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LISTAAMATTOMAT KAUPALLISET YHTIÖT

Suomen Siemenperunakeskus Oy

VALTION OMISTUSOSUUS

OMISTUKSEN STR ATEGINEN INTRESSI
Kasvinterveyden edistäminen ja huoltovarmuuden 
ylläpito tuottamalla tervettä ja Suomen olosuhteisiin 
soveltuvaa siemenperuna-aineistoa

HALLITUS 19.10.2016
Ossi Paakki (pj), Kauko Matinlauri, Antti Lavonen, 
Jouko Lähteenoja, Alf-Håkan Romar, Jyrki Siira

TOIMITUSJOHTAJA
Paula Ilola

Suomen Siemenperunakeskus Oy (SPK) on kotimaista sie-
menperunaa tuottava yritys, jonka toimialana on perunala-
jikkeiden siemenaineiston puhdistus ja ylläpito sekä perus- 
ja sertifioidun siemenen tuotanto, pakkaus ja markkinointi. 

UUSIEN MENETELMIEN KAUPALLISTAMINEN

SPK:n tilikauden 1.12.2015 – 31.7.2016 liikevaihto 2,8 
(3,2) miljoonaa euroa jäi edellisen tilikauden tasosta joh-
tuen edellisvuotta lyhyemmästä tilikaudesta. Liiketulos 
kääntyi voitolliseksi ja oli 0,1 (-0,4) miljoonaa euroa, kun 
kustannuksia pystyttiin karsimaan liikevaihdon pienenemi-
sen kanssa samassa suhteessa.

Yhtiön näkymät ovat vakaat, mutta marginaalit ovat pie-
net. Yhtiön tulos on täysin riippuvainen perunan kasvu-
kaudesta ja markkinahinnasta. SPK pyrkii uusien mene-
telmien avulla lisäämään liikevaihtoaan ja parantamaan 
kannattavuuttaan.  

Maa-alueiden arvonkorotus edellisellä tilikaudella nosti 
omavaraisuusastetta, joka oli 66,5 (47,9) %. 

Yhtiö on jatkanut siemenperunan tuotantoon liittyvän 
aeroponisen menetelmän kehittämistä ja kaupallistamista. 
Aeroponinen menetelmä nostaa mukuloiden määrän kym-
menkertaisiksi. Lisäksi menetelmä on kustannustehokas 
ja mahdollistaa uusien lajikkeiden tuomisen markkinoille 
nopeasti. Menetelmä on herättänyt myös paljon kansain-
välistä huomiota. Kesällä 2016 aeroponista tuotantoa laa-
jennettiin kaksinkertaiseksi. Laajennusta on edelleen tar-
koitus jatkaa tulevana kesänä 2017 loppukesästä. 

KASVITAUTIEN EHKÄISY

SPK toteuttaa yritysvastuuta kasvitautien ehkäisemisen 
ja huoltovarmuuden edistämisen kautta. Yhtiö osallistuu 
perunan viljelyä ja kasvitauteja koskeviin alueellisiin ja val-
takunnallisiin tutkimuksiin sekä kansainväliseen Tunisian 
hankkeeseen.
 

22 %

  TUNNUSLUKUJA    2016   2015

Liikevaihto M€ 2,8 3,3

Liikevoitto M€ 0,1 -0,4

Liikevoittoprosentti % 3,7 -11,1

Taseen loppusumma M€ 3,3 4,3

Omavaraisuusaste % 66,5 47,9

Nettovelkaantumisaste % 41,4 50,8

Oman pääoman tuotto % 3,8 -19,7

Sijoitetun pääoman tuotto % 3,3 -13,5

Henkilöstö yhteensä 31.12. 14 13

Henkilöstö Suomessa 31.12. 14 13

Osinkosumma M€ 0,0 0,0

Valtion saama osinko M€ 0,0 0,0

Investoinnit M€ 0,0 0,1

Johtoryhmän sukupuolijakauma n/m 4/3 4/2

Hallituksen sukupuolijakauma n/m 0/6 0/6




