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1. Johdanto
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Fazerin liiketoiminta
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•Fazer Leipomot •Fazer Makeiset

• Suklaa
• Sokerimakeiset

• Purukumit, pastillit
• Kotileivontatuotteet

• Keksit, välipalapatukat
• Vähittäiskauppatoiminta

1 270 työntekijää
Liikevaihto 353 M€

• Tuore ja pakastettu leipä
• Makeat leipomotuotteet

• Käsin tehtyä artesaanileipää 
101 myymäläleipomossa 

Suomessa*
• Pitkään säilyvät tuotteet

5 960 työntekijää
Liikevaihto 565 M€

•Fazer Lifestyle Foods

• Maidottomat tuotteet, 
kasvipohjaiset ateriat, 

mukaan otettavat tuotteet, 
smoothiet, puurot, myslit
• Fazer Myllyn tuotteet 
yrityksille (jauhot, mixit)

470 työntekijää
Liikevaihto 158 M€

•Fazer Retail

• Osa Fazer Makeisia
• 33 Gateau-leipomomyymälää 

Ruotsissa ja 15 Suomessa
• 12 Fazer Caféta, kahviloita ja 

ravintoloita 3 tavaratalossa 
Suomessa

790 työntekijää
Liikevaihto 47 M€



Fazer Myllyllä on vientiä maailmanlaajuisesti

Eurooppa

Venäjä

Kaakkois-
Aasia

USA
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Lähi-Itä
Intia

Kiina

Etelä-
AasiaAfrikka



2. Luomuviljan toimitusketju ja 
laadunvalvonta
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• Suorat luomuviljasopimukset luomuviljelijöiden kanssa
• Edustava ennakkonäyte ja analysointi
• Luomutuotteiden vastaanotto ja varastointi

– Asiakirjaselvitys
– Viljapassin tarkastus
– Toimitettavan erän analyysit ennen vastaanottoa ja vielä vastaanotettaessa
– Säilytämme luomuraaka-aineiden vastanäytteet erätietoineen 2 vuotta!
– Omat varastosiilot luomuviljoille
– Kaikista tuotantoeristä tehdään jäämäanalyysit luomulaadun varmistamiseksi

• Luomutuotteiden valmistus ja varmistus
– Luomupuhdistukset, varmistukset ja kirjaukset
– Luomutuotteiden pakkausmerkinnät
– Valmistuotteiden laadunvarmistus ja analyysit
– Luomukirjanpito

• Vastuu luomuviljaraaka-aineesta on luomuviljan tuottajalla

Luomuviljan toimitusketju ja laadunvalvonta
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Puhtaus- ja jäämäanalyysit vaatii työtä ja resursseja
• Luomuun kohdistuu tavanomaista tiukempi laadunvalvonta
• Myös tavanomaiset tuotteet ovat jäljitettävissä raaka-aine-

eräkohtaisesti eli tilakohtaisesti
• Kaikkien luomuviljojen jäämäriskit analysoidaan
• Monijäämäanalyysissä analysoidaan yli 700 erilaista pestisidiä
• Mm. korrensääteet, torjunta-aineet jne.
• Jokaisesta meille toimitetusta erästä kerätään vastanäyte
• Vastanäytteitä säilytetään 2 vuotta
• Tarvittaessa toimitetun tuotantoerän raaka-aineisiin voidaan

palata toimituseräkohtaisesti
• Luomuviljelijän tulee perehtyä luomuehtoihin tarkasti ja 

kirjanpito on hoidettava vaatimusten mukaan
• Luomu on luottamusta joka todennetaan



Luomumyllyvehnä
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• Lajikevalinnassa painotus valkuaistasoon ja sakoluvun 
kestävyyteen

• Myllärille ja leipurille on tärkeää sitko ja erityisesti sitkon 
laatu

• Suosittelemme erityisesti Quarna-lajiketta

• Lajikevalinnassa erityishuomio satotasoon ja 
soveltuvuuteen tilan lohkoille

• Lajikevalinnassa ja viljelyssä hyvä huomioida torajyväriski
• Luomurukiin toimitukset kasautuvat puintiaikaan, tasaista

toimitustahtia toivotaan

Luomuruis

Luomusuurimokaura
• Laadukkaille luomukauratuotteille on viennissä kysyntää
• Lajikevalinnassa erityishuomio jyväkokoon. Tärkeitä myös: 

alhainen kuoripitoisuus, korkea hlp, ytimen vaalea väri, 
korkea tjp. Ota huomioon hometoksiiniriskit

• Kaura menestyy Suomessa hyvin

Mikä on myllylle oleellista eri viljoissa



3. Luomumarkkinan kehitys
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Luomutuotanto on hyvässä kasvussa, entä kysyntä?
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•Maatilojen kehitysnäkymät 2027 - Kantar TNS Agri Oy
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Luomuviljan käyttö

•Milj. kg



Luomutuotteiden markkinat kotimaassa
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• Luomu kasvaa tasaisesti, mutta on vain 2,6 % päivittäistavarakaupasta
• Luomuvalikoimaa toivotaan lisää, muttei yhtä hanakasti osteta
• Leivässä osuus on noin parin prosentin luokkaa, pysyen suhteellisen tasaisena
• Kaura non-dairy tuotteiden osuudet mukailee yleistä trendiä
• Parhaiten toimitusketju (hävikki ja kysynnän muutokset) on hallittavissa pitkään

säilyvissä tuotteissa



4. Luomutuotteiden vientinäkymät
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Luomun tulevaisuus perustuu vientiin

• Maailman kansainvälisimmät elintarvikkeet ovat luomua. Tämä on Suomen
luomuraaka-aineeseen perustuvan liiketoiminnan kehityksen etu ja kulmakivi

• Luomuelintarvikkeiden viennissä on potentiaalia, nyt vasta noin 30 M€
• Vuosittainen 10 % kasvuvauhti arvossa on täysin tehtävissä
• Nyt iso osa B2B-myyntiä jota ei pidä väheksyä vaan enempi sillä ylpeillä
• Kärjessä ovat mylly- ja leipomotuotteet, kaura non-dairy, maitovalmisteet ja 

luonnontuotteet
• Meidän kotimarkkinoita ovat jo Saksa, Ruotsi, muut Pohjoismaat ja Keski-

Eurooppa
• Itä-Aasia, Kaakkois-Aasia ja Pohjois-Amerikka kehittyvät vauhdilla
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Missä on meitä lähimmät markkinat?



Kasvaako luomu Euroopassa?
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Miten kasvatamme markkinaa viennissä
• Luotettava ja todennettavissa oleva

toimitusketju
• Varma raaka-aineiden saatavuus ja kilpailukyky
 maailmalla kysyntä kasvaa, mutta kasvaa
tuotantokin, kilpailu kovenee

• Viranomaisten kyky ja aito halu tehdä
yhteistyötä viennin edistämiseksi

• Kansainvälistyminen vaatii yritysten omaa
periksiantamatonta myyntityötä

• Pitkän ajan tähtäimenä koko ketjun
jalostusarvon kasvu

• Yhteistyölle ja hankkeille on oma sijansa
19



5. Tarjoa luomuviljaa
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• Ostamme luomukevätvehnää, luomuruista ja luomusuurimokauraa 
Lahteen ja Hämeenlinnaan toimitettuna
Kulloinkin voimassaolevat hintatarjoukset löydät www.fazermylly.fi

Ota yhteyttä ja tarjoa viljaa:
puh. 020 555 3646 tai mylly.viljanosto@fazer.com

Sopimusviljely ja viljan osto

http://www.fazermylly.fi/
mailto:mylly.viljanosto@fazer.com?subject=
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