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100 vuotta viljan käsittelyä ja varastointia 
Suomen Viljavan juuret ulottuvat Suomen itsenäisyyden  
alkuun. Vuonna 1918 perustettiin Valtion Viljakonttori  
turvaamaan juuri itsenäistyneen Suomen omaa vilja
tuotannon jakelusäännöstöä ja varastointia. Yritys  
on ollut koko itsenäisyyden ajan tärkeänä toimijana  
turvaamassa osaltaan itsenäisen Suomen ruokahuoltoa.  
Vuonna 1940 lentopommi osui Seinäjoen siilostoon. 
Erään alasammutun vihollislentäjän taskusta löytyi kartta,  
johon Seinäjoen varasto oli merkitty yhdeksi kohteeksi. 

Sadan vuoden aikana on rakennettu laaja viljavarasto
verkosto, joka kattaa ns. ViljaSuomen. Samaan aikaan 
on kehittynyt valtava osaaminen viljan varastoinnista ja 
käsittelystä. Viljavalaiset ovat ylpeitä yrityksen juurista. 
Samalla, kun panostetaan uuteen teknologiaan ja  
hyödynnetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, 
varmistetaan kokemuksen ja osaamisen siirtyminen  
yrityksen sisällä. 

100 vuotta viljan käsittelyä ja varas tointia:  
sillä perustalla on hyvä jatkaa. 
 
 



Viljava lyhyesti
Suomen Viljava Oy on Suomen suurin viljan ja agri-bulk- 
raaka-aineiden käsittelyyn ja varastointiin erikoistunut yritys. 
Se tarjoaa varastointi- ja käsittelypalveluja sekä kotimaassa  
että vienti-, tuonti- ja transito-kaupassa toimiville yrityksille.  
Satamavarastoissa varastoidaan puolet ja käsitellään noin  
80 % Viljavan volyymeista. Sisämaan varastot palvelevat koti-
maan teollisuutta sekä toimivat ensisijaisina varastoina huolto-
varmuusviljalle.

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. 
Viljavalla on Korian, Kouvolan, Kokemäen ja Perniön varasto-
jen yhteydessä käytössä suuritehoiset viljakuivurit. Viljavan  
taso- ja siilovarastot soveltuvat hyvin myös monien kappale-  
ja irtotuotteiden varastointiin.

Suomen valtion omistamalla Viljavalla on kansallinen velvoite  
ja erityinen tehtävä osaltaan turvata kotimaisen elintarvike-
ketjun toiminta poikkeusoloissa. Suomen Viljava Oy perus-
tettiin vuonna 2002. 
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Avainluvut 2017
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Merkittäviä saavutuksia
• Asiakkaiden tyytyväisyys Viljavan toimintaan parani selkeästi 

• Asiakaspalvelu ja kilpailukyky vahvistuivat laajan investointiohjelman  
ja toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisen avulla 

• Ketteryys kasvoi organisaatiorakenteen ja osaamisen kehittämisen myötä

• Taseen käyttö tehostui. Käyttöpääoma pieneni selvästi ja tuottamattomasta  
kiinteästä omaisuudesta luovuttiin

• CO2-päästöt vähenivät Korian viljan kuivauksessa viidennekseen  
ja laitos tuottaa merkittävää positiivista operatiivista kassavirtaa

Rauman uudella lastaimella  
100 hehtaarin kaurat laivaan tunnissa
Lastaus Raumalla kasvoi yli puolet aiempaa tehokkaam
maksi, kun uuden laivalastaimen avulla 100 hehtaarin  
kaurat siirtyvät laivaan tunnissa. Lastaimen teho on huikeat 
500 tonnia kauraa tunnissa. Rauman varaston kautta kulkee  
noin puolet Suomen kauranviennistä. Raumalla käsitellään 
myös muita viljoja. 

Suuremmatkin laivat pääsevät nyt sujuvasti Rauman  
satamaan, kun laivaväylän syventäminen 12 metriin  
valmistui vuoden lopussa. Uusi lastain mahdollistaa  
Handyluokan laivojen (25 000–35 000 tonnia) tehokkaan 
lastaamisen. Asiakkaille lastauksen tehostuminen tuo  
merkittäviä kustannussäästöjä. Viljan vienti sekä vilja
tuotteina että viljana on tärkeää suomalaisen viljaketjun  
tulevaisuudelle. Tehokkaat satamatoiminnot luovat pohjan 
kannattavalla vientitoiminnalle. 



Toimitusjohtajan katsaus 
Asiakkaat ovat aiempaa tyytyväisempiä Viljavan toimintaan. Etenkin henkilöstömme päivittäinen asiakaspalvelutyö 
on saanut paljon kiitosta. Logistiikkamaailmassa alati muuttuvissa tilanteissa molemminpuolinen joustava yhteistyö 
on avain hyvään lopputulokseen. 

Vuoden 2017 aikana saimme valmiiksi Viljavan 15-vuotisen historian suurimmat investoinnit, joilla vastataan  
asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Asiakkaamme ovat odottaneet meiltä etenkin satamatoimintojen kehittämistä.  
Laivojen koko kasvaa, kun viljoja viedään yhä enemmän Pohjois-Afrikkaan ja Kaukoitään. Satamavarastoissa  
tarvitaankin tehokkaampaa laivalastauslaitteistoa sekä lisää joustavaa ja monipuolista varastotilaa.  
Nämä investoinnit kehittävät samalla valmiuksiamme toimia kansallisissa poikkeusoloissa. 

Maatilojen koon kasvaessa viljan kuivauspalveluiden käyttö kasvaa. Kuivauspalveluihin on tehty merkittäviä  
investointeja sekä Korialla että Kokemäellä. Korian pölylämpölaitos palvelee sadonkorjuu aikana viljan kuivausta ja 
muun ajan vuodesta lämpöä toimitetaan paikalliseen kaukolämpöverkkoon.

Panostamme määrätietoisesti nykyistä infrastruktuuria hyödyntävän liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. 
Olemme mukana bioenergian tuotannon ja käytön kasvussa. Omasta kokonaisenergiakulutuksesta 40 % tuotetaan 
omissa laitoksissa viljanpölyllä ja kauran kuorella. Bioenergian ja muiden kiertotaloustuotteiden varastointiin ja  
käsittelyyn Viljavan laaja varastoverkosto sopii hyvin. Esimerkiksi puupellettiä varastoidaan useilla varastoilla sekä  
tasovarastoissa että siiloissa. Alihankintatuotanto kehittyy myönteisesti. Palveluviennissä otimme ensiaskeleita.  
Vaikka vienti kokonaisuuden kannalta on vielä hyvin pientä, sen potentiaali on merkittävä.

Kehitämme jatkuvasti henkilöstömme osaamista. Keväällä 2017 teimme perehdytysvideot viljanäytteenotosta sekä 
eri vilja-analyysien tekemisestä. Ennen sadonkorjuuta kaikki varastoilla työskentelevät henkilöt suorittivat analyysi-
kokeen. Vastaanotettavan viljan laadun varmistus on tärkeä perustoimenpide, jolla erilaatuiset viljat ohjataan omiin 
varastosiiloihinsa. Henkilöstön perehdyttäminen ja osaamisen kehittäminen uusien tuotteiden käsittelyn ja varastoinin 
erityisvaatimuksiin on tärkeää. 

Haluamme panostaa kasvuun lisäämällä markkinaosuuttamme viljan vienti- ja tuontilaivauksissa sekä bioenergia-
tuotteiden varastoinnissa ja käsittelyssä. Lisäksi vastaamme kasviproteiinipohjaisten elin tarvikkeiden kysynnän  
kasvuun panostamalla härkäpapu- ja herneproteiinituotteiden valmistukseen.  

Yhdessä asiakkaidemme kanssa Viljava vie eteenpäin siirtymistä digitaaliseen paperittomaan viljan toimitusketjuun. 

Kiitos luottamuksestanne vuonna 2017, jatketaan menestyksekästä yhteistyötä tänäkin vuonna.  
Lämmin kiitos jokaiselle viljavalaiselle. 

Pasi Lähdetie
Toimitusjohtaja
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Liiketoimintakatsaus
Vuonna 2017 liikevoitto parani edellisvuodesta 10 % (0,4 M€) 
4,4 miljoonaan euroon. Samanaikaisesti liikevaihto aleni  
17,5 miljoonasta 16,7 miljoonaan euroon. Vuonna 2016  
aloitetut rakenteelliset muutokset, toimintaprosessien kehittä-
minen, motivoitunut ja osaava henkilöstö sekä tehokkuutta  
parantavat investoinnit ovat tulosparannuksen takana.

Lähtökohdat vuodelle 2017 olivat hyvin haasteelliset. Viljan 
varmuusvarastoja vähennettiin merkittävästi valtioneuvoston  
päätöksen pohjalta vuosien 2015 ja 2016 aikana. Varmuus-
varastoidun viljavolyymin vähenemisen vaikutukset Viljavan 
liikevaihtoon ovat vuositasolla lähes 2 miljoonaa euroa  
(yli 10 % liikevaihdosta). 

Liikevaihdon laskuun valmistauduttiin muuttamalla  
organisaatiorakennetta entistä ketterämmäksi vuonna 2016. 
Lisäksi luovuttiin kannattamattomasta kiinteästä pääomasta 
sekä tehostettiin käyttöpääoman hallintaa. 

Vaikeiden sadonkorjuuolosuhteiden takia keskimääräistä  
selvästi pienemmäksi jäänyt kotimaan viljasato vaikutti volyy-
meihin ja liikevaihtoon loppuvuonna. Kokonaisuutena viljan  
käsittely- ja varastointivolyymit jäivät edellisvuosia ja budje-
toitua pienemmiksi. 

Liikevaihdon kehitys oli muissa liiketoiminnoissa myönteistä. 
Kaukolämmön myynti Korian toimipisteessä kehittyi suunni-
tellusti. Korian uusi viljanpölyä sekä markkinakelvotonta  
viljaa käyttävä lämpölaitos on toiminut odotusten mukaisesti. 
CO2-päästöt ovat vähentyneet Korian viljan kuivauksessa  
viidennekseen. 
Puupelletin varastointi on kasvanut suotuisasti. Pellettiä varas-
toidaan tasovarastoissa ja siiloissa viidellä paikkakunnalla.  
Varastointipalveluiden myynti biotaloustuotteille on muuten-
kin kasvussa. Alihankintavalmistus on myös edennyt myöntei-
sesti. Volyymit ovat nousussa ja tehdyt kehittämistoimenpiteet 
luovat edellytyksiä kasvulle. 

Vuoden 2017 investoinnit olivat lähes 7 miljoonaa euroa, mikä 
on Viljavan historian suurin vuosittainen investointimäärä.  
Tehdyillä investoinneilla vastataan asiakkaiden odotuksiin ja 
markkinoiden muutoksiin sekä kehitetään valmiuksia kansal-
listen poikkeustilanteiden varalle. 

• Loviisassa varastointikapasiteetin lisääminen mahdollistaa  
isojen Handy-luokan laivojen sujuvan lastauksen. 

• Raumalla Viljavan uusi laivalastain yli kaksinkertaistaa  
laivalastuskapasiteetin. 

• Kokemäelle siirrettiin Seinäjoelta alikäytössä ollut viljan-
kuivuri ja ns. siemensiiloston autovastaanottoa ja  
-lastausta tehostettiin. Kokemäelle rakennettiin myös  
tehokas suursäkitysasema alihankintatuotteille. 

• Näiden suurimpien investointien lisäksi tehtiin useita  
pienempiä asiakaspalvelua parantavia investointeja. 

Toiminnan tunnusluvut 2015–17
2017 2016 2015

Toimipisteet (kpl) 19 20 22

Varastointikapasiteetti (kt) 1410 1370 1400

Alin varasto (kt) 471 613 639

Keskivarasto (kt) 623 742 782

Korkein varasto (kt) 782 824 878

Viljan käsittely (kt) 1610 1810 2309

Investoinnit milj. € 6,7 4,2 2,9

Asiakastyytyväisyys (NPS) 33 28 35 Suomen Viljava Oy | VUOSIKERTOMUS 2017 8

Loviisan tasovarastot



Myönteistä kehitystä
Kokonaisuutena vuodelle 2017 asetetut tavoitteet saavutettiin.
Yrityksen pidemmän tähtäimen tavoitteena on pitää yllä hyvä 
kannattavuus sekä kasvaa kotimaisen viljan käsittelyssä ja  
varastoinnissa markkinaosuutta nostamalla. Tavoitteena on 
myös laajentaa nykyistä infrastruktuuria ja osaamista hyödyn-
täen eri bio taloustuotteiden varastointia ja käsittelyä sekä  
lisätä alihankintavalmistusta. 

Tavoitteeksi vuodelle 2017 asetettu asiakkaiden suosittelu-
indeksi (NPS) 32 saavutettiin. NPS vuoden 2017 asiakas-
tyytyväisyyskyselyssä oli 33. 

Asiakaspalvelua parannettiin henkilöstön osaamiseen panosta-
malla, joustavilla palveluajoilla, digitaalisia palveluja kehittä-
mällä sekä investoinneilla. Joka toisella varastolla on mahdolli-
suus 24/7-autolastaukseen. Laivoja lastataan tarvittaessa  
yötä päivää. Tehdyt investoinnit tuovat asiakkaille joustavuutta 
ja mahdollistavat kustannushyötyjä. 

Tavoitteena oli säilyttää yrityksen kannattavuus muutosproses-
sissa. Tavoitteeksi vuodella 2017 asetettiin operatiivisten kustan-
nusten sopeuttaminen liiketoiminnan laajuuteen liikevaihdon 
laskiessa. Käyttökate säilyi vahvana ja liikevoitto kasvoi. 

Viljavan haasteena on työn kausiluonteisuus. Suurin yksittäinen 
työpiikki on sadonkorjuujakso. Sadonkorjuuaikana on käytössä  
ulkopuolista vuokratyövoimaa erityisesti viljan kuivauksessa. 

Lisäksi suurten laivojen lastaukset kolmessa vuorossa vaativat 
omalta henkilöstöltä joustavuutta. Henkilöstö liikkuu jousta-
vasti varastojen välillä työtilanteen mukaan. Tuottavuus kehit-
tyi vuonna 2017 lähes tavoitteen mukaisesti, vaikka kotimaan 
viljasato jäi pieneksi. 

Vuonna 2017 Viljavassa ei ollut yhtään yli kolmen vuorokau-
den sairaslomaa vaativaa työtapaturmaa. Työturvallisuuteen 
panostetaan jatkuvasti. Sairauspoissaolot vähenivät lukumää-
räisesti, mutta prosentuaalisesti ne nousivat lievästi. 

Viljapölyn käyttö omassa energiatuotannossa lähes kaksin-
kertaistui. CO

2-päästöt kokonaisuudessaan kuitenkin kasvoivat.  
Viljan kuivauksessa jouduttiin käyttämään maakaasua ja  
kevyttä polttoöljyä lisälämpönä poikkeuksellisen kostean  
viljan kuivaukseen, mikä kasvatti hiilidioksidipäästöjä.

Taloudelliset tunnusluvut 20152017
2017 2016 2015

Liikevaihto, milj. € 16,7 17,5 19,7

Käyttökate, milj. € 6,9 6,4 6,9

Liikevoitto, milj. € 4,4 4,0 3,6

Liikevoitto % 26 % 23 % 18 %

Omanpääoman tuotto% 19,2 % 17,3 % 12,9 %

Sijoitetun pääoman tuotto% 18,3 % 18,9 % 17,3 %

Omavaraisuusaste % 74,2 % 78,5 % 89,6 %

Liiketoiminnan lukuihin sisältyy kertaluontoisia eriä. Suomen Viljava Oy | VUOSIKERTOMUS 2017 9

Kohti vuotta 2022
1. Tehostetaan satamatoimintoja asiakkaiden odotusten mu

kaisesti
2. Hyödynnetään olemassa olevaa kapasiteettia bioenergia

tuotteiden varastoinnissa
3. Kehitetään kaura ja kasviproteiinituotteiden alihankinta

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

poikkeusoloissa



Näkymät ja riskit vuodelle 2018
Kansainvälisillä viljamarkkinoilla viljaa on runsaasti tarjolla 
ja maailman viljavarastot ovat ennätyskorkealla tasolla. Hinta-
tason ennustetaan pysyvän alhaisena. Kotimaassa syksyn 2017 
heikko viljasato vaikuttaa Viljavan käsittely- ja varastointi-
volyymeihin aina elokuuhun asti. Tuonti on edellisvuosia  
suurempaa, mikä tuo lisävolyymeja satamaterminaaleihin.  

Kotimaisen viljan varastointi- ja käsittelyvolyymien odotetaan 
vuonna 2018 olevan samaa tasoa kuin vuonna 2017, mutta 
merkittävästi sitä edeltäviä vuosia pienemmät. 

Bioenergian käyttö sähkön ja energian tuotannossa lisää  
puupelletin välivarastointitarvetta. Viljava odottaa merkittävää  
volyymikasvua. Kauratuotteet ja kasvipohjainen proteiini  
lisääntyvät kuluttajan ruokavaliossa. Alihankintatuotannolle 
on kasvavaa kysyntää markkinoilla.

Liikevaihdon ja tuloksen vuonna 2018 ennustetaan olevan  
vuoden 2017 tasoa.

Liiketoiminnan suurimpana riskinä on kasvukauden säätilan 
vaikutus viljan määrään ja laatuun. Biopolttoaineiden kulutus 
on riippuvainen lämmityskauden lämpötilasta. 
Poliittinen riski liittyy EU:n maatalouspolitiikkaan sekä  
Itämeren alueen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen. 

Yhtiöllä on mittava ikääntyvä kiinteistömassa, mikä  
sään nöllisestä 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 27.3.2017 alkaen.
Varapuheenjohtaja ja jäsen Pekka Kettunen 27.3.2017 asti.
Jäsen Tanja Viljanen
Jäsen Helena Tammi 
Jäsen Thomas Isaksson 27.3.2017 alkaen.
Jäsen Michael Hornborg 27.3.2017 asti.

Toimitusjohtaja Pasi Lähdetie

Tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd 

Päävastuullinen tilintarkastaja Janne Elo

Hallituksen jäsenille palkkioita maksettiin yhteensä 63 100,00 €.  
Hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 19 300,00 €,  
varapuheenjohtajan 11 100,00 € ja hallituksen muiden jäsenten  
yhteensä 32 700,00 €. 

Vehnän maailmanmarkkinoiden hintakehitys vaikuttaa 
Suomen viljapintaalaan ja kokonaissatoon
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Vehnä Matif Viljasato Viljahehtaarit
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Henkilöstö ja palkitseminen
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin  
62 henkilöä ja tilikauden lopussa 61 henkilöä. Tilikauden  
aikana viisi henkilöä siirtyi eläkkeelle. Uusia viljavalalaisia 
aloitti kuusi. 
 
Henkilöstölle maksettiin maaliskuussa 2017 tulospalkkiota  
yhteensä 127 120,00 € (vuonna 2016 141 130,30 €), josta  
toimitusjohtajalle 9 882,50 € (0 €) ja johtoryhmälle 4 128,00 € 
(8 289,24€). Toimitusjohtajan kokonaispalkka oli vuonna  
2017 204 887,00 € (185 838,80 €) ja johtoryhmän 152 104,41 € 
(179 914,20 €). Johdolla ei ole erillisiä eläke-etuja.

Voitonjakoehdotus
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 9 154 255,08 €, josta  
tilikauden voitto on 3 674 972,54 €. 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: osinkona jaetaan 1,65 euroa 
osakkeelle yhteensä 3 300 000 euroa ja vapaaseen omaan  
pääomaan jätetään 5 854 255,08€. Yhtiön kaikilla kahdella (2) 
miljoonalla osakkeella nimellisarvoltaan yksi (1) euro on  
samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

Henkilöstön tunnusluvut 20152017
2017 2016 2015

Keskimäärin 62 74 94

Palkat ja palkkiot k€ 2963 3 480 4 088

Henkilöstö keskiikä 48,7 49,2 48,2

Työsuhteen keskimääräinen kesto (vuotta) 18,7 19,4 18,0

Miehiä Naisia Yhteensä

Henkilöstö vuoden 2017 lopussa 49 12 61

Hallitus 3 2 5

Kannustinjärjestelmä
Viljavan hallitus on kehittänyt määrätietoisesti yhtiön  
kannustinpalkkiojärjestelmää. Hallitus näkee tärkeänä,  
että yrityksen työntekijöiden tekemistä kannustava palkkio
järjestelmä ohjaa strategian mukaisten tavoitteiden saa
vuttamista. Jokaisella työntekijällä on yritys ja toimipaikka
kohtaisten tavoitteiden lisäksi henkilökohtaisia tavoitteita.  

Kannustinpalkkiojärjestelmä edellyttää henkilöstöltä  
vähintäänkin tavoitteiden mukaista hyvää suoritusta. 
Kannustinpalkkioita määrättäessä otetaan huomioon yhtiön 
yhteiskuntavastuun asettamat vaateet. Palkitseminen  
koskee yhtiön koko henkilöstöä. Kannustinpalkkio vuonna 
2017 on maksimissaan 10 % henkilön vuosipalkasta,  
johtoryhmän jäsenillä 20 %.

Suomen Viljava Oy | VUOSIKERTOMUS 2017 11

Olemme yhdessä jyvällä
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Vastuullisesti joka päivä

Vastuullisuus on kiinteä osa Viljavan jokapäiväistä toimintaa. 
Vastuullisuus korostuu myös yhtiön johtamisjärjestelmässä.  
Investointipäätöksiä tehdessä arvioidaan taloudellisten laskelmien 
lisäksi ympäristövaikutuksia, työturvallisuuteen ja työolosuhteisiin  
vaikuttavia tekijöitä sekä yrityksen kansallista tehtävää poikkeus-
oloissa.

Viljavan tapa toimia on kokonaisuudessaan hyvin tavoitteellinen.  
Yritys-, toimipiste- ja työntekijätasolla asetetaan selkeät mitatta-
vat tavoitteet, arvioidaan säännöllisten tavoitteiden toteutumista 
ja tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Tämä toimintamalli on käytössä myös vastuullisuus-
asioissa. 

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

Viljava teki vuonna 2016 sidosryhmille 
yhteiskuntavastuu kyselyn. Tulosten pohjalta 
Viljava on tehnyt toimenpiteitä niillä osa 
alueilla, jotka nousivat merkityksensä  
kannalta tärkeiksi ja joissa sidosryhmien  
mukaan on eniten parannettavaa.

1. Viljavan strateginen tehtävä on osaltaan 
varmistaa ruokaketjun toiminta poikkeus
oloissa

 • 2017 saatiin valmiiksi mittavat inves
toinnit satama toimintoihin

2. Asiakkaiden varastoitavien tuotteiden  
tuoteturvallisuus ja jäljitettävyys

 • 2017 otettiin käyttöön uudistettu 
toiminnanohjaus järjestelmä

3. Henkilöstön osaaminen ja osaamisen  
kehittäminen 

 • 2017 jatkettiin Deepleadesimieskoulu
tusta ja 2018 Deepleadkoulutus ulotetaan 
koko henkilöstöön

 • 2017 tehtiin koulutus ja perehdytys
videot näytteenotosta ja analyysien teke
misestä ja koko varastohenkilöstö suoritti 
analyysitutkinnon / näyttökokeen

4. Ympäristöstä huolehtiminen – COpäästöt 
ja energia tehokkuus

 • Vuonna 2017 viljapölyn käyttö omassa 
energia tuotannossa kasvoi 92 %

Sidosryhmäkeskustelu 2016

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

Yhteis 
kunnallinen 
vastuu

Tuotteen 
jäljitettävyys

Henkilöstön 
osaaminen

Ympäristö 
(CO2päästöt)

 Merkitys  Onnistuminen  Kuilu



Pohjoismaiden korkein muraali valmistui  
viljasiiloston seinään 
Australialainen taiteilija Guido van Helten maalasi  
alkusyksyllä 2017 pohjoismaiden suurimman 56 metriä  
korkean muraaliteoksen Viljavan Hämeenlinnan siiloston  
seinään. Guido tunnetaan erittäin tarkkana ihmiskasvo
jen ja ihmisten tunteiden sekä tunnelman kuvaajana. 
Maalauksessa äiti napittaa lapsen takkia kiinni ja  
isosisko seuraa tilannetta hieman etäämmältä. 

Taideteoksesta on tullut hyvin tärkeä osa Hämeenlinnan  
kaupungin identiteettiä. Se on kaupunkilaisten yhteinen  
innostuksen ja ylpeyden aihe. Maalaus on symbolina 
uudelle alulle ja tulevaisuudelle. Lapsissa on tulevai
suus ja lapsista pitää välittää.

Teoksen toteutti Upeart ry ja toteuttamisessa olivat  
mukana Hämeenlinnan kaupunki, Australian suur
lähetystö, Visit Finland, Taike, Tikkurila, Suomen  
Viljava, Cramo ja Dripit.fi.
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Motivoiva työ
Viljavassa on tehty suuria muutoksia parin viime vuoden aikana.  
Muutos ja muutoksen läpivienti vaatii koko organisaatiolta 
paljon. Johtamiseen ja esimiestyön kehittämiseen on panostettu.  
Deeplead-esimieskoulutus aloitettiin keväällä 2016 ja syksyllä 
2017 oli neljäs lähikoulutussessio. Vuonna 2018 Deeplead- 
koulutus ulotetaan koko henkilöstöön. 

Osaamisen kehittämiseen panostetaan voimakkaasti. Vuonna  
2017 tehtiin koulutus- ja perehdytysvideot näytteenotosta ja 
analyysien tekemisestä. Ennen sadonkorjuukauden alkua  
varastoilla työskentelevät suorittivat analyysitutkinnon. Alku-
vuodesta 2018 tehdään kaikille viljavalaisille osaamiskartoitus. 

Viljavassa on säännöllisesti toteutettu työhyvinvointitutkimus  
yhteistyössä Eteran kanssa. Viimeisin tehtiin marraskuussa 
2017. Tutkimuksen tulosten perusteella henkilöstön henkinen 
ja fyysinen työkyky on hyvällä tasolla. Eniten kehitettävää on 
viestinnässä. 
 

Yhtiön johtamisjärjestelmässä todetaan: ”Päivittäisessä työssä toimimme Viljavassa avoimesti ja reilusti yhteisten  
tavoitteidemme hyväksi yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Tunnistamme eturistiriitatilanteet ja osaamme toimia niiden 
välttämiseksi. Käsittelemme tietoa hallitusti. Teemme yhdessä työpaikastamme turvallisen, tasaarvoisen ja kannustavan. 
Kunnioitamme ja arvostamme toisiamme. Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön ja sitoudumme sen jatkuvaan 
kehittämiseen. Emme salli syrjintää tai häirintää ja tarjoamme henkilöstölle koulutus ja kehitysmahdollisuuksia,  
jotka tukevat työntekijöiden nykyisiä tai tulevia tehtäviä.”

1. mittari: Hyvä työympäristö
Viljava asetti tavoitteeksi vuodelle 2017 sairauspoissaolojen  
vähentämisen 5 % 1–3 ja 4–7 päivän poissaoloissa. Kokonai-
suutena tavoite saavutettiin. Lyhyet sairauspoissaolot vähe-
nivät 22 % ja 4–7 päivän sairauspoissaolot 11 %. Vuodelle 
2018 asetettiin sama 5 % vähentämistavoite. Sairauspoissaolo-
prosentti nousi muutaman pidemmän sairauspoissaolon takia.

2. mittari: Turvallisesti töissä
Hyvä työturvallisuus on osa jokapäiväistä toiminnan kehittä-
mistä. Uusilla tuotteilla on erilaisia varastointiominaisuuksia. 
Puupelletin varastoinnissa hiilimonoksidipitoisuuden seuranta 
työtiloissa on tärkeää. Jokaisessa puupellettivarastossa on kan-
nettavat hiilimonoksidimittarit. 

Junavaunuja käsiteltiin Loviisassa ja Naantalissa monen  
vuoden jälkeen. Vaunutyön turvallisuuteen kiinnitettiin  
erityistä huomioita ja työohjeet päivitettiin. 

Yksikin tapaturma on liikaa. Tähän tavoitteeseen pyritään  
työkulttuuria ja toimintatapoja kehittämällä. 

Työhyvinvointitutkimus 2016

3,71
Työn tehokkuus

4,04
Työuran pituus

3,91
Yksilön kokemus 
työuran laadusta

3,96
Indeksi

 heikko  kohtalainen  hyvä

Työhyvinvointitutkimus 2017

3,76
Työn tehokkuus

4,13
Työuran pituus

4,03
Yksilön kokemus 
työuran laadusta

4,04
Indeksi

 heikko  kohtalainen  hyvä

Työtapaturmat 2015–2017
2017 2016 2015

Työtapaturmia (kpl) 0 2 4

Työtapaturmatajuus / 1 000 000 työtuntia 0 15,8 22,5

Sairauspoissaolot 2015–2017
2017 2016 2015

13 päivän sairauspoissaolot (kpl) 38 50 120

47 päivän sairauspoissaolot (kpl) 8 9 20

yli 7 päivän sairauspoissaolot (kpl) 6 6 16

Sairauspoissaolopäiviä 297 276 645

Sairauspoissaoloprosentti 1,9 % 1,5 % 3,2 %
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Asiakasta kuunnellen
Asiakaspalvelua pyritään parantamaan joustavilla palvelu-
ajoilla ja digitaalisilla palveluilla. Puolella varastoista on  
mahdollisuus 24/7 -autolastaukseen. Laivoja lastataan 
tarvittaessa yötä päivää.

Asiakkaiden ajanvarausjärjestelmä uudistettiin ja se integroitiin  
Viljavan toiminnanohjausjärjestelmään. Vuoden 2018 aikana 
uudistetaan asiakkaiden extranet-palvelu. Tulevaisuudessa  
tavoitteena on paperiton digitaalinen viljan toimitusketju.  
Kaikilla näillä toimenpiteillä varmistetaan entistä parempi 
tuotteiden jäljitettävyys ja seuranta.

Vuoden 2017 aikana valmistui useita asiakaspalvelua paranta-
via investointeja. Seinäjoen varastolta siirrettiin viljankuivuri  
Kokemäelle ja Kokemäen ns. siemensiilosto otettiin laajem-
paan käyttöön tavoitteena palvella paikallisia viljelijöitä ja  
viljakauppaa entistä paremmin. Loviisan satamavarastoa  
laajennettiin rakentamalla uutta monipuolista varastokapasi-
teettia. Rauman satamavaraston käsittelykapasiteettia kasva-
tettiin investoimalla uuteen nopeampaan laivalastaimeen  
asiakkaiden logistiikkakustannusten pienentämiseksi.  
Kokemäelle valmistui uusi suursäkityslinja alihankinta-
tuotteiden pakkaamiseen.

Aikajänne valmiudessa siirtyä paperittomaan viljan toimitusketjuun
0–1 v. 2–3 v. yli 3 v.

Viljakauppa 37,5 % 59,4 % 3,1 %

Teollisuus 31,6 % 42,1 % 26,3 %

Logistiikka 50,0 % 43,8 % 6,3 %

Viljelijä 33,3 % 33,3 % 33,3 %

Siirtyminen digitaaliseen  
paperittomaan viljan  
toimitusketjuun 
Asiakkailta kysyttiin kuinka tärkeänä  
he pitävät digitaalista paperitonta viljan  
toimitusketjua ja valmiuksia siirtyä siihen. 
Asteikolla 1–5 tärkeys ja valmiudet  
arviotiin tasolle 4,1 eli hyväksi. Aika
jänteeksi siirtyä paperittomaan viljan  
toimitusketjuun asiakkaat arvioivat  
yhdestä kolmeen vuoteen. 
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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  
asiakkaisiin, jotka suhtautuvat yrityksen palveluihin kriittisesti.  
Tavoitteeksi asetettu NPS 32 saavutettiin. Pidemmän tähtäi-
men tavoite on nostaa NPS tasolle 41 vuoteen 2022 mennessä.

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

Asiakastyytyväisyysmittari
Tulos  
2015

Tulos  
2016

Tulos  
2017

Tavoite  
2018

Net Promotion Score  
(NPS)

35 28 33 36

CO2päästöt tonnia
2015 2016 2017

Sähkö 3402 3014 3061

Kaasu ja muu fossiilinen energia 1217 468 556

Yhteensä 4618 3482 3617

CO2päästöt viljatonnia kohden
2015 2016 2017

Viljan käsittely MT 2,31 1,81 1,62

CO2tn/Mt viljankäsittelyä 2000 1924 2233

Ympäristöstä huolehtien
Viljavan ympäristövastuun keskiössä ovat resurssien tehokas 
käyttö, toiminnan tuottamien sivuvirtojen hyödyntäminen ja 
niiden myötä ilmastopäästöjen vähentäminen. Energia- ja  
materiaalitehokkuus ovat tärkeällä sijalla. 

Viljavan käyttämä tärkein energiamuoto on sähkö. Kaikki  
viljan käsittelykoneet käyvät sähköllä. Käytetyn sähkön määrä  
on verrannollinen käsitellyn viljan määrään. Vuonna 2017  
vaikeiden korjuuolosuhteiden takia kuivattavaksi tulleen viljan 
kosteus oli poikkeuksellisen korkea. Tämä lisäsi merkittävästi 
kuivausaikaa ja sen myötä sähkön kulutusta. Kouvolan kuivuri  
käyttää edelleen pelkästään maakaasua. Lisäksi maakaasua 
käytettiin kuivauslämpötilan trimmaamiseen Korialla ja  
kevyttä polttoöljyä Kokemäellä. 
 
Vuonna 2017 viljojen käsittelymäärät olivat vuotta 2016  
pienemmät ja merkittävästi vähäisemmät kuin vuonna 2015. 
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CO2päästöjen vähentäminen 
Tavoite 2016 Tulos 2016 Tavoite 2017 Tulos 2017 Tavoite 2018

Vähentää kokonaisCO2päästöjä 5 % 25 % 5 % 4 % 9 %

Vähentää CO2päästöjä per viljan 
käsittelytonni

5 % 4 % 5 % 16 % 18 %

Sivuvirtojen hyödyntäminen
2015 Tavoite 2016 Tulos 2016 Tavoite 2017 Tulos 2017 Tavoite 2018

Viljapölyn hyötykäyttö 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Viljapölyn käyttö omassa  
energiatuotannossa

21 % 51 % 32 % 54 % 55 % 60 %

4. mittari: Energian käytön CO2 päästöt
Viljavan tavoitteena on vähentää vuosittain CO2 -päästöjä  
5 %, mutta tavoitetta ei saavutettu vaan päinvastoin  
CO-päästöt kasvoivat erityisesti poikkeuksellisen kostean  
viljan kuivauksessa. Vuonna 2018 tavoitteena on vähentää  
kokonaishiilidioksidipäästöjä 9 % ja 18 % viljakäsittelytonnia 
kohden. 
 
Viljan kuivauksessa kulutetaan paljon energiaa. Suurimmat 
viljan kuivausvolyymit ovat Korialla ja Kokemäellä. Näillä  
varastoilla tehdään jatkotoimenpiteitä energian käytön tehos-
tamiseksi ja ilmastovaikutuksen pienentämiseksi. Kokemäellä  
aloitetaan lämpölaitoksen uusiminen keväällä 2018. Ensim-
mäisessä vaiheessa uusitaan lisälämmöntuotantoon käytet-
tävä kevyen polttoöljyn kattila sekä lämpimän veden ohjaus-
järjestelmä. Toisessa vaiheessa seuraavina vuosina uusitaan  
pölyä ja kauran kuorta käyttävät bioenergiakattilat. Korialla  
tehdään toimenpiteitä, joilla nostetaan kuivurien kuivaus-
lämpötiloja.

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

5. mittari: Resurssitehokkuus – sivuvirtojen 
hyödyntäminen 
Viljava pyrkii hyödyntämään viljan käsittelyssä syntyvän pölyn 
omassa energiatuotannossaan. Vuonna 2017 otettiin vastaan 
Korialla lisäksi elintarvike- ja rehukäyttöön soveltumatonta  
viljaa eli energiaviljaa käytettäväksi lämpölaitoksessa. Tältä  
osin omaa viljan pölyä myytiin muilta varastoilta energia-
tuotantoon paikallisille lämpölaitoksille. Bioenergian käyttö  
Viljavassa on kasvanut 145 % vuoteen 2015 verrattuna. Viljavan  
pitkän tähtäimen tavoitteena on hyödyntää viljan käsittelyn  
sivuvirrat mahdollisimman kattavasti omassa energiatuotannossa. 

Jatkuvuuden varmistava  
taloudellinen tulos
Viljavan toiminnan punaisena lankana on jatkuvuuden varmis-
taminen. 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 elintarvikeketjun  
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: Korian lämpölaitos
Ensimmäisenä täytenä toiminta
vuotenaan Korialle rakennettu viljan 
pölyä polttoaineena käyttävä lämpö
laitos ylitti odotukset. Kaatopaikalle 
ei enää toimiteta orgaanista jätettä. 
Viljan kuivauksessa ennen käytetty 
maakaasu on korvattu suurimmalta 
osin viljan käsittelyn sivuvirroilla. 
KSS Energian kaukolämpöverkkoon 
toimitettiin lämpöenergiaa suunnitel
man mukaisesti. Kaukolämpölaitok
sessa poltettiin viljan pölyn lisäksi 
runsaasti elintarvike ja rehukäyttöön  
kelpaamatonta viljaa. Lisäksi laitos 
tuotti positiivista operatiivista kassa
virtaa.
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6. mittari: Omavaraisuusaste ja käyttökate
Strategian toteutuksessa liiketoiminnan kasvua haetaan  
yhdessä asiakkaiden kanssa. Investoinnit on kohdistettu  
parantamaan asiakaspalvelua ja samalla on parannettu  
kilpailukykyä tehostamalla toimintaa. 

Laaja investointiohjelma on lisännyt vierasta pääomaa.  
Samalla on vastaavasti myyty heikosti tuottavaa kiinteää  
omaisuutta sekä tehostettu käyttöpääoman käyttöä ja  
vähennetty tuottamatonta käyttöomaisuutta. 

7. mittari: Tuottavuus 
Toiminnan jatkuvuus edellyttää resurssien tehokasta käyttöä. 
Käsitellyn viljan määrä henkilötyötuntia (HTT) kohden kuvaa 
yhtiön toiminnan tehokkuutta. Toimintaprosesseja kehitetään ja 
investoidaan laivojen lastauksen ja purkamisen tehostamiseen. 

Näillä toimenpiteillä pyritään vastaamaan asiakasodotuksiin,  
varmistamaan Viljavan kykyä toimia huoltovarmuuden kannalta  
kriittisissä tilanteissa ja parannetaan tuottavuutta. Syksyn  
2017 poikkeuksellisen vaikeiden korjuuolojen takia osa vilja-
sadosta jäi korjaamatta, mikä näkyy viljavan käsittely-
volyymeissa ja sen myötä tuottavuus jäi tavoitteesta.

42 %

41 %

40 %

39 %

38 %

37 %

36 %

35 %

34 %

33 %  2015 2016 2017 Tavoite 2022
 36 % 36 % 41 % 41 %Käyttökate %

Käyttökate %OPO %

OPO %

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

 2015 2016 2017 Tavoite 2022
 90 % 79 % 74 % 50 %

Suomen Viljava Oy verojalanjälki 1 000 eur
2017 2016 2015

Tilikaudelta maksettavat välittömät verot, k€ 2 133 2 333 2746

 tuloverot 695 719 1 007

 työnantajamaksut 962 1 139 1 269

 kiinteistöverot 476 475 470

Tilikaudelta tilitettävät verot, k€ 2 304 3 071 4 116

 palkkaverot 1 043 1 271 1 494

 energiaverot 367 351 449

 arvonlisäverot, myynnit 3 538 3 835 4 167

 arvonlisäverot, hankinnat 2 644 2 386 1 994

Valmiste ym. verot eivät ole mukana laskelmassa

Tonnia viljan käsittelyä / henkilötyötunti

 2015 2016 Tavoite 2017 Tavoite
   2017  2022

 17,2 17,6 21,0 20,2 23,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Tonnia viljan  
käsittelyä/ 
henkilötyötunti

Verojalanjälki
Yritys ottaa liiketoimintaratkaisuissaan verovaikutukset  
huomioon, mutta ei harjoita aggressiivista verosuunnittelua.  
Veroratkaisuja tehdään tarkoituksenmukaisuusperiaatteen, 
ei verojen minimointitavoitteen ohjaamina. Yritys maksaa  
veronsa Suomeen. 
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Arvot
Viljavassa pohdittiin koko porukalla, mitkä asiat ovat meille 
viljavalaisille olennaisimmat asiat tehdessämme yhdessä  
päivittäistä työtä. Kävimme keskustelua Viljavan arvoista.

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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Viljava toimii vastuullisesti joka päivä

Viljavan arvot:
•  Kehitämme 
•  Kannustamme 
•  Keskitymme   
• Kumppanina
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