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Hyvä viljelijä
Uusi kasvukausi lähestyy, kevätkylvöihin on enää kolme – neljä kuukautta. Uuteen satokauteen
tulee viljakauppaan paljon uudistuksia.
Kevään 2018 aikana aloittaa Suomen Viljakauppapaikka Oy:n Viljatori, jonka osakkaana myös
Raisioagro on. Viljatorin kautta pystyt jo keväällä tekemään sopimuksia tulevalle sadolle sekä
tekemään viljan myyntejä. Viljatorin toimintaa käymme läpi kevään 2018 Kestävää tuottavuutta
–seminaareissa.
Ruis Plus sopimus lanseerattiin rukiille kesällä 2017. Tämä sopimusmalli sai hyvän vastaanoton.
Tämän innoittamana tuomme markkinoille Vehnä Plus –sopimuksen, jossa sovitaan sopimuksen
teko hetkellä basis (hinnoittelun perusta) Euronext (Matif) vehnään ja sopimusviljelijä voi
hinnoitella erän itselle sopivampaan aikaan.
Sähköinen sopimustoimintamalli
Sopimusviljelytiedustelun viljelyhalukkuus tallennetaan jo totuttuun tapaan suoraan
sopimusviljelijöiden extranet -palvelussa, Viljalaarissa. Viljalaarin osoite on: viljalaari.raisio.com
Aina voit keskustella suoraan myös asiakkuusvastaavasi kanssa. Lisäksi kevään aikana avautuu
Viljatori, jonka kautta voit tehdä sopimuksia Raisioagron kanssa
Viljalaarissa valitaan linkki Viljelyhalukkuus. Avautuvasta sivusta valitaan viljalaji, lajike ja
haluttu määrä kiloina ja viljalajikohtaisesti arvioitu toimituskuukausi. Öljykasvien
sopimushalukkuus ilmoitetaan hehtaareina. Paina ”Luo halukkuustieto” painiketta, jolloin pääset
lisäämään seuraavan viljalajin. Myös tilan viljelyksessä olevan peltopinta-ala on tarpeellista
päivittää. Täydennä sopimusviljelyhalukkuutesi mahdollisimman pian. Tallennettuja tietoja
pääsee päivittämään helmikuun loppuun saakka. Tämän jälkeen vahvistamme Viljalaariin tiedot
sopimusmääristä. Määräaikaan mennessä tietonsa tallentaneet ovat etusijalla
sopimusmääristä päätettäessä.
HUOM! Viljalaarissa voi tehdä ainoastaan markkinahintaisen sopimuksen. Viljalaarissa ei voi
tehdä kiinteähintaisia, Vehnä Plus, Ruis Plus, toimitusjakso- eikä luomuviljojen sopimuksia.
Halutessasi tehdä edellä mainittuja sopimuksia, ota yhteyttä asiakkuusvastaavaasi sähköpostilla
tai soittamalla.

Sopimuskausi 2018
Sopimus Raisioagron varmistaa viljelijän sadolle ostajan ja käyttäjän. Markkinahintainen sopimus
takaa toimituspaikan, mutta hintariskiä pystyy hallitsemaan Kiinteähintaisella, Vehnä Plus ja Ruis
Plus –sopimuksilla. Toimitusjaksosopimus ja varastointisopimus ovat myös hyvä mahdollisuus
tienata lisäeuroja. Sopimusehtoja on muutettu hieman ja tarjolla on uusia sopimusmalleja, lue ne
huolella lävitse. Sopimus on molempia osapuolia sitova ja varmasti kumpaakin osapuolta
hyödyttävä toimintamalli. Suosittelemme että suurin osa elintarvikeviljoista olisi sopimusten
piirissä.
Raisioagro haluaa tehdä viime vuotta enemmän sopimuksia suurimokaurasta, rukiista,
mallasohrasta ja kevätvehnästä. Myös rehuviljasopimuksia Ylivieskan ja Kouvolan
alueelle tarvitsemme lisää.
Muutoksia viljelysopimuksiin
Sopimusehdot ovat suurimmaksi osaksi parantuneet. Tutustu erityisesti Vehnä Plus, Ruis Plus,
toimitusjaksosopimusten antamiin mahdollisuuksiin. Raisio Oyj:llä on koko konsernin hankintaa
koskevat eettiset periaatteet. Suomalaisen viljelijän nykyinen toimintamalli on riittävä eettisten
periaatteiden toteutumiseen. Elintarvike- ja rehuviljojen viljelyssä lannoitteen käyttö, joka on
valmistettu yhdyskuntalietteestä, on kielletty. Suomalainen vilja on tunnettu puhtaudestaan,
joten haluamme lisätietoja yhdyskuntalietteen vaikutuksista viljan ja pellon puhtauteen.
Sopimusmallit
Sopimusmallien ominaisuuksista saat tarkempaa tietoa Sopimus- ja hankintaehdoistamme.
Perussopimus on Markkinahintainen sopimus josta voidaan eriyttää määriä erilaisiin
sopimusmalleihin. Varastointisopimusta tarjoamme puintikauden jälkeen. Puhdaskauran
viljelijöille on omat sopimusmallit sekä sopimus- ja hankintaehdot.
Markkinahintaisessa sopimuksessa toimitettavan erän perushinta ja laatuhinnoittelu
lukitaan myyntihetkellä. Markkinahintaisia viljelysopimuksia tehdään myllyvehnästä, rukiista,
suurimokaurasta, suurimo-ohrasta, mallasohrasta, öljykasveista, rehuohrasta, rehukaurasta,
rehuvehnästä sekä härkäpavusta.
Luonnonmukaisesti tuotetuista viljelykasveista Markkinahintaisia sopimuksia tehdään vain
myllyvehnästä, suurimokaurasta, härkäpavusta, rehuherneestä ja rehuvehnästä.
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Toimitusjaksosopimuksessa erän perushinta on viljelykasvin myynnin hetkellä
voimassaoleva perushinta lisättynä sopimuspalkkiolla. Myynti on tehtävä ennen
toimitusjakson alkua. Toimitusjaksosopimuksia tehdään kaikista viljelysopimuskasveista pois
lukien öljykasvit sekä mallasohra. Voit siis yhdistää mahdollisimman hyvän myyntihinnan ja
saada toimitusjaksosta lisäetua. Toimitusjaksosopimuksella saat sopimusetua ja hyödynnät
markkinahintojen muutokset. Toimitusjaksosopimuksista tehdään erillinen molempien osapuolten
allekirjoittama sopimus.
Kiinteähintaisessa sopimuksessa perushinta lukitaan jo sopimuksen tekohetkellä.
Kiinteähintaisten sopimusten perushinnat ja viljalajit noteerataan hinnastossamme:
www.raisioagro.com. Sopimukselle kiinnitettyä perushintaa ei voi tämän jälkeen muuttaa.
Kiinteähintaisista sopimuksista tehdään erillinen molempien osapuolten allekirjoittama sopimus.
Vehnä Plus sopimuksessa sovitaan myllyvehnälle basis Euronext (Matif) futuurihintaan. Tällä
hetkellä basis (hinnoittelun perusta) on -8 €/tonni joulukuun 2018 futuuriin. Hinnan lopullisen
kiinnittämisen viljelijä voi tehdä 30.11.2018 mennessä. Vehnä Plus sopimus tehdään kirjallisena
Ruis Plus sopimuksessa myllyrukiin hinta on myyntihetken myllyvehnän (Raisio) perushinta ja
20 €/tonni ruislisästä. Toimitukset 1.10. – 31.5.2019. Ruis Plus sopimus tehdään kirjallisena.
Sopimusviljelykasvit
Raisioagron viljan- ja öljykasvien hankinta on kasvanut viime vuonna noin 20 %, varsinkin
suurimokauran, myllyvehnän ja mallasohran hankintamäärät ovat kasvaneet. Elintarvikeviljojen,
varsinkin suurimokauran, rukiin ja myllyvehnän tarve kasvaa myllyissämme. Rehuviljojen tarve
rehutehtaillamme säilyy entisellä tasolla. Lisäksi haluamme ostaa elintarvike- ja rehuviljoja
merkittäviä määriä vientiin ja öljykasveja Mildola Oy:n tehtaalle Kirkkonummelle. Puhdaskauraa
sekä kuitukauraa ostamme Kokemäelle tai muuhun Raision osoittamaan toimituspaikkaan.
Myllyviljasopimuksia teemme kevät- ja syysvehnästä sekä rukiista. Ilmoita Viljalaarissa
nyt kasvussa olevan syysvehnän ja/tai rukiin sopimusmäärä sillä oletuksella, että sato talvehtii
normaalisti. Vehnää vastaanotetaan Raision myllyyn ja Naantaliin Suomen Viljavan
vastaanottopisteeseen. Ruis vastaanotetaan Nokian myllyyn ja syksyllä 2018 myös Raisioon.
Mahdolliset muut vastaanottopaikat ilmoitetaan elokuussa ennen puintikautta.
Suurimokauran ja -ohran vastaanottopaikka on Nokian mylly tai Rauman satamassa Suomen
Viljavan vastaanottopiste. Kuitukauraksi sopii lajike, jossa on runsaasti betaglukaania. Peppi –
lajike sopii hyvin kuitukauraksi. Kysy kuitukaurasta lisää asiakkuusvastaavaltasi.
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Mallasohrasopimuksia teemme seuraavista lajikkeista: Barke, Charmay, Charles,
Harbinger, KWS Irina, Propino, RGT Planet, Tipple, Trekker ja Saana. Myös mahdollisista
uusista hyväksytyistä mallasohralajikkeista teemme sopimuksia. Crescendo – lajikkeen
vientimahdollisuudet ovat vielä auki, mutta tiedotamme lajikkeen mallasohrakelpoisuudesta
mahdollisimman pian.
Irina on viljelty Suomessa jo kolme vuotta ja sato ja laatu ovat olleet erittäin positiivisia. Korkean
satopotentiaalin takia riittävästä lannoituksesta on huolehdittava. Irina ei ole vielä Suomessa
hyväksytty mallasohralajike. Irina on kuitenkin pohjoismaissa jo erittäin suuri lajike ja viljelyala
on edelleen kasvava. Raisioagrolla on saatavana Irinan siementä kevään kylvöille ja hyväksytyt
erät vastaanotetaan Naantaliin.
Lajikekohtaiset vastaanottopaikat tarkentuvat myöhemmin, mutta tällä tietoa Barken, Tipplen ja
RGT Planetin vastaanottopaikkoja ovat Naantali ja Lahti. KWS Irina ja Propino vastaanotetaan
vain Naantaliin. Muiden lajikkeiden ensisijainen toimituspaikka on Lahti (Hämeenlinna, Turenki).
Mallasohran vastaanotto Hämeenlinnaan/Turenkiin aloitetaan jo syksyllä 2018.
Ohrasta, vehnästä ja kaurasta teemme rehuviljasopimuksia Kouvolan ja Ylivieskan
rehutehtaiden vastaanottopaikoille sekä vientisatamiin. Valkuaiskasvisopimuksia teemme
härkäpavusta. Härkäpavun toimituspaikkoja ovat Raisio, Kouvola ja mahdollisesti Ylivieska.
Siemenvilja- ja nurmisiemensopimuksia teemme etukäteen sovittujen viljelijöiden kanssa.
Heille teemme valmiiksi sopimukset Viljalaariin.
Lisätietoja sopimusehtoihin ja -viljelyyn saat asiakkuusvastaavaltasi. Yhteystiedot osoitteesta:
www.raisioagro.com/yhteystiedot
Sopimusviljelyterveisin
Raisioagro Oy

Raimo Rantanen
Hankintapäällikkö
raimo.rantanen@raisio.com
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