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• Miten hinnat määräytyvät?

• Näkymät 2017 – 2018 (MTK markkinakatsaus, PTT ennuste)

• Miten hintoihin voidaan vaikuttaa?

• Markkinavaikuttamisen mekanismit

• Mitä vaikuttaa laskelmiin?

Teemat



• Kysyntä

• Tarjonta

• Niiden tasapaino eli markkinat…

• Laatu

• Markkinavoima

• Mielikuvat, psykologia, trendit…

Mikä määrää hinnat?



Markkinat integroituneet
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Vai ovatko sittenkään?

Lähde: Eurostat
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▪ Kesän hintataso oli keinotekoisen korkea, 
koska Yhdysvaltojen satoennusteet olivat liian 
varovaisia.

▪ odotettua suurempi sato veti hintoja alas 
syksyllä

▪ Rehuviljan varastot pienenevät ensimmäisen 
kerran viiteen vuoteen

▪ varastot ovat edelleen niin suuret, että 
muutos ei vaikuta merkittävästi hintoihin

26.9.2017

Viljan maailmanmarkkinahinnat



▪ Hintataso vakiintuu lähelle kevään tasoa

▪ Merkittävää nousua ei ole näköpiirissä

▪ rehuviljan ja elintarvikekäyttöön menevän 
viljan hintaero suhteellisen iso

26.9.2017

Viljan hinnat Suomessa



▪ EU:n keskimääräinen tuottajahinta on vakaa

▪ maitotuotteiden voimakas vientikysyntä

▪ haastavat sääolosuhteet vaikuttaneet 
raakamaidon tarjontaan

▪ viljelijöiden tuotantopäätöksillä keskeinen 
merkitys maidon tuotantomääriin

▪ Suomessa tuottajahinta ei laske vuonna 2018.

26.9.2017

Maidon tuottajahinta



▪ Naudan- ja sianlihan hinnat nousevat tänä 
vuonna hieman

▪ Hintataso jää kuitenkin alle EU:n keskihinnan

▪ Ensi vuonna hinnoissa on jo painetta alaspäin 
sisämarkkinoiden tarjonnan ja vientikilpailun 
kiristymisen vuoksi

▪ Siipikarjanlihan hinta nousee hieman 
loppuvuodesta, mutta taso jää viime vuotta 
alemmas

26.9.2017

Lihan tuottajahinnat Suomessa



• Kauppa ei neuvottele tuottajien kanssa

• MTK ei neuvottele kaupan kanssa

• MTK ei neuvottele elintarviketeollisuuden kanssa

• Tuottajahintoihin ei voi vaikuttaa suoraan

• Mutta markkinoihin ja markkinoiden toimintaan voidaan – tai ainakin 

yritetään…

MTK ja tuottajahinnat



• Kysyntään vaikuttaminen

• Tarjontaan vaikuttaminen

• Ruokaketjun toimintaan vaikuttaminen

Markkinoihin vaikuttamisen mekanismit



• Kotimaisen ruuan puolesta puhuminen

• Lainsäädäntöön vaikuttaminen

• Saatetaan samalle viivalle (alkuperämerkinnät ym.)

• Kotimaisen suosimiseen vaikuttaminen

• Julkiset hankinnat avainroolissa (samat kriteerit) 

• Muu menekin edistäminen

• Lähiruoka / paikallisuus

• T&K tukeminen kaikilla tasoilla

• Kuluttajatyö laajasti ottaen – ml. päiväkoti- ja koululaistyö!

Kysyntään vaikuttaminen



• Markkinainformaation lisääminen

• EU:n tuotannonhallintamekanismit

• Tukipoliittinen ohjaus

• Markkinapaikkojen luominen

• Ruokaasuomesta.fi

• Viljatori

• Vientiponnisteluiden tukeminen

Tarjontaan vaikuttaminen



• Kaikki edellä mainittu vaikuttaa myös tähän

• Jatkuva rutina halpuutuksesta

• Säätelevään lainsäädäntöön vaikuttaminen

• Kilpailulaki

• Elintarvikemarkkinalaki (ruoka-asiamies)

• Ym.

• Sekä kansallisella että EU-tasolla

Ruokaketjun toimintaan vaikuttaminen



• Hinnat liikkuvat maailmanmarkkinoiden tahtiin

• Hintavaihtelu voimakasta

 Herkkyysanalyysi tärkeää

• Keskiarvolla (varovaisella!) kannattavuus

• Hintavaihtelulla maksuvalmius

• Tuotannon  organisoinnilla vakavaraisuus

Tuottajahinnat ja laskelmat



• Myyntitulot (tuottajahinta * tuotettu määrä)

• Mutta myös kyky tuottaa oikeita tuotteita oikeanlaisina ja ajoittaa myynnit oikein

• Kustannukset (panosten hinnat * panosten määrä ja investoinnit)

• Mutta myös kyky yhdistää panokset oikeassa suhteessa ja ajoittaa ostot oikein

• Tuet ja tukitaso

• Mutta myös kyky optimoida tuet

• Kyky = osaaminen ja ammattitaito!

Mikä määrää nettotulot?



• Tuotannon organisointi

• Verkostot

• Kilpailutukset

• Sopimukset

• Työvoima

• Jaksaminen

• Itsensä johtaminen

Lopuksi muuta tärkeää


