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VAURAUTTA 
VASTUULLISELLA 
OMISTAJUUDELLA 
Valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös julkaistiin 
20.4.2020. Sen mukaisesti ”jokaisen valtionyhtiön perusarvo-
na on oltava yhteiskuntavastuu. Yhtiön tulee ottaa päätöksen-
teossaan taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon myös toi-
minnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset”. 

Valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös ohjaa 
valtion toimintaa osakkeenomistajana ja koskettaa kaikkia 
niitä osakeyhtiöitä, joissa valtio on osakkeenomistaja eli myös 
Suomen Viljavaa.

Tilintarkastusyhteisö Tuokko Oy auditoi Suomen Viljava 
Oy:n toiminnan omistajapoliittisen periaatepäätöksen tavoit-
teita vasten kesällä 2020. Kokonaisuutena periaatepäätös 
Suomen Viljavassa toteutuu hyvin. Auditoinnissa nousi esiin 
erinomaisia kehittämisosa-alueita, joita on jo toimeenpantu 
käytäntöön. Strategiaan sisällytetään selkeitä ympäristövas-
tuutavoitteita. Viljava on lähes hiilineutraali toimija. Käyttöön 
otettiin Kauppakamarin Whistle Blowing -ilmoituskanava. 
Toimialalla Viljavan tavoite on olla digitalisaation edelläkävijä. 
Joulukuussa aloitettiin digipassin käyttöönotto eli siirtyminen 
paperittomaan viljan toimitusketjuun.  

Viljavalla on kansallinen velvoite ja erityistehtävä osaltaan 
turvata kotimaisen elintarvikeketjun toiminta poikkeusoloissa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että Viljava ylläpitää ja kehit-
tää viljan käsittely- ja varastointikapasiteettia. Viime vuosien 
investointiohjelma on ollut mittava.

Viljava on tehnyt töitä määrätietoisesti valtioneuvoston omis-
tajapoliittisen periaatepäätösten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Ne toimivat perusajureina yhtiön toiminnan kehittämisessä.

RAKENNAMME 
VASTUULLISTA, 
KESTÄVÄÄ 
KASVUA.
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VILJAVA  LYHYESTI
Suomen Viljava Oy on vuonna 2002 perustettu Suomen suurin viljan ja agri- 
bulk-raaka-aineiden käsittelyyn ja varastointiin erikoistunut palveluyritys. 
Tarjoamme 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. Varasto- 
jemme kautta kulkee lähes puolet maamme kauppaan tulevasta viljasta. Naantalissa, 
Raumalla, Helsingissä, Loviisassa ja Kotkassa sijaitsevien satamavarastojemme kautta 
kulkee suurin osa Suomen vienti- ja tuontiviljoista. Satamavarastoissamme varastoidaan 
puolet ja käsitellään kaksi kolmasosaa Viljavan kokonaisvolyymeista.

Viljavan sisämaan varastot palvelevat puolestaan kotimaan teollisuutta sekä toimivat en-
sisijaisina varastoina huoltovarmuusviljalle. Korian, Kokemäen ja Perniön varastojemme 
yhteydessä on käytössä suuritehoiset viljakuivurit. Taso- ja siilovarastomme soveltuvat 
hyvin myös monien kappale- ja irtotuotteiden varastointiin.

Viljavalla on kansallinen velvoite ja erityistehtävä osaltaan turvata kotimaisen elintarvike- 
ketjun toiminta poikkeusoloissa.
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TOIMITUSJOHTAJAN 
KATSAUS

Kulunut vuosi 2020 oli meille kaikille hyvin haas-
teellinen. Korona muutti jokapäiväistä elämää niin 
kodeissa kuin töissäkin, pakottaen miettimään 
monia asioita uusiksi turvallisuuden varmistamisek-
si. Myös Viljavassa muutettiin työprosesseja, jotta 
voimme täyttää tärkeän tehtävämmme ja varmistaa 
osaltamme suomalaisen ruokaketjun toimivuuden 
myös pandemiakriisin aikana.

Uudella strategialla kohti   
vahvaa kasvua
Viljavan hallitus päätti joulukuussa 2020 yhtiön 
strategiasta vuosille 2021-2025. Edellinen, vuodet 
2016-2020 kattanut strategia laadittiin vuonna 2015 

ja päivitettiin vuonna 2017. Sen painopisteenä oli 
operatiivisten kustannusten mukauttaminen toimin-
nan laajuuteen ja tavoitteena rakentaa eväät kasvul-
le muun muassa laajalla investointiohjelmalla.

Yhtiö on päässyt kasvu-uralle ja uuden strate-
giajakson 2021-2025 päämääränä on kasvun vah-
vistaminen. Voimakasta kasvua haetaan edelleen 
kotimarkkinoilla, mutta entistä enemmän myös 
palveluiden ja tuotteiden viennistä. Kasvustrategian 
rinnalla Viljava tekee toimenpiteitä viljan logistisen 
ketjun hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja kehittää 
henkilöstönsä osaamista strategisen linjauksen to-
teuttamiseksi. Olemme myös edelläkävijä viljaket-
jun digitalisaatiossa.

Asiakaspalvelun kehittämisen 
avaimena digitalisaatio
Asiakkaamme näkevät Viljavan roolin viljaketjus-
sa merkittävänä ja kokevat yhtiömme aktiivisesti 
toimintaansa kehittävänä ja innovatiivisia ratkaisuja 
tarjoavana yhteistyökumppanina. Erityistä arvos-
tusta ja kiitosta saavat henkilöstömme asiantunte-
mus, palveluasenne ja tavoitettavuus sekä ratkai-
sukeskeisyys.

Viljava näkee digitalisaation välineenä asiakasko-
kemuksen parantamiseen ja viljaketjun tehostami-
seen. Digitalisaation avulla voidaan vähentää toimi-
tusprosessin manuaalisia vaiheita, mikä parantaa 
entisestään prosessiin liittyvän tiedon luotettavuut-
ta. Suurimpien asiakkaiden kanssa viljan vas-

taanoton ja varastoinnin järjestelmät on integroitu. 
Ajanvarausjärjestelmää uudistettiin muutama vuosi 
sitten ja vuonna 2020 se päivitettiin tulevaisuutta 
silmällä pitäen. Uusi raportointijärjestelmä Microsoft 
Business Insight otettiin käyttöön asiakkaille sekä 
sisäiseen raportointiin. IoT -ratkaisujen painopiste 
on 24/7 lastauksessa sekä siilolämmönseurannas-
sa.

Osaava henkilöstö on    
vahva voimavara
Henkilöstön osaaminen ratkaisee yrityksen me-
nestymisen markkinoilla ja strategiassa asetettujen 
tavoitteiden toteutumisen. Siksi osaamisen kehittä-
miseen on panostettu Viljavassa jo pitkään kaikilla 
organisaatiotasoilla. Vuoden 2020 koulutusohjelma 
ei toteutunut suunnitellusti koronan takia, mutta 
vuosittaisen henkilöstökyselyn tulokset osoittavat 
kuitenkin eteenpäinmenoa kaikilla työn tekemiseen 
liittyvillä osa-alueilla. Osaamisen jatkuvaa kehittä-
mistä tukemaan tehdään koko henkilöstölle vuoden 
2021 alussa osaamiskartoitus, jollainen tehtiin 
viimeksi 2018.

Koko työyhteisön toimintaa ohjaavat yhdessä so-
vitut arvot: kehitä, keskity, kannusta, kumppanina. 
Tekemisen keskipisteenä on asiakas, kumppani. 
Jokaiseen työtehtävään ja työvaiheeseen keskity-
tään huolella ja päivittäisessä tekemisessä pyritään 
jatkuvaan toiminnan ja toimintatapojen kehittämi-
seen sekä teknologian hyödyntämiseen.
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Vastuullisuus ohjaa    
kaikkea toimintaa
Viljavan tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä 
kaikilla yritysvastuun osa-alueilla. Noudatamme 
päätöksenteossamme valtioneuvoston omista-
japoliittista periaatepäätöstä, jonka tavoitteisiin 
perustuen Viljavan toiminta auditoitiin kesällä 2020. 
Auditoinnissa esiin nousseiden kehittämiskohteiden 
osalta edettiin käytännön toimenpiteisiin jo loppu-
vuoden aikana.

Ympäristövastuun alueella Viljava on tehnyt toi-
menpiteitä GHG (Green House Gas) -protokollan 
eri tasojen tavoitteiden mukaisesti, minkä ansiosta 
yhtiömme on omassa toiminnassaan ja ostoener-
gian osalta lähes hiilineutraali. Tulevina vuosina 
painopiste on protokollan seuraavalla tasolla eli 
epäsuorien kasvihuonepäästöjen vähentämisessä, 
missä eri toimijoiden välinen yhteistyö on avainase-
massa. Viljalogistiikan hiilidioksidipäästöistä tehty 
selvitys antaa hyvän perustan työn tekemiselle. 

Transit-liikenne kasvun   
moottorina
Yksi Viljavan kasvun painopistealueista on viljan 
transit-kuljetusten volyymien lisääminen. Tran-
sit-toiminnan kehittämisen ytimessä ovat strategi-

set kumppanuudet sekä kotimaassa että ulkomail-
la. Esimerkiksi VR:n kanssa olemme tehneet jo 
useita vuosia markkinointia Suomen kautta kulke-
van pohjoisen viljatransit-reitin edistämiseksi. 

Venäläisen viljan transit-liikenne alkoi vuonna 
2018. Ensimmäisenä käynnistyi liikenne Viljavan 
Loviisan satamaterminaalin kautta ja heinäkuussa 
2020 alkoi junavaunuliikenne Naantalin terminaa-
liimme. Raumalle rakennettiin vuoden lopulla uusi 
viljavaunujen purkuasema yhteistyössä Europortsin 
kanssa.

Venäjästä on kehittynyt viimeisten viiden vuoden 
aikana suurin vehnän viejä maailmassa. Suurin osa 
viennistä kulkee Mustan meren satamien kautta, 
minkä lisäksi viljaa viedään Venäjän omien Itäme-
ren satamien sekä Baltian maiden satamien kautta. 
Suomen Viljavan satamaterminaalit tuovat tarvit-
tavaa lisäkapasiteettia kasvavalle vientivolyymille. 
Naantalista on meritse lyhempi matka Gibraltariin 
kuin Venäjän suurimmasta vientisatamasta Novo-
rossyiskistä Mustalla merellä. Myös läntinen Afrikka 
sekä Etelä- ja Keski-Amerikka ovat Euroopan lisäk-
si logistisesti luontaisia Suomen kautta kulkevalle 
transit-viljalle. 

Viljavan toiminnan ydin on liiketoiminnan jatkuvuus 
kestävällä pohjalla. Tavoitteemme on liikevaihdon 
kasvu ja vahvan tuloksen ylläpitäminen suhteut-
tamalla operatiiviset kustannukset liikevaihdon 
muutoksiin. Työtä teemme asiakkaitamme her-
källä korvalla kuunnellen ja tiiviissä yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa. Lämmin kiitos erinomaisesta 
yhteistyöstä vuonna 2020 asiakkaillemme, muille 
yhteistyökumppaneillemme ja jokaiselle viljava-
laiselle. Tehdään yhdessä tästä vuodesta vielä 
viimevuotistakin parempi.

Pasi Lähdetie
Toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VILJAVA     VUOSIKERTOMUS 2020
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MERKITTÄVIMMÄT  
TAPAHTUMAT 
2020

7

Asiakkaat erityisen tyytyväisiä 

henkilöstön ammattitaitoon

Digipassin käyttöönotto alkoi

Liikevaihdon kasvu jatkui 

neljäntenä vuonna peräkkäin

Viljava lähes hiilineutraali

Transit-viljaliikenne alkoi 
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Kasviproteiinituotteiden 
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EDELLÄKÄVIJÄ 
SÄHKÖISESSÄ 
TIEDON-
SIIRROSSA

DIGILOIKKA KOHTI     
ENTISTÄ JOUSTAVAMPAA   
ASIAKASPALVELUA 
Viljava on systemaattisesti kehittänyt digitaalisia toimintojaan asiakaspalve-
lun ja oman sisäisen toimintansa joustavoittamiseksi ja tehostamiseksi. Uusi 
raportointijärjestelmä Microsoft Business Insight otettiin käyttöön vuonna 2020 
sekä asiakkaille että sisäiseen raportointiin ja se on saanut asiakkailta erittäin 
myönteisen vastaanoton. 

IoT-ratkaisujen painopiste on 24/7 omatoimilastauksessa sekä siilolämmön-
seurannassa. Seinäjoella on käytössä itselastausasema, jonka lastaussiilo 
täyttyy sitä mukaa kun sieltä tavaraa lastataan autoon. Ajanvarausjärjestelmä 
uudistettiin muutama vuosi sitten ja se päivitettiin vuonna 2020 koko viljan toi-
mitusprosessin digitalisointia silmällä pitäen.  Digitalisaatio vähentää toimitus-
prosessin manuaalisia vaiheita, mikä parantaa entisestään prosessiin liittyvän 
tiedon luotettavuutta.

Asiakkailta kysyttiin, miten he kokevat Viljavan 
siirtymisen satovuoden 2021/22 aikana laajasti 
digitaaliseen toimitusketjuun. Kokevatko asiak-
kaat kehityksen haitallisena vai myönteisenä? 
Asteikolla 1-5 keskiarvoksi tuli 4,2. Asiakkaat 
kokevat siirtymisen digitaaliseen viljan toimi-
tusketjuun hyvin myönteisenä. Toimialan valmius 
luopua paperisista viljapasseista ja lähetteistä on hyvin korkea.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

2 3 4 5

18 % 37 % 43 %
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Digipassi tuo varmuutta ja     
joustavuutta kuljetuksiin
Syksyn 2020 sadonkorjuukautena viljaa tuli samanaikaises-
ti suuria määriä sekä rauta- että maanteitse. Kun samaan 
aikaan oli runsaasti myös laivalastauksia emme onnistuneet 
viljalogistiikan ennakoinnissa parhaalla mahdollisella tavalla, 
vaikka henkilöstömme toimi erittäin joustavasti alati muuttu-
neissa käänteissä. 

Vastaavien logististen ongelmien välttämiseksi Viljavassa 
tehdään määrätietoista työtä. Keskeisenä tekijänä tässä tulee 
olemaan sähköiseen digitaaliseen järjestelmään perustuva 
Digipassi. Digipassilla korvataan perinteiset paperiset viljapas-
si- ja lähetedokumentit. Prosessissa kaikki vastaanotettavaan 
viljakuormaan liittyvät tiedot kulkevat digitaalisesti. Myös viljan 
viljelijä ja kuljettaja voivat kirjautua älypuhelimillaan Viljavan 
palveluun, jonne he tallentavat viljaerään ja kuljetusvälinee-
seen liittyvät tiedot. Kirjautuminen tapahtuu tekstiviestillä 
saapuvan linkin kautta.

Ensimmäiset Digipassi-kuormat otettiin vastaan joulukuun 
puolivälissä. Kuljettajat ovat tyytyväisiä, kun papereista pääs-
tään eroon, sillä kaikilla on älypuhelin aina käden ulottuvilla 
ja sen avulla tarvittavat tiedot aina ajantasaisesti saatavilla. 
Digipassi-järjestelmää tullaan käyttämään myös kohdennetun 
tiedon jakamiseen asiakkaille ja kuljetusliikkeille, jos vastaan-
otossa on viivästyksiä tai jos vastaanottoaikaa voidaan aikais-
taa. Tavoitteena on, että Digipassi on otettu laajasti käyttöön 
vuoden 2021 aikana.

2
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LIIKETOIMINTA-
KATSAUS

Kokonaisuutena Viljavan liiketoiminta kehittyi hyvin 
vuonna 2020, vaikka pandemia asetti toiminnalle 
omat haasteensa. Koronan vaikutukset Viljavan 
liiketoimintaan jäivät onneksi vähäisiksi. Ruokaa 
syödään joka päivä ja logistiikan pitää toimia 
kaikissa olosuhteissa tavalla tai toisella. Kotimaan 
heikon viljasadon pientä volyymia paikkasi hyvin 
transit-liikenne. Muissa liiketoiminnoissa kehitys 
jatkui myönteisenä haasteista huolimatta.

Toiminnan tulokset kasvu-uralla
Viljavan liiketoiminnan tavoitteena on liikevaihdon 
kannattava kasvu. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto 
nousi 18,2 miljoonasta eurosta 19,8 miljoonaan eu-
roon. Käyttökate kasvoi liikevaihdon nousun myötä 
lähes 8,0 miljoonaan euroon. Liikevoitto kehittyi 
lähes vastaavasti päätyen 5,1 miljoonaan euroon, 
vaikka poistot kasvoivatkin jonkin verran. Poistojen 
kasvu johtuu edellisvuosien mittavista investoin-

neista, joilla vastaamme markkinoiden muutoksiin. 
Vuonna 2020 panostimme aiempien vuosien tapaan 
voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun, mistä syntyi 
kertaluonteisia operatiivisia kustannuksia. Henkilös-
tön osaamisen kehittämistä jatketaan pitkäjänteisesti 
ja organisaatiorakenne pidetään ketteränä. Näiden 
toimenpiteiden satoa korjaamme tulevina vuosina.

Viljaliiketoiminnassa    
kaksijakoinen vuosi
Vuoden 2019 hyvän kotimaan viljasadon ansiosta 
kevätkauden 2020 viljaliikenne oli vilkasta. Alku-
vuoden hyvä kehitys suli kesän aikana liikenteen 
hiljentyessä ja kotimaisen viljan käsittelyn sekä 
varastoinnin vähentyessä. Elokuussa varastotaso 
oli viime vuoden tavoin erityisen alhaalla.

Hyvät odotukset kotimaan viljasadosta haihtuivat 
kesäkuun helteisiin. Kasvustot kärsivät kuivuudes-

ta suurimmassa osassa Suomea kiivaimmassa 
kasvuvaiheessa. Kuivuuden takia sadon määrä 
pieneni ja laatu heikkeni jo kasvukauden varhai-
sessa vaiheessa. Syysviljat päästiin korjaamaan 
hyvän sään aikaan elokuussa, mutta kevätviljojen 
puinteihin ajoittui pitkään kestänyt sateinen kausi. 
Tällä oli vaikutus erityisesti kevätvehnän myllylaa-
tuun. Kaurasta korjattiin hyvä sato, mutta ohran 
ja vehnän sadot jäivät pieniksi. Kotimaan viljata-
se-ennusteen mukaan kauran vientivolyymi tulisi 
olemaan keskimääräistä suurempi, mutta vehnän 
ja ohran vastaavat selvästi keskimääräistä pienem-
mät. Tämä näkyi jo syksyllä Viljavan toiminnassa.

Suomessa on viimeisten viiden vuoden aikana ollut 
neljä heikkoa viljasatoa, joista yksi erityisen huono 
ja vain yksi hyvä sato. Viljely-ympäristössä näyttää 
tapahtuneen erityinen muutos, jossa hyvästä sa-
dosta on tullut poikkeus ja heikoista sadoista ”uusi 
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TOIMINNAN TUNNUSLUVUT 2018 2019 2020

Toimipisteet (kpl) 19 19 19

Varastointikapasiteetti (kt) 1 420 1 420 1 430

Alin varasto (kt) 536 483 508

Keskivarasto (kt) 649 678 636

Korkein varasto (kt) 754 823 721

Tuotteiden käsittely (kt) 1 561 1 716 1 921

Investoinnit milj. € 3,2 3,1 3,7

Asiakastyytyväisyys (NPS) 39 35 16

VILJAVA     VUOSIKERTOMUS 2020



11

VILJAVA     VUOSIKERTOMUS 2020

LIIKETOIMINTA-
KATSAUS

normaali”. Ilmastonmuutos on tuonut sääilmöihiön 
äärevyyttä, joka tuntuu vaikuttavan jo valmiiksi 
viljelyn äärialueilla, kuten Suomessa, poikkeukselli-
sen voimakkaasti.

Transit-liikenne Venäjältä toi  
kaivattua lisätyötä
Heinäkuun lopulla saapuivat ensimmäiset uutta 
satoa kuljettaneet transit-viljavaunut Venäjältä 
Naantaliin. Transit-liikenne jatkui vilkkaana sekä 
Naantalin että Loviisan terminaaleissa aina mar-
raskuulle asti, tahdin hiljennyttyä joulun lähestyes-
sä. Kaiken kaikkiaan transit-liikenne toi kuitenkin 
kaivattua lisävolyymia paikaten kotimaan pieneksi 
jääneen sadon vaikutuksia Viljavan liiketoimintaan.

Muissa liiketoiminnoissa   
myönteistä kehitystä
Liikevaihto kehittyi myönteisesti Viljavan muissa 
liiketoiminnoissa. Puupelletin varastointimäärät 
kasvoivat. Sekä junilla Venäjältä tulleen että koti-
maisen rehuraaka-aineen volyymit kasvoivat. Myös 
kasviproteiinituotteiden vuokravalmistus ja myynti 
kasvoivat merkittävästi. Yksi tärkeä alihankinta-asi-
akas siirsi suuren osan vuokravalmistuksestaan 
pois Viljavalta vuoden 2020 aikana, joka vaikutti 
loppuvuoden volyymeihin. Kaukolämmön toimituk-
sissa saavutettiin kasvua leudosta säästä huoli-
matta. Vuonna 2019 aloitetun agri-bulk-tuotteen 
käsittely- ja varastointimäärät kasvoivat reippaasti.

Suomen viljasato 2013-2020 (tonnia)
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TALOUS 
JA TOIMINTA

Viljavan vuodelle 2020 asetetut tavoitteet pääosin 
saavutettiin. Liikevaihto kasvoi ja käyttökate sekä 
liikevoitto vahvistuivat. Myönteistä oli myös tuotta-
vuuden kehittyminen tavoitteiden mukaisesti, kiitos 
henkilöstön joustavan liikkumisen varastojen välillä 
kulloisenkin työtilanteen mukaan.

Uusi strategia suuntaa   
tulevaisuuteen
Viljavan pidemmän tähtäimen tavoitteina ovat 
hyvän kannattavuuden ylläpitäminen ja kestävä 
kasvu. Hallituksen päättämän vuodet 2021-2025 
kattavan strategian tavoitteena on vahvistaa yhtiön 
asemaa sen tärkeimmillä liiketoimintasektoreilla 
kotimaan viljan sekä muiden agri-bulk- ja biotalo-
ustuotteiden käsittely- ja varastointimarkkinoilla. 
Lisäksi tavoitteena on vakiinnuttaa viljatransit-lii-
kenne ja kasvattaa sen volyymia sekä panostaa 
kasviproteiini- ja kauratuotteiden valmistukseen.

Asiakastyytyväisyys pääosin  
hyvällä tasolla
Vuoden 2020 asiakastyytyväisyykyselyn mukaan 
asiakkaat pitävät edelleen Viljavan henkilöstön 
palveluasennetta, asiantuntemusta ja ratkaisukes-
keisyyttä erinomaisina. Siitä huolimatta asiakkaiden 
suositteluindeksi (NPS) putosi kolmestakymmenes-
täviidestä kuuteentoista (tavoiteindeksi oli 40). Suu-
rin syy suositteluindeksin reippaaseen laskuun liittyi 
sadonkorjuukauden viljalogistiikan hoitamiseen 
kahdella satamavarastolla, kun viljaa tuli saman-
aikaisesti suuria määriä rautateitse ja maanteitse 
sekä samaan aikaan oli runsaasti laivalastauksia. 
Viljalogistiikan ohjauksen ennakkoinnissa ei onnis-
tuttu parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka Viljavan 
henkilöstö toimi erittäin joustavasti haasteellisessa 
tilanteessa.

Virheistä opitaan ja toimintaprosesseja kehitetään 
yhdessä asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppa-
nien kanssa, jotta logistiikka saadaan toimimaan 
sujuvasti kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa.

Oma toiminta lähes hiilineutraalia
Viljava tekee jatkuvasti määrätietoista työtä toimin-
tansa hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Maakaasun 
sekä kevyen polttoöljyn käyttö on korvattu suurim-
maksi osaksi viljapölystä tehtävällä lämpöener-
gialla. Vuonna 2019 siirryimme käyttämään pääs-
tötöntä sähköä. Näiden toimenpiteiden ansiosta 
Viljava on lähes hiilineutraali toimija. Vuoden 2020 
aikana tehtiin selvitys Viljavan varastoille saapuvan 
ja lähtevän viljan logistiikan hiilidioksidipäästöistä. 
Seuraava iso askel onkin pienentää viljan logistisen 
ketjun hiilijalanjälkeä, mihin keinoja kartoitetaan yh-
dessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 2018 2019 2020

Liikevaihto, milj. € 17,4 18,3 19,8

Käyttökate, milj. € 7,0 7,1 8,0

Liikevoitto, milj. € 4,2 4,2 5,1

Liikevoitto % 24 % 23 % 26 %

Oman pääoman tuotto- % 17,4 % 16,7 % 20,1 %

Sijoitetun pääoman tuotto- % 16,7 % 16,7 % 19,7 %

Omavaraisuusaste % 74,8 % 71,9 % 69,9 %
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NÄKYMÄT
VUODELLE
2021

Kansainvälisillä viljamarkkinoilla politiikka on 
entistä suuremmassa roolissa. Useat viljan tuoja-
maat, etunenässä Kiina, kasvattavat kansallisia 
viljavarastojaan. Näin ne haluavat varmistaa pan-
demiakokemusten pohjalta oman ruokahuoltonsa 
toimivuuden mahdollisissa uusissa globaaleissa 
kriisitilanteissa. Kysynnän kasvu varastojen kas-
vattamiseksi on nostanut viljojen sekä proteiini- ja 
öljykasvien hintoja maailmanmarkkinoilla, mikä 
johtaa myös ruoan hinnan nousuun. 

Tällä on merkittävä vaikutus maissa, joissa ruo-
kaan käytettävän rahan osuus suhteessa käy-
tettävissä oleviin tuloihin on suuri. Esimerkiksi 
kymmenen vuoden takaisen arabikevään yhtenä 
käynnistäjänä oli ruoan hinnan nopea kohoaminen. 
Venäjä, joka on maailman suurin vehnän viejä, on 
ottanut käyttöönsä vientitullit ja -kiintiöt estääkseen 
ruoan hinnan nousua kotimarkkinoillaan. Isossa 
kuvassa maailman viljan tuotanto on kuluvana 

satovuonna ennätyssuuri ja varastot ovat vahvat. 
Akuuttia pulaa markkinoilla ei siis ole, mutta politiik-
ka tuo suurta epävarmuutta.

Kotimaan viljasato syksyllä 2020 jäi pieneksi, mikä 
tulee vaikuttamaan kotimaisen viljan käsittely- ja 
varastointivolyymeihin aina uuteen satoon asti 
elokuun alkupuolelle. Alkuvuonna on kuitenkin 
luvassa varastossa olevan viljan transit-laivauksia, 
mikä osittain kompensoi kotimaisen viljan pienempiä 
volyymeja. Koko vuoden osalta kotimaisen viljan kä-
sittely- ja varastointimäärien odotetaan yltävän vuo-
den 2020 tasolle. Uuden sadon transit-viljavolyymin 
odotetaan olevan vähintään viime vuoden tasoa.

Bioenergian käyttö sähkön ja energian tuotannossa 
lisää puupellettien välivarastointitarvetta. Viljava 
vastaa tähän kasvattamalla agri-bulk- ja biotalo-
ustuotteiden käsittely- ja varastointikapasiteettia. 
Kasviproteiini- ja kauratuotteiden alihankintavalmis-
tuksen odotetaan kasvavan.

Liiketoiminnan suurimapana riskinä on kasvukau-
den sääolosuhteiden vaikutus viljan määrään ja 
laatuun. Biopolttoaineiden kulutus puolestaan on 
riippuvainen lämmityskauden lämpötilasta sekä 
fossiilisten polttoaineiden hinnoista. Poliittiset riskit 
liittyvät EU:n maatalouspolitiikkaan sekä Itämeren 
alueen turvallisuustilanteeseen.

Yhtiöllä on erittäin mittava ikääntynyt kiinteistömas-
sa. Ilmastonmuutos lisää kiinteistöjen kunnossa-
pitotarvetta. Jatkuvasta säännöllisestä kunnossa-
pidosta huolimatta tämä voi aiheuttaa merkittäviä 
ennakoimattomia korjauskustannuksia.

Olennaiset tapahtumat tilikauden  
päättymisen jälkeen
Ei olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen 
jälkeen.

KOHTI VUOTTA 2025:
• Vahvistetaan asemia viljan ja muiden agri-bulk-tuotteiden varastoinnissa

• Panostetaan kasviproteiini- ja kauratuotteiden vientiin

• Vakiinnutetaan pohjoinen transit-viljareitti ja kasvatetaan sen volyymia

• Kehitetään henkilöstön osaamista yhtiön strategian tavoitteita vastaavaksi

• Vahvistetaan edelläkävijän asemaa viljaketjun digitalisaatiossa

• Pienennetään viljan logistisen ketjun hiilijalanjälkeä

• Ylläpidetään valmiuksia ruokahuollon turvaamiseen kansallisissa poikkeusoloissa

13
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VILJAVAN 
VEROJALANJÄLKI

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta 
yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluonteisia 
maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi 
Viljavan vuoden 2020 verojalanjäljessä on avattu 
henkilöstöön liittyvät veronluonteiset maksut ja 
työntekijöiden palkoista tehdyt ennakonpidätykset.
Viljava ottaa liiketoimintaratkaisuissaan verovaiku-
tukset huomioon, mutta ei harjoita aggressiivista 
verosuunnittelua. Veroratkaisut tehdään tarkoituk-
senmukaisuusperiaatteen, ei verojen minimoin-
titavoitteen ohjaamina. Viljava maksaa veronsa 
Suomeen.

14

SUOMEN VILJAVA OY VEROJALANJÄLKI 1000 € 2018 2019 2020

Tilikaudelta maksettavat välittömät verot, k€ 2 135 2 351 2 463

        tuloverot 671 843 1 016

        työnantajamaksut 967 996 937

        kiinteistöverot 497 512 510

Tilikaudelta tilitettävät verot, k€ 2 973 3 307 2 807

        palkkaverot 1 007 1 069 1 107

        energiaverot 338 368 343

        arvonlisäverot, myynnit 3 641 3 974 3 739

        arvonlisäverot, hankinnat -2 013 -2 104 -2 382

Liikevaihto 17 396 18 341 19 800

Tulos ennen veroja 4 189 4 217 5 060

Henkilöstö (keskimäärin) 60 60 60
Valmiste- ym. verot eivät ole mukana laskelmassa.
Laskelma tehty suoriteperiaatetta noudatten.

VILJAVA     VUOSIKERTOMUS 2020
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VOITONJAKOEHDOTUS 
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 9 093 069,70 €, josta 
tilikauden voitto on 4 044 279,78 €. 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 2,00 euroa 
osakkeelle yhteensä 4 000 000 euroa ja vapaaseen pää-
omaan jätetään 5 093 069,70 €. Yhtiön kaikilla kahdella (2) 
miljoonalla osakkeella nimellisarvoltaan yksi (1) euro on 
samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.



16

VILJAVA     VUOSIKERTOMUS 2020

16

HALLINTO JA JOHTO

Hallituksen jäsenmäärä oli viisi.

Puheenjohtaja Petri Alava

Varapuheenjohtaja ja jäsen Esko Pyykkönen

Jäsen Tanja Viljanen

Jäsen Anne Ilola

Jäsen Tomi Tanninen

Toimitusjohtaja Pasi Lähdetie

Tilintarkastaja KHT-yhteisö Tuokko Oy Ltd.

Päävastuullinen tilintarkastaja Janne Elo

Hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita 

yhteensä 66 000 euroa. Hallituksen puheen-

johtajan palkkio oli 19 800 euroa, varapu-

heenjohtajan 12 000 euroa ja hallituksen 

muiden jäsenten yhteensä 34 200 euroa.

VILJAVA     VUOSIKERTOMUS 2020
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HENKILÖSTÖ TEKEE 
TAVOITTEISTA 
TOTTA
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 60 henkilöä ja tilikau-
den lopussa 56 henkilöä. Tilikauden aikana yksi henkilö siirtyi eläkkeelle ja 
uusia viljavalaisia aloitti työssä neljä.

KOKO HENKILÖSTÖ PALKITAAN 
HYVISTÄ SUORITUKSISTA
Viljavan hallitus on kehittänyt määrätietoisesti yhtiön kannustinpalkkausjärjestelmää. Hal-
litus näkee tärkeänä, että yrityksen työntekijöiden palkkiojärjestelmä kannustaa strategian 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Jokaisella työntekijällä on yritys- ja toimipaikka-
kohtaisten tavoitteiden lisäksi henkilökohtaisia tavoitteita. Kannustinjärjestelmän mukai-
sen palkkion saaminen edellyttää henkilöstöltä vähintäänkin tavoitteiden mukaista hyvää 
suoritusta.

Kannustinpalkkioita määriteltäessä otetaan huomioon yhtiön yhteiskuntavastuun aset-
tamat vaateet. Palkitseminen koskee yhtiön koko henkilöstöä. Kannustinpalkkio vuonna 
2020 on maksimissaan 10 prosenttia työntekijän vuosipalkkaa vastaavasta summasta, 
johtoryhmän jäsenille 20 prosenttia ja toimitusjohtajalle 30 prosenttia.

Henkilöstölle maksettiin maaliskuussa 2020 tulospalkkiota yhteensä 196.127,87 euroa 
(vuonna 2019 178.111,3 €), josta toimitusjohtajalle 35.540,82 euroa (45.089,10 €) 
ja johtoryhmälle 21.283,89 € euroa (11.306,50 €). Toimitusjohtajan kokonaispalkka 
vuonna 2020 oli 220.475,82 euroa (230.324,10 €) ja johtoryhmän 217.190,52 € euroa 
(157.623,39 €). Johdolla ei ole erillisiä eläke-etuja.

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 60 henkilöä ja tilikauden lopussa 
56 henkilöä. Tilikauden aikana yksi henkilö siirtyi eläkkeelle ja uusia viljavalaisia aloitti 
työssä neljä.
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HENKILÖSTÖN 
TUNNUSLUVUT

2018 2019 2020

Henkilöstö keskimäärin 62 60 60

Palkat ja palkkiot k€ 3 094 3 406 3 252

Henkilöstö keski-ikä 48,9 48,5 47,6

Työsuhteen keskimääräinen 
kesto vuosina

17,3 16,3 15,2

Henkilöstöä

56
vuoden 2020

lopussa
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VASTUULLISUUS 
OHJAA KAIKKEA 
TOIMINTAA 
Viljavan tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä kaikilla yritys-
vastuun osa-alueilla. Vastuullisuus on tapamme toimia ja kiinteä 
osa yhtiön johtamisjärjestelmää. Toimintamme eri vaiheissa huo-
mioimme sen vaikutukset niin henkilöstömme hyvinvointiin, asia-
kaspalveluun ja ympäristövaikutuksiin kuin toimitamme kannatta-
vuuteen ja jatkuvuuteen. Viljavassa vastuullinen yritystoiminta on 
jokapäiväistä työtä.
 
Viljavalla on kansallinen velvoite ja erityistehtävä osaltaan turvata 
kotimaisen ruokaketjun toiminta poikkeusoloissa sekä varmistaa 
viljan varastointi- ja käsittelymarkkinoiden toimivuus ja EU:n inter-
ventiotoimintaan liittyvien tehtävien häiriöttömyys.
 
Ruokaturvallisuudesta vastaamme kattavalla varastoitavien tuot-
teiden laadunvarmistusohjelmalla sekä nykyaikaisilla analyysime-
netelmillä. Näillä varmistamme asiakkaiden tuotteiden teknisen ja 
hygieenisen laadun säilymisen varastoinnin aikana. Omavalvonta-
ohjelman mukaisesti varastoillamme otettujen salmonellanäytteiden 
analyysitulokset ovat olleet poikkeuksetta puhtaita.
 
Viljavan toimintaa ohjaavat Yleiset Toimintatavat (Code of Conduct) 
ja Hyvät Hallintotavat (Corporate Governance) -ohjeistot. Kesällä 
2020 Viljavan toiminta tarkastettiin valtioneuvoston omistajapoliit-
tisen periaatepäätöksen tavoitteiden pohjalta. Viljavan strategiaan 
sisällytetään selkeitä ympäristövastuutavoitteita. Viljava on lähes 
hiilineutraali toimija ja hiilijalanjäljen pienentämisessä painopiste 
tulevina vuosina on viljan logistisen ketjun ympäristövaikutuksissa.

VILJAVAN YHTEISKUNTA-  
VASTUUN TAVOITTEET:
1. MOTIVOITUNUT JA OSAAVA HENKILÖKUNTA

2. KORKEA ASIAKASTYYTYVÄISYYS

3. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN

4. JATKUVUUDEN VARMISTAVA TALOUDELLINEN TULOS
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INVESTOINNIT  
OSAAMISEEN
TUOTTAVAT 
TULOKSIA
Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen 
ovat Viljavassa pitkäjänteistä työtä. Toiminnan tuloksia 
on mitattu säännöllisillä työhyvinvointitutkimuksilla, 
joista viimeisin tehtiin marras-joulukuussa 2019. Tulos-
ten perusteella henkilöstön työvire ja mo-
tivaatio ovat hyvällä tasolla ja kehitys on 
ollut positiivista kaikilla työelämän alueilla.

Osaamisen kehittämisen painopistealueena 
on ollut jo muutaman vuoden ajan henkilös-
tön laatuosaaminen. Lisäksi on panostettu 
kunnossapito- sekä turvallisuusosaamiseen. 
Työyhteisön vuorovaikutus- ja esimiestaitoja pa-
rantava syväjohtamisen valmennus jatkuu koko 
henkilöstön osalta myös vuonna 2021, koska koronapandemian 
vuoksi valmennukset siirtyivät tältä vuodelta eteenpäin.

Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma rakennetaan yhdessä 
oman esimiehen kanssa käytävässä kehityskeskustelussa. 
Keskustelut käydään vuosittain koko henkilöstön kanssa ja 
kehityskeskustelun runkoa päivitetään vuosittain työryhmässä 
yhteistyössä henkilöstön ja esimiesten kanssa. Kehityskeskus-
telun näkökulma vaihtelee hieman vuosittain ja vuonna 2020 
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Vuonna 
2020 

0
tapaturmaa
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Viljavan johtamisjärjestelmän mukaan Viljavassa toimitaan avoi-
mesti ja reilusti yhteisten tavoitteidemme hyväksi, yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa. Tunnistamme eturistiriitatilanteet ja osaamme 
toimia niiden välttämiseksi. Käsittelemme tietoa hallitusti. Teemme 
yhdessä työpaikastamme turvallisen ja terveellisen työympäristön 
sekä sitoudumme sen jatkuvaan kehittämiseen. Emme salli syrjintää 
tai häirintää ja tarjoamme henkilöstöllemme koulutus- ja kehitys-
mahdollisuuksia, jotka tukevat työntekijöitämme heidän nykyisissä 
tai tulevissa tehtävissään.

TYÖTAPATURMAT 2018 2019 2020

Työtapaturmia (kpl) 3 2 0

Työtapaturmatajuus / 
1 000 000 työtuntia

18,9 16,3 0

SAIRAUSPOISSAOLOT 2018 2019 2020

1-3 päivää (kpl) 46 32 28

4-7 päivää (kpl) 12 8 6

Yli 7 päivää (kpl) 7 6 8

Sairauspoissaolopäiviä 408 244 270

Sairauspoissaoloprosentti 2,6 % 1,6 % 1,8 %

keskustelun perusteema oli muutoksenhallinta. Henkilöstön 
osallistaminen kehityskeskustelutyökalun kehittämiseen on 
parantanut työyhteisössä kehityskeskustelun merkityksellisyyttä 
ja henkilöstön sitoutumista keskustelussa yhdessä luotuihin 
tavoitteisiin.

Henkilökohtaisen osaamisen säännöllinen ja pitkäjänteinen 
kehittäminen on jokaisen viljavalaisen tavoitteena myös mitatta-
viin tuloksiin perustuvassa kannustinpalkkiojärjestelmässämme 
oman henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman avulla.

Työturvallisuus ja työssä jaksaminen 
Suomen Viljava edistää työhyvinvointia panostamalla hyvään 
esimiestyöhön ja sen jatkuvaan kehittämiseen, toimivaan ja 
avoimeen vuorovaikutukseen sekä hyvän ja luottamuksellisen 
työilmapiirin edistämiseen.

Työssä jaksamista mitataan joka vuosi henkilöstötutkimukses-
sa. Lisäksi vuonna 2020 tehtiin erillinen työhyvinvointikysely 
henkilöstölle ja sen tulosten perusteella päivitettiin työyhteisöön 
uusi varhaisen tuen malli, kirkastettiin työyhteisön eri rooleja 
välittämisen ja vastuun osalta sekä luotiin Suomen Viljavan 
työhyvinvoinnin vuosikello.

Työturvallisuuden jatkuva kehittäminen ja työturvallisuuskoulu-
tukset ovat tuottaneet tulosta, sillä työtapaturmissa saavutimme 
nollatuloksen vuonna 2020. Yhteisellä päätöksellä työturvalli-
suus kuuluu myös kannustinpalkkiojärjestelmämme kriteereihin.

Kokemus oman työn merkityksellisyydestä on yksi Viljavan 
henkilöstön hyvinvointia edistävistä tärkeistä tekijöistä. Koska 
työ on iso osa elämää, on tärkeää, että sen voi kokea merki-
tykselliseksi ja tuntea, että työllä on myönteinen vaikutus toisiin 
ihmisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan.
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CASE:
VILJAVALLE 
WHISTLEBLOWING-  
ILMOITUSKANAVA
Euroopan unionin neuvosto hyväksyi syksyllä 2019 niin 
sanotun whistleblowing-direktiivin, joka astuu Suomessa voi-
maan kansallisena lainsäädäntönä vuonna 2021. Direktiivin 
tarkoituksena on vahvistaa suoja henkilöille, jotka havaitse-
vat ja ilmoittavat EU-oikeuden rikkomuksista tietyillä aloilla. 
Direktiivi edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät 
yksityiset yritykset ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta on 
mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytök-
sistä tai epäeettisestä toiminnasta.

Viljava otti lokakuussa 2020 käyttöön Kauppakamarin ilmoi-
tuskanavan, joka täyttää direktiivin vaatimukset ja tarjoaa 
työntekijöille luotettavan ja helppokäyttöisen kanavan ilmoi-
tusten tekemiseen anonyymisti.

Palvelun kautta vain yrityksen valtuuttamilla henkilöillä on 
pääsy ilmoituksiin. Nämä nimetyt ilmoitusten käsittelijät saa-
vat tiedon jätetystä ilmoituksesta ja tarvittaessa käsittelijät 
voivat pyytää lisätietoja ilmoittajalta Ilmoituskanavan kautta. 
Kaikki tapahtuu  täysin anonyymisti eikä ilmoituksen tekijän 
henkilöllisyys paljastu.

Ilmoittajalle tulee antaa vastaanottoilmoitus seitsemän 
päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Enintään 
kolme kuukautta ilmoituksen vastaanottoilmoituksen toimit-
tamisesta ilmoittajalle tulee antaa ilmoituksesta palaute. 
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CASE:
TUHOLAISTORJUNTA-
TUTKINTO OSAKSI 
OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ
Tuholaistorjunta on tärkeä osa Viljavan laatutyötä. Pidämme yllä 
hygieniaa ja puhtautta, tarkastamme saapuvat kuormat ja toteu-
tamme valvontamenettelyt siten, että haittaeläimille ei luoda suotui-
saa elinympäristöä.

Pidämme rakennukset ja varastojen ympäristöt hyvässä kunnossa. 
Reiät, viemärit ja muut mahdolliset haittaeläinten sisäänpääsyreitit 
on suljettu ja ulos aukeavat ovet, ikkunat tai tuuletusaukot on suun-
niteltu niin, että haittaeläinten sisäänpääsy on minimoitu.

Tuholaistorjuntaohjelmamme on dokumentoitu ja siihen on määri-
telty torjuttavat haittaeläimet, torjuntaan liittyvät suunnitelmat sekä 
menetelmät, aikataulut, valvontamenettelyt sekä torjujien koulutus.

Toistaiseksi kaikilla varastoillamme haittaeläintorjunnan on hoitanut 
ulkopuolinen yhteistyökumppanimme ja yhteistyö jatkuu edelleen. 
Oman osaamisemme kehittämiseksi aloitimme kuitenkin vuonna 
2020 oman henkilöstön kouluttamisen tuholaistorjuntaan. Kaksi 
henkilöä on jo aloittanut tuholaistorjunnan tutkinnon koulutusoh-
jelman ja kaksi aloittaa vuonna 2021. Henkilöt on valittu koulutuk-
seen sekä oman kiinnostuksen että toimipaikan sijainnin perus-
teella, jotta jatkossa omaa tuholaistorjuntaosaamistamme löytyy 
kattavasti eri puolilta Suomea varastoiltamme.

Tuholaistorjunnan tutkinnon suorittaminen lisää merkittävästi oman 
henkilöstömme osaamista liittyen haittaeläinten torjuntaan ja siten 
parantaa laatutyötämme entisestään. Koulutetut henkilöt suorit-
tavat jatkossa oman ja lähellä omaa toimipistettään sijaitsevien 
varastojemme tuholaistorjunnan ohjausta yhdessä yhteistyökump-
panimme kanssa.
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ASIAKKAILTA 
MYÖNTEISTÄ  
PALAUTETTA
Viljavan vuosittaisen asiakaskyselyn mukaan toimintamme koe-
taan edelleen hyvänä ja laadukkaana, vaikka osa tuloksista olikin 
hieman heikentynyt viime vuodesta. Myönteisesti suhtaudutaan 
myös suunnittelemiimme palvelu-uudistuksiin, kuten digitaalisten 
ratkaisujen yhä vahvempaan hyödyntämiseen. Viljavan toimipis-
teiden asiakaspalvelu saavuttaa edelleen hyvät arvosanat. Erityi-
sesti kiitosta saavat henkilöstön asiantuntemus, tavoitettavuus ja 
palveluasenne sekä ratkaisukeskeisyys. Parannusta kaivataan 
lähinnä muutostilanteista tiedottamiseen ja yhteydenpidon aktiivi-
suuteen. Näihin ja muihin kyselyssä esille nousseisiin kehityskoh-
tiin kiinnitämme jatkossa entistä enemmän huomiota.

Kokonaisuudessaan asiakkaamme näkevät Viljavan roolin 
merkittävänä viljaketjussa. Pääosa vastaajista uskoo yhteistyön 
kanssamme jatkuvan myös tulevaisuudessa ja on valmis suosit-
telemaan Viljavaa kumppaniksi muillekin alan toimijoille.

Viljavan varastojen henkilöstön toiminta koetaan erittäin myön-
teiseksi. Logistiikassa tilanteet vaihtelevat hyvinkin nopeasti. 
Sadonkorjuukausi on erittäin hektinen. Sateet ja niiden välissä 
olevat poutajaksot vaikuttavat merittävästi viljaliikenteeseen. 
Laivat liikkuvat edelleen ajallaan ja lisäksi laivojen lastaukseen 
vaikuttaa säätila. Sateella laivoja ei voi lastata. Rautateitse saa-
puvan viljavolyymin kasvu on tuonut oman lisänsä. Suunnitelmat 
viljalogistiikassa elävät koko ajan. Tässä haasteellisessa toimin-
taympäristössä Viljavan henkilöstön osaaminen ja asenne ovat 
erittäin ratkaisevassa asemassa, jotta viljaliikenne pyörisi mah-
dollisimman tehokkaasti ja joustavasti.
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ASIAKASTUTKIMUS 2020 – Suomen Viljava Oy kysyi viljavarastojen yritysasi-
akkailtaan kuinka tyytyväisiä he ovat Suomen Viljavan ja sen toimipisteiden 
toimintaan. Innolink toteutti tutkimuksen puhelinhaastatteluiden ja sähköis-
ten kyselyiden yhdistelmänä marraskuussa 2020. Tulokset perustuvat 69 
vastaukseen.

Onnistuneimmat tekijät

Toimi-
pisteiden 

toiminta sai 
kokonais-

keskiarvon

4,3

Asian-
tuntemus

4,5
Henkilöstön 

tavoitettavuus

4,5
Palvelu-
asenne

4,4
Henkilöstön 

ratkaisu-
keskeisyys

4,3

Yleinen 
tyytyväisyys

97 %
Innovatiivinen

kehitys

95 %

Viljavarastojen yritysasiakkaat näkevät 
Suomen Viljavan toiminnan myönteisesti
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CASE:
KORIALLA INVESTOITIIN   
AUTOVASTAANOTON    
TEHOSTAMISEEN
Korian varastolla otetaan sadonkorjuuaikana vastaan sekä tuoreviljaa että 
kuivaa viljaa. Tuoreviljan vastaanotto on huomattavasti hitaampaa kuin 
kuivaviljan, mistä johtuen autovastaanotosta on muodostunut sadonkorjuu-
kauden pullonkaula.

Vastaanoton sujuvoittamiseksi Korialla vaihdettiin kesän aikana vastaanotto-
elevaattorit ja tasokuljettimet sekä uudistettiin esipuhdistajat. Tehdyllä inves-
toinnilla kaksinkertaistettiin autovastaanoton teho, minkä ansiosta varastolla 
saadaan sadonkorjuuaikana otettua entistä tehokkaammin ja nopeammin 
vastaan sekä tuore- että kuivaviljaa.

Korialla kuivataan viljaa kolmella suurtehokuivurilla elokuusta lokakuuhun. 
Kuivauksen lämpöenergia saadaan omasta lämpölaitoksesta, jonka polttoai-
neena on viljan pöly. Lämpölaitoksella korvattiin vuonna 2016 aikaisemmin 
käytetty maakaasu. Kuivauskauden ulkopuolella lämpöenergiaa toimitetaan 
Korian alueen kaukolämpöverkkoon.  
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VILJAVASTA YKKÖNEN HIILIDIOKSIDI-
PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESSÄ

CO2-PÄÄSTÖT TONNIA 2018 2019 2020

Sähkö 2 537 0 0

Kaasu ja muu fossiilinen energia 233 277 207

Yhteensä 2 770 277 207

SIVUVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN 2018 2019 2020

Viljapölyn hyötykäyttö 100 % 100 % 100 %

Viljapölyn käyttö omassa 
energiatuotannossa

78 % 79 % 81 %

CO2-PÄÄSTÖT VILJATONNIA KOHDEN 2018 2019 2020

Viljan käsittelymäärä miljoona tonnia 1,56 1,72 1,92

CO2-tn/Mt viljankäsittelyä 1 776 161 108

CO2-PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN 2018 2019 2020

Vähentää kokonais CO2-päästöjä -23 % -90 % -25 %

Vähentää CO2-päästöjä per 
viljan käsittelytonni

-20 % -91 % -33 %

Viljavan tavoite on olla toimialan edelläkävijä hiilidioksipäästöjen vähentämi-
sessä. Se tähtäimessä olemme tehneet toimenpiteitä GHG (Green House 
Gas) -protokollan eri tasojen tavoitteiden mukaisesti, minkä ansiosta yhtiöm-
me on omassa toiminnassaan ja ostoenergian osalta lähes hiilineutraali. 

Tulevina vuosina painopiste on protokollan seuraavalla tasolla eli epäsuorien 
kasvihuonepäästöjen vähentämisessä, missä eri toimijoiden välinen yhteistyö 
on avainasemassa. Viljalogistiikan hiilidioksidipäästöistä tehty selvitys antaa 
hyvän perustan työn tekemiselle.

Viljava on jo nyt lähes hiilineutraali 
Viljava on panostanut viljan käsittelyn sivuvirtana syntyvän viljapölyn hyödyn-
tämiseen lämmön tuottamisessa. Korialle vuonna 2016 valmistuneella viljan-
pölyä käyttävällä lämpölaitoksella korvattiin maakaasun käyttö viljan kuiva-
uksessa ja lämmityksessä. Lisäksi viljanpölyllä tuotettua lämpöä toimitetaan 
paikalliseen kaukolämpöverkkoon, jossa sillä korvataan fossiilisia polttoainei-
ta. Viljanpölyä käytetään lämmöntuotantoon useilla muillakin varastoillamme, 
minkä lisäksi myymme viljapölyä sekä herneen, härkäpavun ja kauran kuorta 

myös muille lämpölaitoksille. Ottamalla nämä mukaan hiilijalanjälkilaskel-
maan hiilidioksidipäästömme kääntyvät positiivisiksi. Tavoitteemme hyödyn-
tää sivuvirtoja entistä enemmän omassa energiatuotannossa sekä vähentää 
hiilioksipäästöjä toteutuivat.

Suurin hiilidioksidipäästöjen aleneminen saavutettiin siirtymällä päästöttömän 
sähkön käyttöön. Viljavan Naantalin ja Helsingin varastoilla lämpöenergia 
ostetaan paikallisilta lämpölaitoksilta, jotka käyttävät kivihiiltä kaukolämmön-
tuotannossa. Tämä on suurin yksittäinen tekijä Viljavan kakkostason hiilidiok-
sidipäästöissä. 

Logistiikkaketjun kokonaishiilijalanjäljen   
pienentäminen seuraava askel
Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt Viljavan toimintaympäristössä synty-
vät logistiikassa. Viljavan toiminnassa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä 
painopiste tulevina vuosina on toimenpiteissä, jotka pienentävät epäsuoria 
päästöjä vähintään 10 %. Päästöjen vähentäminen on kaikkien yhteinen 
tavoite, jolloin eri toimijoiden välinen yhteistyö korostuu entisestään.
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Viljavan tavoitteena on vakaata ja hyvää tulosta tekemällä luoda perusta 
toiminnan jatkuvuudelle. Tähän meitä velvoittaa jo erityinen kansallinen tehtä-
vämme osaltamme turvata suomalaisten ruokahuoltoa yhteiskunnan poik-
keusoloissa. Jatkuvuuden varmistamiseksi pyrimme pitämään tuloksenteko-
kykymme hyvänä ja taseemme vakaana. Panostamme liikevaihdon kasvuun 
ja tehokkaaseen operatiiviseen toimintaan.

Liiketoiminnan kasvua      
kansainvälisiltä markkinoilta  

Yhtiö on päässyt kasvu-uralle ja päämääränä ovat hyvän kannattavuuden 
ylläpitäminen ja kestävän kasvun vahvistaminen. Voimakasta kasvua hae-
taan edelleen kotimarkkinoilla, mutta entistä enemmän myös palveluiden ja 
tuotteiden viennistä. Viljavan strategisena tavoitteena on vahvistaa yhtiön 
asemaa sen tärkeimmillä liiketoimintasektoreilla kotimaan viljan sekä muiden 
agri-bulk- ja biotaloustuotteiden käsittely- ja varastointimarkkinoilla. Lisäksi 
tavoitteena on vakiinnuttaa viljatransit-liikenne ja kasvattaa sen volyymia sekä 
panostaa kasviproteiini- ja kauratuotteiden valmistukseen.

Toiminnan jatkuvuus edellyttää resurssien hyvää käyttöä. Viljava on sys-
temaattisesti kehittänyt digitaalisia toimintojaan asiakaspalvelun ja oman 
sisäisen toimintansa joustavoittamiseksi ja tehostamiseksi. Investointeja on 
kohdistettu erityisesti rekka-autojen, laivojen ja junavanujen lastauksen ja tyh-
jennyksen tehostamiseen. Toimenpiteillä pyrimme vastaamaan asiakkaiden 
odotuksiin, parantamaan tuottavuutta sekä varmistamaan toimintakykymme 
huoltovarmuuden kannalta kriittisissä tilanteissa.

Työn tuottavuus kertoo      
toiminnan tehokkuudesta
Yhtenä toiminnan tehokkuden mittarina käytetään viljan ja muiden ag-
ri-bulk-materiaalien käsittelyvolyymejä henkilötyötuntia kohden. Vuonna 2020 
lähes saavutimme pitkän tähtäimen tavoitteemme 23 tonnia/htt. Kevään 
hyvät kotimaisen viljan volyymit, syksyn transit-vilja ja kasvava muiden ag-
ri-bulk-materiaalien käsittelymäärät mahdollistivat hyvän tuloksen.
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TOIMINNAN JATKUVUUS PERUSTUU 
KANNATTAVAAN KASVUUN
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CASE:
TRANSIT-VILJAA   
KISKOILLA NAANTALIIN 
JA LOVIISAAN
Viljava on yhdessä VR:n kanssa tehnyt monta vuotta töitä 
venäläisen viljan transit-liikenteen aloittamiseksi Suomessa. 
Ensimmäisiä tuloksia saatiin, kun transit-viljaliikenne Lo-
viisaan alkoi jo pari vuotta sitten. Vuonna 2020 viljaa alkoi 
saapua kiskoja pitkin myös Naantaliin. Ensimmäiset tran-
sit-viljavaunuletkat saapuivat Naantalin viljavarastollemme  
heinäkuun lopulla, mistä junaliikenne jatkui vilkkaana aina 
marraskuulle asti.

Suurimmalle osalle henkilöstöämme junavaunujen ja siirto-
veturin kanssa toiminen oli täysin uusi asia. Työn tekemisen 
turvallisuus käsiteltäessä satojen tonnien painoisia junavau-
nuletkoja on prioriteetti numero yksi. Turvallisen vaunutyös-
kentelyn prosessit alkoivat kuitenkin sujua tehokkaasti hyvin 
nopeasti ja viikossa purettiinkin parhaimmillaan lähes 200 
viljavaunua. 
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CASE:
VR-YHTEISTYÖ TEHOSTI 
VAUNULIIKENTEEN   
SUJUVUUTTA
Naantalin satama on ”pussin perällä” ja ratapiha ahdas, 
mikä vaatii vaunuliikenteeseen erikoisjärjestelyjä. Yhteis-
työssä VR:n kanssa on liikenteen sujuvoittamiseksi hyödyn-
netty Turun rautatieasemaa. Venäjältä Vainikkalan kautta 
tulleiden täysien junien (40-60 vaunua per juna) vaunuletkat 
jaettiin Turun ratapihalla useaan osaan Naantaliin siirtoa 
varten. Naantalissa VR vaihtoi tyhjät vaunut täysiin useita 
kertoja päivässä sitä mukaa, kun Viljava vaunuja tyhjensi. 

Haasteita tuo myös vaunujen kokonaislogistiikan ennus-
taminen. Vaunuletkat lähetetään viljavarastoilta etukäteen 
sovitulla rytmityksellä ja vaunujen liikkumisesta Venäjän 
rautateillä saadaan hyvin tietoa. Rajan ylitys Vainikkalassa 
voi kuitenkin sekoittaa aikatauluja. Parhaimmillaan rajan yli 
päästään muutamassa tunnissa, mutta toisinaan ylitys voi 
kestää useita päiviä. Sen seurauksena joskus useampia 
vaunuletkoja ylitti rajan perä perää ja toisinaan tuli pitkiä 
välejä. Näin syntyi tilanteita, jolloin ratapihat Vainikkalan ja 
Naantalin välillä olivat täynnä viljavaunuja.

Yhteistyö VR:n ja Viljavan henkilöstön välillä sujui saumat-
tomasti. Muuttuvissa tilanteissa löydettiin yhdessä erinomai-
sesti toimivia ratkaisuja. Vaunukierto ja erityisesti vaunukier-
ron nopeus on äärimmäisen tärkeää junavaunut omistavalle 
vaunuoperaattorille. Parhaimmillaan illalla rajan yli tulleet 
vaunut olivat jo seuraavana aamuna Naantalissa ja takaisin 
rajalla seuraavana päivänä.
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CASE:
UUSI VILJAVAUNUJEN   
PURKUASEMA MONI-  
PUOLISTAA RAUMAN   
VILJALIIKENNETTÄ
Suomen Viljava ja Euroports rakensivat syksyllä Rauman sa-
tama-alueelle Pikisaaren rantaan uuden viljavaunujen purku-
aseman. Pitkä yhtenäinen junaraide ja kahden oman alansa 
vahvan osaajan yhteistyö takaavat, että Venäjältä Suomeen 
saapuvan viljan logistiikka etenee kustannustehokkaasti.

Purkuaseman teho on 250 tonnia tunnissa eli tunnin aikana 
käytännössä puretaan kolme hopper-vaunua. Purkuasemalta 
vilja siirretään autolla siilostoon. Junavaunujen purun operoi 
Euroports ja Viljava hoitaa viljan siirron siilostoon, varas-
toinnin ja laivalastauksen. VR vastaa vaunujen operoinnista 
Vainikkalasta Raumalle ja purkuraiteelle.

Laivaväylä Rauman satamaan syvennettiin 12 metriin vuonna 
2017, mikä mahdollistaa suurten laivojen pääsyn satamaan. 
Viljava asensi samaan aikaan tehokkaan uuden sukupolven 
laivalastaimen vastaamaan aluskoon kasvuun. Edellisenä 
viljavuonna Viljava lastasi Raumalla suurimman koskaan käy-
neen Panamax-luokan laiva. Syvä laivaväylä, suuritehoinen 
laivalastain ja monipuolinen suuri siilosto mahdollistavat  vilja-
liikenteen volyymien kasvattamisen. Transit-vilja tuo kasvuun 
hyvän lisän kotimaisen viljan viennin lisäksi.
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CASE:
VILJAVAN TRANSIT-   
WEBINAARIT OLIVAT   
MENESTYS
Viljava siirsi transit-palvelujen markkinointiaan entistä enem-
män nettiin, kun korona-pandemia esti matkustuksen Venäjälle. 
Ensimmäinen Viljavan Grain Webinaari toteutettiin huhtikuussa 
Raumalla. Seuraavina olivat vuorossa toukokuussa Naantali ja 
kesäkuussa Loviisa. Näissä keskityttiin esittelemään eri sata-
materminaalien toimintaa käytännössä. 

Kesän jälkeen Webinaareissa oli mukana asiantuntijoita Ve-
näjältä ja Suomesta sekä viljakauppiaita muualta maailmasta. 
Rautatielogistiikkaa, viljakauppaa ja paljon muita transit-liiken-
teeseen liittyviä asioita käytiin läpi Webinaareissa laajasti ja 
syvällisesti.  Erityisesti venäläiselle yleisölle suunnatut Grain 
Webinaarit tekstitettiin englanniksi ja osin suomeksi, minkä 
ansiosta webinaarit saavuttivat osallistujia kaikilta mantereilta.

Kaikkiaan vuoden aikana pidettiin kahdeksan Webinaaria. Niitä 
on katsottu lähes 1200 kertaa. Osa webinaareista pidettiin li-
venä, jolloin niissä päästiin käymään monipuolisia keskusteluja 
asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Viljava on 
saanut arvokasta palautetta Webinaarien osallistujilta tran-
sit-toimintansa kehittämiseen.
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Viljavan toimintaa ohjaavat koko henkilöstön yhteisesti 
sopimat arvot, joissa korostuvat meille viljavalaisille olen-
naisimmat asiat tehdessämme yhdessä päivittäistä työtä. 
Näistä keskeisin on kumppanuus niin asiakkaiden kanssa 
kuin oman työyhteisön sisällä.

Kumppanuus ohjaa meitä kehittämään toimintaamme 
yhteistyössä asiakkaiden kanssa heidän edukseen. Kump-
panuus auttaa meitä myös vahvistamaan hyvää kehitystä 
tukevaa työilmapiiriä toisiamme kannustaen. Keskittymällä 
jokaiseen työvaiheeseen täydellä panoksella saavutamme 
aina hyvän lopputuloksen niin asiakkaiden, henkilöstön kuin 
yrityksemme kannalta.

VILJAVAN ARVOT:
•    KEHITÄMME

•    KANNUSTAMME 

•    KESKITYMME

•    KUMPPANINA
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