
Kansantaloudellinen aikakauskirja - 87. vsk. - 4/1991 

Tavarafutuurien ja -optioiden soveltuvuus Suo
men raakapuun ja sahatavaran kauppaan 

TIMO MÄÄTTÄ JA MATTI PALO 

Tavarafutuurit ovat kaupan kohteena olevalle 
raaka-aineelle tai puolivalmisteelle erikseen 
laadittu ja standardisoituja ja sitovia sopimuk
sia. Ne edellyttävät, että sopijapuolet ostavat 
tai myyvät tietyn määrän tavaraa jonain tule
vaisuuden päivänä kaupantekohetkellä sovit
tuun hintaan. Tavarafutuureilla ja niihin perus
tuvilla optioilla käydään kauppaa tavarapörs
seissä, joissa riippumattomana välittäjänä toi
mii selvitysyhtiö. Tämän esitutkimuksen perus
teella suositellaan tietyin edellytyksin tavara
pörssin sekä tavarafutuurien ja -optioiden käyt
töönottoa Suomen sahatavaran ja raakapuun 
kaupassa. Muutoksella voitaisiin aiempaa pa
remmin suojautua hintavaihteluilta, löytää tu
leva ja nykyinen hinta entistä parempaan in
formaatioon perustuen. Myös kilpailu markki
noilla lisääntyisi sekä todennäköisesti rahoitus 
helpottuisi ja syntyisi varastointietuja. Selvitys
yhtiöstä tulisi hieman lisäkustannuksia perus
tamisvaiheessa. Tavarapörssi toisi eniten muu
toksia yritysten rahaprosessiin ja vähemmän 
kaupan reaaliprosessiin. Raakapuun kollektii
visista hintasuosituksista voitaisiin luopua. 

Sekä myyjien että ostajien toimintaa vaikeut
taa epävarmuus kysynnän ja tarjonnan sekä 
hinnan tulevasta kehityksestä panosten ja tuot
teiden markkinoilla. Ne tulisi tietää hyvissä 
ajoin toiminnan sopeuttamiseksi kulloinkin 
vallitsevaan tilanteeseen. Tehtailla saattaa olla 
myös hankaluuksia riittävien raaka-ainemääri
en saamisessa sopivaan aikaan tuotantopaikal
le. 
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Raaka-aineiden ja välituotteiden hinnat vaih
televat maailmanmarkkinoilla tunnetusti paljon 
suhdanteiden mukaan. Näistä vaihteluista jou
tuvat kärsimään kaikki kaupan osapuolet. En
nustamisen ja muutoksiin varautumisen vaike
utta lisäävät vielä valuuttakurssien heilahtelut. 
Hintojen muutokset tuntuvat heti sellaisten yri
tysten tuloksessa, jotka vievät suurimman osan 
tuotteistaan, kuten mm. suomalaiset sahayrityk
set tekevät. 

On riskejä, jotka voidaan eliminoida tai joita 
voidaan rajoittaa. Monet taloudelliset riskit 
ovat kuitenkin sellaisia, että niitä ei voi koko
naan eliminoida. Niitä voidaan kuitenkin siir
tää korvausta vastaan muiden kannettavaksi. 
Karkeasti ottaen voi sanoa, että mitä kehitty
neempi kansantalouden finanssisektori on, sitä 
tehokkaammin pääomatuloihin liittyvät riskit 
ovat sijoitusten hajauttamisen kautta vakuutet
tavissa (Kanniainen 1989). Futuurimarkkinoi
den tehokkuus vaihtelee markkinoittain ja li
säksi ajan myötä. Kokonaisuutena tarkastellen 
futuuri markkinat ovat ehkä tehokkaimmat ole
massa olevat markkinat, mutta se ei tarkoita 
että ne toimisivat tehokkaasti (Burns 1983). 

Yrityksellä on panosten ostossaja tuotteiden 
myynnissä hinnan suhteen kaksi pääriskiä: va
luuttariski ja suhdanne yms. tekijöistä johtuva 
panoksen hinnan nouseminen tai tuotteen hin
nan aleneminen. Valuuttariski Euroopan mai
den kanssa käytävässä kaupassa pienentyi, kun 
markka sidottiin ECU:un. Hintariski yritysta
solla voisi pienentyä, jos siirryttäisiin tavara
pörssien käyttöön. 



Artikkelissa tarkastellaan ensin futuuri- ja 
optiokaupan toiminnan perusperiaatteita tava
rapörssissä. Tämän jälkeen tarkastellaan olisi
ko näistä Suomessa vähän tunnetuista kaupan
käyntimuodoista apua raakapuun ja sahatava
ran kaupassamme havaittuihin ongelmiin. Saa
vutettaisiinko myös Suomessa muualla maail
massa saadut tavarapörssien tuomat edut raa
ka-aineiden ja .puolivalmisteiden kaupassa? 
Näitä etuja. ovat olleen mm. kaupankäynnin 
osaamisen ja kilpailun lisääntyminen sekä tu
levaisuuden hintatietojen varmistaminen. Aihe
piiriä on toistaiseksi tutkittu vain vähän Suo
messa (mm. Kranck 1988, Heikkinen 1989). 
Tämäkin on luonteeltaan esitutkimus. Artikke
lissa pyritään tarkastelemaan vain pääkohtia 
futuurikaupasta ja sen vaikutuksista, syvälli
sempi tutkimus olisi tarpeen ja varmasti myös 
palkitsevaa. 

1. Futuureiden ja optioiden teoriaa 

Futuurit ovat kaupan kohteena olevalle raaka
aineelle erikseen laadittuja standardisoituja ja 
sitovia sopimuksia, jotka edellyttävät, että os
tetaan tai myydään tietty määrä raaka-ainetta 
tiettynä päivänä kaupantekohetkellä sovittuun 
hintaan (Krollja Shisko 1973). Kaupantekohet
kellä ei rahaa vielä käytetä, vaan sovitaan tu
levaisuuden ehdoista. Sopimus on kaupattavis
sa edelleen. 

Termiini on sellaisten sopimusten kehysni
mike, jotka tehdään ennen hyödykkeen toimit
tamista ja joissa sovitaan ehdot. Jälkimarkki
nakelpoisia termiinejä ovat forwardsopimukset 
ja futuurit. Forwardsopimuksissa voitto tai tap
pio selviää sopimuksen päätöshetkellä, jolloin 
sitovaa hintaa verrataan markkinahintaan. Fu
tuureissa yleisen käytännön mukaan sijoittaja 
päivittäin maksaa tai saa markkinahinnan ja 
futuurissa sovitun hinnan erotuksen. (Kivelä ja 
Jokinen 1989) 

Futuurisopimus on laillinen instrumentti, 
joka sitoo sekä ostajaa (long/pitkä) että myy
jää (short/lyhyt) tiettyjen velvoitteiden täyttä
miseen. Ostajan täytyy hyväksyä fyysisen tuot
teen toimitus johonkin aikaan kyseisen futuu
rin toimituskuukautena, jos tätä vaihtoehtoa 
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hänelle tarjotaan. Myyjän puolestaan, jos ei ole 
aikaisemmin sulkenut futuurisopimuksiaan (ly
hyt positio), täytyy toimittaa tuote johonkin ai
kaan kyseisen futuurin toimituskuukautena. 

Jokaiselle futuurihyödykkeelle perustetaan 
standardilaatu, joka viittaa yleensä jokaisen 
kaupankäynnin kohteena olevan hyödykkeen 
tärkeimpään laatuun. Tämä standardilaatu on 
toimitettavissa futuuri sopimuksen mukaisesti 
hinnalla, joka sillä on toimitushetkellä ja jon
ka erotus alkuperäisestä sopimuksesta makse
taan rahalla. Laajojen ja toimivien markkinoi
den edistämiseksi voidaan kuitenkin toimittaa 
muun laatuisia tuotteita tiettyjen lisien tai alen
nusten kera. (Kroll and Shisko 1973) 

Normaali kaupankävijä ei ota futuurisopi
muksen toimitusta, koska hän yleensä sulkee 
positionsa ennen kuin futuuri sopimus erääntyy. 
Erään tutkimuksen mukaan arvioidaan, että alle 
3 % tehdyistä sopimuksista hoidetaan varsinai
sella tavaran toimituksella. Määrä vaihtelee 
hyödykkeittäin jonkin verran. (Levine 1989) 

Futuurisopimusta ei siis tarvitse päättää toi
mitukseen, vaan se voidaan eliminoida yhtä 
suurella mutta vastakkaisella futuurisopimuk
sella, jolla on sama toimitusajankohta. Futuu
risopimuksen ostaja voi esimerkiksi tehdä eh
doiltaan vastaavan myyntisopimuksen, joka 
näin kumoaa edellisen sopimuksen ja toimitus
velvollisuuksien/saatavien kokonaissumma on 
näin nolla. Tämä on mahdollista, koska futuu
risopimuksen toinen osapuoli ei varsinaisesti 
olekaan jokin toinen futuurisopimuksen osta
ja/myyjä vaan »c1earing house». 

Futuurisopimuksen ostaja/myyjä ei yleensä 
itse ole tekemisissä pörssin kanssa vaan toimii 
pörssimeklarinsa välityksellä, joka edelleen 
välittää sopimuksen hoidon pörssin jäsenenä 
toimivalle meklarille, jollei tällä itsellään ole 
oikeutta käydä kauppaa pörssissä. Tarjousten 
tekeminen ja kaupan sopiminen tapahtuvat 
pörssissä, minkä jälkeen tehty sopimus rekis
teröidään selvitysyhtiössä. (Fesharaki and Ra
zavi 1986) 

Futuurisopimuksen syntymiseksi markki
noilla on oltava epävarmuutta tulevaisuuden 
hintakehityksestä. Joidenkin on uskottava hyö
dykkeen hintojen laskuun ja toisten nousuun 
futuurin voimassaoloaikana. Futuurin hinta, 
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jolla sopimus eri osapuolien välillä syntyy, ku
vaa markkinoiden näkemystä hyödykkeen hin
nasta voimassaoloajan lopussa. Jos hyödykkeen 
hinta lähtee nousuun, futuurin ostaja saa yleen
sä voittoa ja myyjä kärsii tappiota. Jos taas 
hyödykkeen hinta lähtee laskuun, myyjä kor
jaa voiton ja ostaja jää tappiolle. (Kivelä ja Jo
kinen 1989) 

Futuurihinnat ovat rationaalisesti muodostet
tuja odotuksia tämän hetkisistä hinnoista, jot
ka sidotaan tulevaisuuden toimituspäivämää
riin. Ne eivät ole suoraan vastaavan tuotteen 
käteishinnan ennusteita. Kuitenkin, jos kaikki 
käytettävissä oleva informaatio, myös taloudel
listen agenttien odotukset, otetaan täysin huo
mioon hinnanmuodostusprosessissa, niin sekä 
nykyinen käteis- että futuurihinta voidaan tul
kita markkinoiden odotuksiksi myöhemmästä 
käteishinnasta. (Levine 1989) 

Futuureita käytetään pienentämään riskiä 
ennalta arvaamattomien hintavaihteluiden ta
pahtuessa ostettaessa raaka-aineita käteiskau
palla. Tästä käytetään nimitystä hedging eli 
suojautuminen. Suojautumisen takana on aja
tus, ettei teolliseen toimintaan kuulu tarpeeton
ta riskinottoa varsinkaan sellaisilla markkinoil
la, joilla yrityksen asiantuntemus on rajattu 
(Newbery 1987). Suurin osa tavarapörssin kaut
ta tapahtuvasta kaupankäynnistä onkin arvopa
perikauppaa, jolla vähennetään pörssin ulko
puolella käydyn fyysisen kaupankäynnin riskiä. 

Suojautumisen lisäksi futuurikaupalla on 
myös muita taloudellisia etuja: 

- Hinnan löytäminen tapahtuu sujuvasti osta
jien ja myyjien välisenä kilvoitteluna tava
rapörssissä. Jos ostajien mielestä hinnat ovat 
enemmän aliarvostettuja kuin myyjien mie
lestä yliarvostettuja, niin hinnat nousevat, ja 
päinvastoin. 

- Informaation tuottaminen siten, että suojas
tajat ja spekuloijat ostavat tai myyvät par
haisiin markkina- ja tekniseen tietoon perus
tuvien arvioidensa pohjalta. Jokainen uusi 
informaation lähde, kuten rakentamistilas
to, heijastuu välittömästi markkinahinnois
sa. 

- Rahoitus markkinoilla helpottunee, vaikka 
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tavarapörssi ei varsinaisesti rahoita kenen
kään liiketoimintaa. Lainanantajat ovat kui
tenkin paljon valmiimpia myöntämään lai
naa, jos yrityksellä on kunnollinen suojau
tumisohjelma. (Chicago ... 1986a) 

- Varastointi etuja syntyy, koska suojautumi
nen voi vähentää varastovaatimusten yllä
pitämiseen vaadittavan pääoman määrää. 
(Massie and Calow 1971) 

Futuurikaupan haittana on, että se lisännee 
hyödykkeen hinnan vaihtelua (volatiliteettiä), 
tästä tosin on päinvastaisiakin käsityksiä. To
dennäköisesti seuraukset vaihtelevat hyödyk
keittäin. Futuurin pohjana olevan tuotteen laatu 
saattaa olla eri kuin on sovittu, mikä on osa
syynä vähäiseen tavaratoimitusten määrään fu
tuurin rauettua (Heikkinen 1989). Lisäksi fu
tuurikaupassa tarvitaan kolmas osapuoli, c1ea
ring house, joka toimii välityslaitoksena siir
rettäessä rahoja kaupankävijältä toiselle. Se 
toimii siis myyjänä ostajille ja ostajana myy
jille. 

Jokaisesta myydystä tai ostetusta sopimuk
sesta täytyy kaupankäyjien tallettaa tietty pro
sentti sopimuksen nimellisarvosta välittäjäl
leen. Tätä summaa, joka on eräänlainen pant
ti, kutsutaan marginaaliksi. Sopimusten arvo
ja tarkkaillaan jokaisen kaupankäyntipäivän 
päätyttyä markkinoiden sulkemiskursseihin. 
Jos sulkemiskurssit ovat pudonneet alle edel
lisen päivän vastaavien kurssien, niin sopimus
ten ostajien (pitkä positio) täytyy maksaa lisää 
marginaalia. Sopimusten myyjät (lyhyt positio) 
puolestaan ovat saaneet voittoa, joka voidaan 
ottaa rahana ulos sulkematta positiota. (Banks 
1987) 

Futuurimarkkinoiden perustaminen ei estä 
hintavaihteluita tapahtumasta, pikemminkin 
niitä tarvitaan futuurimarkkinoiden toimimi
seen. Mikäli hinnat noudattaisivat vakaata tren
diä tai ne voisi ennustaa riittävän tarkasti, niin 
futuurimarkkinoita ei tarvittaisi. Hinnanvaihte
luiden ilmetessä futuurimarkkinat tarjoavat 
kaksi tärkeää palvelua, joiden avulla yritykset 
voivat yrittää puolustautua epäedullisten hin
nanmuutosten vaikutuksia vastaan. Ensimmäi
nen on markkinatieto tai arvio mahdollisesta 
tulevaisuuden hinnasta, toinen tuottajille ja 



kuluttajille tarjottava mahdollisuus kumota 
epävarman tulevaisuuden hinnan mahdolliset 
negatiiviset vaikutukset joustavasti ja pienin 
kustannuksin. (Massie and Calow 1971) 

Optiot kuvataan tässä vain lyhyesti eräänlai
sena futuureiden jatkeena. Tosin monien hyö
dykkeiden kohdalla optioiden kauppa saattaa 
olla paljon vilkkaampaa kuin niiden pohjana 
olevien futuureiden kauppa. Optiot jaetaan kah
teen ryhmään lunastusmahdollisuuden mukaan. 
N s. amerikkalaisen option voi lunastaa milloin 
vain option voimassaoloaikana, kun taas eu
rooppalaisen option voi lunastaa vain eräänty
mispäivänä. 

Optioita on kahta tyyppiä: osto- ja myyn
tioptioita. Osto-optio on oikeus ostaa määrät
ty määrä futuuri sopimuksia tiettyyn hintaan 
tiettynä aikana. Myyntioptio on oikeus myydä 
määrätty määrä futuurisopimuksia tiettyyn hin
taan tiettynä aikana. Optiot, toisin kuin futuu
rit, ovat oikeus, mutta ei velvoite ostaa tai myy
dä pohjana oleva tuote tai arvopaperi. Optioilla 
on sekä aika-arvoa että odotusarvoa. Option 
aika-arvo pienenee lunastusajankohdan lähen
tyessä. (Levine 1989) 

Option oston jälkeen on kolme eri toimin
tavaihtoehtoa: antaa option raueta, kumota/sul
kea optio nykyisellä preemion arvolla tai käyt
tää optio. Normaalisti optio suljetaan ennen 
erääntymispäivää, jolloin haltija saa senhetki
sen preemion itselleen. Ennen erääntymistä 
preemio voi olla korkeampi tai matalampi kuin 
alkuperäinen ostohinta riippuen siitä, kuinka 
perustana olevan futuurin hinta on muuttunut. 
Option käyttämisvaihtoehto tulee kysymyk
seen, kun option ostaja haluaa perustana ole
van futuuriposition tai haluaa toimittaa tai ot
taa vastaan futuurisopimuksen toimituksen ta
varana. 

Myös option asettajalla on kolme vaihtoeh
toa, nimittäin sulkea optio nykyisellä preemi
olla, odottaa option ostajan käyttävän oikeut
taan tai antaa option raueta. Option asettaja voi 
siis vain joko sulkea option tai odottaa sen 
erääntymistä. Vain option ostaja voi käyttää 
option suoman oikeuden. 

Option ostaja joutuu maksamaan option aset
tajalle markkinahinnan oikeuksistaan eli pree
mion. Se on kuin vakuutusmaksu, jonka vakuu-
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tuksen ottaja maksaa vakuutusyhtiölIe. Option 
ostajan ei tarvitse maksaa marginaalivakuuk
sia optiosta kuten futuurisopimuksessa täytyy. 
Option ostajan riski rajoittuu preemioon, mut
ta voittomahdollisuudet ovat teoriassa lähes 
rajattomat. Optio antaa siis mahdollisuuden, 
toisin kuin futuuri, tehdä myös voittoa suotui
san hintakehityksen vallitessa. 

2. Tapauskuvaus Chicagon selvitysyh
tiöstä 

Pörssi koostuu yleensä kahdesta osasta, itse 
kauppapaikasta sekä kauppojen selvittelypai
kasta. Ne voivat olla joko samaa yhtiötä tai täy
sin erillisiä yksiköitä. Chicagossa, nykyisessä 
tavarapörssikaupan mekassa, on kaksi suurta 
tavarapörssiä, joista Chicago Mercantile 
Exchangea (CME) tarkastellaan lähemmin. 
Seuraavat tiedot perustuvat pörssin omiin toi
minnastaan kertoviin julkaisuihin (Chicago ... 
1986a, b) sekä Timo Määtän paikanpäällä te
kemiin haastatteluihin. 
Sahatavaralla käydään kauppaa maataloustuot
teiden osastossa. Sahatavara on vapaamittais
ta (random length lumber) ja sen mittayksik
könä on lautajalka (board foot), joka on 1/12 
kuutiojalkaa. Kaupankäyntiyksikön koko on 
150 000 lautajalkaa, mutta hinnat ilmoitetaan 
dollareissa per tuhat lautajalkaa (n. 27 m3

). Fu
tuurisopimuksen symbolina on LB. Sahatava
ran laatu, laji ja sahauspaikka on määritelty 
tarkkaan. 
Termille clearing house on vaikea löytää suo
menkielistä vastinetta, sillä yleisesti käytetään 
samaa englanninkielistä termiä. Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskus suosittelee selvitysyh
tiö -sanaa. Jatkossa käytetään ei-vakiintunutta 
suomenkielistä sanaa selvitysyhtiö tai englan
ninkielestä tulevaa lyhennettä CH. Selvitysyh
tiö sovittaa yhteen pörssissä solmitut kaupat. 
CH voi olla joko täysin itsenäinen yhtiö tai 
kuulua osana pörssiin. Se koostuu -Clearing 
yhdistyksestä ja siihen kuuluvista jäsenistä. 
Jäsenyys yhdistyksessä on mielekästä siihen 
liittyvän statuksen ja mahdollisen taloudellisen 
hyödyn takia. Pörssin jäsenet, jotka eivät ole 
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Clearing yhdistyksen jäseniä, joutuvat kuiten
kin selvittämään kauppansa yhdistyksessä, 
mutta kalliimmalla hinnalla. Velvollisuutena 
yhdistyksen jäsenillä on maksaa jäsenmaksun- > 

sa, raportoida toiminnastansa ja noudattaa mel
ko tiukkoja sääntöjä. 
Futuurisopimuksen omistajan oikeudet takaa
vat jäsenyritysten CH:lle tätä tarkoitusta var
ten antamat varat. Näitä varoja ovat marginaa
limaksut, erityiset jäseniltä perittävien maksu
jen pohjalta toimivat takuurahastot ja selvitys
yhtiön omat varat. CH:n kyky taata sen selvit
tämät sopimukset antaa luottamuksen perustan 
futuurikaupan instituutioille ja niiden transak
tioille. CH on pörssin apulainen: se tunnistaa 
ja sovittaa sopimusosapuolet toisiinsa sekä 
olettaa kunkin velvollisuudet ja katsoo että ne 
tulevat täytetyiksi. Selvitysyhtiöllä on seuraa
vat neljä tehtävää futuurikaupankäynnissä: 

1. Se säätelee jäsenyritysten välistä kauppaa 
futuuritransaktioiden osalta. 

2. Kohdentaa fyysisen toimituksen oikeudet ja 
velvollisuudet futuuri sopimuksen rauetessa 
vastaanottajille, jotka aikovat ottaa hyödyk
keen toimituksen vastaan. 

3. Helpottaa pörssin kauppaa antamalla tehok
kaan tavan kumota kaupat sekä pienentä
mällä transaktiokuluja ja -viivästyksiä. 

4. Varmistaa jatkuvasti, ettei futuurisopimuk
sissa tapahdu virheitä. 

Normaalisti futuurisopimuskauppojen selvi
tys tavarapörssissä toteutuu seuraavalla taval
la: 

a. Ostajan ja myyjän edustajat eli pörssin jä
senet solmivat suullisesti kaupan pörssissä. 

b. Suullinen kauppa tallennetaan kirjallisessa 
muodossa. 

c. Kirjallinen tieto kaupasta tallennetaan tie
tokoneelle, joka sovittaa yhteen myynnit ja 
ostot saman päivän aikana. 

d. Parittomat ja epäselvät kaupat yritetään so
vittaa lähettämällä jäsenyhtiöille virhelista. 
Virhelistalle joutuvat kaupat johtuvat taval
lisesti epätäydellisestä tai vääristä tiedois
ta. Epäselvien kauppojen kierroksia on kak
si kappaletta. Selvinneet kaupat tallennetaan 
tietokoneelle. 
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Kaikkien kauppojen täytyy täsmätä ennen 
seuraavaa aamua, seurauksena on sakkoran
gaistuksia yhtiöille, jotka eivät kykene hoita
maan kauppojaan loppuun saakka. Erimielisyy
det sovitellaan pörssin oman Arbitraasikomi
tean toimesta. 

Paras tapa valaista selvitysyhtiön toimintaa 
lienee esimerkin avulla. Seuraavassa on hah
moteltu teoreettinen tilanne (kuva 1), jossa 
clearing-jäsen A:n nettopositio Clearing yhdis
tyksen kanssa on 20 (=250-230) ostosopimus
ta. Jäsen B:llä on vain yksi asiakas, joka on 
myynyt 20 futuurisopimusta. B:n nettopositio 
yhdistykseen päin on siten 20 myyntisopimus
ta. Clearingyhdistys asioi vain jäsentensä kans
sa. 

Clearing yhdistyksen päätehtävä on kerätä 
ns. marginaalimaksuja solmituista futuurisopi
muksista. Näiden talletusten tarkoituksena on 
varmistaa osapuolten kyky täyttää velvollisuu
tensa sopimuksen umpeutuessa. Oletetaan, että 
esimerkissä sopimuksen arvo on 10 mk. Ylei
nen 10 %:n marginaalimaksuvaatimus tekee 
siten 1 mk per sopimus. Clearing-jäsenet ke
räävät marginaalimaksut asiakkailtaan brutto
määräisinä; A kerää yhteensä 480 mk, joka 
koostuu 250 osto sopimuksesta ja 230 myynti
sopimuksesta. B puolestaan kerää 20 markkaa 
asiakkaalta kolme. Clearing yhdistys kerää jä
seniltään marginaalimaksuja nettoposition mu
kaan. Jäsen A maksaa 20 markkaa ja B myös 
20 markkaa yhdistykselle marginaalimaksuja. 
Kaikista asiakkaiden marginaalimaksuista yh
distyksellä on kaiken kaikkiaan 40 mk ja jä
senillä 460 mk. Positiot eivät ole stabiileja, 
vaan kurssien muuttuessa tilanne tarkistetaan 
päivittäin. Toinen osapuoli (esim. myyjät) jou
tuvat tallettamaan lisää marginaaleja, kun toi
set (ostajat) saavat aikaisempia marginaalejaan 
takaisin tililleen. 

Suomalaista tavarapörssiä ajatellen potenti
aalisia jäseniä olisivat ainakin jotkut nykyisistä 
pörssissä toimivista välittäjistä sekä suurimmat 
sidosryhmät. 

Tavaran toimitus 

Mikäli myyjä haluaa toimittaa tavaran on käy
tävä läpi seuraavanlainen prosessi: 
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Kuva 1. Esimerkki clearingtoiminnasta. 

Clearing-yhdistys 
jäsenten tilit: 

osto 
Jäs. A 250 

myynti 
230 
20 

-

JäsenA 
asiakkaiden tilit: 
osto myynti 
100 90 
Omnibus tili: 
150 140 

asiakas 1 
100 osto 

Ei-clearing jäsen 
asiakkaiden tilit: 
osto myynti 
150 140 

I 
asiakas 4 
osto 150 

Jäs. B 

I 

-

asiakas 2 
90 myynti 

asiakas 5 
myynti 140 

a. Ilmoitus aikomuksesta toimittaa tavara 
Futuurisopimuksen myyjän täytyy ilmoittaa 

toimitusaikomuksestaan selvitysyhtiölle ennen 
klo 7.00 ensimmäisenä työpäivänä sopimuksen 
raukeamisajankohdan jälkeen. 

b. Ostajan velvollisuudet 
Ostajan c1earing-jäsenen täytyy toimittaa 

maksu seuraavana päivänä ilmoituksen vas
taanottamisesta maksu selvitysyhtiölle. Sum
man täytyy kattaa toimituskustannukset eli vii
meisen kauppapäivän yksikköhinta kertaa so
pimuskoko. CH pitää summan itsellään toimi
tukseen suoritukseen saakka. Ostajan on kah
den työpäivän sisällä toimitusilmoituksen vas
taanottamisesta toimitettava CH:lle kuljetusoh
jeet, sisältäen mm. määränpään ja kuljetusyh
tiön nimen ja käytettävä reitti. 

I 
Jäsen B 
asiakkaiden tilit: 
osto myynti 
o 20 

asiakas 3 
20 myynti 

c. Myyjän velvollisuudet 
Myyjän täytyy toimittaa tavara ostajan osoit

tamaan paikkaan tietyin sijaintia ja maksua 
koskevin edellytyksin. Myyjä maksaa etukä
teen rahdin. Jos ostaja ei ole ilmoittanut paik
kaa, niin toimituspaikaksi katsotaan Chicago. 
Toimituksen loppuunsaattamiseksi myyjän täy
tyy lähettää CH:lle Toimitusilmoitus, joka on 
yleensä kopio Bill of Ladingistä. Lisäksi rah
tauksen hoitava lähettää ilmoituksensa tavaran 
laadusta, pituusjakaumasta ja kokonaismääräs
tä. 

d. Maksu 
Myyjän täytettyä toimitusehdot CH siirtää 

hänen tililleen kyseisen rahasumman; Vastuu 
tavarasta siirtyy ostajalle lastauspaikalla. Vain 
mikäli velvoitteita ei täytetä siirrytään seuraa
vaan kohtaan. 

497 



Artikkeleita - KAK 4/1991 

e. Rangaistukset 
Jos myyjä ei täytä velvollisuuksiaan seitse

män työpäivän sisällä toimitusohjeiden saami
sesta yms. laiminlyönnit: 

- noin tuhat markkaa jokaiselta päivältä, 
ensimmäiset kymmenen päivää ostajan tilille ja 
sen jälkeenCH:lle. (Kuzinski, suull.) 

3. Soveltuvuus puukauppaan Suomes-
sa 

3.1. Yleiset edellytykset 

Tavarapörssit ovat käyneet kauppaa tietyillä 
hyödykkeillä vuosien ajan vaihtelevalla menes
tyksellä. Kaikki hyödykkeet eivät suinkaan so
vellu futuurimarkkinoiden kaupankäynnin koh
teeksi. On olemassa tietyt perustavaa laatua 
olevat vaatimukset, jotka täytyy täyttää ennen 
kuin futuurikauppa voidaan onnistuneesti aloit
taa jollakin hyödykkeellä (Massie and Calow 
1971): 

1. Hyödykkeen täytyy olla kaupan laajoilla ja 
melko kilpailluilla markkinoilla. Minkään 
yksittäisen yrityksen ei pitäisi pystyä vaikut
tamaan hintatasoon ostamalla tai myymäl
lä hyödykettä. 

2. Hyödyke pitää pystyä mittaamaan ja sen 
laatu arvioimaan riittävän tarkasti. Futuuri
sopimuksilla käydään kauppaa tavaraerän 
kirjallisen kuvailun perusteella, joten hyö
dykkeen on oltava helposti identifioitavis
sa ja tarvittava vain satunnaisia tarkistuksia. 

3. Hyödykkeen on oltava raaka-aine tai puo
livalmiste, koska lopputuotteet ovat usein 
merkkituotteita tai muuten vahvasti diffe
rentoituja ja siksi vaikeasti luokiteltavissa 
ja koska niiden tarjontaa voi tuottaja säädel
lä. 

4. Hyödyke täytyy pystyä varastoimaan ja sillä 
on oltava suurimman osan aikaa markkina
vuodesta kohtuullisen laajat toimitettavissa 
olevat määrät. 

5. Futuurihyödykkeille täytyy olla kysyntää 
teollisuuden taholta riittävän volyymin var
mistamiseksi. Tuotteen ostajien ja myyjien 
täytyy hyvällä syyllä olla halukkaita korvaa
maan kauppasopimukset ainakin väliaikai
sesti futuurisopimuksilla. 
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6. Futuurimarkkinoiden mekanismin täytyy 
liittyä läheisesti teollisuuden vallitsevaan 
markkinoinnin harjoittamistapaan kiinnos
taakseen suojastajia ja antaakseen perustan 
futuurimarkkinoille. 

7. Futuurimarkkinoiden käyttäjinä täytyy olla 
laaja joukko tuottajia, jälleenmyyjiä, kulut
tajia ja spekuloijia, jotta saavutettaisiin riit
tävä likvidisyys nopealle ja helpolle kaupal
le. Tämä edellyttää tavarapörssiitä tiettyä 
minimikokoa. 

Futuurimarkkinoita aloitettaessa täytyy li
säksi tietää kyseisen hyödykeryhmän eri laa
tuluokkien hintasuhteet. Tavarapörssiin kaupat
tavaksi valittava hyödyke on yleensä ryhmän
sä eniten käytetty tai parhaiten myyvä. Jos ei 
ole vahvaa hintarelaatiota toisiin ryhmän hyö
dykkeisiin, niin futuurihyödyke ei kuvaisi koko 
markkinoita. Hieman eri tuotteista kiinnostu
neiden osallistuminen olisi vähäistä ja futuu
rimarkkinat eivät saavuttaisi tarvittavaa kokoa 
ja likviditeettiä toimiakseen kunnolla. 

3.2. Sahatavara 

Huolimatta keskittymisasteen noususta ja 
markkinointi yhteistyöstä myös sahateollisuu
dessa, ei etenkään ulkomaankaupassa liene 
suoranaista hintakartellia. Lisäksi jos tavara
pörssistä tulisi kansainvälinen, niin mikään 
yksittäinen sahayhtiö Suomessa ei pystyisi 
manipuloimaan hintaa. Ehto laajoista ja kilpail
luista markkinoista näin ollen toteutuisi. 

Sahatavaraa luokitellaan puulajin, laadun, 
dimension ja jopa pituuden mukaan. Normaa
listi kauppakirja voidaan allekirjoittaa näke
mättä kaupan kohteena olevaa erää, koska se 
on helposti identifioitavissa ja kuvailtavissa. 
Futuurisopimus ei tältä osin juurikaan poikkea 
fyysisen hyödykkeen kauppasopimt ksesta. 
Täten ehto hyödykkeen tunnistettavuudesta ja 
vain satunnaisesta tarkastamisen tarpeesta on 
jo toteutunut. Sahatavaraa on kuitenkin eri tar
koituksiin lukuisia eri laatuja ja tavarapörssis
sä noteerattaisiin todennäköisesti vain yksi laa
tu. Jotta futuurimarkkinat olisivat mahdolliset, 
niin tuoteryhmän sisällä täytyy hintojen liikkua 
kutakuinkin samansuuntaisesti. Noteerattavasta 



laadusta poikkeavat laadut saatettaisiin yhteis
mitallisiksi sopivien korjauskertoimien avulla. 
Tällä tavalla yritys vaihtaa hintavaihteluiden 
riskin ns. basis-riskiksi eli suojattavan laadun 
hintakehitys saattaa olla erilainen kuin notee
rattavan laadun. 

Kysymykseen, onko Suomen sahateollisuu
della. tarvetta tai kysyntää futuurisopimusten 
solmimiseen, on hieman . vaikeampi vastata. 
Jotta teollisuus olisi valmis solmimaan kaup
pasopimusten ohella myös futuurisopimuksia, 
niih sen täytyisi tuntea hyötyvänsä niistä rIit
tävästi. Perimmäisenä ideana futuurisopimuk7 

sissa on suojautua epäsuotuisilta hinnanvaih
teluilta tulojen pysyttämiseksi mahdollisimman 
tasaisina. Sahatavaran hinnanvajhtelut ovat ol
leet trendinomaisia ja nousujohteisia muutaman 
viime vuoden ajan, tosin tuore laskusuhdanne 
on tuonut mukanaan myös laskevia hintoja. 
Kilpailu tulee todennäköisesti kiristymään ra
jojen avautuessa ja nykyisen heikomman suh
danteen vallitessa, jolloin hinnalla kilpailu ja 
hintojen vaihtelu ilmeisesti lisääntyvät. Muita
kin syitä futuurien käytölle on, kuten liiketoi
minnan ja markkinoiden laajentaminen, joihin 
futuureita muualla myös käytetään. 

Lähes kaikilla sahateollisuusyrittäjillä voi
daan olettaa olevan melko samanlainen käsi
tystulevasta hintakehityksestä, joten niiden 
suojastamisstrategiat olisivat melko samanlai
sia. Sahatavara-agenteilla, kauppahuoneilla ja 
muilla intressiryhmillä voi olla erilainen mark
kinanäkemys. Aikajänne tilauksen ja toimituk
sen välillä aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta. 
Tätä epävarmuutta tulevasta kehityksestä yrit
tävät spekuloijat käyttää hyväkseen. Mikäli 
spekuloijat ovat väärässä, saavat sahayrittäjät 
voittoa futuurimarkkinoilla. Minkään hyödyk
keen kaupasta ei läheskään kaikkea suojata ta
varapörssissä, esimerkiksi VSA:ssa sahatava
ran kaupasta noin 10 % suojataan hinnanvaih
teluilta. Futuurimarkkinoiden toimintamekanis
mi olisi yhtenevä vallitsevan sahatavaran kaup
patavan kanssa, jos sitä alusta pitäen lähdettäi
siin siihen suuntaan kehittämään. Jo toimivis-

. sa tavarapörsseissä näin on tehty ja tulos on 
ollut hyödyllinen sekä suojastajille että speku
loijille. 

Sahatavaran kauppaan osallistuvien osapuol-
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ten mahdollisimman laaja osanottp on tavara
pörssin toimivuuden ehtona. Tähän pystyttäi
siin vaikuttamaan tekemällä käsitteet tunne
tuiksi ja kertomalla tavarapörssinhyvistä ja 
huonoista puolista potentiaalisille käyttäjille. 
Osallistumishalukkuutta. voitaisiin kohottaa li
säämällä osapuolten sitoutumista hankkeeseen 
jo perustamisvaiheessa vaikkapa osuuksien tai 
osakkeiden avulla. Varmemman vastauksen 
futuurien läpilyönnistä markkinoillamme saisi 
kuitenkin vasta ,muutaman vuoden kuluttua 
pörssip. perustamisen jälkeen. 

Alalla vallitsevien mielipiteiden sekä taus
tojen selville saamiseksi tehtiin suppea (12 yri
tystä) esitutkimusluonteinen sahoille ja saha
tavaraa välittäville kauppahuoneille osoitettu 
kysely. Tapaustutkimukseksi miellettynä vähäi
selläkin yritysten määrällä - itse asiassa jo
kaisella vastauksella - on oma relevanssinsa. 
Vastanneiden sahojen keskimääräinen tuotan
tomäärä vuonna 1988 oli 301 000 m3 ja siitä 
vientiin meni noin 70 %. Kauppahuoneiden 
myyntimäärä oli huomattavasti pienempi ja 
vienti 100 %. Seuraavassa esitellään kyselyn 
tärkeimmät tulokset: 

- Raakapuun hinnanvaihteluilta suojaudutaan 
pääasiassa pitkäaikaisilla sopimuksilla myy
jien kanssa, mutta myös ostojen ajoittami
sella suotuisaan markkina tilanteeseen. Yl
lättävää on, että neljännes vastaajista ei käy
tä mitään suojautumiskeinoa. Se voi olla 
merkki hintasuositussopimuksen pitävyy
destä tai yritysten osaamattomuudesta ris
keiltä suojautumisen alalla. 

- Sahatavaran kaupassaan suurin osa vastaa
jista käyttää sekä pitkäaikaisia. sopimuksia 
ostajien kanssa että myyntien ajoitusta suo
jautuakseen hinnanvaihteluilta. Suojautu
miskeinot tuntuvat kuitenkin olevan vähis
sä, sillä kukaan ei käytä mitään muuta ta
paa. 

- Yli puolet sahoista ja kauppahuoneista ei
vätkoe hinnanvaihteluita haitallisiksi, mutta 
toisaalta 42 % pitää yleensä hinnanvaihte
luita haitallisina tai erittäin haitallisina. Tu
los osoittanee sahatavaran hinnan liikkuvan 
myös ennalta arvaamattomana tavalla: 

- Kysyntää uusille hinnanvaihteluilta suojau-
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tumismenetelmille tuntuisi kyselyn mukaan 
olevan, koska jopa 3/4 sahatavaran kaup
paan osallistuvista vastaajista tuntee tarvit
sevansa niitä. Vaihtoehtoja vain ei ilmeises
tikään ole ollut käytettävissä. 

- Futuurien ja optioiden kokeiluun myöntei
sesti suhtautuvia, eli »kyllä » tai »ehkä » 
vastauksia oli kaksi kolmasosaa. Tämä an
taa toivoa mahdollisen perustettavan tava
rapörssin onnistumiselle, sillä tuottajien laa
ja osanotto on välttämätöntä. Huomattavaa 
on, että melko vajavaisinkin tiedoin mah
dollisista seuraamuksista yritykset olisivat 
valmiita kokeilemaan futuureita. 

3.3. Raakapuu 

Hahmottelemme tässä luvussa raakapuun kau
palle mahdollista vaiheittaista kehitystä kohti 
tavarapörssiä. Pelkkä hypoteettinen tarkastelu 
tavarapörssin perustamisesta nykyisen raaka
puun kauppatavan vallitessa ei ole mielekästä. 
Koska yksioikoisella muutoksella ei yksinker
taisesti olisi toimintaedellytyksiä, niin mukaan 
on otettu myös osittain muissa yhteyksissä tar
kasteltuja puukaupan kehittämisprojekteja, jot
ka saattaisivat olla osin välivaiheina ja osin 
edellytyksenä tavarapörssin perustamiselle. 
Osa aineistosta perustuu Timo Määtän saamiin 
tietoihin ajankohtaisista kehittämishankkeista 
hänen työskenneltyään Suomen Metsäteollisuu
den Keskusliitossa vuonna 1990. 

3.3.1 Puutori 

Raakapuukaupan toimivuuden parantamiseksi 
on yritetty kehittää eri intressipiireissä vaihto
ehtoisia ratkaisuja. Etujärjestöjen päälinjoina 
erottuvat Metsäteollisuuden Keskusliiton vuo
desta 1983 saakka ideoima puupörssi sekä lä
hinnä Metsäliiton visioima puupankki. Puu
pörssissä olisi leimikkoreservinä valmiita lei
mikoita päivän hintaan, puupankissa puolestaan 
puutavaraa valmiina tienvarsivarastoista. Kum
paakin ideaa on aika ajoin mietitty, mutta käy
täntöön soveltuvaa mallia ei ole toistaiseksi 
kyetty luomaan. Kustannusten balanssoinnin 
raskas atk-Iaskentatarve yhtäältä ja puun hal-
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tuunoton tarve toisaalta ovat aiheuttaneet epä
varmuutta hyötyjen ja haittojen määrää punta
roitaessa. 

Metsäteollisuuden uusimpia ideoita puu
kaupan kehittämisprosessissa on ns. puutori. 
Puutori poikkeaa aiemmista suunnitelmista sii
nä, että kaupan kohteena on yhtiölle epäkurant
ti leimikko, jota tarjotaan elektronisella mark
kinapaikalla. Menettely ei sulje pois nykykäy
tännön mukaista puutavaralaji - tai kuljetus
vaihtoa, vaan pyrkii antamaan uuden menette
lytavan ja tekniikan kokeiltavaksi. Periaaterat
kaisuna atk-puutoria voidaan kehittää edelleen 
suuntaan, jossa yhtiöiden välisen kaupan ohella 
myös metsänomistaja on osallisena. 

Puutorin lähtökohtana on järjestelmä, joka 
toimisi ilman kalliita ja monimutkaisia lineaa
risia optimointimalleja. PuutoriIla tarkoitetaan 
vain yhtiöiden välistä kauppaa jo ostetuilla lei
mikoilla, jotka ovat tietyn yhtiön kannalta joi
denkin tekijöiden suhteen epäkurantteja. Taus
talla on ajatus, että jokainen leimikko on jol
lekin yhtiölle hyvä leimikko. Yhtiöt ovat kui
tenkin siirtyneet puunhankinnassaan entistä 
valikoivampaan ostoon eli täysin epäkuranttia 
leimikkoa tuskin enää ostetaan. Toisaalta epä
kuranttiuden ongelma ilmenee myös puun kor
juuvaiheessa, kun ei-toivotut puut jäävät joko 
pystyyn tai tienvarteen odottamaan kuljetusta. 
Puutori voisikin olla yhtiöille kertyvien epäku
ranttien leimikoiden, leimikonosien ja puuta
varalajien markkinapaikka. Yksinkertaisimmil
laan Puu torin voisi muodostaa reaaliaikainen 
tietoliikenneyhteys keskustietokoneeseen, jossa 
tiedot tarjottavista leimikoista tai puutavarala
jeista olisi nähtävissä. 

Puutori toimisi täten vaihtoon halukkaiden 
kohtauspaikkana ja yhteensaattajana, jonka jäl
keen yritykset keskenään sopisivat tarkemmin 
vaihdon yksityiskohdat. Tapauksissa, joissa 
metsänomistajan suostumusta ei saada, alkupe
räinen ostaja suorittaisi korjuun uuden ostajan 
lukuun. Leimikon tai leimikon osan hakkuuoi
keus siirrettäisiin uudelle ostajalle (puukaupan 
yleiset sopimusehdot kohta 21). Valmiin puu
tavaran kaupassa omistusoikeuden siirtyminen 
tapahtuisi samalla tavalla kuin nykyisissäkin 
vaihdoissa tien varressa. Hinta määräytyisi mo-



lemmissa tapauksissa myyjän hintapyynnön ja 
ostajan hintatarjouksen kohdatessa. 

3.3.2. Puutukku 

Puutukku olisi voittoa tavoittelematon, mutta 
kuitenkin· omillaan toimeenluleva itsenäinen 
yhtiö, jolla olisi kaikkien luottamus puolueet
tomana kauppakumppanina. Siksi puutukussa 
olisi syytä olla osakkaina kaikki puukauppaan 
osallistuvat osapuolet. Sen toiminnan perusta
na olisivat tasaisesti ympäri maata hyvien kul
kuyhteyksien päässä sijaitsevat terminaalit. 
Kaiken· puutavaran ei' välttämättä tarvitsisi 
mennä fyysisesti terminaalin kautta, vaan ku
rantit puutavaralajit menisivät suoraan tehtaal
le. Epäkurantit ja pienet määrät, esim. 
hankintakaupoista,olisi kätevämpää kierrättää 
tukun kautta. Tukku voisi toimia puskurivaras
tona, josta löytyisi ainakuranttia puuta yrityk
sille. Jos kotimainen tarjonta ei vastaisi kysyn
tää, niin tuontipuu voisi olla tasaavana tekijä
nä. Tukku voisi myös kieltäytyä ottamasta vas
taan puuta, jos sen varastot olisivat liian täyn
nä. Tukku voisi harkita myös vientiä heikossa 
markkinatilanteessa. Puutukkua voisi ajatella 
eräänlaisena nykymarkkinoita täydentävinä rin
nakkaismarkkinoina tai jatkeena, mutta ei kor
vaajana. 

Puutukku voisi siis hoitaa epäkuranttien ja 
kauemmas menevien puutavaralajien välivaras
toinnin ja edelleen välittämisen. Kaupankäyn
ti tapahtuisi tietokonepäätteiden ja mikroverk
kojen avulla, jonne puunmyyjät voisivat jättää 
myyntitarjouksensa ja puunostajat ostotarjouk.;. 
sensa. Tietokone saattaisi tarjoukset yhteen 
halutun kauppahinnan ja sijainnin perusteella. 
Näin Puutukun rooli voisi olla myös välittäjä
nä toimiminen, tosin se itse olisi ostaja myy
jille ja myyjä ostajille. Tavassa ei olisi juuri
kaan eroa nykyiseen osakkeiden kaupankäyn
tiin, jossa kauppaa käydään rajahinnoilla tie
tokonepäätteiden välityksellä. Markkinameka
nismi pääsisi toimimaan tilanteissa, jossa ky
syntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa ja hin
nan laskut ja nousut tulisivat mahdollisiksi. 

Kaupankäynnissä voisi tukun myötä tapah
tua siirtyminen kohti puutavaralajikauppaa, ei
hän muussakaan kaupassa tarvitse ostaa kylki.:. 
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äisinä tuotteita, joita ei tarvitse. Tämä on mah
dollista, kun leimikon tarpeettomista puutava
ralajeistaon kätevää päästä eroon puutukussa 
tai sieltä voi ostaa vain tarvitsemaansa puuta
varalajia. 

Lisätukea terminaalien perustamiselle antaa 
uusi hyönteistuholaki, joka rajoittaa puun va
rastointia tienvarressa (Laki metsän hyönteis ... 
1991). Puu pitää saada metsästä nopeasti pois 
ennen tuhohyönteisten leviämistä. Terminaa
lien sopiva sijainti ja FIFO (First In, First Out) 
-periaate olisivat ratkaisu myös tähän ongel
maan. Samalla olisi kiristyneiden tuoreusvaa
timusten saavuttaminen entistä helpompaa. 
VR:llä on jo omia terminaalejaan, KAL (Kuor
ma-autoliitto) ja MKA (Metsäalan Kuljetukse
nantajat) voisivat myös olla halukkaita sellai
sia perustamaan mm. kustannussäästöjen vuok
si. 

Kaupankäynnissä voitaisiin siirtyä terminaa-, 
lihinnoitteluun. Terminaalihinnasta voisi olla 
hyötyä sekä puunmyyjille että -ostajille. Myy
jälle tarjoutuisi mahdollisuus saada rahat kä
teen heti lähitoimituksen jälkeen, sillä tänään 
ansaittu markka on parempi kuin huomenna 
ansaittu. Yritys saisi tavaran heti maksettuaan 
eikä sen tarvitsisi seisottaa rahojaan metsässä. 
Tämä muistuttaisi enemmän muilla aloilla val
litsevaa normaalia kaupankäyntiä. Rahaa ei 
välttämättä tarvitsisi liikutella joka kaupassa, 
vaan tukun oma reskontra pitäisi tilihyvitykset 
ja -saatavat ajantasalla kunkin asiakkaan koh
dalla. Maksut laskettaisiin myytyjen ja ostet
tujen puutavaralajimäärien päivän hintojen ero
tuksena. 

Samalla olisi helpompaa löytää ns. markki
nahinta, joka vastaisi markkinoiden todellista 
kehitystä nykyistä paremmin. Kysynnän muut
tuessa myös puunhinnanvaihtelut tulisivat mah
dollisiksi. Öljyn ja useimpien muiden raaka
aineiden kohdalla asia on jo näin. Mitä sitten 
tehdä hintojen noustessa tai laskiessa? Tässä 
olisi mahdollisuus kytkentään pörssimaailman 
puolelle, jossa ns. futuuri sopimuksia käytetään 
yleisesti maailmalla raaka-aineen hinnanvaih
teluilta suojautumiseen. Periaatteena on yksin
kertaisesti tehdä osto/myyntisopimus tämän 
päivän hinnoilla tulevaisuuteen kohdistuvaan 
ajankohtaan (ks. luku 2). 

501 



Artikkeleita - KAK 4/1991 

3.3.2. Elektroninen puupörssi 

Helsingin kauppakorkeakoulussa on tutkittu 
elektronisen puupörssin toimintaedellyksiä ja 
-periaatteita (Vikman 1990). Lisäksi tutkimuk
sessa hahmoteltiin sellaisen raakapuupörssin 
teknistä toteuttamista, jossa kaupat päätetään 
automaattisesti perustuen markkinatasapainon 
ratkaisualgoritmeihin. Ne on räätälöity tähän 
soveltaen aikaisempaa metsätuotteiden kan
sainvälisen kaupan mallia (Kallio ym. 1987). 
Puupörssin toteuttaminen olisi helpompaa, mi
käli seuraavat oletukset pitävät paikkansa: 

- kaupanteossa osapuolille on yhdentekevää, 
kuka on vastapuoli, 

- kysynnän ja tarjonnan pirstoutuminen ajal
lisesti, paikallisesti ja laaduittain on hyväk
syttävää, 

- hinta ja määrä asettuvat ensisijaisesti kysyn
nän ja tarjonnan määräämään tasapainoon. 

Teknisten esteiden sijasta pörssin toteutumi
sen tiellä on kuitenkin joukko avoimia kysy
myksiä, jotka tulisi sopia. Suuria ongelmia ovat 
leimikkokauppa, laatuluokittelu, luokkien hin
taerot sekä määrä- ja laatuvaatimusten totea
mismenettely . Myös asenteellisia esteitä esiin
tyy. Puukaupan osalliset saattavat pelätä, että 
pörssi ei kohtelisi kaikkia kaupankävijöitä ta
sapuolisesti, vaan toimisi emo-organisaation 
etujen mukaisesti. Pelko on turha, jos pelisään
nöistä ja sääntöjen noudattamisen yhteisestä 
valvonnasta sovitaan. Toinen asenteellinen on
gelma on väite, että metsänomistajilla ei olisi 
halua eikä kykyä omatoimiseen myyntiin, eikä 
luottamusta siihen, että persoonaton kone osaisi 
päättää kaupat. 

Elektronisessa puupörsissä kaupat päätetään 
automaattisesti sovittujen sääntöjen määrää
mällä tavalla. Pörssin keskus muodostuu tieto
konejärjestelmästå, jonne myyjät ilmoittavat 
myyntitarjouksensa ja ostajat ostotarjouksensa 
ja josta tiedot päätetyistä kaupoista ilmoitetaan 
kaupan osapuolille. Kaupat tapahtuvat siten, 
että ostaja saa alhaisimmalla mahdollisella hin
nalla ja myyjä korkeimmalla mahdollisella hin
nalla puunsa kaupaksi. Järjestelmä edellyttää 
molemmilta tietoliij(enneverkon välityksellä 
pörssin keskusjärjestelmään liitettyä mikrotie-
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tokonetta tai päätettä. 
V oidakseen käydä kauppaa pörssissä on sekä 

myyjän että ostajan rekisteröidyttävä pörssin 
käyttäjäksi. Suuret, jatkuvasti kauppaa käyvät 
voisivat rekisteröityä suoraan pörssin jäsenik
si ja pienemmät ostajat/myyjät kävisivät kaup
paa agenttien välityksellä. Sekä osto- että 
myyntimääräyksen täytyy olla tarkkaan spesi
fioitu. 

Pörssin keskusjärjestelmän päätoiminnot 
ovat kuljetuskustannusten keskitetty laskenta ja 
kauppojen määrääminen. Kuljetuskustannusten 
laskennan perustana on kartasto, josta voidaan 
hakea reitit, kuljetustaksa sekä optimointioh
jelmisto. Kauppojen määräämistoiminto jakau
tuu kolmeen perustoimintoon: tarjousten esi
prosessointi, markkinatasapainon määrääminen 
ja kauppojen jälkiprosessointi. 

Tarjousten esiprosessoinnissa lasketaan kul
jetuskustannukset ja karsitaan pois kaikki mah
dottomat myyjä-ostaja -yhteydet. Varsinaises
sa tasapainotusajossa etsitään kullekin puuta
varalajille tasapainohinta ja päätetään kaupat 
tarjousehtojen rajoissa. Jälkiprosessoinnin tar
koituksena on viimeistellä tasapainotusajon tu
los. Viimeistelyssä päätetään, mitä tehdään 
vain osittain kaupaksi menneille puuerille, ja 
päätetään useille ostajille jakautuneiden leimi
koiden ensisijaisostaja. Kun kaupat on saatu 
päätetyksi, tulostetaan kauppakirjat ja muodos
tetaan· tilastot pörssikierroksen hinnoista ja vo
lyymeistä. 

Kauppatavan muutos edellä kuvatun kaltai
seksi aiheuttaisi myös juridisia ongelmia. Al
lekirjoitusten puuttuessa sopimusten varmen
nuksen täytyy tapahtua eritavalla kuin ny](yään, 
käyttäjäkohtainen toimikortti saattaa olla rat
kaisu varmennusongelmaan. Oikeudellinen 
kysymys on myös ne sopimusehdot, joista ei 
enää sovittaisi yksilöllisesti jokaisessa kauppa
sopimuksessa, vaan ne oletettaisiin osapuolien 
yhteisesti hyväksymiksi yleisehdoiksi. Näitä 
olisivat esimerkiksi maksuehdot, omistusoike
uden siirtymisa jankohta ja mittausmenetelmä. 

Suurimpana erona futuurikauppaan on toi
minnan reaaliaikaisuus. Futuurien avulla voi
daan saavuttaa pidempi aikahorisontti puu- ja 
sahatavarakaupassa, mutta molemmat ideat pi
kemminkin täydentävät toisiaan kuin kilpaile-



vat keskenään. Elektroninen puupörssi on saa
nutpositiivista palautetta puukaupan etujärjes
töistä ja kiinostusta idean eteenpäin viemiseen 
on esiintynyt. Kehittämistyö jatkuu Helsingin 
Kauppakorkeakoulun professoreiden Markku 
Kallio ja Seppo Salo johdolla sekä puukaupan 
molempien osapuolten ja SITRA:n tuella. 

3.3.3. Futuuritavarapörssi 

Seuraavassa tarkastelemme kuinka Suomen 
raakapuumarkkinat täyttävät yleiset edellytyk
set futuurikaupan onnistumiselle (vrt. luku 
3.1.). 

Puun tarjoajia on Suomessa runsaasti, sillä 
yksityismetsänomistajien lukumäärä on noin 
330 000. Lisäksi tulevat teollisuusyhtiöt, kun
nat, seurakunnat, säätiöt ja valtio sekä monet 
ei-yhtiömuotoiset sahat sekä tuonti- ja vienti
yritykset. Omistus on kuitenkin pienmetsän
omistajavaltaista. Markkinat muodostuvat pää
osin kotimaan markkinoista ja ovat alueellisesti 
eriytyneet. Varsinaisia markkinoille pääsyn 
esteitä ei ole, mutta Suomessa maaomaisuuden 
hankinta on tarkasti lailla säädelty (Laki oikeu
desta... 1978). Hankintarajoituksia oltaneen 
vähentämässä lähitulevaisuudessa. (Sihvonen 
1988) 

Puun kysyntäpuoli on tarjontaa keskitty
neempää. Vuonna 1982 markkinapuun koko
naismäärästä 80 % muodostui 20 suurimman 
raakapuun ostajan hankinnoista. Viisi suurin
ta ostajaa hankki 52 % markkinapuusta. Vii
me vuosina tapahtuneiden fuusioiden johdos
ta prosenttiluvut lienevät nykyään vielä kor
keammat. Suurostajia on lukumääräisesti vä
hän, joten puukauppa ostajapuolella keskittyy 
suhteellisen harvoihin käsiin. Pieniä ostajia on 
kohtalaisen runsaasti, mutta heidän ostamansa 
puumäärät ovat vastaavasti melko vähäisiä. 
(Enroth ja Ervasti 1986) 

Kaupankäynnin osapuolten lukumäärä ei 
kuitenkaan todennäköisesti estä futuurikaup
paa. Tärkeämpi ongelma on raakapuun hintaan 
vaikuttava hintasuositussopimus. Selvää on, 
että hinta ei tällä hetkellä pääse vapaasti liik
kumaan markkina~oimien ohjailemana. Jos fu
tuurimarkkinat halutaan saada toimiviksi, niin 
myös itse puumarkkinoilla tulisi vallita suotui-
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sat olosuhteet kaupankäynnin mahdollistami
seksi. Itse asiassa tavarapörssi korvaisi nykyi
sen markkinaosapuolten hintasuosituskäytän
nön, mikä säästäisi järjestöjen resursseja. Näin 
päästäisiin myös jatkuvasti kiistaa aiheuttavasta 
lyhyen aikavälin kysymyksestä. 

Raakapuun kauppa tavarapörssissä voisi ta
pahtua joko tienvarressa valmiina puutavara
lajeina tai leimikon hakkuuoikeuksina. Tien
varressa tapahtuva kauppa olisi selkeämpää 
määrän ja laadun toteamisessa. Lisäksi vältyt
täisiin mahdollisilta kiistoilta metsänomistajan 
kanssa hakkuun suoritustavasta. Tienvarsierä 
olisi myös helpompi tarkastaa, eikä välttämät
tä sitä aina edes vaatisi. Tienvarsikauppa on 
vallitseva käytäntö muissa Pohjoismaissa. 

Leimikkoa ei voi luonnehtia homogeenisek"'" 
si, sillä Suomen, tietyn läänin tai kunnan alu
eella ei liene kahta samanlaista leimikkoa. 
Urakkasopimust~n pohjana oleva perusleimik
ko voisi olla riittävän samankaltainen futuuri
kaupankäynnin pohjaksi ja onhan sille jo val
miiksi kehitellyt korjauskertoimet. Leimikko 
on siis hankalampi mitattava, toisaalta sillä ei 
ole samanlaista pilaantumisvaaraa kuin tienvar
ressa olevalla puuta varalla. Leimikkoa harva 
kuitenkaan suostuu ostamaan ilman etukäteis
arviointia. 

Tavarapörssien toimiessa toimitusvarmuut
ta haluavat saisivat mahdollisuuden siihen joko 
nykyiseen tapaan pitämällä leimikkoreserviä tai 
sitten maksamalla pörssissä marginaalimaksun 
n. 10 % puunmyynti- tai puunostosopimuksen 
arvosta. Jos yritys A haluaa ostaa puuta tämän 
päivän hinnalla esim. 12 kuukauden kuluttua, 
niin tämä hinta olisi mahdollista lukita futuu
rimarkkinoilla tekemällä puun ostosopimus 
pörssin kanssa riippumatta siitä löytyykö ha
lukkaita puun myyjiä juuri sillä hetkellä: Mil
loin tahansa ennen sopimuksen umpeutumista 
yritys A voi tehdä puun myynti sopimuksen ja 
saada erotuksen itselleen, jos hinnat ovat nous
seet. Tämän jälkeen yritys voi normaalisti siir
tyä käteismarkkinoille ostamaan puuta sen het
ken hintaan, joka on siis sama kuin ostosopi
muksen aikana vallinnut hinta. Toinen vaihto
ehto on odottaa sopimuksen umpeutumista ja 
ottaa sopimusta vastaava kuutiomäärä puuta 
toimituksena. 
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Myös tuonti- ja vientipuu olisivat mahdol
lisia tavarapörssissä noteerattavia hyödykkei
tä. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan tarkastella 
niiden kauppaan liittyviä erityispiireitä. Ken
ties näkyvin muutos olisi kaupankävijäpiirin 
laajeneminen - mikä olisi ehkä tarpeenkin 
pörssin toiminnan kannalta. Todennäköisesti 
Suomen markkinat eivät yksinään takaisi riit-:
tävää volyymia ja toimintaedellytyksiä tavara
pörssille. Pienen maan ei kannata alkaa suoraa 
kopioimaan suuremmilta markkinoilta toimin
tamallia, vaan tarkkaan harkittava myös talou
delliset toimintaedellytykset. Luontevaa olisi 
perustaa yhteispohjoismaiset markkinat tai an
taa vaikka pelkkä noteeraus tapahtuvaksi Lon
toon pörssissä. Selvitysyhtiön voisi kytkeä Hel
singin arvopaperipörssin uuteen clearingkes
kukseen, kun pörssi siirtyy paperittomaan kau
pankäyntiin. 

Timo Määtän viidelle eri metsäteollisuusyri
tyksen puunhankinnasta vastaaville tekemän 
haastattelun perusteella sekä kentällä että han
kintapiiritasolla on valmiuksia muuttaa totut
tuja kaupankäyntitapoja. Tietotekniikan uskot
tiin yleisesti mahdollistavan nykyistä toimi
vamman puun ostoprosessin. MTK:n julistama 
puunmyyntisulku kypsyttänee mielialoja puun 
kauppamuotojen kehittämiseen. 

4. Vaikutukset 

Futuurien ja optioiden vaikutukset tarkastelta
vien hyödykkeiden kauppaan yrityksen käytän
nön toiminnan näkökulmasta olisivat luultavas
ti pienempiä kuin mitä ensi ajattelemalta tun
tuisi, sillä kysymyksessä ovat pikemminkin 
yrityksen rahaprosessiin kuin reaaliprosessiin 
liittyvät tekijät. Vaikutusta on myös reaalipro
sessiin silloin kun futuureita käytetään hyödyk
keen ostoon tai vältetään hyödykkeen varas
tointia yrityksen omassa varastossa. Todennä
köisesti esimerkiksi yrityksen markkinointior
ganisaatio voisi jatkaa toimintaansa entiseen 
malliin. 

Sahateollisuusyritysten rahaprosessi siis hie
man muuttuisi futuurien myötä. Nykykäytän
nön mukaan tilauksen ja hinnan sopimisen jäl
keen voidaan vain seurata kuinka hinta kehit-

504 

tyy. Futuurimarkkinoiden toimiessa yritys, os
taja tai myyjä, voisi sopimuksen solmimisen 
jälkeen siirtyä futuurimarkkinoille maksamal
la pienen marginaalimaksun. Kaikki muut eh
dot säilyvät ennallaan, mutta yrityksellä ei ole 
enää huolta myymänsä/ostamansa tuotteen hin
takehityksestä tilauksen ja toimituksen välise
nä aikana. Tavaraoptioilla on mahdollista to
teuttaa monia erilaisia suojautumisstrategioita 
yhdessä futuureiden kanssa tai ilman futuureita. 
Usein tavarapörsseissä optioiden kauppa on 
vilkkaampaa kuin futuureiden kauppa, sillä 
monien mielestä niillä on helpompaa operoi
da kuin futuureilla. 

Suuri huolen- ja epäilyksen aihe sahatava
rayrityksillä tuntuu olevan tuotedifferentiaati
on merkityksen pieneneminen ja asiakaslähtöi
syyden supistuminen välikäsien lisääntyessä. 
Näinhän ei suinkaan välttämättä kävisi. Aino
astaan siinä tapauksessa, että yritys päättäisi
kin ottaa vastaan futuuri sopimuksen osoittaman 
määrän hyödykettä toimituksena eikä sulkea 
positiotaan vastakkaisella sopimuksella, se ei 
etukäteen tietäisi miltä tehtaalta kyseinen sa
hatavaraerä on peräisin. Toimittajana olisi sel
vitysyhtiö, joka hoitaa tavaran toimittamiseen 
liittyvän osapuolten yhteensovittamisen (ks. 
luku 2.). Tavara on alunperin lähtöisin yrityk
seltä, joka on valinnut toimituksen futuuripo
sition sulkemisen sijasta. 

Raakapuun tapauksessa vaikutukset voisivat 
olla suurempia kuin yleensä muilla hyödykkeil
lä, riippuen myös mihin suuntaan pörssiä läh
dettäisiin kehittämään. Aivan puhdas versio 
tavarapörssistä tuskin on mahdollinen, koska 
eroavuudet kauppatavoissa ja hyödykkeen fyy
sisessä olemuksessa verrattuna muihin ovat 
niin suuret. Raakapuun tavarapörssikaupan vai
keutena on määritellä puolueettomasti mm. 
puun tuotanto- ja jalostuspaikkojen välimatka 
ja siitä aiheutuvat kuljetuskustannukset sekä 
erilaisten korjuuolosuhteiden vaikutus puun 
korjuukustannuksiin. USA:ssa etäisyydet ovat 
vielä moninkertaiset Suomeen verrattuna .ja 
kuljetusongelma on pystytty siellä ratkaise
maan. Puun toimituksen sijasta voitaisiin käyt
tää myös käteisselvittelyä, jolloin monet kiis
tamahdollisuudet poistuisivat. Kauppakumppa
neilla voisi edelleenkin olla pitkäaikaisia mää-



rällisiä toimitus sopimuksia, mutta vallitseva 
hintataso saataisiin pörssistä. 

Futuurimarkkinoiden luominen tekisi maas
samme vallitsevan hintasuositusjärjestelmän 
osittain tarpeettomaksi. Todennäköisesti aina
kin siirtymävaiheessa tarvittaisiin sopimuksia 
laatuluokista ja korjuusta. Tavarapörssissä olisi 
koko ajan noteeraus valmiina raakapuulIe ky
seisen futuurin juoksuajah loppuun saakka, ja 
sitä voisi käyttää referenssinä myös pörssin ul
kopuolisissa puukaupoissa. Tietenkin futuurin 
hinta muuttuu usein markkinatilanteen mukaan, 
joten se ei ole edes teoriassa niin stabiili kuin 
suositushinta. Mutta tämä olisi katsottava pi
kemminkin eduksi puukaupan sujuvuuden kan
nalta - kysyntä ja tarjonta kohtaisivat väistä
mättä. 

Suomessa on taantuman myötä pakko tottua 
ajatukseen, että raakapuun hinnat voivat myös 
laskea. Näin on käynyt mm. asuntomarkkinoil
la ja joissain yrityksissä on jopa palkkojakin 
alennettu. Miksi kantohinnat pitäisi suojella 
laskulta markkinavoimien ja yleisen kehityk
sen vastaisesti? Toinen Suomessa paljon suo
jeltu ala, maatalous, tuntuu taipuvan ajatukseen 
että lihavat vuodet valtiovallan tukiaisilla ovat 
ohi. Tuonnin vapauttamisen myötä kilpailu li
sääntyy ennen suojatulleilla ja näkymättömil
lä esteillä suojatulla maatalous sektorilla. Konk
reettisena seurauksena ketjun päässä on loppu
tuotteen eli elintarvikkeiden hinnan alenemi
nen, vastaavasti pitäisi käydä myös metsäteol
lisuustuotteille. Metsäteollisuuden alhaisemmat 
raaka-ainekustannukset tuskin siirtyisivät ku
luttajalle asti, vaan parantaisivat teollisuutem
me kansainvälistä kilpailukykyä. Toisaalta raa
kapuun hinta voisi myös nousta, kun kysyntä 
on voimakasta. Silloin teollisuuden täytyy olla 
valmis maksamaan korkeampaa hintaa raaka
aineestaan. 

Edellä esitetyt ideat saattavat vielä kuulos
taa varsin epärealistisilta. Varmaa on, että ai
nakaan muutama vuosi sitten ei olisi ollut mah
dollisuuksia niiden eteenpäin viemiseen saati 
toteuttamiseen, mutta ajat muuttuvat. Maata
louden tukiaisia ollaan purkamassa ja yleensä
kin kilpailun lisäämistä vaaditaan Euroopan 
yhdentymisen myötä, puukauppa ei voine olla 
tässä kehityksessä erillinen saareke. Voi olla 
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vain ajan kysymys, kun eurooppalaiset (ruot
salaiset) metsäjätit tulevat markkinoillemme 
sekoittamaan totuttuja kuvioita. Teollisuuden 
edun kannalta olisi parasta saada aikaan hal
littu kilpailu jo nyt ennen kuin on pakko edes
sä EY:n direktiivien myötä. Tulevaisuudessa 
täytynee sallia myös ulkomaalaisten omistaa 
metsää Suomessa. 

Parhaillaan vallitseva epäselvä tilanne puu
kaupassa olisi erittäin sopiva tilaisuus kokeil
la puupörssin toimivuutta, nimittäin markkina
hinnan löytymistä sekä kysynnän ja tarjonnan 
tasapainottamista. Suhtautuminen puupörssiin 
riippuu myös siitä, pitääkö puun hintaa metsän
omistajan työtulona vai pääomatulona. MTK 
painottaa edellistä käsitettä. Tilastotietojen 
mukaan kantorahatulo on 91 prosenttisesti pää
omatuloa (Lappalainen 1991). Pääomatulojen 
hintakomponenteille - osingoille, pörssikurs
seille ja koroille - on tyypillistä nousut ja las
kut suhdanteiden mukaan. Kilpailuvirasto on 
viime aikoina ollut erityisen aktiivinen vaati
essaan lisää kilpailua puukauppaan. Elektroni
nen puupörssi ja johdannaisinstrumenteilla toi
miva tavarapörssi olisivat myös täysin kilpai
lunedistämislain sekä EY:n direktiivien mukai
sia toisin kuin nykyinen sopimiskäytäntö. 

Aina ei perusteellisenkaan esitutkimuksen 
jälkeen voi olla varma hyödykkeen menesty
misestä tavarapörssissä. Vähäinen kaupankäyn
ti ja enenevä tuotedifferointi aiheuttavat hyö
dykkeen pudottamisen listalta, kuten mm. va
nerille on käynyt hiljattain Chicagossa. Vane
rikaupan tyrehtymisen syynä oli tuonnin voi
makas kasvu ja USA:n oman tuotannon keskit
tyminen harvempiin käsiin. Myös vanerin ja
lostusasteen nousu vähensi mielenkiintoa bulk
kivanerin kauppaan tavarapörssissä. 

Maassamme on tehty useita puukaupan ke
hittämisprojekteja, jotka kaikki ovat osaltaan 
merkkinä muutoksen tarpeesta. Tavarapörssi on 
eräs varteenotettava vaihtoehto alettaessa va
kavissaan kehittämään puukauppaa, kun aika 
on siihen kypsä. Myös Norjassa on kiinnostuttu 
tavarapörssin soveltumista puukauppaan. Asia 
oli esillä Pohjoismaiden metsäekonomistien 
kokouksessa huhtikuussa 1991, kun Bergenin 
yliopiston professori Ole Gjolberg luennoi ta
varafutuureista ja -optioista. Norjassakin ollaan 
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vielä aivan alkuvaiheissa puukaupan tavara
pörssitutkimuksessa. Kiinnostus puukaupan 
kehittämistä kohtaan on kuitenkin selvästi he
rännyt myös maamme rajojen ulkopuolella. 
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