
Vilja-alan yhteistyöryhmä 

• suomalaisen vilja- ja öljykasviketjun yhteinen 
kehittämisorganisaatio, jota maa- ja metsätalousministeriö tukee 

• Jäseniä yli 40 :tuottajat (MTK, SLC), panosteollisuus, 
viljakauppa, vilja- ja öljykasviteollisuus, jatkojalostajat, 
leipomot , tutkimus, neuvonta , MMM ja TEM 
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Vilja-alan yhteistyöryhmä 

• Vuoden 2014 alusta starttasi 11. toimintavuosi 
 

• Toiminnan tavoite: kehittää suomalaisen vilja- ja 
öljykasviketjun toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta sekä 
toimia ketjua yhdistävänä foorumina 
 

• VYR sihteeristö toteuttaa ja koordinoi toimintaa  
– maatalousylitarkastaja Jukka Virolainen MMM:ssä 
– koordinaattori Päivi Tähtinen  
– suunnittelija Kati Lassi 

 

• Johtoryhmä tekee linjauksia VYR:n työskentelyyn. Apuna 
jäsenistöstä kootut työryhmät 

–  viljamarkkinatyöryhmä 
–  viljelyn kehittämistyöryhmä 
–  turvallisuustyöryhmä 
–  luomutyöryhmä 
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Mitä me teemme ? 
• Tietoa vilja- ja öljykasvimarkkinoiden tapahtumista: 

www.vyr.fi 
 

• Viljaviesti - uutiskirjeen toimittaminen kerran kuussa 
– TILAA VILJAVIESTI SÄHKÖPOSTIISI nettisivujen kautta! 

 
 

• Viljelyoppaat yms. työryhmissä valmisteltava materiaali 
– Viljelykasvien viljelystä, hometoksiineista, hukkakaurasta  
– Hinta- ja markkinariskien hallinnasta 
– Hyvistä tuotantotavoista 

 
 

• Viljelijäseminaarit 
• Muut projektit: esim. Viljapassi (kevät 2013) 
• Viljelijäkyselyt - Kylvöaikomukset keväällä, sadon 

myyntiaikomukset syksyllä 
• Viljatietopankki yhteistyössä MTT:n kanssa 
• Sektorin seurantaraportit (mm. kansallinen viljastrategia) 

10.02.2014 3 



www.vyr.fi 



Ajankohtaista keväällä 
• VYR:n seminaari Hämeenlinnassa 30.1. – materiaalit 

nettisivuilla 
 

• Huoneentaulu kauran viljelystä tuli painosta vuoden 
vaihteessa - Peruskaurasta paremmaksi 
 

• Valmisteilla kuvaus viljojen ja öljykasvien tuotannosta 
Suomessa 
– Kohderyhmä lähinnä kansainväliset asiakkaat 

 

• Kysely kylvöaikomuksista 
– Tulokset julkaistaan maaliskuun alussa 

 

• Tiedottaminen kotimaan hometoksiinitilanteesta ja 
muista ajankohtaisista asioista 
 

• Työryhmissä valmistellaan materiaalia  
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Viljapassi – mikä & miksi? 

• Viljapassi – yhtenäinen 
viljalähete 
 

• Lomake, joka täytetään, kun 
myydään viljaa ja kuorma lähtee 
tiloilta, kulkee kuorman mukana 
 

• Tehty Vilja-alan 
yhteistyöryhmässä yhdessä 
viljakaupan, teollisuuden ja 
muiden viljasektorin toimijoiden 
kanssa keväällä 2013, 
käyttöönotto syksyllä 2013 
 

• Tavoite: yhtenäistää käytäntöjä 
ja korvata yritysten lukuisat 
erilaiset viljalähetteet ja 
kuormakirjat  
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