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LISTAAMATTOMAT KAUPALLISET YHTIÖT

Suomen Viljava Oy

VALTION OMISTUSOSUUS

OMISTUKSEN STR ATEGINEN INTRESSI
kilpailuneutraalilla tavalla varmistaa viljan 
varastointi- ja käsittelymarkkinoiden toimivuus 
sekä ruokaketjun huoltovarmuuteen ja EU:n 
interventiotoimintaan liittyvien tehtävien 
häiriöttömyys

HALLITUS 27.3 .2017
Petri Alava (pj), Thomas Isaksson,  
Esko Pyykkönen, Helena Tammi, Tanja Viljanen 

TOIMITUSJOHTAJA
Pasi Lähdetie

Suomen Viljava Oy on viljan sekä muiden viljatyyppisten 
tuotteiden varastointiin ja käsittelyyn erikoistunut yhtiö. 

VILJAVA HAKEE LIIKEVAIHDON 
KASVUA

Vuonna 2016 viljaa oli markkinoilla selvästi edellisvuosia 
vähemmän, vaikka Huoltovarmuuskeskuskin vähensi viljan 
varmuusvarastoja. Kuitenkin syksyllä 2016 oli viljan vienti 
viljasadon määrään nähden vilkasta. Koko vuoden viljan 
käsittelyvolyymit olivat runsaat 20 % pienemmät, keskiva-
rastotaso 5 % alempi ja vuoden lopun varastot 10 % pie-
nemmät kuin vuonna 2015. Maitojauheen interventiovaras-
tointivolyymit sen sijaan kasvoivat. 

Vuoden 2017 viljan varastotason odotetaan jäävän sel-
västi vuotta 2016 alemmaksi. Liikevaihdon odotetaan 
vuonna 2017 jäävän vuotta 2016 pienemmäksi. Myös lii-
ketulos jää alemmaksi johtuen mittavasta investointiohjel-
masta, joka lisää poistoja. 

Vuoden 2016 aikana toimintamalleja ja organisaatiora-
kennetta uudistettiin ja henkilöstön määrää vähennettiin 
neljänneksellä. Tehtiin myös merkittäviä liiketoiminnan 

kehittämisinvestointeja kuten viljan pölyä käyttävä bioläm-
pölaitos Korialle, aloitettiin puupelletin varastointi Koke-
mäellä ja tasovaraston muutostyöt puupelletin varastoin-
tiin ja käsittelyyn Turengissa sekä hankittiin Raumalle uusi 
kuljetinlinjasto ja laivalastain. 

Vuonna 2017 haetaan liikevaihdon kasvua kehittämällä 
viljaliiketoimintaa kohdennetuilla investoinneilla. Muun 
varastointi- ja käsittelyliiketoiminnan kasvua haetaan ole-
massa olevien varastotilojen käyttöasteen nostolla, uusilla 
varastoitavilla tuotteilla, bioenergian myynnillä sekä ali-
hankintavolyymien lisäämisellä.

YRITYSVASTUU OSANA YHTIÖN STRATEGIAN 
TOTEUTUSTA JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ

Jotta yritys voisi olla kannattava, kilpailukykyinen, elin-
voimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä, sen 
tulee toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävällä tavalla. Vastuullisen johtamisen toteutumiselle 
on asetettu mittarit palvelutuotannon, ihmisten, ympäris-
tön ja paikallisuuden osalta. 
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  TUNNUSLUKUJA    2016   2015

Liikevaihto M€ 17,5 19,7

Liikevoitto M€ 4,0 3,6

Liikevoittoprosentti % 23,0 18,2

Taseen loppusumma M€ 25,2 22,1

Omavaraisuusaste % 78,4 89,6

Nettovelkaantumisaste % 0,1 2,5

Oman pääoman tuotto % 16,6 12,8

Sijoitetun pääoman tuotto % 17,9 16,5

Henkilöstö yhteensä 31.12 60 87

Henkilöstö Suomessa 31.12 60 87

Osinkosumma M€ 3,3 3,3

Valtion saama osinko M€ 3,3 3,3

Investoinnit M€ 4,2 2,9

Johtoryhmän sukupuolijakauma n/m 1/2 1/6

Hallituksen sukupuolijakauma n/m 2/3 2/3




