalajikkeittain analysointia suoritettaessa huomataan, että kauran volatiliteetti on korkeimmalla 

tasolla otettaessa huomioon koko tutkimuksen aikaväli. Rukiin volatiliteetti taasen on ollut 

kaikkein matalimmalla tasolla. Vuosina 2007 ja 2010, jolloin volatiliteetti on kaikkien 

viljalajikkeiden osalta ollut korkeimmillaan, on vehnän volatiliteetti ollut muita korkeammalla ja 

pahimmillaan se oli jopa yli 48 % vuositasolla. Yleisesti kaikkia viljalajikkeita yhtä aikaa 

tarkasteltaessa huomataan, että niiden volatiliteetti on kehittynyt hyvin samansuuntaisesti vuodesta 

toiseen. Volatiliteetti on siis ollut yhtä aikaa korkea kaikilla lajikkeilla tai matala kaikilla 

lajikkeilla.   

Arvioitaessa näiden tulosten vaikutusta viljelijän toimintaan, voidaan todeta tarve suojautua viljan 

hinnan laskua vastaan. Tällainen toiminta on tarpeen, koska hinnan vaihtelut saattavat 

pahimmillaan olla todella rajuja ja nopeita, eikä niiden esiintymistä ole helppo ennustaa.  
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Kaavio 1. Viljan tuottajahintojen volatiliteetti Suomessa 2000 - 2014 

3.2. Suomen viljan hintojen ja niitä vastaavien futuurihintojen korrelaatio 

Suomen viljan hintojen ja niitä vastaavien futuurihintojen korrelaatiota selvitettiin Microsoft Excel 

2010 -taulukkolaskentaohjelman avulla neljälle erimittaiselle ajanjaksolle. Ensin laskettiin sekä 

Suomen toteutuneille käteishinnoille, että futuurihinnoille kuukausikohtaiset tuotot, jonka jälkeen 

näitä tuottoja verrattiin toisiinsa korrelaatiotestin avulla. Näiden kuukausittaisten tuottojen kehitys 

on yleisluontoisesti kuvattu kaavioissa 2-5. Tarkasteluajanjaksot ovat 1 kuukausi, 3 kuukautta, 6 

kuukautta ja 12 kuukautta. Tässä yhteydessä myös arvioitiin tutkittujen futuureiden soveltuvuutta 

suojausinstrumenteiksi suojauduttaessa viljan hintariskiä vastaan Suomessa. Periaatteena pidettiin, 

että korrelaatiokertoimen ollessa enemmän kuin 0,8 soveltuu kyseinen futuuri hintasuojauksen 

toteuttamiseen.  
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3.2.1. Vehnä 

Tutkittaessa suomalaisen vehnän ja sen hintasuojaukseen mahdollisesti käytettävän futuurin 

tuottojen korrelaatiota, oli vertailukohtana Paris Euronext -hyödykepörssin Milling wheat 

(myllyvehnä) -futuuri. 

Taulukko 2. Vehnä, Suomi ja Milling wheat -futuurin korrelaatio 

 

Kuten voidaan taulukosta 2 havaita, on suomalaisen vehnän ja Milling wheat -futuurin tuottojen 

korrelaatio yhden kuukauden ajanjaksolla matalalla tasolla sen ollessa alle 0,5. Kun 

tarkasteluajanjaksoa venytetään pidemmäksi, huomataan kuitenkin suomalaisen vehnän ja Milling 

wheat -futuurin tuottojen korreloivan varsin hyvin jo kolmen kuukauden tarkasteluperiodilla, 

jolloin se on jo huomattavasti yli 0,7. 12 kuukauden ajanjaksolla korrelaatio on jo yli 0,9 ja tätä 

voidaan pitää tarpeeksi hyvänä korrelaation tasona hintasuojausta toteutettaessa. Koska viljelijän 

tarve hintasuojauksen asettamisessa on yleensä useita kuukausia, voidaan todeta Paris Euronext 

Milling wheat -futuurin soveltuvan vehnän hintasuojaukseen tällaisessa tilanteessa. Lyhyellä, alle 

kolmen kuukauden ajanjaksolla, suoritettava suojaus ei välttämättä toimi toivotulla tavalla, sillä 

tällöin Suomen vehnän käteishintojen ja Pariisin Milling wheat -futuurin tuottojen vaihtelut 

saattavat liiaksi erota toisistaan.  

VEHNÄ
1 kk 0,497
3 kk 0,733
6 kk 0,797
12 kk 0,923
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Kaavio 2. Vehnän, Suomi ja Milling wheat -futuurin tuotot aikavälillä 1/2000-8/2014 

3.2.2. Mallasohra 

Suomalaisen mallasohran ja sen hintasuojaukseen mahdollisesti käytettävän futuurin tuottojen 

korrelaatiota tutkittaessa käytettiin vertailukohtana Paris Euronext -hyödykepörssin Malting 

barley (mallasohra) -futuuria.  

Taulukko 3. Mallasohra, Suomi ja Malting barley -futuurin korrelaatio 

 

Taulukosta 3 voidaan havaita suomalaisen mallasohran ja Malting barley -futuurin tuottojen 

korreloivan melko heikosti yhden ja kolmen kuukauden ajanjaksoilla. Tällöin ne ovat 

parhaimmillaankin vain alle 0,4 luokkaa. Kuuden kuukauden korrelaatio on kuitenkin yli 0,9 ja 12 

kuukaudenkin korrelaatio vain hieman tätä heikompi. Näin ollen päädytään samaan 

lopputulokseen kuin vehnänkin kohdalla. Suomalaisen mallasohran tuottajan on siis mahdollista 

OHRA (mallas)
1 kk 0,132
3 kk 0,390
6 kk 0,904
12 kk 0,857
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suojautua tuottamansa viljan hinnan laskua vastaan Paris Euronext Malting barley -futuurin avulla 

kun aikaväli, jolle suojaus tehdään, on riittävän pitkä.  

 

Kaavio 3. Mallasohran, Suomi ja Malting barley -futuurin tuotot aikavälillä 5/2010-8/2014 

3.2.3. Rehuohra 

Suomessa tuotetun rehuohran ja sen hintasuojaukseen mahdollisesti käytettävän futuurin tuottojen 

korrelaatiota tutkittiin käyttäen vertailukohtana Paris Euronext -hyödykepörssin Malting barley 

(mallasohra) -futuuria. Näin toimittiin siksi, ettei varsinaista euroissa tai dollareissa listattavaa 

futuuria rehuohralle löytynyt. Unkarin forintteina futuurikauppaa olisi mahdollista käydä Budapest 

Stock Exchange -pörssissä, mutta tämä vaihtoehto hylättiin, sillä tällöin suojauksen asettajan olisi 

otettava toiminnassaan huomioon myös mahdollisesti merkittävän suuri valuuttariski (Budapest 

Stock Exchange, 2014).  
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Taulukko 4. Rehuohra, Suomi ja Malting barley -futuurin korrelaatio 

 

Suomalaisen rehuohran ja Malting barley -futuurin tuottojen korrelaatiota kuvaa taulukko 4. 

Jälleen havaitaan yhden kuukauden korrelaation olevan aivan liian alhainen sen toimiakseen 

perusteena suojauksen mahdollistamiselle. Yli kuuden kuukauden ajanjaksolta laskettava 

korrelaatio kuitenkin riittää mainiosti hintasuojauksen toteuttamiselle. 12 kuukauden korrelaatio 

oli koko aineiston korkein, mikä on yllättävää ottaen huomioon sen seikan, että suomalaisen 

rehuohran tuottojen kehitystä verrattiin keski-eurooppalaisen mallasohran futuurin tuottojen 

kehitykseen. Olisi ollut pikemminkin odotettavissa, että suomalaisen mallasohran ja keski-

eurooppalaisen mallasohran futuurin tuotot olisivat olleet tätä vahvemmin korreloituneita. Syynä 

tähän saattaa olla aineiston lyhyys, sillä Malting barley -futuuri on ollut kaupankäynnin kohteena 

Paris Euronext -hyödykepörssissä vasta vuoden 2010 toukokuusta alkaen.  

 

Kaavio 4. Rehuohran, Suomi ja Malting barley -futuurin tuotot aikavälillä 7/2010-8/2014 

OHRA (rehu)
1 kk 0,417
3 kk 0,734
6 kk 0,898
12 kk 0,959
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3.2.4. Kaura 

Tutkittaessa suomalaisen kauran ja sen hintasuojaukseen mahdollisesti käytettävän futuurin 

tuottojen korrelaatiota, käytettiin vertailukohtana Chicago Board of Trade -pörssin Oats (kaura) -

futuuria. Tämä futuuri listataan alkuperäisesti yksikössä US cent/busheli, mutta tutkimusta varten 

käytettiin Datastream -palvelun toimintoa ilmoittaa hinnat euroiksi muunnettuna koko 

tutkimusajanjaksolta. Näin toimittiin, jotta aineisto olisi paremmin vertailukelpoinen suomalaisiin 

viljan hintoihin.  

Taulukko 5. Kaura, Suomi ja Oats-futuurin korrelaatio 

 

Taulukko 5 kuvaa suomalaisen kauran ja Oats-futuurin tuottojen korrelaatiota. Siitä voidaan 

suoraan huomata, että kyseinen futuuri ei sovellu hintasuojauksen toteuttamiseen Suomessa, sillä 

korrelaatio on parhaimmillaankin vain hieman yli 0,6. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi kauran 

markkinoiden huomattava eroavaisuus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä.  

KAURA
1 kk 0,199
3 kk 0,385
6 kk 0,616
12 kk 0,556
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Kaavio 5. Kauran, Suomi ja Oats-futuurin tuotot aikavälillä 1/2000-8/2014 

3.3. Viljan hintariski suhteessa viljelijöiden kokonaistuloihin 

Arvioitaessa viljan hinnan muutosten muodostavaa riskiä suhteessa viljelijöiden kokonaistuloihin 

käytetään tietolähteenä Tilastokeskuksen julkaisua Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto 

2010. Ensimmäiseksi tarkastellaan viljan myyntituloja suhteessa maatalousyritysten 

kokonaistuloihin ja toisessa vaiheessa maatalouden tulojen suhdetta viljelijän kokonaistuloihin.  

Maatalousyrityksen pääasialliset tulonlähteet ovat maataloustuotteiden myyntitulo ja 

maataloustuet. Vuonna 2010 kaikkien Maatilatalouden tuloverolain mukaan verovelvollisten 

myyntitulo maataloustuotteista oli 2 518 miljoonaa euroa ja kasvinviljelytuotteiden osuus tästä oli 

noin 24 prosenttia, eli noin 518 miljoonaa euroa. Tässä yhteydessä kasvinviljelytuotteet kattavat 

niin viljan kuin muutkin tuotantokasvit. Kaikkien maatalousyritysten tuet taas olivat samalla 

ajanjaksolla yhteensä 1844 miljoonaa euroa, josta kasvinviljelyyn keskittyneiden 

maatalousyritysten osuus oli noin 678 miljoonaa euroa. Yhteensä kasvinviljelyyn keskittyneiden 

maatalousyritysten tulot siis olivat 1196 miljoonaa euroa, josta maataloustuotteiden myyntitulo 

kattoi 43,3 prosenttia. Koska kasvinviljelytuotteisiin keskittyneistä maatalousyrityksistä enemmän 

kuin kaksi kolmasosaa on keskittynyt pääasiallisesti viljanviljelyyn, voidaan edellä mainitun 
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katsoa pätevän varsin hyvin yleisesti myös viljanviljelyyn keskittyvään maatalousyritykseen.  

(Tilastokeskus 2012, 6-7, 21, 23) 

Koska keskimäärin yli 40 prosenttia viljanviljelyyn keskittyvän maatalousyrityksen tuloista kertyy 

viljan myynnistä, voidaan näin ollen todeta viljan hinnan muutosten kohdistavan merkittävän 

riskin maatalousyrityksen tulonmuodostukselle. Viljan viljelyyn keskittyneen maatalousyrityksen 

kannalta merkittävimmät maataloustuet maksetaan viljeltävää hehtaaria kohti ja näiden lisäksi on 

myös olemassa erilaisia muita tukia esimerkiksi maataloustuotannon investointeihin liittyen (Maa- 

ja metsätalousministeriö 2011). Näin ollen viljan hinnan vaihtelut eivät siis ainakaan suoraan ja 

välittömästi vaikuta maatalousyritykselle maksettavien maataloustukien määrään.  

Kun tarkastellaan kaikkia viljelijän saamia tuloja yhteensä, päädytään hieman erilaiseen 

johtopäätökseen kuin tarkasteltaessa vain maatalousyrityksen kautta saatavia tuloja.  Maa- ja 

metsätalousyritysten taloustilasto 2010 esittelee viljelijöiden kaikkia valtionveronalaisia tuloja 

yhteensä ja niiden rakennetta vuosina 2000 ja 2010. Tässä tilastossa perusyksikkönä käytetään 

viljelijäpuolisoiden yhteenlaskettuja tuloja. Kyseisen tilaston mukaan viljelijäperheiden 

puolisoiden maatalouden ansio- ja pääomatulot kattoivat keskimäärin 32 prosenttia puolisoiden 

yhteenlasketuista valtionveronalaisista tuloista vuonna 2010.  Kymmenessä vuodessa maatalouden 

tulojen suhteellinen osuus kokonaistuloista oli laskenut viisi prosenttiyksikköä, sillä vuonna 2000 

kyseinen luku oli vielä 37 prosenttia. Tärkein tulonlähde oli tämän tilaston mukaan työtulot ja 

tulonsiirrot, jotka vuonna 2010 kattoivat 48 % kaikista verotettavista tuloista. Nousua tämän 

tuloluokan osalta oli vuodesta 2000 ollut kahdeksan prosenttiyksikköä. (Tilastokeskus 2012, 14) 

Ottaen huomioon edellä mainitut seikat päästään lopputulokseen, jossa viljan myyntitulot 

muodostavat viljelijän kokonaistuloista keskimäärin vain noin 13,9 prosenttia. Tällaisessa 

tilanteessa siis esimerkiksi viljan hinnan putoaminen neljänneksellä laskisi viljelijän 

kokonaistuloja vain noin 3,5 prosenttia ja puolittuminenkin vain noin 7 prosenttia. Kun tällainen 

keskimääräinen viljelijä arvioi tarvetta viljan hintasuojaukselle ja sen haittapuolia, erityisesti 

transaktiokustannuksia ja luopumista mahdollisen viljan hinnan nousun suomasta tulojen kasvusta, 

saattaa hän päätyä lopputulokseen, ettei suojaukselle välttämättä ole perusteita hänen oman 

toimeentulonsa kannalta.  
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Kuten yleensäkin, niin on myös tätä tilastoa tarkasteltaessa pidettävä mielessä sen kuvaavan suuren 

joukon keskimääräisiä arvoja. Yksittäisen maatalousyrityksen ja viljelijän tulonmuodostus voi siis 

merkittävästikin poiketa tilastojen esittämästä yleiskuvasta. Loppujen lopuksi mahdollinen päätös 

suojauksesta viljan hinnan laskua vastaan tehdään kuitenkin ottamalla huomioon kunkin 

yksittäisen viljelijän ja maatalousyrityksen tarpeet. Voidaan kuitenkin yleisesti todeta, että mitä 

suurempi osa viljelijäperheen kokonaistuloista muodostuu viljanviljelyyn keskittyneen 

maatalousyrityksen tuloksesta, sitä suuremman riskin viljan hinnan vaihtelut kohdistavat heidän 

tulonmuodostukselleen. Tässä yhteydessä voidaankin katsoa viljelijöiden tulonmuodostuksen 

rakenteissa vuosien 2000 - 2010 aikana tapahtuneen muutoksen vähentäneen sitä riskiä, jota viljan 

hinnan muutokset heidän kokonaistuloihinsa kohdistavat, sillä maataloustulojen suhteellinen 

osuus viljelijöiden kokonaistuloista on merkittävästi pienentynyt.  
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4. SUOJAUTUMINEN HINNAN MUUTOKSIA VASTAAN 

4.1. Tarve ja tavoitteet 

Maataloustuotannossa, ja erityisesti viljan viljelyssä, merkittävimmät taloudelliset riskit ovat 

viljan markkinahintojen vaihtelu ja tuotantomäärän vaihtelu (McKinnon 1967, 844 - 845).  

Maatalousyrityksen kannalta epävarmuutta tulevaisuuden odotettavista tuloista aiheuttavat siis 

paitsi hinnan muutokset viljamarkkinoilla, myös sadon määrän ja laadun vaihtelu eri vuosien 

välillä. Tässä tutkielmassa keskitytään tarkemmin suojautumiseen hinnan laskua vastaan ja 

tuotantomäärän odottamatonta laskua vastaan suojautumista käsitellään vain pintapuolisesti.  

Viljan maailmanmarkkinahintojen viime vuosina kohonnut volatiliteetti on vaikuttanut myös 

Suomen viljamarkkinoihin, joilla hinnan muutokset ovat olleet varsinkin vuosina 2007 - 2010 

merkittävän suuria ja äkillisiä. Koska viljan myyntihinnalla on merkittävä vaikutus 

maatalousyrityksen tulonmuodostuksessa, on tarpeellista suojautua viljan markkinahinnan laskua 

vastaan. Hintasuojauksen tavoitteena on tasata maatalousyrityksen tulojen vaihtelua vuosien 

välillä, jotta yritystoiminnan eli viljanviljelyn jatkuvuus on mahdollista, yrittäjän eli viljelijän 

tulojen taso on paremmin ennakoitavissa, ja ettei se jää yllättävän alhaiseksi sellaisenakaan 

vuonna, jolloin viljan markkinahinnat ovat poikkeuksellisen alhaisella tasolla.  

Tuotantomäärän vaihtelua vastaan suojautuminen on Suomessa haastavaa ja siihen ei tiettävästi 

ole olemassa suoranaisia markkinaehtoisia suojauskeinoja kotimaassa. Sadon määrään ja laatuun 

vaikuttavat muun muassa sääolot ja mahdolliset tuholaishyönteiset tai kasvitaudit, eli tässäkin 

riskiluokassa riskit aiheuttaviin tekijöihin viljelijällä itsellään on vain rajallinen mahdollisuus 

vaikuttaa. McKinnon (1967, 852) esittää tuotantomäärän vaihtelua vastaan suojautumisen keinoksi 

viljelijälle omien puskurivarastojen ylläpitoa, jota hän pitää esimerkiksi pankkitilille talletettua 

puskurirahastoa parempana vaihtoehtona. Tällaisessa ratkaisussa maatalousyritys ei myy kaikkea 

tuottamaansa viljaa saadessaan suuren sadon suhteessa pitkän aikavälin satokoon keskiarvoon ja 

varastoi siitä osan myytäväksi sellaisena vuotena, jona sato jää verrattain pieneksi. Mahdollisuus 

tällaisen ratkaisun toteuttamiseen riippuu luonnollisesti kunkin maatalousyrityksen 

varastointikapasiteetista. Tarkkaa tietoa Suomen maatalousyritysten viljan 

varastointikapasiteetista ei ole, mutta vaikka vuosittain tuotettavalle viljamäärälle löytyy 

varastointitilat maatiloilta, eivät nämä tilat pääsääntöisesti riitä pitkään ylivuotiseen varastointiin, 
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sillä kun uusi sato korjataan, se vaatii tilat kuivaukseen ja säilytykseen ennen myyntiä (Isosaari 

2014, 7).  

4.2. Suojausinstrumentit 

Maatalousyrityksen suorittaessa suojausta viljan hinnan laskua vastaan mahdollisesti 

käyttökelpoisia välineitä ovat futuurit, optiot, juuri tähän tarkoitukseen suunnitellut vakuutukset ja 

viljakaupan sopimustyypit, joissa on mukana hintojen suojauselementtejä.  

4.2.1. Futuurit 

Suojautuakseen mahdollista viljan hinnan laskua vastaan voi maatalousyritys käyttää tähän 

tarkoitukseen futuureja. Futuurit ovat standardoituja julkisen kaupankäynnin kohteena olevia 

sopimuksia, jotka sisältävät sekä oikeuden että velvollisuuden ostaa tai myydä kaupan kohteena 

olevia sijoitusinstrumentteja tai hyödykkeitä (Bodie, Kane & Marcus 2005, 792). Suojauskäyttöön 

mahdollisesti soveltuvia futuureja on saatavilla esimerkiksi Euronext Paris (myllyvehnä ja 

mallasohra) ja Chicago Board of Trade (vehnä ja kaura) -hyödykepörsseistä (CME Group 2014a; 

Euronext Paris 2014).  

Viljelijän kannalta suojauksen futuureita käyttäessä mahdollistaa futuureiden lyhyeksi myynti 

(short position), sillä tällaisessa tilanteessa hän ”lukitsee” viljasta saamansa kokonaishinnan jo 

sitoutuessaan futuurisopimukseen. Viljan markkinahinnan noustessa viljelijän hallussa olevista 

futuureista koituu tälle tappiota ja vastaavasti viljan hinnan laskiessa voittoa, mutta nettona viljasta 

saatu myyntihinta huomioon ottaen päädytään viljelijän kannalta aina samaan lopputulokseen 

(Bodie, Kane & Marcus 2005, 803 - 804). Näin on siis sellaisessa tapauksessa, jossa käytettyjen 

futuurien ja suojattavan viljalajikkeen markkinahintojen muutokset vastaavat täysin toisiaan.  

Edellä mainittu lähtökohta huomioon ottaen suomalaisen viljelijän on siis erityisesti selvitettävä 

eräs asiaa ennen kuin sitoutuu futuurisopimuksen osapuoleksi suorittaakseen suojautumisen viljan 

hinnan laskua vastaan. On löydettävä sellainen futuuri, jonka hinnan vaihtelut korreloivat 

mahdollisimman vahvasti sen viljalajikkeen hinnan vaihteluiden kanssa, jota halutaan hintariskiä 

vastaan suojata (Bodie et al. 2005, 804 - 805). Koska Suomessa ei ole hyödykepörssiä, joka 

futuureita tarjoaisi, on otettava huomioon että viljan käteishintojen kehitys niillä markkina-

alueilla, joilla futuureita on tarjolla, eroavat luultavasti Suomen viljan käteishintojen kehityksestä. 
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Futuurien käyttö hintasuojauksen välineenä on viisasta vain, jos tämä mainittu korrelaatio on 

tarpeeksi korkea, koska muuten suojaus ei käytännössä toimi. Käytännössä on myös huomioitava 

fyysisen viljan kaupan ja suojausinstrumenttien, niin futuurien kuin optioidenkin, kaupan 

erottaminen. Toisin sanoen viljelijä siis myy joka tapauksessa tuottamansa viljan ostajalle 

Suomessa ajankohdan käteishintaan ja mahdollinen suojausvälineen käytön voitto tai tappio 

tilitetään erikseen sijoitusinstrumentin myyjä- ja ostajaosapuolten kesken käteisenä.  

Varjopuoli futuurien käyttämisessä on optimaalisen suojausasteen (hedging ratio) toteuttaminen 

käytännössä. Tässä yhteydessä suojausasteella tarkoitetaan suojausta harjoittavan toimijan 

hallussa olevan lyhyeksi myydyn futuuriposition suhdetta tulevaisuudessa käteismarkkinoilla 

myytäviin hyödykkeisiin (Harris & Shen, 2003, 800). Suojausastetta voidaan siis mitata akselilla 

0-100 % ja se tulee suhteuttaa viljelijän kokemaan riskiin. Optimaalisen suojausasteen 

selvittäminen saattaa jo itsessään olla haastavaa, mutta kun sellainen on saatu selvitettyä, voi 

tarvittavan suuruisen futuuriposition muodostaminen olla vaikeaa. Monien futuurien vaihtoyksiköt 

ovat suhteellisen suuria. Esimerkiksi Paris Euronext -hyödykepörssin Milling wheat -futuurin 

sopimusyksikkö on 50 tonnia myllyvehnää. Verrokkina esimerkiksi kevätvehnän keskimääräinen 

hehtaarisato Suomessa vuonna 2013 oli 3930 kg/ha ja keskimääräinen tilakoko viljanviljelytiloilla 

vuonna 2010 noin 34,74 hehtaaria (Maataloustilastot 2013; Tilastokeskus 2012). Keskimääräinen 

pelkkää vehnää tuottava tila siis olisi tuottanut yhteensä noin 137 tonnia viljaa. Huomioitavaa on, 

että useimmat tilat viljelevät monia eri lajikkeita. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa yhdenkin 

futuurisopimuksen solmiminen johtaa tuotettua viljamäärää suurempaan velvoitteeseen eli 

”ylisuojaustilanteeseen”. Ratkaisuna tähän ongelmaan saattaisi olla esimerkiksi yhteistyö toisten 

maatalousyritysten kanssa, mutta tämäkin vaihtoehto aiheuttaa omat haasteensa esimerkiksi 

kustannusten ja suojaushyötyjen jakamisessa.  

McKinnon (1967, 860) suosittelee futuurien käyttöä hintasuojauksen välineenä, sillä tulee 

tutkimuksessaan siihen tulokseen, että niiden avulla voidaan tehokkaasti hallita maatalousyritysten 

hintariskiä. Myös Moschini & Lapan (1995, 1025, 1047 - 1048) katsovat futuurien käytön 

tarkoituksenmukaiseksi hintariskiltä suojauduttaessa. Simmons (2002) tulee kuitenkin siihen 

johtopäätökseen, että pääomamarkkinoiden ollessa tehokkaat eivät viljelijät pääsääntöisesti 

tarvitse futuureita muuhun kuin mahdolliseen spekulatiiviseen sijoitustoimintaan. Hänen 

mallissaan viljelijä voi asettaa kokemansa riskit parhaimmaksi näkemälleen tasolle 
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yksinkertaisesti velkaisuusastettaan säätelemällä ja vain niillä viljelijöillä, joiden velkaisuusaste ja 

lainamarginaalit ovat erityisen korkeita, on intressejä käyttää futuureja suojautuakseen viljan 

hinnan laskua vastaan. Tällaista näkökulmaa voidaan kuitenkin kritisoida sen pohjautuessa liiaksi 

ainoastaan teoriaan. Varsinkin Suomessa suuri osa maatalousyritysten velasta kohdistuu kiinteään 

omaisuuteen, kuten rakennuksiin ja peltoihin, sekä tuotantokalustoon, eli muun muassa 

traktoreihin, puimureihin ja muihin työkoneisiin. Koska tällaisessa tapauksessa 

maatalousyrityksen velan määrä verrattuna vuosittaisiin tuloihin viljan myynnistä ja 

maataloustuista saattaa olla hyvinkin suuri, voi velkaisuusasteen säätäminen esitetyn mallin 

mukaisella tavalla olla käytännössä mahdotonta.  

4.2.2. Optiot 

Optioiden käyttö on maatalousyritykselle yksi vaihtoehtoinen tapa suojautua viljan hinnan laskua 

vastaan. Tästä näkökulmasta julkisen kaupankäynnin kohteena oleva optio sisältää oikeuden, 

mutta ei velvollisuutta, ostaa tai myydä kaupan kohteena olevia sijoitusinstrumentteja tai 

hyödykkeitä ennalta sovittuun hintaan (strike price) (Bodie et al. 2005, 698 - 699).  Näin ollen se 

eroaa merkittävästi futuurista, sillä option haltija voi päättää käyttääkö hän tämän oikeuden, jonka 

on markkinoilta hankkinut vai jättääkö sen käyttämättä. Rationaalinen toimija tietenkin käyttää 

optioonsa liittyvän oikeutensa silloin kun se on hänelle edullista. Suojauskäyttöön mahdollisesti 

käytettäviä optioita on saatavilla esimerkiksi Euronext Paris (myllyvehnä ja mallasohra) ja 

Chicago Board of Trade (vehnä ja kaura) -hyödykepörsseistä (CME Group 2014b; Euronext Paris 

2014). Näitä suojausvaihtoehtoja ei ole tarkemmin analysoitu tässä tutkielmassa samaan tapaan 

kuin futuureja.  

Myyntioptio (put option) on oikeus myydä vilja ennalta määriteltyyn hintaan, joita on markkinoilla 

tarjolla monella eri tasolla (Bodie et al. 2005, 699 - 700). Hintasuojausta suoritettaessa voidaan 

siis ostaa myyntioptio, jolla voidaan aina myydä tuotettu vilja maatalousyrityksen määrittelemään 

minimihintaan. Tällä tavoin on siis mahdollista suorittaa suojaus, jossa suojauskulut huomioiden 

alhaisin viljasta saatava hinta on optiossa ennalta määritelty hinta vähennettynä optiosta 

maksetulla hinnalla. Jos markkinahinta kuitenkin on option erääntyessä sovittua hintaa korkeampi, 

ei siitä ole enää hyötyä suojauksen asettajalle (Bodie et al. 2005, 699 - 700). Myyntioptioiden 

käyttö siis mahdollistaa maatalousyritykselle suojautumisen epäedullista viljan markkinahinnan 

laskua vastaan, mutta ei estä sitä hyötymästä viljan markkinahinnan noususta.  
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Viljan tuottaja voi myös myydä osto-option (call option). Tällöin hän saa korvauksen siitä, että 

sitoutuu myymään kaupan kohteena olevia hyödykesopimuksia ennalta sovittuun hintaan (Bodie 

et al. 2005, 698, 713 - 714). Näin ollen osapuoli, joka ostaa viljelijältä osto-option, voi harkintansa 

mukaan käyttää tai jättää käyttämättä oikeutensa ostaa ennalta määritelty määrä viljaa osto-option 

asettajalta sovittuun hintaan (Bodie et al. 2005, 698). Markkinoille myytävää osto-optiota ei voida 

käyttää myyntioption tavoin hintasuojaukseen, mutta se mahdollistaa viljelijälle lisätuoton jos 

hänen näkemyksensä mukaan viljan hintaan ei kohdistu merkittäviä muutoksia ylöspäin option 

erääntyessä. Osto-optioita asetettaessa viljan tuottajan kokonaistuotto on viljan myynnistä saatu 

tuotto ja option myynnistä saatava tulo laskettuna yhteen. Tällä tavoin toimiessaan viljelijä siis 

asettaa itselleen etukäteen korkeimman mahdollisen tuoton, sillä viljan markkinahinnan ollessa 

enemmän kuin osto-option sopimushinta, käyttää rationaalinen option haltija oikeutensa ostaa 

sopimuksen mukainen määrä viljaa viljelijältä. Viljan hintojen laskiessa huomattavasti viljelijä 

toki hyötyy option asettamisesta saamastaan tulosta, mutta joutuu kuitenkin myymään satonsa 

markkinahintaan. Näin ollen tällaista toimintaa voidaan pitää pikemminkin spekulatiivisena 

sijoitustoimintana, kuin hintariskiä vastaan suojaavana päätöksenä.  

Sakong, Hayes & Hallam (1993) esittävät optioiden olevan varteenotettava vaihtoehto 

maatalousyrityksen riskien hallintaan. Heidän mukaansa optioita käyttämällä voidaan suojautua 

paitsi hinnan laskua, myös tuotantoriskiä vastaan. Futuureihin nähden ostettujen myyntioptioiden 

etuna on mahdollisuus hyötyä viljan markkinahinnan noususta samalla kun suojaudutaan hinnan 

laskua vastaan.  Tilanteessa, jossa on jo myyty odotettu sato futuurimarkkinoilla ja tuotantoriski 

realisoituu, on mahdollista ainakin osittain tasata tätä riskiä käyttämällä optioita. (Sakong et al. 

1993, 414 - 415) 

Moschini & Lapan (1995) päätyivät johtopäätökseen, jossa riskiä välttävän viljelijän on tuotanto-

, hinta- ja basis-riskin vallitessa viisasta suorittaa suojaus näitä riskejä vastaan paitsi futuurien 

avulla, myös ostamalla yhtä suuri määrä sekä myynti- että osto-optioita. Tällaista järjestelyä 

kutsutaan nimellä straddle, ja se perustuu hallussa olevien myynti- ja osto-optioiden vastakkaisiin 

tuottoihin (Bodie et al. 2005, 715). Straddle -positiota käytettäessä sen haltija hyötyy hinnan 

muutoksista riippumatta niiden suunnasta ja vastaavasti kärsii tappioita kun hinta ei merkittävästi 

muutu (Bodie et al. 2005, 715).  Optioiden käyttökelpoisuus tuotantoriskin vallitessa perustuu 
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viljan markkinahinnan ja tuotantomäärän kovarianssiin, vaikkakin niistä on hyötyä myös hinta- ja 

tuotantoriskien ollessa toisistaan riippumattomia (Moschini & Lapan 1995, 1047).  

4.2.3. Vakuutukset 

Suomessa on maatalouteen liittyen saatavilla vakuutuksia kattamaan muun muassa 

tuotantoeläimiin, metsään, sekä tuotantorakennuksiin ja -laitteisiin kohdistuvia vahinkoja, mutta 

ei tiettävästi säästä, kasvitaudeista tai muista vastaavista luonnonilmiöistä koituvia tappioita 

korvaavia tai viljelijän tulotason turvaavia vakuutuksia. Tällaisia maatalousyrityksen tulotason 

turvaavia vakuutuksia ei ainakaan aktiivisesti tarjoa yksikään Suomen kahdeksasta suurimmasta 

vakuutusyhtiöstä, joiden markkinaosuus on yhteensä yli 98 % (Finanssialan Keskusliitto 2014, 8).  

Yhdysvalloissa viljelijöillä on monipuolisemmat mahdollisuudet suojautua vakuutusten avulla 

sekä tuotanto- että hintariskiä vastaan. Tuotantoriskiä vastaan suojautumisessa tärkein instrumentti 

on multi-peril crop insurance, joka suojaa kattavasti erilaisia viljasadolle haitallisia 

luonnonilmiöitä, kuten esimerkiksi kuivuutta, tulvia ja kasvitauteja, vastaan (Harwood, Heifner, 

Coble, Perry & Somwaru 1999, 49).  Tämä vakuutusmuoto on valtiollisen toimijan tarjoama, sitä 

tuetaan liittovaltion toimesta rahallisesti, ja se mahdollistaa viljelijän saamaan korvauksia mikäli 

hänen satonsa jää huomattavasti pienemmäksi kuin keskimääräisenä tuotantovuotena (Harwood et 

al. 1999, 49 - 50).  Sekä tuotanto- että hintariskiä vastaan suojautumiseen vakuutusten avulla on 

saatavilla muun muassa yksityisen toimijan, American Agrisurance, Inc., tarjoama viljelijän 

vähimmäistulotason turvaava vakuutus Crop Revenue Coverage (Harwood et al. 1999, 53).  

Viljelijän näkökulmasta tällainen vakuutusinstrumentti siis yhdistää tuotantoriskiä vastaan 

suojaavan vakuutuksen ja esimerkiksi pörssi-instrumentein toteutetun suojauksen hintariskiä 

vastaan.  

Varsinkin viljelijän tulotason turvaava vakuutus olisi viljelijän kannalta kätevä myös Suomessa, 

sillä se on pörssi-instrumentteihin verrattuna mitä todennäköisimmin helpompi käyttää henkilölle, 

jolla ei ole koulutusta tai kokemusta aiheeseen liittyen. Suomen markkina tällaiselle vakuutukselle 

olisi kuitenkin luultavasti suhteellisen pieni. Näin ollen on varsin ymmärrettävää, ettei sellaisia 

ainakaan vielä ole saatavilla.  



24 
 

 

4.2.4. Viljakaupan sopimustyypit, joissa on mukana hintojen suojauselementtejä 

Sopimustuotannon avulla viljelijä pystyy varmistamaan vuosittaisen viljatuotantonsa menekin. 

Tässä yhteydessä sopimustuotannolla tarkoitetaan viljan tuottajan, eli viljelijän, ja viljan ostajan 

välistä sopimusta, joka tehdään viimeistään ennen sadonkorjuuta (Vuori, Peltonen & Tuovinen 

2013, 78). Joihinkin sopimusviljelyn sopimustyyppeihin on sisällytetty hintojen 

suojauselementtejä. Näitä ovat termiinikauppa- ja keskihintasopimukset.  

Termiinikaupassa viljelijä tekee ostajan kanssa sopimuksen, jossa määritellään tulevaisuudessa 

toimitettavan viljan määrä, laatu ja lajike sekä myytävästä viljasta saatava hinta (Vuori et al. 2013, 

79). Näin ollen termiinikauppa on suojauskeinona hyvin lähellä futuureilla suoritettavaa suojausta, 

sillä siinä viljelijä ”lukitsee” tulevaisuudessa ostajalle toimittamastaan sadosta saatavan hinnan 

hyvissä ajoin ennen kuin fyysinen vilja siirtyy tuottajalta ostajalle ja tämä saa siitä korvauksen. 

Huomattava ero tämän suojaustavan käyttämisessä verrattuna futuureihin ja optioihin on, että 

tällainen sopimus sisältää aina viljelijään kohdistuvan viljan toimitusvelvollisuuden (Vuori et al. 

2013, 79).  

Keskihintasopimuksessa sovittua laatua olevan viljan hinta määräytyy sovitun ajanjakson 

keskimääräisenä hintana (Vuori et al. 2013, 79).  Tällaisessa järjestelyssä suojausvaikutus 

muodostuu hinnan määräytymisellä suhteellisen pitkän ajan kuluessa. Näin yksittäisten päivien, 

viikkojen tai kuukausien matalat hinnat eivät merkittävästi laske viljelijän myymästään viljasta 

saatavaa hintaa ja tämän on kuitenkin mahdollista hyötyä markkinahintojen noususta. 

Huomioitavaa kuitenkin on, että keskihintasopimus ei takaa viljelijälle ennalta ”lukittua” hintaa 

samalla tavalla kuin futuureilla suoritettava suojaus tai termiinikauppasopimus, eikä myöskään 

alinta mahdollista sadosta saatavaa hintaa niin kuin myyntioptioin suoritettava suojaus.  

Suojauselementtejä sisältävän sopimuksen tekeminen ostajan kanssa on viljelijälle helppo tapa 

suojautua viljan markkinahinnan laskua vastaan, sillä sopimus voidaan tehdä suoraan ostajan 

kanssa ja näin ollen ei tarvita suojaukseen fyysisen viljan ostajan ja myyjän lisäksi muita osapuolia. 

Tällainen järjestely vaatii viljelijältä vähemmän tietotaitoa suojauksen toteuttamisesta kuin 

futuureita tai optioita käytettäessä. Tarpeen on silti hallita perustietämys suojauksen tarpeesta, 

asettaa tilakohtaiset tavoitteet suojauksen toteuttamiselle ja omata jonkinlainen näkemys viljan 

hintojen mahdollisesta kehityksestä tulevaisuudessa, jotta ei tule myydyksi satoaan alihintaan. 
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Tällaisten sopimusten tekeminen saattaa myös mahdollistaa pitkän aikavälin yhteistyön 

tiivistämisen ostajan kanssa, jolloin on paremmat takeet oman sadon menekille myös silloin kun 

viljamarkkinoilla esiintyy ylitarjontaa. Tällöin on suurempi varmuus siitä, että tuotettu sato 

saadaan aina tarvittaessa kaupaksi. 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkielmassa on selvitetty Suomen viljamarkkinoiden volatiliteettia vuosina 2000 - 2014, 

suomalaisten viljan hintojen ja niitä vastaavien futuurien tuottojen korrelaatioita samalta 

ajanjaksolta, viljan hintariskin vaikutusta viljelijän kokonaistulonmuodostukseen sekä erilaisia 

keinoja, joilla maatalousyritys voi suojautua mahdollista viljan hinnan laskua vastaan.  

Suomen viljamarkkinoiden volatiliteetti on ollut merkittävän suurta vuosina 2007 - 2010, mutta 

ennen tätä ja tämän jälkeen on volatiliteetti kuitenkin pysytellyt verrattain maltillisella tasolla. 

Suomalaisten viljan hintojen ja niitä vastaavien futuurien tuottojen osalta vehnän ja Paris Euronext 

Milling wheat -futuurin, mallasohran ja Paris Euronext Malting barley -futuurin sekä rehuohran ja 

Paris Euronext Malting barley -futuurin korrelaatiot ovat olleet niin suuria, että suomalaiset 

maatalousyritykset voivat käyttää mainittuja futuureja tuottamansa viljan hintasuojaukseen. 

Kauran ja Chicago Board of Trade Oats -futuurin korrelaatio taas oli niin pieni, ettei sen voida 

katsoa soveltuvan tällaiseen käyttötarkoitukseen. Rukiin hintasuojauksen mahdollistamiseksi ei 

ikävä kyllä löydetty tähän käyttötarkoitukseen soveltuvia sijoitusinstrumentteja. 

Maatalousyrityksen kannalta viljan hintasuojauksen voidaan katsoa olevan merkittävän tärkeää, 

sillä yli 40 % keskimääräisen viljanviljelytilan tuloista muodostuu viljan myynnistä. Viljelijän tai 

viljelijäperheen kannalta suojaus ei kuitenkaan välttämättä ole aina tarpeen, sillä keskimääräinen 

maatalousyrityksen omistaja saa merkittävissä määrin tuloja myös muualta kuin 

maataloustoiminnasta. Suojaus viljan markkinahinnan laskua vastaan voidaan Suomessa toteuttaa 

myymällä lyhyeksi futuureita, ostamalla myyntioptioita tai solmimalla viljan ostajien kanssa 

termiinikauppasopimuksia.  

Käytännön hyötyjen kannalta on mainittava, että mahdollisuudet viljan hintasuojauksen 

toteuttamiseen Suomessa ovat varsin rajalliset verrattuna vaikkapa Yhdysvaltoihin. Esimerkiksi 

viljelijän tulotason turvaavia vakuutuksia ei Suomessa ole saatavilla ja monia futuureja ei voida 

käyttää hintasuojaukseen, sillä niiden tuottojen kehitys eroaa merkittävästi suomalaisen viljan 

käteishintojen tuottokehityksestä. Maatalousyrityksillä on kuitenkin muutamia keinoja suojautua 

viljan hintariskejä vastaan ja niiden esitteleminen tässä työssä saattaa auttaa viljelijöitä 

suorittamaan menestyksekästä hintariskien hallintaa liiketoiminnassaan. Tiedot volatiliteetin 

mahdollisesti suurestakin noususta äkillisesti ja odottamatta korostavat hintasuojauksen 

tarpeellisuutta.  
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Tässä työssä ei ole tutkittu kaikkia mahdollisia futuureita, joilla tutkimuksessa mukana olleita 

viljalajikkeita olisi mahdollista suojata. Laajemmalla tutkimuksella saatettaisiin löytää 

suojausinstrumentteja myös kauran ja rukiin hintasuojauksen toteuttamiseen tai esimerkiksi ohran 

ehdotettua tehokkaampaan hintasuojaukseen. Lisäksi on huomioitava, että viljelijöitä ja heidän 

omistamiaan maatalousyrityksiä on tutkittu vain tilastollisten keskiarvojen kautta. Ottamalla 

huomioon esimerkiksi eri kokoluokkien, tuotantosuuntien tai maantieteellisen sijainnin 

vaikutuksen maatalousyrityksen toimintaan voitaisiin saada tarkempaa tietoa suojauksen tarpeesta 

ja edellytyksistä.  

Mahdollisia jatkotutkimusaiheita käsiteltyyn teemaan liittyen ovat optioiden tutkiminen ja niiden 

käyttökelpoisuuden selvittäminen suomalaisille maatalousyrityksille samaan tapaan kuin tässä 

tutkielmassa on toimittu futuurien suhteen, vaihtoehtoisten suojausinstrumenttien etsiminen 

kauran ja rukiin hintasuojauksen mahdollistamiseksi ja tutkimuksen ulottaminen kattamaan myös 

muita maataloustuotteita kuin viljakasveja.  
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