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Suomen Viljava 100 vuotta 
- Viljan strateginen merkitys ei ole muuttunut 100 vuoden aikana 
Suomi oli ennen itsenäistymistään riippuvainen Venäjältä mustan mullan alueelta rautateitse 
tuodusta leipäviljasta. Viljan tuonti tyrehtyi täysin keväällä 1918. Euroopassa käytiin vielä ensim-
mäisen maailmansodan loppunäytöksiä ja viljaa oli hyvin rajoitetusti ostettavissa markkinoilta.
Vuonna 1918 Suomessa oli huutava pula ruuasta. Imeväisyyskuolleisuus oli 12% ja elinikäodo-
te 45 vuotta. Ihmiset tekivät raskasta ruumiillista työtä. Päivittäinen energiatarve oli 4000 kalo-
ria, josta puolet saatiin viljasta. Suuri osa suomalaisista kärsi aliravitsemuksesta.

Tähän vastaitsenäistyneen Suomen kriisitilanteeseen perustettiin Valtion Viljakonttori joulu-
kuussa 1918. Sen tehtävänä oli viljan tuonti, viljakauppa, viljan varastointi ja jakelu, mikä käy-
tännössä tarkoitti säännöstelyä. Suomi sai syksyllä 1918 Yhdysvalloilta lainaa, jonka turvin voi-
tiin ostaa viljaa. Tuonti oli mittavaa seuraavat vuodet, kunnes Suomen oma viljantuotanto alkoi 
kehittyä.

Viljan omavaraisuus ja varmuusvarastointi olivat kauppa- ja maatalouspoliittisia tavoitteita 
1920-luvulla. Tavoitteen saavuttamiseksi perustettiin Valtion Viljavarasto 1927. Nykyistä siilo-
kapasiteettia alettiin rakentaa 1930-luvun lopulla Seinäjoella ja viimeisin valmistui Loviisaan 
1980-luvun puolivälissä.

Suomen Viljava Oy perustettiin vuonna 1918 syntyneelle perustalle 2000-luvun alussa. Paljon 
on tapahtunut sadan vuoden aikana ja maailma on hyvin toisenlainen kuin sata vuotta sitten. 
Se mikä ei ole muuttunut, on viljan asema maapallon ihmisten ravitsemuksessa. Se on edel-
leen ruokavalion perusta. Se on strateginen tuote, jota käytetään tänä päivänä maailmanpolitii-
kan välineenä, kuten käytettiin sata vuotta sittenkin. Venäjän vehnä sekä Yhdysvaltojen maissi 
ja soija ovat suurvaltapolitiikan ytimessä. 

Viljava on vastannut muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin kehittämällä toimintaansa tii-
viissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Sadan vuoden aikana on kehittynyt valtava osaami-
nen viljan varastoinnista ja käsittelystä. Viljavalaiset ovat ylpeitä yrityksen juurista. Samalla kun 
panostetaan uuteen teknologiaan ja hyödynnetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, var-
mistetaan kokemuksen ja osaamisen siirtyminen yrityksen sisällä. 100 vuotta viljan käsittelyä ja 
varastointia; sillä perustalla on hyvä jatkaa. 
 



Viljava lyhyesti
Suomen Viljava Oy on vuonna 2002 perustettu Suomen suurin 
viljan ja agri-bulk-raaka-aineiden käsittelyyn ja varastointiin 
erikoistunut yritys, joka tarjoaa varastointi- ja käsittelypalveluja 
sekä kotimaan markkinoilla että vienti-, tuonti- ja transito-
kaupassa toimiville yrityksille. Yrityksen omistaa Suomen valtio. 

Viljavalla on 19 toimipistettä 16 paikkakunnalla kattavasti eri 
puolilla Suomea. Viljavan varastojen kautta kulkee lähes puolet 
maamme kauppaan tulevasta viljasta. Naantalissa, Raumalla, 
Helsingissä, Loviisassa ja Kotkassa sijaitsevien satamavarasto-
jen kautta kulkee suurin osa Suomen vienti- ja tuontiviljoista. 
Satamavarastoissa varastoidaan puolet ja käsitellään noin 80 % 
Viljavan kokonaisvolyymeista. 

Sisämaan varastot palvelevat puolestaan kotimaan teollisuutta 
sekä toimivat ensisijaisina varastoina huoltovarmuusviljalle. 
Viljavalla on Korian, Kouvolan, Kokemäen ja Perniön varastojen 
yhteydessä käytössä suuritehoiset viljakuivurit. Viljavan taso- ja 
siilovarastot soveltuvat hyvin myös monien kappale- ja irto-
tuotteiden varastointiin.

Viljavalla on kansallinen velvoite ja erityinen tehtävä osaltaan 
turvata kotimaisen elintarvikeketjun toiminta poikkeusoloissa.
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Avainluvut 2018

Liikevaihdon kehitys 2016–2018, milj. €

 2016 2017 2018
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Liikevaihto
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Liikevoiton kehitys 2016–2018, milj. €
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Viljapölyn hyötykäyttö Viljapölyn käyttö omassa  
energiantuotannossa
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Sijoitetun pääoman tuotto-% 2016–2018

3,8
Hyvä

Henkilöstö-
tyytyväisyys

Henkilöstötyytyväisyysindeksi 2018

Net Promotion Score

  Erinomainen  (4-5)

  Hyvä (3,5-3,9)

  Tyydyttävä (3-3,4)

  Välttävä (2,5-2,9)

  Heikko (1-2,4)
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N=58
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prosentti
98,3%
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Merkittäviä saavutuksia
• Asiakkaiden tyytyväisyys Viljavan toimintaan on parantunut kolmena 

vuonna peräkkäin

• Venäläisen viljan transitokuljetukset aloitettiin Loviisassa

• Kasviproteiinituotteiden tuotantolinjan kehitysinvestoinnin ansiosta 
     tuotesaanto ja tuotelaatu paranivat

• Viljavan CO2-päästöt pienenivät viljan pölyä käyttävien lämpölaitostensa 
ansiosta 10%. 

Loviisan satamavarastosta on kehittynyt 
monipuolinen satamaterminaali 
Loviisan satamavaraston varastointi- ja vastaanottokapasiteetti
on kaksinkertaistettu parissa vuodessa. Tänä kesänä valmis-
tuneen neljännen tasovaraston jälkeen varastointikapasiteetti 
on 115 000 tonnia. Syksyllä rakennettiin vielä vastaanotto-
suppiloon erillinen kuljetin. Sen avulla voidaan ottaa vastaan 
tuotteita, joita ei ole tarkoituksenmukaista ajaa siilostoon kuten 
puupellettiä, maissia, hernettä sekä melassileikettä ja muita 
rehuraaka-aineita. 

Suurempi varastokapasiteetti mahdollistaa joustavasti asiak-
kaiden erilaatuisten viljojen varastoinnin sekä viljan viennin 
isommilla Handy-luokan laivoilla, joiden tilavuus on 25-35 000 
tonnia. Kaksinkertaistettu vastaanottokapasiteetti mahdollistaa 
esimerkiksi viljan vastaanoton junavaunuista ja autoista saman 
aikaisesti. Asiakkaille tehdyt kehitysinvestoinnit tuovat merkittäviä 
kustannussäästöjä ja muita hyötyjä toiminnan monipuolistumisen 
ja joustavuuden parantumisen myötä.
 



-

Toimitusjohtajan katsaus 
Asiakkaat kokevat Viljavan aktiivisesti toimintaansa kehittä-
vänä ja innovatiivisia ratkaisuja käyttöön ottavana toimijana. 
Asiakkaiden tyytyväisyys Viljavan toimintaan kehittyi myön-
teisesti kolmantena vuotena peräkkäin. Asiakkaat arvostavat 
erityisesti Viljavan henkilöstön palveluasennetta, asiantunte-
musta ja ratkaisukeskeisyyttä. 

Logistiikkamaailmassa alati muuttuvissa tilanteissa molemmin-
puolinen joustava yhteistyö on avain hyvään lopputulokseen.  
Edellisten parin vuoden aikana tehty laaja investointiohjelma 
kantaa hedelmää. Investoinnit tehtiin vastaamaan asiakkaiden 
muuttuvia tarpeita. Asiakkaiden odotukset kohdistuvat erityi-
sesti satamatoimintojen kehittämiseen. Viljoja viedään entistä 
enemmän Pohjois-Afrikkaan ja kaukoitään ja sen myötä 
laivakoko kasvaa. Tehokas laivalastaus sekä joustavasti ja 
monipuolisesti käytettävä varastotila satamissa tuo asiakkaille 
kustannussäästöjä ja muita hyötyjä. Loviisaan terminaaliin 
rakennettiin kesällä neljäs tasavarasto. Varastointikapasiteetti 
on kaksinkertaistettu parissa vuodessa. Samanaikaisesti 
Loviisassa viljan auto- ja junavastaanottoa on tehostettua 
merkittävästi. 

Autojen kuormakoko kasvaa. Viimeisen vajaan kymmenen 
vuoden aikana keskimääräinen kuormakoko on kasvanut lähes 
10 prosenttia. Viljava on tehostanut vastaanoton kapasiteettia. 
Esimerkiksi Naantalin satamaterminaalin autovastaanotto-
kapasiteetti on kaksinkertaistettu vuodesta 2015. Kuljetus-
liikkeet arvostavat 24/7 palvelua autojen lastauksessa. Puolella 
Viljavan toimipisteistä on itselastausmahdollisuus. Tämä on 
jatkuva kehittämisosa-alue, johon kehittyvä IoT-teknologia 
tuo lisämahdollisuuksia.

Viljankäsittelyn sivujakeiden käyttö Viljavan omassa energia-
tuotannossa on kasvanut vuosi vuodelta. Korian lämpölaitoksen 
käyttöaste kehittyy myönteisesti. Maakaasua ei käytetty 
syksyllä 2018 lainkaan viljojen kuivauksessa. Viljankuivauksen 
lämmöntuotannon CO2-päästöt ovat pudonneet nollaan muuta-
massa vuodessa. Kokonaisuutena Viljavan oman bioenergia-
tuotannon osuus on 43 % kokonaisenergiakulutuksesta. 
CO2-päästöt vähenivät 10 % vuodesta 2017. 

Kokemäen kasviproteiinituotteiden valmistuslinjaan rakennettiin
uusi kuorintalinja. Kuorintalinjan ansioista tuotesaanto on 
korkeampi ja tuotteiden laatu paranee entisestään. Kasvi-
pohjaisen proteiinin kysyntä on kasvussa sekä kotimaassa että 
kansainvälisillä markkinoilla. Puupelletin ja muiden biotalous-
tuotteiden varastointivolyymit ovat kasvussa.  

Junaliikenne Viljavan varastoille vilkastui usean hiljaisemman 
vuoden jälkeen. Kouvolan varastolle tuli Venäjältä viljaa ja 
rehuraaka-aineita kotimaan markkinoille. Loviisassa purettiin 
junavaunuista transito-viljaa kansainvälisille markkinoille. 
Viljavan viime vuosien panostukset satamaterminaalien kehittä-
miseen antavat hyvät edellytykset myös laajamittaisen transito-
viljaliikenteen hoitamiseen.  

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on jatkuva painopistealue. 
Heti vuoden 2018 alussa tehtiin kaikille viljavalaisille osaamis-
kartoitus. Kartoituksessa saatiin erinomaista ja käyttökelpoista
tietoa työntekijöiden, eri toimipisteiden ja koko organisaation 
osaamisen kehittämistarpeista. Osaamiskartoitus on erinomainen 
työväline sekä esimiehille että työntekijöille. 

Viljava panostaa liikevaihdon kasvuun. Samalla pidetään tulos 
vahvana suhteuttamalla operatiiviset kustannukset liikevaihdon 
muutoksiin. Liiketoiminnan jatkuvuus kestävällä pohjalla on 
toiminnan punainen lanka. Työtä tehdään asiakasta herkällä 
korvalla kuunnellen ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.  

Kiitos luottamuksesta vuonna 2018 asiakkaillemme ja muille 
yhteistyökumppanillemme. Jatketaan menestyksekästä yhteis-
työtä tänäkin vuonna. Lämmin kiitos jokaiselle viljavalaiselle. 

Pasi Lähdetie
Toimitusjohtaja
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Liiketoimintakatsaus
Vuonna 2018 liikevaihto nousi 16,7 miljoonasta eurosta 17,4 
miljoonaan euroon. Käyttökate parani 6,9 miljoonasta eurosta 
7,0 miljoonaan euroon. Operatiiviset kustannukset suhteutet-
tiin liikevaihdon muutoksiin. Liikevoitto aleni 4,4 miljoonasta 
eurosta 4,2 miljoonaan euroon. Operatiiviset kustannukset 
suhteutettiin liikevaihdon muutoksiin.  Viljavan henkilöstön 
osaamisen kehittämiseen on panostettu voimakkaasti ja 
organisaatiorakenne pidetään ketteränä. Poistot ovat kasvaneet 
vuonna 2017 valmistuneen mittavan investointiohjelman takia. 
Investoinnit on tehty vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita.  

Lähtökohdat vuodelle 2018 olivat hyvin haasteelliset. Syksyn 
2017 sato jäi vaikeiden korjuuolosuhteiden takia poikkeukselli-
sen heikoksi ja sen myötä varastotasot olivat suhteellisen 
alhaalla vuoden 2018 alussa. Kuivan ja kuuman kesän takia 
vuoden 2018 viljasato jäi neljänneksen keskimääräistä satoa 
pienemmäksi. Vuosi 2018 oli kolmas heikko viljasatovuosi 
peräkkäin Suomessa.    

Viljojen varastotasot kasvoivat vuoden 2018 loppua kohden. 
Viimeisinä kolmena vuotena viljojen laatuvaihtelut ovat olleet 
suuret poikkeuksellisten kasvukauden sääolosuhteiden takia. 
Viljavan sisämaan varastot sopivat erinomaisen hyvin eri-
laatuisten viljojen varastointiin. Asiakkaiden on tämän ansiosta 
kätevää optimoida erilaatuisten viljojen käyttöä omassa 
toiminnassaan. Viljojen viennit olivat edellisvuosia selvästi 
pienemmät, mutta tuonti kompensoi osittain pienempiä vienti-
volyymeja.  Venäjältä tuotiin usean hiljaisemman vuoden 
jälkeen suurempia määriä viljaa ja rehuraaka-ainetta junilla 
Viljavan varastoihin. Kokonaisuudessaan viljojen käsittely-
volyymit olivat lähes vuoden 2017 tasoa, mutta kaukana 
vuosien 2014-2016 käsittelymääristä.

Liikevaihdon kehitys muissa liiketoiminnoissa jatkui myönteisenä. 
Vuoden alkupuolella Viljavan varastojen kautta kulki selkeästi 
suurempi määrä puupellettiä kuin edellisinä vuosina.Kauko-
lämmön myynti Korian viljanpölyä käyttävästä lämpölaitok-
sesta on kehittynyt suunnitellusti. Kokemäelle valmistui kasvi-
proteiinituotteiden valmistusprosessiin uusi kuorintalinja, joka 
parantaa tuotelaatua ja -saantoa. Härkäpapu- ja herneproteiini-
tuotteiden myynti sekä alihankintavalmistus on lähtenyt hyvin 
käyntiin.    

Toiminnan tunnusluvut 2016–18
2018 2017 2016

Toimipisteet (kpl) 19 19 20

Varastointikapasiteetti (kt) 1420 1410 1370

Alin varasto (kt) 536 471 613

Keskivarasto (kt) 649 623 742

Korkein varasto (kt) 754 698 824

Viljan käsittely (kt) 1561 1610 1810

Investoinnit milj. €  3,4 7,1 4,2

Asiakastyytyväisyys (NPS) 39 33 28



Myönteistä kehitystä
Kokonaisuutena vuodelle 2018 asetetut tavoitteet saavutettiin. 
Yrityksen pidemmän tähtäimen tavoitteena on ylläpitää hyvä 
kannattavuus sekä kasvaa viljan käsittelyssä ja varastoinnissa 
markkinaosuutta nostamalla. Tavoitteena on lisätä erilaisten 
biotaloustuotteiden varastointia ja käsittelyä hyödyntäen 
nykyistä infrastruktuuria. Lisäksi Viljava panostaa voimakkaasti 
kasviproteiinituotteiden myyntiin ja alihankintavalmistukseen. 

Tavoitteeksi vuodelle 2018 asetettu asiakkaiden suositteluindeksi 
(NPS) 36 saavutettiin. NPS vuoden 2018 asiakastyytyväisyys-
kyselyssä oli 39. 

Asiakaspalvelua parannetaan henkilöstön osaamiseen panosta-
malla, joustavilla palveluajoilla, palveluja kehittämällä sekä 
kehittämisinvestoinneilla. Joka toisella varastolla on mahdollisuus 
24/7 autolastaukseen. Laivoja lastataan tarvittaessa yötä päivää. 
Tehdyt toimenpiteet tuovat asiakkaille joustavuutta ja mahdol-
listavat kustannushyötyjä. 

Tavoitteena on suhteuttaa operatiiviset kustannukset liikevaihdon 
muutoksiin. Käyttökate säilyi vahvana liikevaihdon kasvaessa. 

Viljavan haasteena on työn kausiluonteisuus. Suurin yksittäinen
työpiikki on sadonkorjuujakso. Suurten laivojen lastaukset ja 
purkamiset kolmessa vuorossa vaativat omalta henkilöstöltä 
joustavuutta. Henkilöstö liikkuu joustavasti varastojen välillä 
työtilanteen mukaan. Tuottavuus kehittyi vuonna 2018 lähes
tavoitteen mukaisesti, vaikka kotimaan viljasato jäi poikkeuk-
sellisen pieneksi. 

Viljavan CO2-päästöt vähenivät 10 % vuodesta 2017. Kokonai-
suutena Viljavan oman bioenergiatuotannon osuus on kasvanut 
43 prosenttiin kokonaisenergiakulutuksesta, missä on kehitystä 
3 %-yksikköä vuoteen 2017 ja 16 %-yksikköä vuoteen 2016. 

Taloudelliset tunnusluvut 2016-2018
2018 2017 2016

Liikevaihto, milj. € 17,4 16,7 17,5

Käyttökate, milj. € 7,0 6,9 6,4

Liikevoitto, milj. € 4,2 4,4 4,0

Liikevoitto % 24 % 26 % 23 %

Oman pääoman tuotto-% 17,4 % 19,2 % 17,3 %

Sijoitetun pääoman tuotto-% 16,7 % 18,3 % 18,9 %

Omavaraisuusaste % 74,8 % 74,2 % 78,5 %
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Kohti vuotta 2022
1. Tehostetaan satamatoimintoja asiakkaiden odotusten mu-

kaisesti
2. Hyödynnetään olemassa olevaa kapasiteettia biotaloustuot-

teiden varastoinnissa 
3. Kehitetään kasviproteiini- ja kauratuotteiden alihankintatuo-

tantoa
4. Panostetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen
5. Ylläpidetään valmiuksia turvata ruokahuoltoa kansallisissa 

poikkeusoloissa



Näkymät vuodelle 2019
Kansainvälisen viljamarkkinan dynamiikka on muuttunut 
parin viime vuoden aikana. Venäjästä on tullut suurin vehnän 
viejä maailmassa. Yhdysvallat käyttää poliittisena aseena 
rehuraaka-aineita soijaa ja maissia. Politiikka on palannut 
näkyvästi esiin maailman ruokamarkkinoilla. Viljojen hinnat 
vahvistuivat syksyllä 2018 ja niiden odotetaan pysyvän nykyi-
sellä tasolla. Maailman viljan kulutuksen ennustetaan olevan 
hieman tuotantoa suurempi, mutta varastotasot ovat edelleen 
vahvat.

Kesän 2018 kuivuus näkyy Itämeren markkinoilla. Viljaa 
tuodaan suuria määriä Ukrainasta ja Venäjältä. Viljojen vienti 
Suomesta tulee olemaan keväällä 2019 selvästi edellisiä vuosia 
pienempää. Tuonti kasvaa, mutta ei kompensoi vähenevää 
vientiä. Viljavan varastot olivat vuoden 2018 satoon suhteutet-
tuna hyvällä tasolla. Tämä on hyvä lähtökohta vuoden ensim-
mäiselle puoliskolle. Kotimaassa viljapinta-ala on ollut laskussa 
useita vuosia ja trendin odotetaan jatkuvan. Viljavan kotimai-
sen viljan käsittelyvolyymien ei odoteta kasvavan.
Bioenergian käyttö sähkön ja energian tuotannossa lisää puu-
pelletin välivarastointitarvetta. Kasvipohjaisen proteiinin 
käyttö lisääntyy kuluttajan ruokapöydässä. Meneillään on 
melkoinen kaurabuumi. Härkäpapu- ja herneproteiinituottei-
den myynnissä sekä niiden ja kauratuotteiden alihankintaval-
mistuksessa odotetaan reipasta kasvua. Vilja-transito on 
hyvässä alussa ja kasvunäkymät ovat hyvät.  

Liikevaihdon ja tuloksen vuonna 2019 ennustetaan olevan 
vuoden 2018 tasoa.

Liiketoiminnan suurimpana riskinä on kasvukauden sääolo-
suhteiden vaikutus viljan määrään ja laatuun. Biopolttoainei-
den kulutus on riippuvainen lämmityskauden lämpötilasta se-
kä fossiilisten polttoaineiden hinnoista. Poliittinen riski liittyy 
EU:n maatalouspolitiikkaan sekä Itämeren alueen turvallisuus-
poliittiseen tilanteeseen.
 
Yhtiöllä on erittäin mittava ikääntyvä kiinteistömassa, mikä 
säännöllisestä jatkuvasta kunnossapidosta huolimatta voi 
aiheuttaa merkittäviä ennakoimattomia korjauskustannuksia.

Olennaiset tapahtumat tilikauden  
päättymisen jälkeen 
Alkuvuoden aikana ei ole ollut olennaisia liiketoimintaan  
vaikuttavia tapahtumia.

Hallinto ja johto 
Hallituksen jäsenmäärä oli viisi.
Puheenjohtaja Petri Alava
Varapuheenjohtaja ja jäsen Esko Pyykkönen
Jäsen Tanja Viljanen
Jäsen Anne Ilola 29.3.2018 alkaen
Jäsen Thomas Isaksson

Toimitusjohtaja Pasi Lähdetie

Tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö Tuokko Oy Ltd.

Päävastuullinen tilintarkastaja Janne Elo

Hallituksen jäsenille palkkioita maksettiin yhteensä 67 850,00 €.
Hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 20 300 €,
varapuheenjohtajan 12 350,00 € ja hallituksen muiden jäsenten
yhteensä 35 200,00 €.
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Suomen viljasato 2013-2018 (tonnia)
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Suomen viljasato on pienentynyt viimeisten neljän vuoden aikana. 



Henkilöstö ja palkitseminen
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 60 
henkilöä ja tilikauden lopussa 59 henkilöä. Tilikauden aika-
na kaksi henkilöä siirtyi eläkkeelle ja uusia viljavalalaisia aloit-
ti työssä myös kaksi.
 
Henkilöstölle maksettiin maaliskuussa 2018 tulospalkkiota yh-
teensä 144 908,12 € (vuonna 2017 127 120,00 €), josta toimitus-
johtajalle 24 754,80 € (9 882,50 €) ja johtoryhmälle 8 160,00 € 
(4 128,00 €). Toimitusjohtajan kokonaispalkka oli vuonna 2018 
209 821,80 € (204 887,00 €) ja johtoryhmän 95 124,48 € (152 
104,41€). Johdolla ei ole erillisiä eläke-etuja.

Voitonjakoehdotus
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 9 374 465,15 €, josta  
tilikauden voitto on  3 520 244,07 €. Yhtiön taloudellisessa  
tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut 
olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 pykälässä  
tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten 
varojen määrään. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten  
varojen käyttämistä seuraavasti: osinkoa jaetaan 1,85 euroa 
osakkeelle yhteensä 3 700 000 euroa ja vapaaseen pääomaan 
jätetään 5 6074 465,15 €. Yhtiön kaikilla kahdella 
(2) miljoonalla osakkeella nimellisarvoltaan yksi (1) euro on  
samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

Henkilöstön tunnusluvut 2016-2018
2018 2017 2016

Henkilöstö keskimäärin 60 62 74

Palkat ja palkkiot k€   3094 3122 3448

Henkilöstö keski-ikä 48,9 48,7 49,2

Työsuhteen keskimääräinen kesto (vuotta) 17,3 18,7 19,4

Miehiä Naisia Yhteensä

Henkilöstö vuoden 2018 lopussa 47 12 59

Hallitus 3 2 5

Kannustinjärjestelmä
Viljavan hallitus on kehittänyt määrätietoisesti yhtiön kannustin-
palkkiojärjestelmää. Hallitus näkee tärkeänä, että yrityksen 
työntekijöiden palkkiojärjestelmä kannustaa strategian mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. Jokaisella työntekijällä on yritys- ja 
toimipaikkakohtaisten tavoitteiden lisäksi henkilökohtaisia tavoitteita. 
Kannustinjärjestelmän mukaisen palkkion saaminen edellyttää 
henkilöstöltä vähintäänkin tavoitteiden mukaista hyvää suoritusta. 

Kannustinpalkkioita määrättäessä otetaan huomioon yhtiön yhteis-
kuntavastuun asettamat vaateet. Palkitseminen koskee yhtiön koko 
henkilöstöä. Kannustinpalkkio vuonna 2017 on maksimissaan 
työntekijän 10 % vuosipalkkaa vastaava summa, johtoryhmän 
jäsenille 20 % sekä toimitusjohtajalle 30 %.
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Vastuullisesti joka päivä

Viljavassa vastuullinen yritystoiminta on osa jokapäiväistä teke-
mistä. Vastuullisuus on tärkeä osa toimintatapaamme ja kiinteä 
osa yhtiön johtamisjärjestelmää. Yhtiö on laatinut toimintaansa 
ohjaamaan Yleiset Toimintavat (Code of Conduct)  sekä Hyvät 
Hallintotavat (Corporate Governance) –ohjeistot. Investointi-
päätöksiä tehdessä arvioidaan taloudellisten laskemien lisäksi 
ympäristövaikutuksia, työturvallisuuteen ja työolosuhteisiin vaikut-
tavia tekijöitä sekä yrityksen kansallista tehtävää poikkeusoloissa.

Viljavan tapa toimia on kokonaisuudessaan hyvin tavoitteellista. 
Yritys-, toimipiste- ja työntekijätasolla asetetaan selkeät mitattavat 
tavoitteet, arvioidaan säännöllisten tavoitteiden toteutumista ja 
tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet tavoitteiden saavutta-
miseksi. Tämä toimintamalli on käytössä myös vastuullisuus-
osa-alueella. 

Yhteiskuntavastuun tavoitteiksi on asetettu: 
1. motivoitunut henkilöstö 
2. tyytyväinen asiakas 
3. ympäristövaikutusten pienentäminen 
4. jatkuvuuden varmistava taloudellinen tulos

Viljava teki vuonna 2016 sidosryhmille yhteiskunta-
vastuu kyselyn. Tulosten pohjalta Viljava on tehnyt 
toimenpiteitä niillä osa-alueilla, jotka nousivat merki-
tyksensä kannalta tärkeiksi ja joissa sidosryhmien  
mukaan on eniten parannettavaa.

1. Viljavan strateginen tehtävä on osaltaan varmistaa 
ruokaketjun toiminta poikkeusoloissa
•  2018 laajennettiin Loviisan satama-
   terminaalin varastointi- ja käsittely-
   kapasiteettia

2. Asiakkaiden tuotteiden tuoteturvallisuus ja jäljitettä-
vyys 
•  2019 alussa otettiin käyttöön uusi rapor- 
   tointijärjestelmä asiakkaille

3. Henkilöstön osaaminen ja osaamisen kehittäminen  
•  2018 tehtiin henkilöstölle osaamiskartoitus
•  2018 koko henkilöstön Deeplead-koulutus

4. Ympäristöstä huolehtiminen – CO2-päästöt ja 
      energiatehokkuus

•  2018 oman bioenergiatuotannon osuus 
   43 % koko energiakulutuksesta 

Sidosryhmäkeskustelu 2016

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Yhteis- 
kunnallinen 
vastuu

Tuotteen 
jäljitettävyys

Henkilöstön 
osaaminen

Ympäristö 
(CO2-päästöt)

 Merkitys  Onnistuminen  Kuilu
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Ilmastonmuutos tuo haasteita 
viljalogistiikkaan 
Ilmastonmuutos yhdessä väestön kasvun ja elintason 
nousun myötä vaikuttaa meidän kaikkien elämään. 
Maapallon väestön ruokkimiseen tarvitaan maata, vettä, 
ravinteita sekä teknologiaa eli satoisia eri kasvuolo-
suhteisiin sopivia lajikkeita, koneita ja laitteita sekä 
ennen kaikkea entistä parempaa osaamista yhdistää eri 
ruoantuotantoon vaikuttavat tekijät optimaalisella tavalla. 

Suurin viljelysmaan lisäyspotentiaali on Brasiliassa sekä 
Venäjällä. Suurin osa maapallon ruoasta tuotetaan nykyi-
sin keinokastelulla. Ilmastonmuutos vaikuttaa voimak-
kaimmin erityisesti näihin ruoantuotannon kannalta kes-
keisiin alueisiin. Ravinteiden kierrätys ruokaketjussa on 
vielä tällä hetkellä hyvin tehotonta. Kasvinjalostuksen 
teknologia kehittyy jatkuvasti ja uuden sukupolven 
lajikkeita saadaan viljelyyn. Eri tuotannontekijöiden 
käytön optimointi kestävällä tavalla on avainasemassa. 
Vanhat opit ja toimintamallit eivät välttämättä toimi 
tulevaisuudessa.

Suomessa viimeiset kasvukaudet ovat olleet hyvin 
ääreviä. Jonain vuonna sadetta on saatu liikaa ja viime 
kesä oli ennätyskuiva. Koko Itämeren alue kärsi hyvin 
poikkeuksellisesta kuivuudesta. Niin sanotut normaalit
tai keskimääräiset vuodet ovat olleet harvassa. Viljan 
tuotannon, varastoinnin ja logistiikan merkitys kasvaa 
voimakkaiden vaihteluiden myötä. 

Viljan tuotannon kasvu ja väestön kasvu tapahtuvat aivan
eri puolilla maailmaa. Viljan pitää liikkua tehokkaasti 
maalla ja merellä. Viljan satamaterminaalien merkitys 
kasvaa entisestään. Hyvät maantie- ja rautatieyhteydet 
yhdessä kattavan viljavarastoverkoston kanssa ovat 
avainasemassa syöttämään viljasatamia. Suomen 
satamaterminaaleilla on kasvava merkitys sekä koti-
maassa että kansainvälisillä markkinoilla.    



Osaamiskartoituksen tulosten perusteella yhteiseksi koko yritystä 
koskevaksi osaamisen kehittämisen tavoitteeksi nostettiin vuonna 
2018 työturvallisuusosaamisen parantaminen. Toimenpiteenä oli 
jokaista varastoa ja työntekijää koskeva turvallisuuskävely. 

Talvella ja keväällä 2018 kaikki viljavalaiset osallistuivat Deeplead-
valmennukseen, jossa henkilöstö osallistettiin mukaan mm. yri-
tyksen arvojen ja työyhteisösääntöjen luomiseen ja niihin sitou-
tumiseen. Valmennusta jatketaan vuonna 2019 niin esimiesten ja 
avainhenkilöiden valmennuksella kuin koko henkilöstönkin osalta. 

Viljavassa on säännöllisesti toteutettu työhyvinvointitutkimus 
yhteistyössä eläkevakuutusyhtiön kanssa. Viimeisin niistä tehtiin 
marraskuussa 2018 ja sen vastausprosentti oli erinomainen 98,3. 
Tutkimuksen tulosten perusteella henkilöstön työvire on hyvällä 
tasolla. 

 

Yhtiön johtamisjärjestelmässä todetaan: ”Päivittäisessä työssä toimimme Viljavassa avoimesti ja reilusti yhteisten tavoittei-
demme hyväksi yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Tunnistamme eturistiriitatilanteet ja osaamme toimia niiden välttämi-
seksi. Käsittelemme tietoa hallitusti. Teemme yhdessä työpaikastamme turvallisen, tasa-arvoisen ja kannustavan. Kunnioi-
tamme ja arvostamme toisiamme. Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön ja sitoudumme sen jatkuvaan kehit-
tämiseen. Emme salli syrjintää tai häirintää ja tarjoamme henkilöstölle koulutus- ja kehitys- mahdollisuuksia, jotka tukevat 
työntekijöiden nykyisiä tai tulevia tehtäviään.” 

1. mittari: Sairauspoissaolot
Viljavan sairauspoissaolot ovat olleet pari edellistä vuotta erit-
täin vähäisiä, mutta siitä huolimatta yritys asetti tavoitteeksi 
vuodelle 2018 sairauspoissaolojen vähentämisen edelleen 5 %:lla. 
Lyhyet poissaolot pysyivät varsin hyvällä tasolla, mutta koko-
naistavoitteeseen ei kuitenkaan päästy muutaman pidemmän 
sairauspoissaolon takia.

2. mittari: Työtapaturmat
Työturvallisuus on jokapäiväinen painopiste ja jatkuva tavoite 
on, että “yksikin tapaturma on liikaa”. Tähän pyritään työkult-
tuuria ja toimintatapoja kehittämällä ja vuonna 2018 työturval-
lisuusosaamisen parantaminen oli osaamisen kehittämisen pai-
nopistealueena. Työtapaturmia tapahtui kuitenkin vuoden aika-
na kolme.Tapahtuneet tapaturmat on käsitelty yrityksessä ja nii-
den pohjalta on ryhdytty kehittämään toimintatapoja vastaavien 
tapaturmien estämiseksi.

Työtapaturmat 2016–2018
2018 2017 2016

Työtapaturmia (kpl) 3 0 2

Työtapaturmatajuus / 1 000 000 työtuntia 18,9 0 15,8

Sairauspoissaolot 2016–2018
2018 2017 2016

1-3 päivän sairauspoissaolot (kpl) 46 38 50

4-7 päivän sairauspoissaolot (kpl) 12 8 9

yli 7 päivän sairauspoissaolot (kpl) 7 6 6

Sairauspoissaolopäiviä 408 297 276

Sairauspoissaoloprosentti 2,6 % 1,9 % 1,5 %
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Asiakasta kuunnellen
Asiakkaat kokevat Viljavan aktiivisesti toimintaansa kehittä-
vänä ja innovatiivisia ratkaisuja käyttöön ottavana toimijana. 
Asiakkaat arvostavat erityisesti Viljavan henkilöstön palvelu-
asennetta, asiantuntemusta ja ratkaisukeskeisyyttä.

Asiakastyytyväisyys nousi kolmantena vuotena peräkkäin. Vil-
java on tehnyt määrätietoista työtä kehittääkseen toimintaansa 
vastaamaan asiakkaiden odotuksia ja tarpeita. 

Asiakaspalvelua parannetaan joustavilla palveluajoilla ja digi-
taalisia palveluja kehittämällä. Puolella varastoista on mahdol-
lisuus 24/7 autolastaukseen. Laivoja lastataan ja junavaunuja 
puretaan tarvittaessa yötä päivää.

Tehokas laivalastaus sekä joustavasti ja monipuolisesti käytet-
tävä varastotila satamissa tuo asiakkaille kustannussäästöjä ja 
muita hyötyjä. Loviisaan terminaaliin rakennettiin kesällä neljäs 
tasavarasto. Varastointikapasiteetti on kaksinkertaistettu 
parissa vuodessa. Samanaikaisesti Loviisassa viljan auto- ja juna-
vastaanottoa on tehostettua merkittävästi. 

Kokemäen kasviproteiinituotteiden valmistuslinjaan rakennet-
tiin uusi kuorintalinja. Kuorintalinjan ansioista tuotesaanto on 
korkeampi ja tuotteiden laatu paranee entisestään.   Tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen viljan toimitusketjussa 

Asiakkailta kysyttiin, onko tehokkuutta ja tuottavuutta mahdollista parantaa viljan toimitusketjussa 
sekä toimenpiteitä em. tavoitteiden saavuttamiseksi? Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että on 
mahdollista parantaa. Keinoista ja toimenpiteistä oli näkemyseroja vastaajaryhmien välillä. 
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Onko tehokkuutta ja tuottavuutta mahdollista parantaa viljan 
toimitusketjussa (kauppa, kuljetus, varastointi ja teollisuus)?

0                    50                 100 %

2018

ei (6)

en osaa sanoa (26)

kyllä (43)

8,0

34,7

57,3



3. mittari: Asiakastyytyväisyys (NPS)
Viljava mittaa vuosittain asiakastyytyväisyyttä Innolink Oy:n 
kehittämällä Net Promotion Scorella (NPS). Siinä verrataan 
Innolinkin laskentakaavalla niiden asiakkaiden määrää, jotka 
ovat valmiita suosittelemaan Viljavaa kollegoilleen niihin asi-
akkaisiin, jotka suhtautuvat yrityksen palveluihin kriittisesti. 
Tavoitteeksi asetettu NPS 36 saavutettiin. Pidemmän tähtäi-
men tavoite on nostaa NPS tasolle 41 vuoteen 2022 mennessä.

Yhtiö panostaa toiminnan laatuun. Kattavalla varastoitavien 
tuotteiden laadunvarmistusohjelmalla sekä nykyaikaisilla ana-
lyysimenetelmillä varmistetaan asiakkaiden tuotteiden tekni-
sen ja hygieenisen laadun säilyminen varastoinnin aikana. 
Yrityksen omavalvontaohjelman mukaisesti varastoilla otetaan 
useita kertoja vuodessa salmonellanäytteet. Analyysitulokset 
ovat olleet puhtaita.

Asiakastyytyväisyysmittari
Tulos  
2018

Tulos  
2017

Tulos  
2016

Net Promotion Score  
(NPS)

39 33 28

CO2-päästöt tonnia
2018 2017 2016

Sähkö 3033 3061 3014

Kaasu ja muu fossiilinen energia 233 556 468

Yhteensä 3265 3617 3482

CO2-päästöt viljatonnia kohden
2018 2017 2016

Viljan käsittely Mt 1,56 1,62 1,81

CO2-tn/Mt viljankäsittelyä 2093 2233 1924

Ympäristöstä huolehtien
Viljavan ympäristövastuun keskiössä ovat resurssien tehokas 
käyttö, toiminnan tuottamien sivuvirtojen hyödyntäminen ja 
niiden myötä ilmastopäästöjen vähentäminen. Energia- ja ma-
teriaalitehokkuus ovat tärkeällä sijalla yhtiön toiminnassa. 
Viljavan käyttämä tärkein energiamuoto on sähkö. Kaikki vil-
jan käsittelykoneet sekä tuotannon prosessikoneet käyvät säh-
köllä. Käytetyn sähkön määrä on verrannollinen käsitellyn vil-
jan määrään. Kokemäellä proteiini- ja kauratuotteiden tuotan-
tovolyymit olivat edellisiä vuosia suuremmat, mikä lisäsi jon-
kin verran sähkön kulutusta. 

Maakaasua ei vuonna 2018 käytetty käytännössä lainkaan 
viljan kuivauksessa. Hiilidioksidipäästöt viljatonnia kohden 
olivat pienemmät. 
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CO2-päästöjen vähentäminen 
Tulos 2018 Tulos 2017 Tulos 2016

Vähentää kokonais-CO2-päästöjä -10 % -5 % -25 %

Vähentää CO2-päästöjä per viljan 
käsittelytonni

-6 % -5 % -4 %

Sivuvirtojen hyödyntäminen
Tulos 2018 Tulos 2017 Tulos 2016

Viljapölyn hyötykäyttö 100 % 100 % 100 %

Viljapölyn käyttö omassa  
energiatuotannossa

70 % 66 % 32 %

4. mittari: Energian käytön CO2 -päästöt
Viljavan tavoitteena on vähentää vuosittain CO2 –päästöjä 5 %. 
Vuosi sitten kokonaispäästöt kasvoivat. Vuodelle 2018 asetettiin 
kokonaisvähennystavoitteeksi 9 % ja viljan käsittelytonnia 
kohti 18 %. Kokonaisvähennystavoite saavutettiin, mutta vilja-
tonnia kohden jäätiin tavoitteesta selvästi. Positiivista kuitenkin 
kokonaisuuden kannalta on, että ympäristövaikutuksia saadaan 
pienennettyä.  

Viljavassa käytetään mahdollisimman vähän uusiutumatonta 
energiaa ja hyödynnetään enenevissä määrin viljan kuivatuk-
sessa ja lämmöntuotannossa oman toiminnan sivujakeita; 
viljapölyä ja kaurankuorta sekä lisäksi otetaan vastaan 
markkinakelvotonta viljaa energiatuotantoon. 

Kokemäellä aloitettiin lämpölaitoksen uusiminen keväällä 
2018. Ensimmäisessä vaiheessa uusittiin lisälämmöntuotantoon 
käytettävä kevyen polttoöljyn kattila sekä lämpimän veden 
ohjausjärjestelmä. Toisessa vaiheessa seuraavina vuosina 
uusitaan pölyä ja kauran kuorta käyttävät bioenergiakattilat. 
Korialla tehtiin toimenpiteitä, joilla nostettiin kuivurien 
kuivauslämpötiloja.

Suurimmat seuraavien vaiheiden hiilidioksidipäästöjen vähen-
nykset Viljavassa saadaan aikaan, kun Suomessa siirrytään 
sähköntuotannossa kivihiilestä uusiutuvaan energiaan ja 
ydinsähköön. 

5. mittari: Resurssitehokkuus – sivuvirtojen 
hyödyntäminen 
Viljava pyrkii hyödyntämään viljan käsittelyssä syntyvän pölyn 
omassa energiatuotannossaan. Lisäksi käytetään kaurankuorta 
sekä elintarvike- ja rehukäyttöön soveltumatonta viljaa eli 
energiaviljaa. Näiltä osin omaa viljan pölyä myytiin muilta 
varastoilta energiatuotantoon paikallisille lämpölaitoksille.  
Bioenergian käyttö Viljavassa on kaksinkertaistunut parissa 
vuodessa. Viljavan pidemmän tähtäimen tavoitteena on hyö-
dyntää viljan käsittelyn sivuvirrat mahdollisimman kattavasti 
omassa energiatuotannossaan. 

Jatkuvuuden varmistava  
taloudellinen tulos
Viljavan toiminnan punaisena lankana on toiminnan jatku-
vuuden varmistaminen. Tuloksentekokyky pyritään pitämään 
hyvänä ja tase vakaana. Tavoitteena on hyvä tuotto kaikille 
sidosryhmille. Hyvä yhteistyö asiakkaiden kanssa, osaava ja 
motivoitunut henkilöstö sekä tehokkaat koneet ja laitteet ovat 
toiminnan jatkuvuuden ydin. Lisäksi Viljavan edellytetään 
kehittävän valmiuksia osaltaan turvata kotimaisen ruokaketjun 
toiminta poikkeusoloissa. Yritys on sopeuttanut kustannus-
rakennettaan liiketoiminnan laajuuteen sekä tehnyt investoin-
teja parantaakseen asiakaspalvelua ja tehostaakseen toimin-
taansa sekä kehittääkseen valmiuksia vastata kansalliseen 
tehtäväänsä poikkeusoloissa.

Case: Kokemäen 
kasviproteiini
Viljava aloitti ensimmäiset koeajot 
härkäpapuproteiinikonsentraatin 
valmistamiseksi keväällä 2017. 
Tavoitteena oli saavuttaa yli 60 % 
proteiinipitoisuus hyvällä saannolla. 
Koeajot tuottivat asetetut tavoitteet 
ja päätökset kasviproteiinituotteiden 
valmistamiseen ja prosessointilinjan 
kehittämiseksi tehtiin. 

Ensimmäisten toimintakuukausien 
kokemusten perusteella pullon-
kaulaksi nousi härkäpavun ja herneen 
kuorinta. Härkäpavussa kuoren 
osuus on vajaat 15 %. Tuotesaannon 
ja lopputuotteen laadun kannalta 
kuorinnan onnistumisen merkitys on 
suuri. Kuorinnassa ei taloudellisen 
tuloksen kannalta saa hukata ydintä, 
samalla on pidettävä lopputuotteen 
laatu hyvänä. Kuorinta on tasapai-
noilua näiden kahden tekijän välillä. 
Viljava rakensi keväällä 2018 uuden 
kuorintalinjan. Urakoitsijana toimi 
Jakaja Oy Raumalta.    
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6. mittari: Omavaraisuusaste ja käyttökate
Strategian toteutuksessa liiketoiminnan kasvua haetaan yhdessä 
asiakkaiden kanssa. 

Viljavan osaava henkilöstö ja ketterä organisaatiorakenne 
luovat edellytykset tehokkaalle toiminnalle. Operatiiviset 
kustannukset suhteutetaan liikevaihdon muutoksiin. Investoinnit 
on kohdistettu parantamaan asiakaspalvelua ja samalla on 
parannettu kilpailukykyä tehostamalla toimintaa. 

Vieraan pääoman osuus on kasvanut laajan investointiohjel-
man toteutuksen myötä vuosina 2016 ja 2017. Vuonna 2018 
investoinnit olivat selvästi pienemmät eikä vieraan pääoman 
osuus kasvanut. Pidemmän tähtäimen tavoite on keventää 
tasetta.

7. mittari: Tuottavuus 
Toiminnan jatkuvuus edellyttää resurssien tehokasta käyttöä. 
Yhtiön toiminnan tehokkuuden mittarina käytetään viljan 
käsittelyvolyymejä henkilötyötuntia (HTT) kohden. Toiminta-
prosesseja kehitetään sekä tehdään laivojen lastausta ja purkua 
tehostavia investointeja. Näillä toimenpiteillä pyritään vastaa-
maan asiakasodotuksiin, varmistamaan Viljavan kykyä toimia 
huoltovarmuuden kannalta kriittisissä tilanteissa ja parantamaan 
tuottavuutta. Syksyn 2018 kuivuuden takia pieneksi jäänyt vilja-
sato näkyy Viljavan käsittelyvolyymeissa ja tuottavuustavoitetta 
21 tonnia/HTT ei aivan saavutettu. Pidemmän tähtäimen tavoite 
on 23 tonnia/HTT. 

Oma pääoma %

OPO %

80 %
79 %
78 %
77 %
76 %
75 %
74 %
73 %
72 %
71 %

 2016 2017 2018
 79 % 74 % 75 %

Suomen Viljava Oy verojalanjälki 1 000 eur
2018 2017 2016

Tilikaudelta maksettavat välittömät verot, k€ 2 135 2 133 2 333

 tuloverot 671 695 719

 työnantajamaksut 967 962 1 139

 kiinteistöverot 497 476 475

Tilikaudelta tilitettävät verot, k€ 2 973 2 304 3 071

 palkkaverot 1 007 1 043 1 271

 energiaverot 338 367 351

 arvonlisäverot, myynnit 3 641 3 538 3 835

 arvonlisäverot, hankinnat -2 013 -2 644 -2 386

Valmiste ym. verot eivät ole mukana laskelmassa

Verojalanjälki
Yritys ottaa liiketoimintaratkaisuissaan verovaikutukset 
huomioon, mutta ei harjoita aggressiivista verosuunnittelua. 
Veroratkaisuja tehdään tarkoituksenmukaisuusperiaatteen, 
ei verojen minimointitavoitteen ohjaamina. Yritys maksaa 
veronsa Suomeen.

Tuottavuus

 2016 2017 2018 Tavoite 2022

 17,6 20,2 20,4 23,0
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Tonnia viljan käsittelyä / henkilötyötunti

42 %

41 %
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38 %

37 %
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35 %

34 %

33 %  2016 2017 2018 
 36 % 41 % 40 % Käyttökate

Käyttökate %
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Arvot
Koko henkilöstö osallistui keskusteluun Viljavan arvoista. 
Pohdittiin yhteisesti, mitkä asiat ovat meille viljavalaisille 
olennaisimmat asiat tehdessämme yhdessä päivittäistä työtä. 

Tärkeintä meille kaikille on tyytyväinen asiakas. Me koemme, 
että asiakas on meille enemmän kuin tavanomainen asiakas. 
Asiakas on meille kumppani. 

Kehitämme yhdessä asiakkaiden kanssa toimintaamme.   
Hyvä kehitystä tukeva työilmapiiri syntyy toinen toisiamme 
kannustaen. Keskittyminen jokaisessa työvaiheessa tuottaa  
hyvän lopputuloksen.
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> sivuvirtojen  

hyödyntäminen

Viljava toimii vastuullisesti joka päivä

Viljavan arvot:
•  Kehitämme 
•  Kannustamme 
•  Keskitymme   
• Kumppanina
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