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• Maatalousyrittäjiä palvellaan yritysasiakkaina Nordean 
yrityskonttoreissa 
• Yritystoiminnalle yrityspalvelut 
• Yksityistalouteen ja perheenjäsenille 

henkilöasiakkaan palvelut 

• Jokaisella aktiivimaatalousyrittäjällä on pankissa 
nimetty asiakasvastuullinen yhteyshenkilö, jonka 
kanssa pääosa asioinnista hoidetaan 

• Asiakasvastuullisten tukena Nordealla on kahdeksan 
päätoimista maa- ja metsätalousjohtajaa, jotka 
avustavat mm. investointihankkeissa ja 
sukupolvenvaihdoksissa  

• Asiantuntijoiden tukena toimii pääkonttorissa 
asiantuntijajohtaja Timo Jaakkola 

• Tarjoamme maatila-asiakkaillemme markkinoiden 
kattavimmat rahoituksen, maksuliikenteen, 
säästämisen ja sijoittamisen sekä markkinariskien 
hallinnan palvelut 

 

Nordean toimintamalli maatila-asiakkaiden palvelussa 
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1. Pankkivero 
• Pankkiveron taso määräytyy pankin rahoitusriskien 

perusteella ja heikompien luottoluokkien asiakkaiden 
marginaalit nousevat 

 

2. Basel III kriteerit 
• Pankkien vakavaraisuusvaatimus kasvaa  omaa 

pääomaa tarvitaan enemmän ja tulosta voidaan jakaa 
vähemmän  omistajat haluavat myös tuottoa 
omasta yrityksestään 

• Luotonannon ja varainhankinnan pitää olla ajallisesti 
tasapainossa  pitkä laina edellyttää pitkäaikaista 
varainhankintaa  kohoavat kustannukset pitää 
viedä hintoihin 

 

3. Finanssikriisin tuoma epävarmuus on 
nostanut varainhankinnan kustannuksia 
• Tukkurahan hintavaihtelu täytyy saada myös 

luottohintoihin ja uusiin luottoihin tulee yleisesti 
hinnantarkistusmahdollisuus 1-3 vuoden välein 

Miten pankkisäätely vaikuttaa maatalouden rahoitukseen? 
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Maatalous kilpailee 
rahoituksesta muiden 

toimialojen yritysten kanssa 



 
Yrityksen luottoriski vaikuttaa entistä suoraviivaisemmin lainan 
marginaaliin 
 

Yritykset luokitellaan luottoriskin 
mukaan 
• Asiakkaan luottoriski perustuu 

vakiintuneeseen, viranomaisten 
hyväksymään  laskentaan, jossa 
tarkastellaan yrityksen taloudellisia ja 
laadullisia tekijöitä 

• Taloudelliset tekijät ovat: 

– toiminnan laajuus 
– kannattavuus 
– maksuvalmius 
– velanhoitokyky 
– velkaantuneisuus 

 
• Laadullisina tekijöinä arvioidaan: 

– markkinat ja tuotteet 
– sopeutumiskyky ja 

tavarantoimittajat 
– yrityksen johto 
– raportointi ja valvonta  

 

Luottomarginaali kasvaa jyrkkenevästi  
luokituksen heiketessä  

Luottoriskiä on alettu 
aidosti hinnoitella vasta 
viime vuosina – tämä 

trendi voimistuu jatkossa 

Paras  
reittaus 

Heikoin 
reittaus 
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• Toiminta erittäin pääomavaltaista; kassavirta alhainen suhteessa taseen loppusummaan.  

• Useimmiten vakuuksia kriittisempänä tekijänä on nimenomaan kassavirran riittävyys. 

• Kassavirran ajoittuminen epätasaista.  

• Suuriosa viljatiloista sivutoimisia, jolloin kokonaistalouden tulot muodostuvat useammasta eri lähteestä.  

• Kokonaisriski rahoittajan kannalta yleensä matala tai keskinkertainen.   

• Valtaosa viljatilojen talousongelmista juontaa juurensa ylihintaisiin lisämaakauppoihin tai 
koneinvestointeihin. 

 

Viljatilan rahoituksen erityispiirteitä 
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Miten markkinariskeiltä voi suojautua? 

• Vahva talous puskuroi markkinahintojen vaihtelua 
• Erityishuomio kiinteiden kustannusten hallintaan 
• Korkoriskin hallinta on osa velkaisen tilan markkinariskien hallintaa 

• Markkinoihin sovitettu tuotannon määrä ja laatu 
• Markkinainformaation saatavuus ja laatu 
• Kyky toimia käytettävissä olevan informaation edellyttämällä tavalla 

• Kannattavuuden turvaava kiinteähintainen sopimustuotanto 

• Kauppojen hajauttaminen 

• Varastojen hyödyntäminen 

• Hintasuojaukset johdannaisilla 
• Suomessa nyt: vehnä, rapsi, soija, polttoöljy, korko, valuutat 
• Tulevaisuudessa myös: maitojauhe, voi, mallasohra, porsaat, sianliha, sahatavara 

• Hintavaihtelu on toimivien markkinoiden ominaisuus, ei vika 
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Hintavaihtelu on lisääntynyt merkittävästi vuoden 2004 jälkeen 
Pariisin lyhyen myllyvehnäfutuurin hintakehitys 2003-13 
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40 €/t 

150 €/t 

120 €/t ? 



Maailman viljamarkkinoilla kauppaa tehdään pitkälle eteenpäin 
– Pariisin myllyvehnäfutuurin 11/14 viimeisten 6 kk hintakehitys 

Lähde: Barchart 
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Suomen vehnän hinta seuraa Pariisin pörssihintaa 
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Suojautumisen periaatteet 

• Futuurit ovat johdannaissopimuksia, joita myydään ja ostetaan 
johdannaispörssissä. Futuuri on sitova sopimus, jolla ostetaan tai myydään 
jotain tiettyä tuotetta tulevaisuudessa hintaan, josta sovitaan futuurikaupan 
tekohetkellä. 

• Maataloustuotteiden fyysinen kauppa ja suojaaminen hoidetaan erillään 
• Fyysinen kauppa 

• Ostajia voidaan vaihtaa tai kilpailuttaa suojausaikana, koska suojautuminen 
hoidetaan erillään toimituksista 

• Suojautuminen 
• Suojautuminen tehdään Nordean kanssa 
• Suojaus ei johda maataloustuotteiden fyysiseen toimitukseen, ainoastaan raha 

liikkuu asiakkaan ja Nordean välillä 
• Toteutuneet viljakaupat eivät vaikuta suojauksen ehtoihin 

• Suojaus kompensoi markkinahinnan muutokset 
• Suojattuja hintoja voidaan käyttää mm budjetoinnissa 

• Maataloustuotteiden pääasiallinen suojaustuote on futuuri. 
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Esimerkki riskien hallinnasta futuurikaupan avulla 
- myyjän suojaus (Yksi sopimus on 50 t) 
Esimerkki 1. per 50 t
Myydään marraskuun 2014 (11/14) vehnäfutuuri hintaan 183 €/t
Käteishinta marraskuussa 2014 153 €/t
Ostetaan takaisin 11/14 vehnäfutuuri hintaan 153 €/t

Futuurikaupassa voitetaan 30 €/t 1500 €
Käteiskaupan tuotto 153 €/t
Netto 183 €/t

Esimerkki 2.
Myydään marraskuun 2014 (11/14) vehnäfutuuri hintaan 183 €/t
Käteishinta marraskuussa 2014 213 €/t
Ostetaan takaisin 11/14 vehnäfutuuri hintaan 213 €/t

Futuurikaupassa hävitään -30 €/t -1500 €
Käteiskaupan tuotto 213 €/t
Netto 183 €/t

Suojautuminen 
hintavaihteluilta 

Pankki 
maksaa 

asiakkaalle 

Asiakas 
maksaa 
Pankille 
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Nordean kanssa tehtävä futuurikauppa käytännössä 

1. Kaupankäyntioikeudet avaavien sopimusten kirjoittaminen pankissa 
• Vakuuksien asettaminen, kaupankäynnin kohteet, rajat ja rajoitukset 

2. Tuote- ja riskikuvauksen lukeminen 

3. Suojauspäätöksen tekeminen – mitä ja miltä osin suojataan? 

4. Markkinahintojen päivittäminen luotettavasta lähteestä  

5. Suojauksen toteuttaminen puhelimitse 
• Puhelun vastapuolina ovat aina Nimenkirjoittaja (asiakkaan puolesta) ja Nordean 

edustaja 
• Tämä on molempia osapuolia sitova toimenpide 

6. Suojaussopimuksen allekirjoittaminen ja palauttaminen 
• Toimitetaan asiakkaalle normaalisti muutaman pankkipäivän kuluessa faksilla tai 

postilla 

7. Sopimuksen sulkeminen viimeistään viimeisenä kaupankäyntipäivänä 
• Pankki sulkee sopimukset automaattisesti, jos asiakas ei itse ole aktiivinen 
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Yhteenveto: Futuurisuojauksen edut ja haitat 

• Edut 
• Suoja markkinahintojen muutoksilta  

• Suojatun tuotteen hinta etukäteen tiedossa 
• Ei yllätyksiä budjetoituihin arvioihin verrattuna 

• Pääomaa ei tarvitse sitoa varastotiloihin ja varastoitaviin tuotteisiin 
• Vaikka futuurisopimuksia ostetaan ja myydään, raha liikkuu vain kauppoja 

suljettaessa (esim. kun myyty futuurisopimus ostetaan takaisin) 
• Sopimuksen purkaminen on mahdollista ennen eräpäivää 

• Joustavampi vaihtoehto kiinteähintaiseen fyysiseen sopimukseen verrattuna – ei 
esim. sato- ja laaturiskiä 

• Mahdollista tehdä eri valuutoissa esimerkiksi EUR tai USD 
• Erittäin helppoa verrattuna oman pörssitilin avaamiseen 

• Haitat 
• Markkinahintojen muutokset asiakkaan kannalta edulliseen suuntaan eivät hyödytä 

asiakasta 
• Kotimaan hintataso ei aina seuraa pörssien hintakehitystä 
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Kiitos. 

Tuure Malkamäki p. 0503012486 
tuure.malkamaki@nordea.fi 
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