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KOHTI TULEVAA 
VASTUULLISESTI TOIMIEN
Kehitys kehittyy kuten on tapana sanoa. Tämä on hyvä toimintatapa myös 
yritysten yhteiskuntavastuussa. Viljavalla vastuullinen toiminta perustuu 
yrityksen olemassaoloon. Yrityksemme toimintaa ohjaa kansallinen velvoite 
osaltaan turvata kotimaisen elintarvikeketjun toiminta poikkeusoloissa. Siksi 
investoimme vuosittain merkittävästi viljan käsittely- ja varastointi-infra-
struktuuriin ylläpitääkseemme ja kehittääksemme Viljavan valmiuksia toimia 
poikkeusoloissa. 

Asiakkaamme arvostavat korkealle Viljavan henkilöstön toiminnan varas-
toilla. Erityistä kiitosta asiakkailtamme saavat työntekijöiden osaaminen ja 
palveluasenne. 

Vuonna 2016 investoimme viljanpölyä käyttävään lämpölaitokseen Korialla 
korvataksemme fossiilisen polttoaineen viljan kuivatuksessa ja toimittaak-
semme lämpöä paikalliseen kaukolämpöverkkoon. Viiden vuoden aikana 
yksikön hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet tuhansia tonneja ja tuotettu 
biolämpö lämmittää satoja asuntoja. Seuraava askel kohti hiilineutraalius- 
tavoitetta koko viljaketjussa on yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidos-
ryhmien kanssa vähentää viljan logistisen ketjun ilmastovaikutuksia.

Henkilöstön työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen panostamme voimak-
kaasti. Esimiesten vaativaa työtä voimakkaassa muutoksessa on tuettu 
monin tavoin. Deep Lead -esimieskoulutusta on tehty jo kuusi vuotta ja koko 
henkilöstön koulutus aloitettiin kolme vuotta sitten. Vuosittain pidettävissä 
turvallisuuskävelyissä on havaittu ja toimeenpantu useita työturvallisuutta 
parantavia asioita. Henkilöstömme pitää Viljavaa hyvänä työnantajana ja 
työtapaturmaturmalukumme on nolla jo useilta vuosilta.

Jatkuvuuden turvaava, kannattava kasvu on Viljavan taloudellinen tavoite. 
Kotimaan viljasadon määrä vaihtelee vuosittain runsaasti ja sato on trendin-
omaisesti laskeva. Alati muuttuvassa toimintaympäristössä kartoitamme ja 
kehitämme määrätietoisesti uutta liiketoimintaa. Tulevaisuuteen tähtäävissä 
liiketoiminnan kehittämistoimenpiteissä käytämme innovatiivisesti olemassa 
olevaa infrastruktuuriamme sekä henkilöstömme osaamista.

RAKENNAMME 
VASTUULLISTA, 
KESTÄVÄÄ 
KASVUA.



3

VILJAVA      VUOSIKERTOMUS 2021

3

SISÄLLYSLUETTELO
Kohti tulevaa vastuullisesti toimien 2

Viljava lyhyesti 3

Avainluvut 2021 4

Toimitusjohtajan katsaus 5

Merkittävimmät tapahtumat 2021 7

Digiprosessien  kehittäminen on kestävyyslaji   8

Liiketoimintakatsaus 10

Talous ja toiminta 12

Näkymät vuodelle 2021 13

Viljavan verojalanjälki 14

Voitonjakoehdotus 15

Hallinto ja johto 16

Palkitseminen kannustaa  henkilöstöä 17

Vastuullisuus on osa jokapäiväistä työtä  18

Osaamisen  kehittäminen  kattaa koko  henkilöstön 19

Työssä jaksamista tuetaan monin tavoin  20 

Case: Turvallisuuskävelyt ovat osa vastuullista toimintaa 21

Case: Työsuhdepyöristä uusi henkilöstöetu  22

Case: Analyysikoulutus 23

Asiakkaat  arvostavat innovatiivisia ratkaisujamme 24

Viljavan oma toiminta lähestyy hiilineutraaliutta 25

Case: Loimaan suursiilojen palvelukonsepti  uusittiin 27

Case:  Korian biolämpölaitos – askel kohti hiilineutraaliutta 28

Case: Kasviproteiinituotanto kasvoi  vahvasti Kokemäellä  29

Toiminnan jatkuvuuden  perusta kannattava kasvu 30

Case: Raumalle ensimmäinen viljatransit-juna 31

CASE: Kouvolassa idäntuonti kulkee kiskoilla 32

Viljavan arvot 33

VILJAVA  LYHYESTI
Suomen Viljava Oy on Suomen suurin viljan ja agribulk -raaka-aineiden  
käsittelyyn ja varastointiin erikoistunut palveluyritys, jonka juuret ulottuvat  
Suomen itsenäisyyden alkuvuosiin. Tarjoamme varastointi- ja käsittely- 
palveluja sekä kotimaan markkinoilla että vienti-, tuonti- ja transit-kaupassa 
toimiville yrityksille. Lisäksi valmistamme kasviproteiini- ja kauratuotteita 
kotimaan markkinoille sekä vientiin. 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 
lähes puolet ja käsitellään kaksi kolmasosaa Viljavan kokonaisvolyymeista. 

Viljavan sisämaan varastot palvelevat kotimaan teollisuutta sekä toimivat ensisijaisina 
varastoina huoltovarmuusviljalle. Korian, Kokemäen ja Perniön varastojemme yhtey-
dessä on käytössä suuritehoiset viljakuivurit. Taso- ja siilovarastomme soveltuvat hyvin 
myös monipuolisesti kappale- ja irtotuotteiden varastointiin. 

Viljavalla on kansallinen velvoite osaltaan turvata kotimaisen elintarvikeketjun toiminta 
poikkeusoloissa.

Ylivieska

Impivaara
Seinäjoki

Nokia
Kokemäki

Loimaa
Turenki

Hämeenlinna Vainikkala
Kouvola

Koria

Loviisa
Kotka

Helsinki
Mustio

Rauma

Naantali KirkniemiPerniö
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

VANHA
KUVA

TOIMITUSJOHTAJAN 
KATSAUS

Vuosi 2021 oli toimintaympäristöltään hyvin haas-
teellinen. Korona oli muuttanut vilja- ja agri-bulk- 
tavaroiden markkinadynamiikkaa voimakkaasti. 
Politiikka oli entistä suuremmassa roolissa. Kansal-
lisvaltiot pyrkivät varmistamaan omien kansalais-
tensa ruokahuoltoa kasvattamalla varastojaan ja 
yritykset toimivat samoin raaka-ainehuollon osalta. 
Kansainvälisillä markkinoilla viljojen sekä öljy- ja 
proteiinikasvien hinnat lähes kaksinkertaistuivat 
lyhyessä ajassa. Laivalogistiikassa rahtihinnat 
nousivat voimakkaasti ja rahtien saatavuus hei-
kentyi merkittävästi. Kotimaan heikko viljasato 
näkyi viljamarkkinoilla, muttei ulottunut laajemmin 
kotimaiseen ruokaketjuun.  

Uuden strategian  
toimeenpano alkoi

Viljavan hallitus päätti joulukuussa 2020 yhtiön 
strategiasta vuosille 2021-2025. Edellisen strate-
giajakson aikana painopisteenä oli operatiivisten 
kustannusten mukauttaminen toiminnan laajuuteen 
ja rakentaa eväät kasvulle muun muassa laajalla 
investointiohjelmalla.

Yhtiömme on päässyt kasvu-uralle ja uuden stra-
tegiajakson 2021-2025 päämääränä on kasvun 
vahvistaminen. Kasvua haemme edelleen koti-
markkinoilla, mutta painopiste on entistä enemmän 
palveluiden ja tavaroiden viennissä. Yhtiön hallitus 
päätti vientikauramyllyn rakentamisesta Raumalle, 
johon uusi mylly valmistuu vuoden 2022 lopulla. 
Kasvustrategian rinnalla teemme toimenpiteitä viljan 
logistisen ketjun hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja 
kehitämme henkilöstömme osaamista strategisen 
linjauksen toteuttamiseksi. Olemme myös edellä- 
kävijä viljaketjun digitalisaatiossa.

Asiakkaat antoivat 
hyvät arvosanat

Asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkaat antoivat 
hyvät arvosanat Viljavan toiminnasta. Asiakkaiden 
antama suositteluindeksi nousi kuudestatoista (16) 
neljäänkymmeneenkuuteen (46), mikä on kaikkien 
aikojen korkein lukema. Asiakkaamme näkevät 
Viljavan roolin viljaketjussa merkittävänä ja koke-

vat yhtiömme aktiivisesti toimintaansa kehittävänä 
ja innovatiivisia ratkaisuja tarjoavana yhteistyö-
kumppanina. Erityistä arvostusta ja kiitosta saavat 
henkilöstömme asiantuntemus, palveluasenne ja 
tavoitettavuus sekä ratkaisukeskeisyys.

Viljava on panostanut palvelujen ja palveluaikojen 
joustavuuteen. Jo puolella varastoista on 24/7 
itselastausmahdollisuus käytettävissä. Digitali-
saatioon panostamme voimakkaasti. Pari vuotta 
sitten otimme käyttöön Microsoft Business Insight 
extranet -palvelun, minkä ansiosta asiakkaillamme 
on ajantasaisesti käytettävissään vastaanotto-, 
lähetys ja varastointitiedot. Vuonna 2020 aloimme 
kehittämään paperitonta digitaalista viljan vastaan-
ottoketjua. Uudella Digipassilla korvataan paperiset 
viljapassi- ja lähetedokumentit. Joulukuussa 2020 
pilotoimme ensimmäiset Digipassi-vastaanotot. 
Vuonna 2021 prosessia kehitettiin edelleen yhdes-
sä asiakkaiden kanssa ja marraskuussa otimme 
Digipassin laajamittaiseen käyttöön. Käyttökoke-
mukset ovat olleet hyvin myönteiset. Digipassin jo  
käyttöön ottaneiden asiakkaiden mielestä paperia 
ei jäädä kaipaamaan. 

Osaava henkilöstö on  
avain menestykseen

Henkilöstön osaaminen ratkaisee yrityksen me-
nestymisen markkinoilla ja strategiassa asetettujen 
tavoitteiden toteutumisen. Siksi osaamisen kehittä-
miseen on panostettu Viljavassa jo pitkään kaikilla 
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organisaatiotasoilla. Osaamisen jatkuvan kehit-
tämisen tueksi teimme koko henkilöstölle vuoden 
2021 alussa osaamiskartoituksen, jollainen tehtiin 
viimeksi vuonna 2018. Jokaisella viljavalaisella on 
oma osaamisen kehittämiseen tähtäävä suunnitel-
ma. 

Koronan takia isompia yhteisiä koulutuksia on jou-
duttu siirtämään ja niitä on toteutettu uusin tavoin. 
Yhdessä Ruokaviraston kanssa toteutettiin analyy-
sikoulutus marraskuussa Ruokaviraston tiloissa. 
Koulutukseen osallistuivat kaikki varastoilla työs-
kentelevät työntekijät. HACPP -koulutus pidettiin 
Teamsin välityksellä. 

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.

Vastuullisuus ohjaa    
kaikkea toimintaa

Viljavan tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä 
kaikilla yritysvastuun osa-alueilla. Noudatamme 
päätöksenteossamme valtioneuvoston omistajapo-
liittisen periaatepäätöstä, jonka tavoitteisiin perus-
tuen Viljavan toiminta on auditoitu. 

Ympäristövastuun alueella Viljava on tehnyt 
toimenpiteitä GHG (Green House Gas) -proto-
kollan eri tasojen tavoitteiden mukaisesti, minkä 
ansiosta yhtiömme on omassa toiminnassaan ja 
ostoenergian osalta lähes hiilineutraali. Viljava on 
tehnyt selvityksen varastoilleen tulevan ja lähtevän 
tavaran logistiikan hiilidioksidipäästöistä. Selvitys 
antaa hyvän perustan yhteistyössä asiakkaiden 
ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävälle työlle 
GHG-protokollatason kolme ympäristövaikutusten 
vähentämiselle.

Kansainvälistyminen  
kasvun moottorina

Viljava on tehnyt vahvasti töitä kasvattaakseen 
palvelu- ja tavaravientiä. Viimeisten runsaan kol-
men vuoden aikana vientimme on kasvanut yli 15 
prosenttiin liikevaihdosta. Tulevien vuosien aikana 
tavoitteemme on nostaa viennin osuus yli puoleen 
liikevaihdosta.

Viennin painopistealue on viljan ja muiden ag-
ribulk-tuotteiden transit-kuljetukset Venäjältä ja 
Kazakstanista Viljavan satamaterminaalien kautta 
maailmalle. Toiminnan kehittämisen ytimenä ovat 
strategiset kumppanuudet kotimaassa ja ulkomail-
la. VR:n kanssa olemme tehneet monia vuosia 
markkinointia Suomen kautta kulkevan pohjoisen 
viljatransit-reitin edistämiseksi.

Transit-liikenne alkoi vuonna 2018 Loviisaan. Viime 
vuonna saapuivat ensimmäiset vaunut Naantaliin 
ja vuonna 2021 mukaan liittyi Rauma. Venäjä on 
maailman suurin vehnän viejä. Suurin osa viennis-
tä kulkee Mustan meren satamien kautta. Lisäksi 
viljaa viedään Venäjän omien Itämeren satamien 
sekä Baltian maiden satamien kautta. Suomen 
pohjoinen reitti täydentää ja tuo lisäkapasiteetti 
kasvavalle viennille. 

Viljavan Kokemäen toimipisteessä on parikymmen-
tä vuotta valmistettu kauratuotteita ja viisi vuotta 
kasviproteiinituotteita härkäpavusta ja hernees-
tä. Näiden tuotteiden valmistus ja vienti lähtivät 
voimakkaaseen kasvuun vuonna 2021. Kaikkien 
näiden tuotteiden markkinat kasvavat vauhdilla ja 
Viljava tulee olemaan kasvussa vahvasti mukana. 

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 2021 asiakkaillemme, muille 
yhteistyökumppaneillemme ja jokaiselle viljava-
laiselle. Tehdään yhdessä tästä vuodesta vielä 
viimevuotistakin parempi.

Pasi Lähdetie
Toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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Asiakkaiden tyytyväisyys Viljavan 

toimintaan kasvoi

Digipassi laajaan käyttöön

Vienti lähes kaksinkertaistui ja  

oli yli 15 % liikevaihdosta

Transit-viljaliikenne alkoi  

Raumalle ja transit-volyymit  

vahvassa kasvussa

Vientikauramyllyinvestointi 

Raumalle alkoi

Viljava lähes hiilineutraali

Työtapaturmia 0



8

VILJAVA      VUOSIKERTOMUS 2021

DIGITALISAATION 
KEHITTÄMINEN  
KANNATTAA

DIGIPROSESSIEN  
KEHITTÄMINEN ON  
KESTÄVYYSLAJI 
Viljavan tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä digitaalisten 
ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Olemme jo usean 
vuoden ajan määrätietoisesti kehittäneet digitaalisia toimintojam-
me asiakaspalvelun ja oman sisäisen toimintamme  joustavoitta- 
miseksi ja tehostamiseksi. 

Vuonna 2020 otimme käyttöön uuden Microsoft Business Insight -raportointi-
järjestelmän. Sekä asiakkaille että sisäiseen raportointiin tarkoitettu järjestel-
mä on saanut asiakkailta erittäin myönteisen vastaanoton. IoT-ratkaisuissa 
painopisteemme on 24/7 omatoimilastauksessa sekä siilolämmönseuran-
nassa. Ajanvarausjärjestelmämme uudistettiin muutama vuosi sitten ja se 
päivitettiin vuonna 2020 koko viljan toimitusprosessin digitalisointia silmällä 
pitäen. 

Viljava siirtyy satovuoden 2021/ 22 aikana 
laajasti digitaaliseen toimitusketjuun.  
Koetteko kehityksen haitallisena vai  
myönteisenä?

Asteikko 1= erittäin haitallinen ... 5= erittäin 
myönteinen

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

21 3 4 5

20 % 39 % 35 %

Digitaalisen  
tiedonkulun  

tärkeys  

4,0

7%
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Digipassi tuo varmuutta ja     
joustavuutta kuljetuksiin

Vuonna 2020 ryhdyimme rakentamaan digitaalista, pape-
ritonta viljan vastaanottoprosessia. Ensimmäiset pilot-vas-
taanotot teimme vuoden 2020 lopussa. Vuoden 2021 kehi-
timme järjestelmää edelleen yhdessä asiakkaiden kanssa ja 
vuoden viimeisellä neljänneksellä otimme sen laajempaan 
käyttöön. Vuoden 2022 aikana tavoitteena on laajentaa 
digitaalisen prosessin Digipassin käyttöä niin, että siitä tulee 
perusprosessi ja paperiset dokumentit viljan vastaanottoket-
jussa jäävät vähitellen pois. Digitalisaatiolla vähennämme 
toimitusprosessin manuaalisia vaiheita, mikä parantaa en-
tisestään prosessiin liittyvän tiedon luotettavuutta ja käy-
tettävyyttä. Prosessissa mukana olevilla toimijoilla on tieto 
ajantasaisesti helposti käytettävissä. Viljan lähetysprosessin 
digitalisointi on seuraava luonnollinen askel. 

Digitalisaation hyödyntäminen prosessien kehittämisessä on 
väline asiakaskokemuksen parantamiseksi ja omien toimin-
taprosessiemme tehostamiseksi. Kokemus on osoittanut, 
että asiakkaiden ja oman henkilöstön mukana olo digipro-
sessien rakentamisessa ja kehittämisessä on onnistumisen 
avain. Digiprosessien kehittäminen on kestävyyslaji.

2
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LIIKETOIMINTA-
KATSAUS

Viljavan alkuvuosi kehittyi myönteisesti 
koronan aiheuttamista haasteista huolimatta 
aina uuteen satoon asti. Kotimaan viljasadon 
jääminen vuonna 2021 pienimmäksi sitten 
vuoden 1987 vaikutti merkittävästi koko 
vuoden tulokseen. Transit-liikenteen volyymi 
kasvoi odotusten mukaisesti. Kasviproteiini- 
ja kauratuotteiden tuotannossa kasvuvauhti 
oli hyvä kuten myös muissa liiketoiminnoissa.

Haastava vuosi
Viljavan liiketoiminnan tavoitteena on liikevaihdon 
kannattava kasvu. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto 
laski 19,8 miljoonasta eurosta 19,5 miljoonaan 
euroon. Yhtiön käyttökate pieneni liikevaihdon 
laskun myötä 7,2 miljoonaan euroon. Liikevoitto 
laski vastaavasti päätyen 4,3 miljoonaan euroon, 
vaikka poistot kasvoivatkin jonkin verran. Konser-

nin liikevaihto oli sama kuin emoyhtiön. Konsernin 
käyttökate oli 7,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,2 
miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 panostimme aiempien vuosien 
tapaan voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun, mistä 
syntyi kertaluonteisia operatiivisia kustannuksia. 
Näiden toimenpiteiden satoa korjaamme tulevina 
vuosina, kun samalla jatkamme henkilöstömme 
osaamisen kehittämistä ja pidämme organisaatio-
rakenteemme ketteränä.

Viljaliiketoiminnan  
hyvä vire suli katoon
Viljaliikenne oli vilkasta aina kesäkuun loppuun 
asti. Ensimmäiset merkit riskeistä uuden sadon 
osalta alkoivat kuitenkin näkyä jo keväällä, kun 
jatkuvat sateet hidastivat kylvöjä. Viimeiset kylvöt 
tehtiin juhannuksen aikoihin ja paikoitellen voimak-

kaat sadekuurot tuhosivat jo kylvettyjä kasvustoja. 

Heinäkuu oli poikkeuksellisen helteinen ja erityises-
ti kevätkylvöiset viljat sekä öljy- ja valkuaiskasvit 
kärsivät veden puutteesta ja paahtavasta kuumuu-
desta. Kuivuuden takia sato jäi kokonaisuudessaan 
poikkeuksellisen pieneksi ja sadon laatu keski-
määräistä heikommaksi. Sadonkorjuu alkoi hyvin 
aikaisin ja ensimmäisten uuden sadon rukiiden 
vastaanotto alkoi poikkeuksellisesti jo heinäkuun 
loppupuolella. Aikaisin alkaneen sadonkorjuun 
ansiosta varastotaso ei pudonnut aivan niin alas 
kuin pari vuotta sitten sateiden viivästyttäessä 
sadonkorjuun alkua, koska elokuussa syysviljo-
jen vastaanotto oli vilkasta. Kevätviljojen osalta 
viljaliikenne tyrehtyi ennen kuin se pääsi kunnolla 
edes alkuun. Sato oli pieni, viljelijöiden varastois-
sa oli tilaa ja viljojen hinnat markkinoilla vahvassa 
nousussa. 

10

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT 2019 2020 2021 2021
KONSERNI

Toimipisteet (kpl) 19 19 19 19

Varastointikapasiteetti (kt) 1 420 1 430 1 430 1 430

Alin varasto (kt) 483 508 490 490

Keskivarasto (kt) 678 636 665 665

Korkein varasto (kt) 823 721 764 764

Tuotteiden käsittely (kt) 1 716 1 921 1644 1644

Investoinnit milj. € 3,1 3,6 2,4 5,8

Asiakastyytyväisyys (NPS) 35 16 46 46

VILJAVA     VUOSIKERTOMUS 2021
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LIIKETOIMINTA-
KATSAUS

Heikko sato tarkoittaa pientä vientivolyymia ja 
syksyn aikana Suomesta vietiinkin käytännössä 
lähinnä kauraa. Viljojen tuonti puolestaan lähti 
liikkeelle jo syksyllä ja jatkuu ennusteiden mukaan 
aina uuteen satoon 2022 asti, koska kotimaasta 
saatu sato ei riitä kaikkien viljojen osalta kattamaan 
kotimaan kulutusta.

Suomessa on viimeisten kuuden vuoden aikana 
ollut viisi heikkoa viljasatoa, joista kaksi on ollut 
erityisen huonoa katovuotta ja vain yksi hyvä. 
Viljely-ympäristössä näyttää tapahtuneen muutos, 
jossa hyvästä sadosta on tullut poikkeus ja hei-
koista sadoista ”uusi normaali”. Ilmastonmuutos on 
tuonut sääilmiöihin äärevyyttä, joka tuntuu vaikutta-
van erityisen voimakkaasti jo valmiiksi haastavissa 
olosuhteissa viljelyn äärialueilla, kuten Suomessa.

Transit-liikenne vakiintunut  
hyvälle tasolle
Vuoden 2021 aikana Viljavan transit-volyymit ke-
hittyivät myönteisesti. Olemme panostaneet usean 
vuoden ajan markkinointiin Venäjällä yhdessä 
VR:n kanssa ja työ on alkanut kantaa hedelmää. 
Suomen kautta kulkeva viljatransit-reitin tunnettuus 
Venäjällä on korkealla tasolla ja reittiä käyttäneet 
asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä logistisen ket-
jun toimivuuteen. Kun Rauman junapurkuasema 
saatiin käyttöön, Viljavalla on Loviisa ja Naantali 
mukaan lukien kolme transit-viljasatamaterminaa-
lia. Naantali on isoille Panamax-luokan, Rauma 
hieman pienemmille Handy-luokan ja Loviisa pienil-
le Coaster-luokan laivoille. 

Muissa liiketoiminnoissa  
hyvää kehitystä
Myynnin kehitys oli hyvää Viljavan muissa liiketoi-
minnoissa. Kasviproteiini- sekä kauratuotteiden 
myyntimme ja vuokravalmistuksemme kasvoivat 
vauhdilla. Tuotannon pullonkauloja avaamalla vah-
vistimme kykyämme vastata tuotteiden kasvavaan 
kysyntään. Junilla Venäjältä kotimaan markkinoil-
le saapuvien rehuraaka-aineiden volyymit olivat 
kasvussa. Puupelletin varastointimäärät kasvoivat 
loppuvuotta kohden ja Korian biolämpövoimalan 
lämmön toimitukset paikalliseen kaukolämpöverk-
koon kehittyivät myönteisesti. Viljavan monipuo-
listen vuokratilojen käyttöaste oli korkea. Kokonai-
suutena liiketoimintamme kehitys oli myönteistä 
koronasta huolimatta.

Suomen viljasato 2013-2021 (tuhatta tonnia)
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TALOUS 
JA TOIMINTA

Viljavan vuodelle 2021 asetetut tavoitteet 
saavutettiin osittain. Transit-liikenteen sekä 
muiden liiketoimintojen kuten kasviproteii-
ni- ja kauratuotteiden osalta saavutimme 
myynnin tavoitteet, mutta kotimaan vilja-
liiketoiminnan tavoitteista jäätiin kotimaan 
pienen viljasadon takia. 

Huonosta satovuodesta johtuen kokonaisliike-
vaihtomme ja tuloksemme jäivät tavoiteltua alhai-
semmiksi. Erityisen myönteistä vuodessa 2021 
oli asiakastyytyväisyyden merkittävä nousu, mikä 
kertoo tekemämme työn kantaneen hedelmää. 

Uuden strategian  
toimeenpano alkoi
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. 
Viljavan hallitus päätti keväällä investoinnista Rau-
man satamaan viljaterminaalin yhteyteen raken-
nettavaan kauramyllyyn. Kauramylly tähtää vienti-
markkinoille hyvän logistisen sijaintinsa johdosta, 
sillä toimivan satamayhteyden lisäksi Rauman seu-
tu tunnetaan erinomaisena kauranviljelyalueena. 

Asiakastyytyväisyys  
hyvällä tasolla
Asiakkaat arvostavat Viljavan varastojen toiminnan 
hyvin korkealle. Vuoden 2021 asiakastyytyväi-
syyskyselyn mukaan asiakkaamme pitävät henki-
löstömme palveluasennetta, asiantuntemusta ja 
ratkaisukeskeisyyttä erinomaisina. Koko Viljavan 
asiakkaiden suositteluindeksi (NPS) nousi kuu-
destatoista neljäänkymmeneenkuuteen, mikä on 
Viljavan kaikkien aikojen korkein lukema. 

Olemme tehneet useita vuosia määrätietoista työtä 
vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin markki-
noiden jatkuvassa myllerryksessä. Vuoden 2021 
aikana panostimme erityisesti viestintään. Erityisen 
tarpeelliseksi ja hyödylliseksi asiakkaamme ovat 
kokeneet erilaisista muutoksista ilmoittamisen mah-
dollisimman ennakoivasti.

Oma toiminta lähes hiilineutraalia
Viljava tekee jatkuvasti määrätietoista työtä toimin-
tansa hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Maakaasun 
sekä kevyen polttoöljyn käytön olemme korvanneet 
suurimmaksi osaksi viljapölystä tehtävällä lämpö-
energialla. Vuonna 2019 siirryimme käyttämään 
päästötöntä sähköä. Näiden toimenpiteiden an-
siosta Viljava on lähes hiilineutraali toimija. Vuoden 
2020 aikana teetimme selvityksen varastoillemme 
saapuvan ja lähtevän viljan logistiikan hiilidioksidi-
päästöistä. Selvityksen pohjalta kartoitimme yhteis-
työkumppaniemme kanssa vuoden 2021 aikana 
käytännön toimenpiteitä ja tiekarttaa logistiikan 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. 

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT 2019 2020 2021 2021
KONSERNI

Liikevaihto, milj. € 18,2 19,8 19,5 19,5

Käyttökate, milj. € 7,1 8,0 7,2 7,1

Liikevoitto, milj. € 4,2 5,1 4,3 4,2

Liikevoitto % 23 % 26 % 22 % 21 %

Oman pääoman tuotto- % 16,7 % 20,1 % 17,2 % 16,5 %

Sijoitetun pääoman tuotto- % 16,7 % 19,7 % 15,9 % 14,8 %

Omavaraisuusaste % 71,9 % 69,9 % 65,0% 59,9 %

Viennin osuus liikevaihdosta % 0,8 % 9,1 % 16,1 % 16,1 %
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NÄKYMÄT  
VUODELLE  
2022

Globaaleilla vilja- sekä öljy- ja proteiinikasvimark-
kinoilla hinnat nousivat voimakkaasti syksyn 2021 
ylittäen ns. arabikevään 2008 hintatason. Syksyllä 
2021 hinnat lähes kaksinkertaistuivat keväästä. 
Hintojen noustessa myyjät odottavat niiden nouse-
van vielä lisää ja ostajat odottavat hintojen lähtevän 
laskuun jossain vaiheessa. Markkinoilla toiminta on 
hyvin tempoilevaa mikä lisää hintavaihtelua. Lisäksi 
merirahtien hinnat nousivat voimakkaasti. Tuonti-
maissa, joista suuri osa on kehitysmaita ja kehittyviä 
talouksia, ruoan perustuotteiden jauhon, kasviöljyn 
ja -proteiinin hintojen nousun vaikutus on merkittävä.

Maailmassa korjataan satovuonna 2021/22 kaik-
kien aikojen suurin sato, mutta vastaavasti kulutus 
kasvaa. Tuotanto- ja kulutus ovat suurin piirtein 
samansuuruiset. Suhteellisesti kulutukseen nähden 
varastot pienevät. Politiikan rooli viljamarkkinoilla on 
kasvanut parin viime vuoden aikana hyvin voimak-
kaasti. Pandemian aiheuttama huoli ruokahuollon 
toimivuudesta herätti kansallisvaltiot kasvattamaan 
varastojaan. Maailman suurimmassa vehnän vien-
timaassa Venäjällä otettiin käyttöön vientimaksujär-

jestelmä sekä vientivolyymeja kiintiöidään. Tämän 
hetkinen hintataso markkinoilla perustuu siihen, että 
seuraavana satovuonna 2022/23 korjataan hyvä 
sato, joka on vähintään kasvavaa kulutusta vastaa-
va eli jälleen kerran uusi ennätyssato. 

Kotimaassa korjattiin syksyllä 2021 pienin sato sitten 
vuoden 1987. Jo vuoden 2020 sato oli pieni ja siir-
tymävarastot uuden sadon korjuun alkaessa olivat 
erityisesti ohralla poikkeuksellisen pienet. Viljavan 
toiminnassa edellä mainitut tekijät tulevat vaikutta-
maan aina elokuuhun 2022 asti, jolloin seuraavan 
sadon korjuu alkaa. Kotimaan viljatuotantoon vaikut-
tavista tekijöistä muun muassa lannoitteiden hinnat 
ovat kolminkertaistuneet vuodesta 2020 ja muiden-
kin tuotantopanosten hinnat nousseet voimakkaasti. 
Siksi on todennäköistä, että kotimaan viljapinta-ala 
supistuu, mikä saattaa heijastua myös Viljavan 
toimintaan.  

Talven ja kevään aikana viljan tuonti kasvaa ja 
transit-viljaliikenne on vilkasta. Nämä tekijät osittain 
kompensoivat kotimaan heikkoa viljasatoa. Koti-
maan uuden sadon odotetaan olevan keskimää-

räinen, mistä johtuen kotimaan viljan käsittely- ja 
varastointimäärät tulevat olemaan pienemmät kuin 
edellisinä vuosina. Tilannetta tasapainottavat tran-
sit-volyymit, joiden odotetaan olevan edellissyksyjä 
suuremmat. 

Kasviproteiinituotteiden kysyntä on kasvussa ja 
kauratuotteiden vienti vetää. Fossiilisten polttoainei-
den hinta tukee uusiutuvien raaka-aineiden hyödyn-
tämistä, mikä ennustaa sekä  biolämmön myynnin 
että puupelletin käsittelyn ja varastoinnin kehittyvän 
myönteisesti.

Liiketoiminnan suurimpana riskinä on kasvukauden 
sääolosuhteiden sekä viljelyn kannattavuuden vaiku-
tus viljan määrään ja laatuun. Kansainvälisillä mark-
kinoilla epävarmuus ja suuri hintavaihtelu jatkuvat. 
Poliittiset riskit liittyvät EU:n maatalouspolitiikkaan 
sekä Itämeren alueen turvallisuustilanteeseen.

Yhtiöllä on erittäin mittava ikääntynyt kiinteistömas-
sa, mikä jatkuvasta säännöllisestä kunnossapidosta 
huolimatta voi aiheuttaa merkittäviä ennakoimatto-
mia korjauskustannuksia.

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

• Kehitetään 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 2021 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 € 2019 2020 2021

Tilikaudelta maksettavat välittömät verot, k€ 2 351 2 463 2 369

        tuloverot 843 1 016 857

        työnantajamaksut 996 937 982

        kiinteistöverot 512 510 530

Tilikaudelta tilitettävät verot, k€ 3 307 2 807 3 067

        palkkaverot 1 069 1 107 1 130

        energiaverot 368 343 337

        arvonlisäverot, myynnit 3 974 3 739 3 589

        arvonlisäverot, hankinnat -2 104 -2 382 -1 989

Liikevaihto 18 341 19 800 19 547

Tulos ennen veroja 4 217 5 060 4 118

Henkilöstö (keskimäärin) 60 60 62
Valmiste- ym. verot eivät ole mukana laskelmassa.
Laskelma tehty suoriteperiaatetta noudatten.

VILJAVA     VUOSIKERTOMUS 2021
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VOITONJAKOEHDOTUS 
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 8 505 186,45 €, josta 
tilikauden voitto on 3 412 116,75 €. 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 4 505 186,45 €. Yhtiön kaikilla kahdella (2) 
miljoonalla osakkeella nimellisarvoltaan yksi (1) euro on 
samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.
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HALLINTO JA JOHTO

Hallituksen jäsenmäärä oli viisi.

Puheenjohtaja Petri Alava

Varapuheenjohtaja Esko Pyykkönen

Jäsen Tanja Viljanen

Jäsen Anne Ilola

Jäsen Leena Laitinen 15.3.2021 alkaen 

Jäsen Tomi Tanninen 15.3.2021 asti

VILJAVA     VUOSIKERTOMUS 2021

Toimitusjohtaja Pasi Lähdetie

Tilintarkastaja KHT-yhteisö  

Tuokko Oy Ltd.  

Päävastuullinen tilintarkastaja  

Janne Elo

Hallituksen jäsenille maksettiin  

palkkioita yhteensä  

76 000 euroa. Hallituksen 

puheenjohtajan palkkio oli  

21 800 euroa, 

varapuheenjohtajan 

14 000 euroa ja hallituksen 

muiden jäsenten yhteensä 

40 200 euroa.

16
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PALKITSEMINEN 
KANNUSTAA  
HENKILÖSTÖÄ 
Konsernin ja Viljavan palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin  
62 henkilöä. Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli 63 henkilöä, 
joista yksi henkilö oli Oat Mill Finlandin palveluksessa.

KANNUSTINPALKKIOJÄRJESTELMÄ
Viljavan hallitus on usean vuoden ajan kehittänyt määrätietoisesti yhtiön kannus-
tinpalkkiojärjestelmää. Vuonna 2021 hallitus perusti henkilöstövaliokunnan, jonka 
yhtenä tehtävänä on valmistella hallitukselle hyväksyttäväksi johdon ja henkilöstön 
palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä. Lähtökohdaksi on määritelty, että järjestelmien 
tulee olla riittävässä määrin suoritukseen perustuvia, motivoivia, yhtiön strategiaa 
tukevia ja yritysvastuun toteuttamiseen sitouttavia. Esimiesasemassa olevien sekä 
johtoryhmän jäsenien kannustuspalkkioissa huomioidaan voimakkaammin myös 
asiakasnäkökulma.

Jokaisella työntekijällä on yritys- ja toimipaikka-kohtaisten tavoitteiden lisäksi henki-
lökohtaisia tavoitteita muun muassa kullekin henkilökohtaisesti laaditun osaamisen 
kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kannustinjärjestelmän mukaisen palkkion saa-
minen edellyttää henkilöstöltä vähintäänkin tavoitteiden mukaista hyvää suoritusta.

Palkitseminen koskee yhtiön koko henkilöstöä. Kannustinpalkkio vuonna 2021 on 
työntekijöillä maksimissaan 10 prosenttia, johtoryhmän jäsenillä 20 prosenttia ja 
toimitusjohtajalla 30 prosenttia vuosipalkasta.

Henkilöstölle maksettiin huhtikuussa 2021 tulospalkkiota yhteensä 198.678,57 €  
(vuonna 2020 196.127,87 €), josta toimitusjohtajalle 15.913,80 € (35.540,82 €) ja  
johtoryhmälle 22.276,72 € (21.283,89 €). Toimitusjohtajan kokonaispalkka oli vuonna 
2021 200.917,80 € (220.475,82 €) ja johtoryhmän 272.181,42 € (217.190,52 €).  
Johdolla ei ole erillisiä eläke-etuja. 
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HENKILÖSTÖN 
TUNNUSLUVUT

2019 2020 2021 2021
KONSERNI

Henkilöstö keskimäärin 61 60 62 62

Palkat ja palkkiot k€ 3 406 3 380 3 402 3 422

Henkilöstö keski-ikä 48,5 47,6 48,6 48,7

Työsuhteen keskimääräinen 
kesto vuosina

16,3 15,2 15,0 14,8

Henkilöstöä

63
vuoden 2021 

lopussa

VILJAVA     VUOSIKERTOMUS 2021
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VASTUULLISUUS 
ON OSA JOKA- 
PÄIVÄISTÄ TYÖTÄ 
Viljavan tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä kaikilla yritys-
vastuun osa-alueilla. Vastuullisuus on tapamme toimia ja kiinteä 
osa yhtiön johtamisjärjestelmää. 

Toimintamme eri vaiheissa huomioimme sen vaikutukset niin henkilöstömme 
hyvinvointiin, asiakaspalveluun ja ympäristövaikutuksiin kuin toimintamme 
kannattavuuteen ja jatkuvuuteen. Viljavassa vastuullinen yritystoiminta on 
jokapäiväistä työtä.

Viljavalla on kansallinen velvoite osaltaan turvata kotimaisen ruokaketjun 
toiminta poikkeusoloissa sekä varmistaa viljan varastointi- ja käsittelymark-
kinoiden toimivuus ja EU:n interventiotoimintaan liittyvien tehtävien häiriöttö-
myys.

Ruokaturvallisuudesta vastaamme kattavalla varastoitavien tuotteiden 
laadunvarmistusohjelmalle sekä nykyaikaisilla analyysimenetelmillä. Henki-
löstön osaamista kehitämme säännöllisesti laadunvarmistus- ja elintarvike-
turvallisuuden osa-alueilla. Näillä varmistamme elintarvikkeiden ja rehujen 
tuoteturvallisuuden sekä asiakkaidemme tuotteiden teknisen ja hygieenisen 
laadun säilymisen varastoinnin aikana. 

Viljavan toimintaa ohjaavat Yleiset Toimintatavat (Code of Conduct) ja Hyvät 
Hallintotavat (Corporate Governance) -ohjeistot. Viljavan vastuullinen tapa 
toimia on auditoitu valtioneuvoston omistajapoliittisen periaatepäätöksen 
tavoitteiden pohjalta. Viljavan strategiaan sisällytetään selkeitä ympäristö-
vastuutavoitteita. Viljava on lähes hiilineutraali toimija ja hiilijalanjäljen pie-
nentämisessä painopisteemme 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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OSAAMISEN  
KEHITTÄMINEN  
KATTAA KOKO  
HENKILÖSTÖN
Viljava on panostanut jo usean vuoden ajan osaamisen 
kehittämisessä henkilöstön laatuosaamiseen sekä kunnossapito- ja 
turvallisuusosaamiseen. Työyhteisön vuorovaikutus- ja esimiestaidot ovat 
myös olleet painopiste-alueena jo pitkään. Esimiesten ja avainhenkilöiden 
sekä koko työyhteisön Deeplead-valmennukset jatkuivatkin edelleen  
vuonna 2021.

Turvallisuusosaamista on pyritty kehittämään koko henkilöstön osalta turvallisuus-
kävelyin, joita käytiin kaikilla varastoillamme vuoden 2021 aikana. Lisäksi lansee-
rasimme sisäiseen verkkoon turvallisuushavaintolomakkeet niin tietoturvan kuin 
työturvallisuudenkin osalta. Havaintolomakkeiden avulla pyrimme luonnollisesti 
parantamaan turvallisuutta, mutta samalla korostamme sitä, että turvallisuus on 
asia, jonka me kaikki yhdessä teemme.

Henkilökohtaisen osaamisen säännöllinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on 
jokaisen viljavalaisen tavoitteena. Jokaiselle on laadittu oma henkilökohtainen 
osaamisen kehittymissuunnitelma, joka sovitaan yhteisesti oman esimiehen kanssa 
kehityskeskustelussa. Keskustelut käydään vuosittain koko henkilöstön kanssa ja 
kehityskeskustelun runkoa päivitetään vuosittain työryhmässä yhteistyössä henki-
löstön ja esimiesten kanssa. Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tavoitteiden 
saavuttaminen huomioidaan myös mitattaviin tuloksiin perustuvassa kannustinpalk-
kiojärjestelmässämme.

Kehityskeskustelun näkökulma vaihtelee hieman vuosittain ja vuonna 2021 keskus-
telun perusteema oli vastuu ja vastuullisuus. Vuonna 2021 otettiin lisäksi uutena 
keskustelumuotona käyttöön tiimien kehityskeskustelut yksilökeskusteluiden rinnal-
le. Henkilöstön osallistaminen kehityskeskustelutyökalun kehittämiseen on paranta-
nut työyhteisössä kehityskeskustelun merkityksellisyyttä ja henkilöstön sitoutumista 
keskustelussa yhdessä asetettuihin tavoitteisiin.
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Henkilöstön  
motivaatio 

kehittää  
osaamistaan

4,23
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TYÖSSÄ JAKSAMISTA 
TUETAAN MONIN  
TAVOIN 
Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tärkeä osa Viljavan 
henkilöstöstrategiaa. Koemme, että yksi tärkeimmistä asioista 
työhyvinvoinnin tukemisessa on panostaminen hyvään esimiestyöhön 
ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Tavoitteenamme on toimiva ja 
avoin vuorovaikutus eri henkilöstöryhmien välillä sekä hyvän ja 
luottamuksellisen työilmapiirin edistäminen.

Työssä jaksamista mittaamme vuosittain toteutettavalla 
henkilöstötutkimuksella. Vuoden 2021 tutkimuksessa lähie-
simiesten henkilöjohtaminen sai erittäin hyviä arvosanoja ja 
erityiskiitosta saivat yhteistyön toimivuus esimiehen kans-
sa sekä esimiehen tavoitettavuus. Henkilöstö kokee myös 
voimakkaasti, että työnantajalta saa tukea mahdollisissa 
työkykyyn liittyvissä ongelmissa. Työssä jaksamista tukevat 
myös työyhteisössämme käytössä oleva  työhyvinvoinnin 
vuosikello sekä varhaisen tuen malli, jossa korostetaan esimiesten rooleja välittämi-
sen ja vastuun osalta.

Henkilöstömme hyvinvointia edistämme lisäksi muun muassa liikunta- ja kulttuurie-
duilla. Vuoden 2021 aikana otimme käyttöön myös mahdollisuuden valita työsuhde-
pyörä tukemaan liikkumista niin työ- kuin vapaa-ajan matkoilla.

Työturvallisuudessa tavoitteemme on jatkuvasti nolla tapaturmaa ja painopistee-
nämme on niiden ennaltaehkäisy. Vuosien 2020 ja 2021 aikana tähän tavoitteeseen 
päästiinkin, sillä noiden kahden vuoden aikana ei tapahtunut yhtään tapaturmaa. 
Viljavan työturvallisuuskulttuuria on pyritty edelleen vahvistamaan säännöllisesti 
toistuvilla turvallisuuskävelyillä sekä varastokohtaisilla työturvallisuuskoulutuksilla.

Yhteisellä päätöksellä työturvallisuus kuuluu myös kannustinpalkkiojärjestelmämme 
kriteereihin.

Suosittelu- 
halukkuus

34 
nps

Koen että minua 
tuetaan työkykyyni  
liittyvissä asioissa

4,20
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CASE:
TURVALLISUUSKÄVELYT 
OVAT OSA VASTUULLISTA 
TOIMINTAA
Vuoden 2021 aikana tehtiin jälleen perinteiset 
turvallisuuskävelyt Viljavan kaikilla varastoilla. 
Aikaisempiin kierroksiin verrattuna nyt nostettiin 
enemmän esille ATEX:iin (räjähdyssuojaus) liittyviä 
asioita. 

ATEX-asioiden painotusta lisättiin henkilöstön toivomuksesta 
saada lisää konkreettista tietoa toimintaamme liittyen. 
Turvallisuuskävelyihin osallistui varastojemme koko 
henkilöstö ja suhtautuminen kävelyihin oli jälleen erittäin 
positiivista.

Turvallisuuskävelyn runkoa ja painopistettä muokataan 
jatkuvasti henkilöstöltä tulevan tiedon pohjalta, koska ns. 
”kentällä” tehdyt havainnot ovat äärimmäisen tärkeitä, kun 
yhdessä rakennamme meille yhä turvallisempaa työpaikkaa. 
Työpaikalla sattuvien havaintojen ja läheltä piti -tapahtumien 
viestintään on rakennettu intraan lomake, jonka avulla voi 
kätevästi tehdä kirjallisen dokumentin tekemästään havain-
nosta tai esim. puutteesta. Varastoilla, joilla on yksityisrai-
teet, tehtiin turvallisuuskävelyn yhdessä myös poistumis-
harjoitus ja poikkeamatilanteen harjoitus liittyen junatyössä 
aiheutuneeseen kuvitteelliseen hätätilanteeseen. Tämän 
painopisteen esiin tuominen tulee meille myös yksityisraitei-
den varautumissuunnitelmaan liittyvän velvoitteen myötä.

Mennyt vuosi ja sitä edellinen olivat hienoja saavutuksia, 
koska yhtään tapaturmaa ei tapahtunut. Turvallisuuskäve-
lyn jälkeen varastoilla on tehty turvallisuusauditoinnit, jotka 
pohjautuvat pitkälle samoille asiayhteyksille.
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CASE:
TYÖSUHDEPYÖRISTÄ UUSI  
HENKILÖSTÖETU
Suomen Viljava antoi vuoden 2021 aikana henkilöstölle uutena työsuhde-
etuna mahdollisuuden työsuhdepyörään käyttöön. Edun tavoitteena on 
motivoida henkilökuntaa pitämään huolta kunnostaan sekä parantaa 
henkilökunnan hyvinvointia ja työssä jaksamista. 

Lisätavoitteena on kannustaa valitsemaan ekologisempi vaihtoehto liikkumiseen 
vapaa-ajalla ja mahdollisesti myös kodin ja työpaikan välisellä matkalla. 
Työsuhdepyörästä tuli tuloveroton etu (max. 1200 euroa/vuosi) vuoden 2021 
alusta alkaen ja kiinnostus työsuhdepyöriä kohtaan kasvoi sen myötä. Vuoden 
aikana työsuhdepyörän hankkinut viljavalainen varastoesimies Mika Heikkilä 
kertoi halunneensa tarttua nyt mahdollisuuteen tutustua sähköpyörään, jota 
hän oli aikaisemmin kyseenalaistanut. Mikan pyörävalinta oli hybridi-pyörä, joka 
soveltuu ajamiseen niin asfaltilla kuin sorateilläkin. Toinen työsuhdepyöräilijä 
varastotyöntekijä Joni Rajamäki puolestaan oli käyttänyt sähköcitypyörää jo 
muutaman vuoden ajan, mutta innostui työsuhdepyörämahdollisuuden kautta 
hankkimaan itselleen myös maastoon soveltuvan sähköpyörän.

Pyörän hankintaprosessi sujui molempien mukaan erittäin helposti ja kumpikin 
on ollut todella tyytyväinen valitsemaansa pyörään. Pyörät ovat toimineet hyvin. 
Kilometrejä on tullut Mikalle kaikkiaan tähän mennessä noin 650 ja Jonille noin 
500. Mika toteaa, että sähköavustusta ei tarvitse niin halutessaan käyttää. Itse 
hän käyttänyt avustusta ajetuista kilometreistä vain noin 10% ja ilman sähköavus-
tusta pyörä on kuin mikä tahansa normaali polkupyörä. Työmatkoja Mika ei ole 
vielä ole kokeillut pyöräillä, sillä hänellä on työmatkaa 32 kilometria suuntaansa, 
mutta nyt on tarkoitus aloittaa ”takapuolisiedätys” jo heti keväällä, joten varmaan 
työmatkatkin jo taittuvat välillä tulevana kesänä pyörällä.   Joni puolestaan on 
käyttänyt pyörää myös kodin ja työpaikan välisillä matkoilla jonkin verran.

Pyörät ovat käyneet jo ns. ensihuollossa, joka oli kauppaan kuuluva ja toimi 
käyttäjien kertoman mukaan hyvin. Keväällä on edessä uusi huolto ja lisää ajo-
kilometrejä. Pyöräilijöiltä tulee lämmin suositus kokeilemaan, sillä sähköpyörän 
kanssa ei tarvitse miettiä onko vastatuulta tai onko lenkillä paljon ylämäkeä. Kun 
säästää sähköä alkumatkalla, niin kotiin pääsee pahanpaikan tullen sähköllä.
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CASE:
ANALYYSIKOULUTUS
Vilja-analyysit ovat yksi tärkeimmistä Viljavan 
laatujärjestelmän osa-alueista ja siksi henkilöstön 
analytiikkaosaamisen ylläpito ja kehittäminen on 
meille jatkuvasti erittäin tärkeää. 

Nykyaikaiset laboratoriolaitteemme sekä ammattitaitoinen 
ja osaava henkilöstö takaavat luotettavat analyysitulokset 
asiakkaillemme. 

Käytännössä koko varastohenkilöstömme kävi 
loppuvuonna 2021 pienissä ryhmissä työpäivän mittaisessa 
analyysikoulutuksessa Ruokavirastolla. Yhdessä sovittu 
koulutusohjelma oli onnistunut kokonaisuus, joka antoi 
henkilöstöllemme ajan tasalla olevat ja yhdenmukaiset tiedot 
analytiikkaan.

Koulutus sisälsi aluksi luento-osuuden, jossa käytiin läpi me-
netelmien laadunvarmistus ja virhelähteet. Luennon jälkeen 
siirryttiin käytännön osuuteen, jossa osanottajat tekivät sovitut 
analyysit kahden kouluttajan ohjauksessa. Päivän aikana 
ehdittiin perehtyä NIT-määritykseen, sakolukuun, rikkapitoi-
suuteen, pieniin jyviin (seulonta), torajyviin, DON-pikame-
netelmään (sivuvirtaustesti), mallasohran lajitteluun sekä 
vetyperoksidi-itävyyteen.

Koulutus jatkuu vielä vuonna 2022 pienellä ryhmällä Loimaan 
siemenkoulutuksen osalta. Tässä koulutuksessa painopistea-
lueena on itävyys, 1000 siemenen paino sekä kaappikosteus.
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ASIAKKAAT  
ARVOSTAVAT 
INNOVATIIVISIA 
RATKAISUJAMME
Vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyselyssä 
asiakkaamme antoivat erinomaiset arvosanat Viljavan 
toiminnasta. Asiakkaiden antama suositteluindeksi 
nousi kuudestatoista (16) neljäänkymmeneenkuuteen 
(46), mikä on kaikkien aikojen korkein lukema Viljavan 
historiassa. 

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta 
arvioi yhteistyön Suomen Viljavan 
kanssa joko kasvavan tai pysyvän 
ennallaan seuraavan vuoden aikana. 
Asiakkaamme näkevät Viljavan roolin 
viljaketjussa merkittävänä ja kokevat 
yhtiömme aktiivisesti toimintaansa 
kehittävänä ja innovatiivisia ratkaisuja 
tarjoavana yhteistyökumppanina. Lähes kaikki vastaajat 
arvioivat Viljavan kehittävän toimintaansa innovatiivisesti tai 
seuraavan innovatiivisten ratkaisujen kehitystä. 

Asiakkaat suhtautuvat erittäin myönteisesti digitaalisten 
palvelujen kehitykseen. Erityistä arvostusta ja kiitosta saavat 
henkilöstömme asiantuntemus, palveluasenne ja tavoitettavuus 
sekä ratkaisukeskeisyys. Kehityskohteina ovat edelleen 
muutostilanteista tiedottaminen sekä yhteydenpidon aktiivisuus, 
vaikkakin näiden molempien arvosanat nousivat merkittävästi 
viimevuodesta.
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ASIAKASTUTKIMUS 2021 – Suomen Viljava Oy kysyi viljavarastojen 
yritysasiakkailtaan kuinka tyytyväisiä he ovat Suomen Viljavan 

ja sen toimipisteiden toimintaan. Kyselytutkimuksen tavoitteena 
on seurata asiakastyytyväisyyden kehitystä vuosittain ja 

parantaa viljavarastojen toimintaa. Innolink toteutti tutkimuksen 
puhelinhaastatteluiden ja sähköisten kyselyiden yhdistelmänä loka-

marraskuussa 2021. Tulokset perustuvat 74 vastaukseen.

Onnistuneimmat tekijät

Toimi-
pisteiden 

toiminta sai 
kokonais-

keskiarvon

3,9
Asian-

tuntemus

4,5
Henkilöstön 

tavoitettavuus

4,5
Palvelu-
asenne

4,5
Henkilöstön 

ratkaisu-
keskeisyys

4,3

Yleinen 
tyytyväisyys

100 %
Innovatiivinen

kehitys

93 %

Suomen viljava koetaan toimintaansa 
kehittävänä yrityksenä
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Suosittelu- 
todennäköisyys

46 
nps



25

VILJAVA      VUOSIKERTOMUS 2021

25

VILJAVAN OMA TOIMINTA LÄHESTYY 
HIILINEUTRAALIUTTA
Viljavan tavoite on olla toimialansa edelläkävijä hiilidioksidi-
päästöjen vähentämisessä. Sitä vahvistaaksemme olemme 
tehneet toimenpiteitä GHG (Green House Gas) -protokollan eri 
tasojen tavoitteiden mukaisesti, minkä ansiosta yhtiömme on 
omassa toiminnassaan ja ostoenergian osalta lähes hiilineutraali. 

Seuraavina vuosina painopiste on protokollan kolmannella tasolla eli 
epäsuorien kasvihuonepäästöjen vähentämisessä. Tämän tavoitteen 
saavuttamisessa avainasemassa on meidän ja eri kumppaniemme väli-
nen yhteistyö.

Viljalogistiikan päästöt seuraava  
tärkeä vähennyskohde 
Vuonna 2021 selvitimme Viljavan varastoille saapuvan ja varastoilta 
lähtevän viljan logistisen hiilijalanjäljen. Hiilidioksidipäästöt laskettiin 
erikseen maantie-, rautatie- ja merikuljetuksille. Kuljetuksissa päästöt 
laskettiin vain kuorma päällä olevalle kuljetuksille. Selvitys tehtiin 12 
kuukauden jakson viljaliikenteen pohjalta ja CO2-päästojen määrittelyssä 
käytettiin VTT:n Lipasto-tietokannan päästöarvoja. 

Maantieliikenteessä saapuvan tavaran kuljetusetäisyys oli puolet lähte-
vän tavaran vastaavasta. Viljavan laaja varastoverkosto ja niiden sijoit-
tuminen keskeisille viljelyalueille mahdollistaa tehokkaan viljalogistiikan 
kiireisenä sadonkorjuukautena ja samalla vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin 
myönteisesti.

Viljalogistiikan suurimmat kokonaishiilidioksidipäästöt tarkastelujaksolla 
syntyivät merikuljetuksissa. Toisaalta jos merikuljetukset korvattaisiin 
maantiekuljetuksilla, niin viljan viennin ja tuonnin päästöt nousisivat 
merkittävästi. Pienimmät päästöt syntyivät rautatiekuljetuksista, joissa 
pääasiallisesti käytetään sähkövetureita. Kuljetusmuodot eivät ole siis 
suoraan vertailukelpoisia, koska niiden logistinen funktio on eri. Kumipyö-
räliikenne on lähiliikennettä, rautatie idän liikenteelle ja laivaliikenne pitkille 
etäisyyksille.

Kauppojen hyllyillä on useita viljatuotteita, joista 
on laskettu elinkaarianalyysimenetelmällä niiden 
hiilijalanjälki. Logistiikan osuus ensimmäisen 
jalostusasteen viljatuotteilla on 5-10 % luokkaa. 
Raaka-ainelogistiikan osuus tästä on alle 
puolet. Suurimmat hiilidioksidipäästöt syntyvät 
viljelyssä. Ruoantuotannossa toimijat tekevät töitä 
ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Jokaisella 
meistä on oma tärkeä tehtävänsä osaltaan tehdä 
toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
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GHG protokolla 
Viljava noudattaa GHG (Green House Gas) -protokollaa omaan toimin-
taansa soveltaen. GHG-protokolla on maailmanlaajuinen standardi hiilija-
lanjäljen laskentaan. Protokollassa on kolme tasoa:

Scope 1: Suorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät yrityksen 
toiminnan seurauksena paikan päällä toimipisteessä.

Scope 2: Ostoenergian päästöt. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, 
jotka syntyvät esimerkiksi yrityksen käyttämän ja ostaman sähkön 
tuottamisesta sekä lämmityksessä.

Scope 3: Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät yrityk-
sen toiminnasta ja, jotka vaikuttavat ns. ”up-stream” ja ”down-stream” 
hiilijalanjälkeen toimitusketjussa.

Scope 1 -tasossa olemme panostaneet viljan käsittelyn sivuvirtana syn-
tyvän viljapölyn hyödyntämiseen lämmön tuotannossa. Korialle vuonna 
2016 valmistuneella viljanpölyä käyttävällä lämpölaitoksellamme korvattiin 
maakaasun käyttö viljan kuivauksessa ja lämmityksessä. Lisäksi toimi-
tamme viljanpölyllä tuotettua lämpöä paikalliseen kaukolämpöverkkoon, 
missä sillä korvataan fossiilisia polttoaineita. Korian lisäksi käytäme viljan-
pölyä lämmöntuotantoon myös useilla muillakin varastoillamme. Kokonai-
suudessaan vähensimme viljanpölyn käytöllä energiatuotannossa yli 95 
% Scope 1 -tason hiilidioksidipäästöjä.

SIVUVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN 2019 2020 2021

Viljapölyn hyötykäyttö 100 % 100 % 100 %

Viljapölyn käyttö omassa 
energiatuotannossa 79 % 81 % 93 %

Scope 2 -tason suurin hiilidioksidipäästöjen aleneminen saavutettiin 
siirtymällä päästöttömän sähkön käyttöön. Viljavan Naantalin ja Helsin-
gin varastoilla lämpöenergia ostetaan paikallisilta lämpölaitoksilta, jotka 
käyttävät kivihiiltä kaukolämmöntuotannossa. Tämä on suurin yksittäinen 
tekijä Viljavan kakkostason hiilidioksidipäästöissä. 

Scope 3 -taso eli epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Viljavan toimin-
taympäristössä syntyvät logistiikassa. Viljavan varastoille saapuu ja sieltä 
lähtee viljaa ja muita agri-bulk tuotteita maanteitse, rautateitse ja meritse. 
Tiheä varastoverkosto itsessään on perusta lyhyemmille maantiekulje-
tusetäisyyksille. Rekkojen kuormakoko on kasvanut ja moottoritekniikka 
kehittynyt, millä on suuri merkitys päästöjen vähentämisessä. Viljava on 
investoinut suurten laivojen lastaamismahdollisuuksiin, sillä laivakoolla 
on suuri merkitys hiilijalanjälkeen. Lisäksi varustamot panostavat voimak-
kaasti hiilijalanjäljen pienentämiseen. Viljaa varastoillemme tulee myös 
rautateitse, missä rataverkon sähköistys vähentää päästöjä merkittävästi. 
Yhdessä muiden ympäristön kannalta myönteisten asioiden kanssa ne 
mahdollistavat epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 
viljalogistiikassa.

Viljavan toiminnassa hiilidioksidipäästöjen vähentämissä painopiste tulevi-
na vuosina Scope 3 -tason toimenpiteissä. Eri toimijoiden välinen yhteis-
työ korostuu entisestään. Päästöjen vähentäminen on kaikkien yhteinen 
tavoite.

CO2-PÄÄSTÖT TONNIA 2019 2020 2021

Sähkö 0 0 0

Kaasu ja muu fossiilinen energia 277 207 222

Yhteensä 277 207 222
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CASE:
LOIMAAN SUURSIILOJEN 
PALVELUKONSEPTI  
UUSITTIIN
Naantalin viljaterminaalin toiminnan kehittämiseksi 
Viljavan Loimaan suursiilosto integroitiin osaksi 
Naantalin toimintaa. Loimaan suursiilojen 
kapasiteetti on 120 000 tonnia eli lähes 50 
prosenttia Naantalin varastokapasiteetista.

Naantalin satamaterminaalissa on erityisesti syksyllä 
sadonkorjuukaudella huutava pula siilokapasiteetista, kun 
vientiin suunniteltuja viljaeriä kerätään satamaan odot-
tamaan vientilaivauksia. Viennit ajoittuvat sadonkorjuu-
kauden jälkeiseen aikaan ja useina vuosina vienti on ollut 
kevätpainotteista. Suomessa sadonkorjuu on Itämeren 
alueella viimeisenä ja erityisesti Baltian maat ovat vienti-
markkinoilla ennen Suomea.   

Loimaan suursiilojen palvelukonseptin kehittämisen 
peruslähtökohtana on ollut, että se mahdollistaa suurten 
viljaerien varastoinnin ja siirrot laivalastaukseen kustan-
nustehokkaasti. Lisäksi Loimaan suursiilot soveltuvat 
erinomaisesti huoltovarmuusviljan pidempiaikaiseen 
varastointiin.

Asiakkaat ovat ottaneet myönteisesti vastaan uudistetun 
palvelukonseptin. Suunnitelmissa on laajentaa konseptia 
Kokemäen ja Korian suursiilojen osalta. Kokemäki on lä-
hellä Rauman vientisatamaa ja Koria Loviisan lähialueella.
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CASE:
KORIAN BIOLÄMPÖ- 
LAITOS – ASKEL KOHTI 
HIILINEUTRAALIUTTA
Viljava rakensi viljanpölyä käyttävän biolämpö-
laitoksen Korian viljavaraston yhteyteen vuonna 
2016. Lämpölaitosta käytetään sadonkorjuuaikana 
viljankuivaukseen, mutta pääosan vuodesta 
lämpölaitos tuottaa lämpöä paikalliseen KSS Lämpö 
Oy:n kaukolämpöverkkoon. 

Laitos tuottaa kaukolämpöä kahden megawatin teholla. 
Käytännössä se tarkoittaa, että lämpöä riittää kovimmillakin 
paukkupakkasilla noin kahdensadan omakotitalon 
lämmittämiseen.

Biolämpölaitos korvaa maakaasua energiatuotannossa. 
Viljanpöly ja muut viljakäsittelyn sivujakeet ovat energia-ar-
voltaan samaa luokkaa kuin puupelletti ja sopivat erinomai-
sesti hyödynnettäviksi bioenergiana. Runsaan viiden vuoden 
käyttöaikana hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet yli 7000 
CO2-tonnia viljanpölystä tuotettua, päästötöntä bioenergiaa 
käyttämällä. 

Suomalainen metsä sitoo kasvaessaan vajaat viisi tonnia 
hiiltä hehtaarilla vuodessa. Saman verran hiilidioksidipäästö-
jä syntyy keskimäärin polttomoottorihenkilöautolla ajellessa 
vuoden aikana. Korian lämpölaitoksen fossiilisen energian 
korvaaminen päästöttömällä bioenergialla vastaa vuodessa 
lähes 400 metsähehtaarin hiilensidontaa tai vastaavasti va-
jaan 400 henkilöauton hiilidioksidipäästöjä.   
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CASE:
KASVIPROTEIINI- 
TUOTANTO KASVOI  
VAHVASTI KOKEMÄELLÄ
Viljava teki alkutalvella 2017 ensimmäisen koeajon, jolla 
testasimme kauratuotteiden valmistukseen tehdyn mylly- 
ja ilmaluokituslaitteiston sopivuutta ja osaamistamme 
myös härkäpapu- ja herneproteiinikonsentraatin 
valmistamiseksi. 

Koeajoissa saavutimme tavoitellut proteiinitasot 60 % härkäpapu- 
ja 50 % herneproteiinikonsentraateille. Myönteisten kokemusten 
ja asiakaskysynnän pohjalta aloitettiin prosessin kehittäminen 
rakentamalla ensin kuorintalinja ja toisessa vaiheessa toinen 
myllylinja.

Kovan alkukiinnostuksen jälkeen kysyntä laantui. Markkina ei 
ollut vielä silloin valmis sen paremmin kuluttajakysynnän kuin 
tuotekehityksen kannalta, vaikka pöhinä kasviproteiinien ympäril-
lä julkisuudessa oli kova. Pari vuotta sitten Viljavan välituotteiden 
kysyntä lähti kuitenkin hyvään kasvuun, vaikka korona hidastikin 
asiakkaittemme uusien kuluttajatuotteiden lanseerauksia.  

Vuoden 2021 aikana pääsimme kasviproteiinituotannossa kun-
non vauhtiin. Kesän jälkeen saavutimme täyden kapasiteetin 
käyttöasteen ja erilaiset pullonkaulat poistamalla kasvatimme 
tuotantomme lisääntynyttä kysyntää vastaavaksi. Kysynnän kas-
vu tuli sekä viennistä että kotimarkkinoilta. 

Kasviproteiinituotteiden lisäksi Kokemäellä valmistetaan erilai-
sia kauratuotteita. Kauramylly Kokemäellä on ollut yli 20 vuotta. 
Myös kauramyllyn kapasiteetti oli täydessä käytössä. Kasvipro-
teiini- ja kauratuotteiden valmistus täydentävät hyvin toisiaan. 
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Viljavan tavoitteena on vakaata ja hyvää tulosta tekemällä 
varmistaa perusta yrityksen toiminnan jatkuvuudelle. Tähän 
meillä on kansallinen velvoite osaltamme turvata suomalaisten 
ruokahuoltoa yhteiskunnan poikkeusoloissa. Jatkuvuuden 
varmistamiseksi pyrimme pitämään tuloksentekokykymme 
hyvänä ja taseemme vakaana. Panostamme myynnin kasvuun ja 
tehokkaaseen operatiiviseen toimintaan.

Liiketoiminnan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta    
Viljava on systemaattisesti tehnyt työtä liikevaihdon kasvun eteen ja sa-
malla huolehtinut kannattavuudesta. Yhtiömme strategisena tavoitteena on 
vahvistaa asemiaan kotimaan viljan ja muiden agri-bulk- ja biotaloustuottei-
den käsittely- ja varastointimarkkinoilla. Lisäksi tavoitteena on vakiinnuttaa 
viljatransit-liikenne ja kasvattaa sen volyymia sekä panostaa kasviproteiini- ja 
kauratuotteiden valmistukseen.

Kasvussa Viljavan painopiste erityisesti vientimarkkinoilla. Vuonna 2021 
viennin osuus oli yli 15 %. Vienti lähes kaksinkertaistui vuodesta 2020, mitä 
ennen viennin osuus oli alle prosentti. Viennin kasvu on tullut erityisesti vil-
jatransit-toiminnasta sekä kasviproteiinituotteista. Raumalle rakenteilla oleva 
vientikauramylly tuo vahvaa kasvua vientimarkkinoille vuoden 2023 alkupuo-

lella. Strategiajakson 2021-25 aikana vientimyynti tulee ylittämään kotimaan 
markkinoiden myynnin. 

Toiminnan jatkuvuus edellyttää resurssien hyvää käyttöä. Viljava on järjes-
telmällisesti kehittänyt digitaalisia toimintojaan asiakaspalvelun sekä oman 
sisäisen toimintansa joustavoittamiseksi ja tehostamiseksi. Vuonna 2021 
laajempaan käyttöön otettiin viljan vastaanottoketjussa Digipassi, joka hel-
pottaa kaikkien prosessissa mukana olevien toimijoiden tekemistä. Viljava 
on panostanut investoinneissaan vastatakseen asiakkaiden odotuksiin alati 
muuttuvassa markkinaympäristössä. Rekka-autojen, laivojen ja junavau-
nujen tyhjennystä ja lastausta on tehostettu. Lisäksi varastointikapasiteettia 
on rakennettu lisää erityisesti Loviisan satamaterminaaliin, jotta suurempien 
laivojen lastaus sujuu tehokkaammin. Tehdyt investoinnit tukevat Viljavan 
toimintakykyä huoltovarmuuden kannalta kriittisissä tilanteissa. 

Tulos säilyi vahvana
Viljavan liikevaihto ja tulos säilyivät hyvällä tasolla huolimatta pienimmästä ko-
timaan viljasadosta 2021 sitten vuoden 1987. Sen jälkeen kun viljojen huolto-
varmuusvarastot puolitettiin edellisen vuosikymmenen puolivälissä, Viljava on 
panostanut voimakkaasti muiden agri-bulk-tuotteiden käsittelyyn ja varastointi 
sekä palvelu- ja tavaravientiin. Tehdyt toimenpiteet ovat tuoneet leveyttä sekä 
myyntiin ja tuotevalikoimaan että maantieteellisen markkinaan.
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TOIMINNAN JATKUVUUDEN  
PERUSTA KANNATTAVA KASVU

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

O
m

av
ar

ai
su

u
sa

st
e 

%

 2019 2020 2021

5

10

15

20

25

30

 2019 2020 2021

V
ie

n
n

in
 o

su
u

s 
 

lii
ke

va
ih

d
o

st
a 

%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

 2019 2020  2021

K
äy

tt
ö

ka
te

 %



31

VILJAVA      VUOSIKERTOMUS 2021

CASE:
RAUMALLE ENSIMMÄINEN 
VILJATRANSIT-JUNA
Suomen Viljava ja Euroports Finland rakensivat 
loppuvuonna 2020 Rauman satamaan uuden 
viljavaunujen purkuaseman. Purkuaseman teho 
on 250 tonnia tunnissa, mikä mahdollistaa kolmen 
hopper-vaunun tyhjentämisen tunnin aikana. 

Ensimmäiset transit-viljavaunut saapuivat Raumalle 
syksyllä 2021. Transit-viljan operointi Raumalla on usean 
toimijan yhteistyötä. VR kuljettaa Venäjän rautateiden 
kuljettamat vaunut Vainikkalan raja-asemalta Raumalle, 
siirtää täydet vaunut purkuaseman raiteella ja vie tyhjät 
vaunut odottamaan siirtoa takaisin Vainikkalaan. Euroports 
tyhjentää junavaunut ja kuljetusliike kuljettaa viljan kilo-
metrin päässä olevaan Viljavan satamaterminaaliin. Viljava 
varastoi viljan ja lastaa sen laivaan. Yhteistyö eri toimijoi-
den kanssa sujui alkuverryttelyn jälkeen saumattomasti. 

Rauma on aivan erinomainen viljasatama. Laivaväylän 
syvennys 12 metriin vuonna 2017 mahdollistaa suurten 
laivojen pääsyn satamaan. Samaan aikaan Viljava asensi 
satamaan uuden sukupolven laivalastaimen vastaamaan 
aluskoon kasvuun. Tehokkaalla lastaimella kuormataan yli 
sadan hehtaarin viljat tunnissa, mikä lyhentää merkittäväs-
ti alusten satamakäyntejä. Varastotilaa Viljavan termi-
naalissa on 125 miljoonaa kiloa eli noin 25 000 hehtaarin 
viljamäärä mahtuu samanaikaisesti siiloihin.
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Viljavalla on kolme tehokasta  
satamaterminaalia: 

Loviisa, Rauma ja Naantali, joissa on tehokas 
junapurkuasema, monipuolisesti varastotilaa 
sekä tehokas laivalastaus. Naantali on suu-
rimmille Panamax-luokan laivoille ja Loviisa 
sopii parhaiten pienemmille Coaster-luokan 
laivoille. Rauma sijoittuu tähän väliin eli on 
HandyMax-luokan laivoille sopiva satama eli 
erinomainen lisä valikoimaan.
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CASE:
KOUVOLASSA  
IDÄNTUONTI KULKEE  
KISKOILLA
Viljavan Kouvolan siilosto sijaitsee käytännössä 
Kouvolan ratapihalla, jonka kautta kulkee kaikki itään 
tuleva ja menevä rautatieliikenne. Vainikkalasta 
Kouvolaan junavaunut tulevat tunnissa. 

Kouvolan ratapiha on Suomen vilkkaimmin liikennöity 
ratapiha. Kouvolan keskeinen sijainti mahdollistaa 
pienten vaunuerien kuljetukset rajalta ja rajalle takaisin 
kustannustehokkaasti.

Viljava on tehostanut Kouvolan vaunuvastaanottoa ja au-
tolastauksia sekä samalla käytännössä peruskunnostanut 
kaikki kuljetinlinjastot. Autolastauksia varten on käyttöön 
otettu erityisiä lastaussiiloja, joiden ansiosta autojen lastaus 
käy entistä nopeammin. Lisäksi lastaussiilot mahdollistavat 
myös kuljettajan suorittaman omatoimilastauksen. 

Viljava on Kouvolassa keskittynyt käsittelemään ja varas-
toimaan rautateitse Venäjältä Suomen markkinoille tulevaa 
viljaa ja rehuraaka-aineita. Rautatie tarjoaa meille ja asi-
akkaillemme kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen 
vaihtoehdon täydentämään merikuljetuksia rehuraaka-ainei-
den ja viljojen tuonnissa Venäjältä ja Kazakstanista. 
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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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