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En digital marknadsplats för spannmål



VISION

Skapa en ny plats som möjliggör handel med 

spannmål och som utvecklar, effektiverar och 

förnyar spannmålshandeln i Finland och på 

andra valda marknadsområden samt skapar nya 

affärsmöjligheter för branschens aktörer.



MÅLSÄTTNINGAR

• Skapa förutsättningar för lägre

transaktionskostnader i handel med

spannmål

• En bättre fungerande

spannmålsmarknad; säkra tillgången

till olika typer av spannmålspartier och 

bättre anpassning till förändringar i 

efterfrågan

• Förbättra tillgången till tidsenlig

marknadsinformation

• Utveckla kontraktsodlingen och 

hantering av spannmålskontrakt

• Förbättra spårbarheten av 

spannmålspartier

• Genom öppna gränssnitt möjliggöra

att olika aktörer kan utveckla nya

tjänster på den nya gemensamma

plattformen

-> Förbättra konkurrenskraften inom den inhemska

livsmedelskedjan och befrämja försäljningen av inhemska

livsmedel



SPANNMÅLSTORGET.FI

• Marknadsplatsen genomförs av 

Suomen Viljakauppa Oy som 

grundats för ändamålet

• I samma ekosystem ingår 

spannmålsbranschens centrala 

aktörer d.v.s. säljare, köpare, 

logistik, laboratorium och 

finansiering

• Målsättningen är att erbjuda en 

plattform för handel för alla olika 

användningsändamål: fodersäd, 

brödsäd osv.

• Spannmålstorget är öppet för alla

– Alla producenter, odlarringar, 

partihandlare kan ansluta sig som 

säljare

– Industrin som använder spannmål, 

husdjursgårdar kan ansluta sig som 

köpare

• Bolaget erhåller sina intäkter från 

avgifter som insamlas vid handel 

med spannmål, inga anslutnings-

avgifter uppbärs

• Betalningarna som erhålls 

används för att driva och 

utveckla marknadsplatsen



FÖRDELAR FÖR ODLARNA

1. På Spannmålstorget kan du effektivt sälja dina spannmålspartier

Med hjälp av Spannmålstorget når du flera köpare samtidigt. Det blir enklare att nå 
köpare av specialpartier och via kontraktsodling kan odlarens inkomster lättare 
förutses. Säljaren kan sälja spannmål även i mindre partier.

2. På Spannmålstorget får du bästa tänkbara spannmålspris

Spannmålstorget möjliggör handel utan onödiga mellanhänder. Försäljnings-
kostnaderna hålls nere och försäljningsintäkterna ökar. I en digital miljö blir det 
enklare att följa med priserna och leveranskedjan effektiveras. Säljaren har även 
bättre möjligheter att själv påverka priserna. På Spannmålstorget ger bättre 
spannmålskvalitet ett bättre pris. 

3. Handeln på Spannmålstorget är enkel och smidig

På Spannmålstorget är det enkelt att gör upp och följa med egna försäljningsuppdrag 
samt att hantera odlingskontakt. I samma tjänst finns prisuppgifter för både 
marknadsläget och förverkligade affärer. Det ökar spannmålshandelns 
genomskinlighet.  



SPANNMÅLSTORGETS GRUNDARE

FÖRETAG SAMFUND

Atria MTK

HKScan SLC

Raisio

Agrox

Valio/mjölk-andelslagen

Altia

OPERATÖR

FPI Partners



TIDTABELL

1. Uppbyggnaden startar 9/2017

2. Ibruktagning via testning påbörjas våren 2018

3. Fullskalig användning hösten 2018



KONTAKTPERSONER

• Rikard Korkman, SLC:s ombudsman 

tel. 040 518 9297, rikard.korkman@slc.fi


