Boreal Kasvinjalostus Oy

VASTUUMME KASVUSSA 2020
Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti

Lukijalle
Edessäsi on Boreal Kasvinjalostus Oy:n Vastuumme kasvussa 2020 -raportti. Tässä yhdistetyssä
vuosikertomuksessa ja yritysvastuuraportissa
kerromme keskeisistä työmme tuloksista vuodelta 2020.
Suomalaisen ruoan vastuullinen tuotanto ja
kuluttaminen edistää maailmanlaajuisesti
määriteltyjen kestävän kehityksen tavoitteiden
täyttymistä. Tuotannon ja kulutuksen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ovat
päämääriä, joihin pyritään vastuullisen yritystoiminnan kehittämisen avulla. Alan toimijoiden
yhteinen ymmärrys on, että vastuullisuus on yksi
suomalaisen ruoantuotannon kilpailutekijöistä.

Vastuullinen yritystoiminta liitetään tavallisesti
resurssitehokkuuteen, läpinäkyvään toimintaan,
hyvään henkilöstöpolitiikkaan sekä yrityksen
kannattavuuden ja kilpailukyvyn jatkuvaan kehittämiseen. Borealin tapauksessa vastuullisuus
liittyy erityisen vahvasti myös kehittämiimme
lajikkeisiin: kasvinjalostuksella parannamme
kannattavan, kestävän ja vastuullisen kotimaisen
ruoantuotannon edellytyksiä.
Borealin perustehtävä on parantaa suomalaisen ruoantuotannon kilpailukykyä jalostamalla
elintarviketuotannolle tärkeistä kasvilajeista
kasvuoloihimme sopivia lajikkeita. Vastuullisuuden kehittäminen näkyy työmme kaikissa
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vaiheissa kasvinjalostuksen alkumetreiltä suomalaisen ruoan kuluttajalle asti. Asiakaslähtöisyys,
hyvinvoiva ja osaava henkilöstö sekä vastuulliset
ja ympäristöä kunnioittavat toimintatavat ovat
avaintekijöitä työssämme suomalaisen elintarviketuotannon parhaaksi.
Tässä raportissa kerromme vuoden 2020 liiketoimintamme keskeisistä saavutuksista sekä vastuullisuudesta työssämme yhteiskunnan, ympäristön, henkilöstön ja talouden näkökulmista.
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Toimitusjohtajan katsaus

Boreal
2020

Vuosi 2020 jää mieliimme koronapandemiasta,
joka mullisti maailman ja muutti toimintatapojamme ehkä pysyvästikin. Boreal selvisi koronavuodesta muun maataloussektorin tavoin
vähäisin vaikutuksin, sillä pandemia ei vähentänyt ruoan nopeassa kasvussa olevaa kysyntää tai
uusien lisäarvoa tuottavien lajikkeiden tarvetta. Päinvastoin ihmisten huomio ja kiinnostus
ruokaan, sen alkuperään ja turvallisuuteen jopa
kasvoi uudessa tilanteessa. Ilmastonmuutokseen
sopeutumisessa ja muutoksen hidastamisessa on
paikallisella kasvinjalostuksella suuri merkitys.
Jatkoimme määrätietoisesti Borealin olemassaolon tarkoituksen ”mahdollistamme suomalaisen
ruoan tuotannon oloihimme jalostetuilla lajikkeilla” toteuttamista uuden strategiamme mukaisesti. Strategian ytimenä on varmistaa jalostus-

4

ohjelmiemme kilpailukyky siten, että pystymme
jatkossakin tuottamaan parhaat lajikkeet suomalaisille viljelijöille ja sadon käyttäjille. Onnistuaksemme tässä jatkoimme vahvaa panostusta
uusimpien jalostusmenetelmien kehittämiseen

Strategian ytimenä on varmis
taa jalostusohjelmiemme kil
pailukyky siten, että pystymme
jatkossakin tuottamaan parhaat
lajikkeet suomalaisille viljelijöille
ja sadon käyttäjille.

Genomisen valinnan tehokas hyödyntäminen on jo näyttänyt vahvuu
tensa sen ensimmäisessä sovelluskohteessamme monitahoisella ohral
la. Jalostusaineiston geneettinen edistyminen ja sen myötä esimerkiksi
satotason kehitysnopeus on nousemassa uudelle tasolle.

ja käyttöönottoon. Niistä genomisen valinnan
tehokas hyödyntäminen on jo näyttänyt vahvuutensa sen ensimmäisessä sovelluskohteessamme
monitahoisella ohralla. Jalostusaineiston geneettinen edistyminen ja sen myötä esimerkiksi
satotason kehitysnopeus on nousemassa uudelle
tasolle. Menetelmän käyttöönotto muilla kasvilajeilla etenee suunnitelmiemme mukaisesti.

Koronapandemia toi toimintatapoihimme ”uuden normaalin”, jossa toimintaympäristömme
muuttuu kiihtyvällä tahdilla koko ajan ja sen
myötä myös toimintamme. Ilmastonmuutos on
todennäköisesti jatkossakin merkittävin ajuri
elintarvikesektorilla ja siinä vahva paikallinen
kasvinjalostus on keskeinen muuttuviin oloihin
sopeutumisen mahdollistaja.

Ohjelmissamme olevista 12 kasvilajista jalostamiemme yhä satoisampien, viljelyvarmempien ja
laadukkaampien lajikkeiden käyttö tuottaa koko
maassa lisäarvoa siemenkaupalle, viljelijöille ja
sadon käyttäjille.

Korona toi lisähaasteita ja -rajoitteita työpäiviimme, mutta ammattitaitoinen, työhönsä vahvasti sitoutunut henkilöstömme kasvihuoneilla,
laboratorioissa, koekentillä, siemenkeskuksessa ja
toimistolla – sekä läsnä että etänä, selvisi hienosti
kuluneesta vuodesta. Siitä erityinen kiitos jokaiselle.

Lajikkeittemme kysyntä on merkittävästi lisääntyneestä kilpailusta huolimatta pysynyt hyvänä
ja niiden viljelyala vakaana ollen Suomessa yli 1,1
milj.ha, mikä on selvästi yli puolet ohjelmissamme olevien kasvilajien kokonaisviljelyalasta. Kiitos
tästä osaaville viljelijöille, jotka ovat valinneet
Borealin lajikkeet tuotantoonsa. Kotimaan vahvan
markkina-aseman lisäksi myös lajikevientimme
kehittyi positiivisesti. Kysyntä oli kasvussa erityisesti lähialueillamme Ruotsissa ja Baltiassa.

Kiitokset myös työmme tuloksena syntyneisiin lajikkeisiin luottaneille asiakkaillemme sekä muille
sidosryhmille.

Markku Äijälä
toimitusjohtaja
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Kasvukauden ominaispiirteitä
Kasvukausi 2020 tullaan muistamaan kuivuudesta, joka aiheutti runsaasti ongelmia laajassa osassa Suomea. Kevätkylvöjen jälkeen satoi
merkittävästi vasta heinäkuussa, mikä pienensi
kevätviljojen satopotentiaalia, aiheutti runsaasti jälkiversontaa ja viivästytti sadonkorjuuta.
Kauralla satotaso ja laatu muotoutuivat lopulta
kohtuullisiksi ja myös myöhäisemmät ohralajikkeet tuottivat kelvollisia satoja. Sen sijaan kevätvehnä ei kyennyt versonnalla kompensoimaan
alkukauden satopotentiaalin menetyksiä. Myös
kaikkein aikaisimpien ohralajikkeiden sadot jäivät
vaatimattomiksi. Vuoden 2020 kokonaissato oli
viljoilla lopulta vain 3,3 miljardia kiloa. Määrä on
2000-luvun kolmanneksi alhaisin ja vuoteen 2019
verrattuna 18 % pienempi.
Borealin toiminnassa poikkeava kasvukausi
vaikeutti peltokokeiden onnistumista ja koetulos-

ten tulkintaa. Lisäksi Borealin tuotantopeltojen
siemensadot jäivät tavoitteista. Myös Borealin
lajike-edustajilla sertifioitavissa olevien viljansiementen määrä on odotettua pienempi, mikä
vaikuttaa Borealilla etenkin vuoden 2021 tuottoihin. Säilörehusadot nurmipelloilta olivat kohtuullisia, kuten myös siemensadot nurmien siementuotantopelloilta. Nurmisiementen sadot eivät
kuitenkaan yltäneet vuoden 2019 huippusatoihin.
Lajien viljelyaloissa merkittäviä muutoksia nähtiin
valkuaiskasveissa. Öljykasvien viljelyssä on ollut
haasteita muun muassa tuholaisongelmien
vuoksi ja pinta-aloissa trendi on ollut laskeva.
Vuonna 2020 kevätrapsin kylvöala suorastaan
romahti noin 11 000 hehtaariin, joka oli vain reilu
puolet edellisen vuoden alasta. Sen sijaan Borealin pääöljykasvin kevätrypsin kylvöala jopa nousi
hiukan ollen 18 900 ha. Herneen kylvöala jatkoi
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voimakasta kasvua ollen jo 24 900 ha (+79 %).
Härkäpavun kylvöala säilyi samalla noin 18 000
hehtaarin tasolla. Boreal on vahvasti mukana
jalostamassa kaikkia valkuaiskasveja mukaan
lukien rehuherne, jonka lajikkeistossa kilpailua on
eniten ja viljelyalan kasvu suurinta.
Borealin lajikkeiston viljellyin lajike oli Niklas-kaura huimalla 85 000 hehtaarin alalla. Niklaksen
osuus Suomen kaura-alasta lähestyy jo neljännestä, mikä on mahtava saavutus. Vertti oli viljellyin monitahoinen ohra lähes 40 000 hehtaarin
alalla ja Harbinger kolmossijalla kaksitahoisissa
ohrissa 13 000 hehtaarilla. Kevätvehnissä Quarna
oli toiseksi viljellyin lajike 25 000 hehtaarilla ja
Helmi-vehnä vahvassa nousussa ollen jo neljänneksi viljellyin 14 000 hehtaarin alalla. Nurmilajikkeissa Borealin markkinaosuus oli totutun korkea,
yli 70 %.

Borealin uudet
lajikkeet 2020

Boreal
vientimarkkinoilla

Boreal hakee vuosittain Kansalliseen kasvilajikeluetteloon lajikkeita, jotka tuovat lisäarvoa suomalaiseen ruoantuotantoketjuun.
Kansalliseen kasvilajikeluetteloon
päässyt lajike on käynyt läpi viralliset viljelyarvokokeet Suomessa
(Luonnonvarakeskuksen järjestämät viralliset lajikekokeet) ja niissä
lajike on todettu viljelyarvoltaan
parannukseksi olemassa olevaan
lajikevalikoimaan. Muita luetteloon hyväksymisen edellytyksiä
ovat lajikkeen erottuvuus muista
lajikkeista, lajikkeen yhtenäisyys
ja sen ominaisuuksien pysyvyys.
Luetteloon listauksen jälkeen vie
keskimäärin kaksi vuotta, ennen
kuin lajikkeen siementä on tuotettu niin paljon, että se voidaan
tuoda siemenkauppaan.

Vientimarkkinoilla Boreal menestyy erityisesti aikaisilla ohra- ja
kauralajikkeilla sekä nurmikasveilla. Esimerkiksi monitahoisten ohralajikkeiden markkina on vientimarkkinoilla kokonaisuutena pieni,
mutta Boreal on onnistunut ottamaan siitä merkittävän osuuden
niin Ruotsissa kuin Virossakin. Uutena aluevaltauksena tällä saralla
on Norja, jossa Borealin aikaisin ohralajike Vertti on hyväksytty paikallisten lajikkeiden rinnalle. Norjassa myös Helmi-vehnä ja Sampo-härkäpapu ovat aloittaneet siementuotannossa.
Ilahduttavaa oli Borealin nurmilajikkeiden vahva kasvu Ruotsissa,
jossa merkittävimmät Borealin lajikkeet ovat Rhonia-timotei, Valtteri-nurminata ja Karolina-ruokonata. Nurmilajikkeista Rhonia on
markkinoilla myös Virossa. Valtteri ja Karolina etenevät tuotannossa
Liettuassa.
Borealin kauralajikkeet kiinnostavat vientimarkkinoilla. Donna
ja Niklas olivat merkittävimmät vientikaurat, mutta maininnan
arvoinen on myös baltialaisen myllyn kauratuotebrändin mukaan
nimetty kauralajike Herkuless Baltic. Yhteistyökumppanimme
kauratuotteita valmistetaan jatkossa nimikkolajikkeen sadosta ja
nimeä hyödynnetään myös markkinoinnissa.

Vuonna 2020 Suomen kasvilajikeluetteloon hyväksyttiin uusina
Borealin lajikkeina aikaisen monitahoisen ohran jyvälaadun uudelle
tasolle nostava Onerva, myöhäinen

Uutena aluevaltauksena viennissä oli Tšekki, jossa alkoi Leidi-kevätvehnän siementuotanto. Suomen oloista poiketen Tšekissä Leidi
kylvetään kevään sijaan myöhään syksyllä, mikä on tälle lajikkeelle
mahdollista Tšekin ilmastossa.
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huippusatoisa monitahoinen ohra
Sylvester sekä valkuaiskasvien
viljelyvarmuutta vahvalla varrellaan
parantava Martti-herne.
Ruotsissa kansalliselle lajikelistalle hyväksyttiin nurminata Eevert
sekä kaksitahoinen ohra Brienne.
Brienne on lupaava mallasohrakandidaatti myös Suomessa ja on
testauksen alla useissa muissakin
maissa.

Boreal yhtiönä
Boreal Kasvinjalostus Oy on vahva suomalainen viljelijöiden, siemenkaupan ja teollisuuden kumppani. Jalostamme satoisia peltokasvilajikkeita Suomeen ja
vastaaviin kasvuoloihin. Luomme perustan kasvulle, kannattavalle viljelylle ja puhtaille kotimaisille elintarvikkeille. Työllämme on merkittävä rooli kotimaisessa
ruokaketjussa. Tehtävänämme on varmistaa sellaisten kasvilajikkeiden jalostus, jotka sopivat pohjoisiin oloihimme, vastaavat markkinoiden tarpeita ja
varmistavat suomalaisen elintarviketuotannon huoltovarmuutta. Myös jalostusaineistojen ja niiden omistuksen säilyttäminen kansallisissa käsissä on tärkeä osa
huoltovarmuutta.
Boreal on alansa markkinajohtaja Suomessa. Jalostusohjelmissamme ovat mukana tärkeimmät
Suomessa viljeltävät peltokasvilajit; viljat, öljy- ja
nurmikasvit sekä herne ja härkäpapu. Kattavalla
lajikevalikoimallamme viljellään yli puolet Suomen pelloista. Jalostamiemme uusien lajikkeiden
kautta vaikutetaan positiivisesti ympäristöön sekä
tuotannon kannattavuuteen.

teellisessa strategiaprosessissa arvioitiin yhtiön
nykytilaa, toimintaympäristön muutoksia sekä
sidosryhmien odotuksia. Työssä määriteltiin strategian tavoitealueet, tehtiin strategiset valinnat ja
määriteltiin tavoitteet ja niille seurattavat mittarit.
Strategia viedään käytäntöön vuosittaisten toimenpidesuunnitelmien avulla ja sitä täsmennetään tarpeen mukaan.

Boreal Kasvinjalostus Oy on valtioenemmistöinen
(60,8 %) osakeyhtiö. Valtiolla on omistukselle strateginen intressi, joka liittyy valtion perustehtävien
kannalta merkityksellisiin yrityksen tehtäviin tai
toimintoihin. Valtion taholta omistajaohjauksesta
vastaa Valtioneuvoston kanslia ja strategisen intressin osalta Maa- ja metsätalousministeriö.

Borealin strategian painopisteet ovat jalostustoiminnan kilpailukyky, kasvun hakeminen
kotimaasta ja vientimarkkinoilta, henkilöstön ja
osaamisen kehittäminen sekä toiminnan tehostaminen.

Valtiolla on strateginen intressi varmistaa huoltovarmuuden edellyttämä pohjoisiin oloihimme soveltuvien peltokasvilajikkeiden jalostus ja
saatavuus sekä jalostusaineistojen omistuksen
säilyttäminen.

Strategia, missio ja visio
Borealin hallituksen vahvistama uusi strategia
otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Perus-

Vahva panostus jalostusohjelmien jatkuvaan
kehittämiseen varmistaa sen, että pystymme
jatkossakin tuottamaan päämarkkina-alueellemme parhaat lajikkeet, jotka tuottavat lisäarvoa
siemenkaupalle, viljelijöille ja sadon käyttäjille.
Kotimaasta haetaan kasvua kilpailukykyisten
lajikkeiden laajalla viljelyllä, johon päästään vahvistamalla yhteistyötä asiakkaittemme kanssa.
Viennin rooli kasvun hakemisessa nousee aiempaa tärkeämmäksi. Vientiä tehostetaan systematisoimalla ja kohdentamalla toimintaa.
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Henkilöstön vahva osaaminen, jatkuva uuden
oppiminen ja tehokkaat prosessit ovat Borealin
kaltaiselle tuotekehitysyhtiölle ydinkysymys, johon panostetaan vahvasti. Toiminnan jatkuvassa
tehostamisessa Lean-johtaminen, digitalisaation
hyödyntäminen ja investoinnit uuteen teknologiaan ovat keskeisiä toimenpiteitä.
Strategiassa 10 vuoden jaksolle tehtyjen skenaariolaskelmien mukaisesti yhtiön on mahdollista
vastata perustehtävästään ja toimia taloudellisesti kannattavasti haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta.
Borealin missio on mahdollistaa suomalaisen
ruoan tuotanto kasvuoloihimme jalostetuilla
lajikkeilla, joilla tuotetaan kestävästi ja kilpailukykyisesti turvallisia elintarvikkeita.
Visiomme on olla pohjoisten lajikemarkkinoiden
halutuin kumppani. Asiakkaittemme tarpeet
tunnistaen tuotamme kilpailukykyisen laji- ja lajikevalikoiman ja niiden käyttöön liittyvät palvelut.
Toimintamme tuottaa lisäarvoa koko elintarvikeketjulle ja omistajillemme. Osaamistamme kehittämällä ja kannattavalla kasvulla varmistamme
työmme jatkuvuuden.

Borealin strategian painopisteet ovat
jalostustoiminnan kilpailukyky, kasvun
hakeminen kotimaasta ja vientimarkkinoilta,
henkilöstön ja osaamisen kehittäminen sekä
toiminnan tehostaminen.
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Toimintaympäristö ja sen muutokset
Toimintaympäristömme on ollut jatkuvassa muutoksessa jo pidempään ja useamman megatrendin vaikutuksesta; maailman väkiluku kasvaa ja
väestö ikääntyy, ruokaturvan merkitys kasvaa ja
talousjärjestelmä hakee suuntaansa. Globaaleista
megatrendeistä Ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset ovat kuitenkin nousseet keskeisimmiksi
ja nopeimmin alan toimintaan vaikuttaviksi tekijöiksi. IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate
Change) Global Warming of 1.5 °C -erikoisraportti
ilmastonmuutoksen tilanteesta on saanut monet

yritykset luomaan hyvin nopealla aikataululla
tavoitteita, tiekarttoja ja uusia ratkaisuja hiilineutraalin ruoantuotannon edistämiseksi.
Istuvan hallituksen ohjelmassa on linjattu tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035
mennessä. Tämä tarkoittaa, että Suomi tuottaisi
hiilipäästöjä vain sen verran kuin hiilinielut sitovat
hiiltä. Tavoite on kunnianhimoinen, sillä useimmat Euroopan maista tavoittelevat hiilineutraaliutta vasta vuoteen 2050 mennessä. Ilmastonmuutoksen torjuminen nähdään Suomelle
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valtavana mahdollisuutena, sillä yrityksissä syntyvät ilmastoratkaisut tarjoavat mahdollisuuden
maailmanlaajuisen mittakaavan liiketoiminnalle.
Maa- ja metsätalous nähdään ilmastonmuutoksen torjunnassa ratkaisun alana, koska sillä on
keskeinen rooli hiilensidonnassa. Näemme, että
Borealilla on merkittävä rooli monipuoliset ja ilmastotavoitteiden kannalta positiiviset viljelykierrot mahdollistavien lajikkeiden jalostajana.
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan CAP27 esityksen tavoitteena on uudistaa politiikkaa ja siinä

korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saaminen alalle.
Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen, maaseudun
kehittäminen ja riskienhallinnan kehittäminen
ovat myös uudistuksen painopisteitä. Päätökset
kauden 2021-2027 yhteisen maatalouspolitiikan sisällöstä ja yksityiskohdista ovat kuitenkin
viivästyneet ja arvioiden mukaan uutta politiikkaa voidaan alkaa toteuttaa vuoden 2023 alusta.
Asiantuntija-arvioiden mukaan esitetyistä tavoitteista monen toteutuminen jää kansallisten

päätösten varaan. Esityksessä onkin toimeenpanomalli, jonka on tarkoitus ottaa aiempaa paremmin huomioon läheisyysperiaate ja antaa siten
enemmän valtaa ja vastuuta jäsenvaltioille CAP:n
toimeenpanossa.
Suomessa maatalouden rakennekehitys jatkuu
ennusteiden mukaisesti; tilojen määrä vähenee ja
tilakoot kasvavat. Kokonaisviljelypinta-alaan ei ole
vielä tiedossa suuria muutoksia, mutta päästöjen
vähentämiseen tähtäävät päätökset, joita ilmastonmuutoksesta johtuen mahdollisesti tehdään,
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saattavat vaikuttaa Suomessa viljelyaloja pienentävästi.
Tilojen määrän väheneminen ja tilakoon kasvu
heijastuvat varmasti niin ostopäätösprosesseihin
kuin markkinoiden toimintaan yleisemmin. Myös
maatalouskaupan kansainvälistyminen ja uudelleenjärjestäytyminen tulevat lisäämään myös
jatkossa kilpailua lajikemarkkinoilla. Markkinoilla
tapahtuva muutos onkin toimintaympäristössämme eniten epävakautta aiheuttava tekijä
etenkin lyhyellä aikavälillä.
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Vastuullisuus
osana perustehtäväämme
Vastuullisuus on kiinteä osa yhteiskunnallista perustehtäväämme ja olemassaolomme tarkoitusta mahdollistaa suomalaisen ruoan tuotanto ja
parantaa sen kilpailukykyä jalostamalla kasvuoloihimme ja satoa käyttävän teollisuuden tarpeisiin
sopivia lajeja ja lajikkeita. Työssämme teemme
parhaamme, jotta kotimainen ruoantuotanto
olisi kannattavaa ja sopeutuisi ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin. Onnistuaksemme tässä
haastavassa tehtävässä panostamme modernin
teknologian lisäksi työntekijöiden osaamisen

Vastuullisuus on kiinteä osa
yhteiskunnallista perustehtä
väämme ja olemassaolomme
tarkoitusta: Mahdollistamme
suomalaisen ruoan tuotannon
jalostamalla kasvuoloihimme
ja satoa käyttävän teollisuuden
tarpeisiin sopivia lajeja ja
lajikkeita.

kehittämiseen sekä heidän hyvinvointiinsa.
Hyvinvoiva, motivoitunut ja työtään intohimolla
tekevä henkilöstö on avainasemassa kannattavan
liiketoiminnan kehittämisessä.
Yritysvastuuta johdetaan Borealin yleisten hallintoperiaatteiden mukaisesti hyviä hallintotapoja
noudattaen. Boreal ottaa huomioon toiminnassaan standardin ISO 26000 ohjeet yhteiskuntavastuusta.
Boreal Kasvinjalostus Oy on osakeyhtiö, jonka
päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen lakeja ja yhtiön yhtiöjärjestystä. Vastuu yhtiön hallinnosta ja toiminnasta on hallintoelimillä,
joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.
Borealin hallitus on vahvistanut toimintaperiaatteet (Code of Conduct), joiden mukaan noudatamme voimassa olevia lakeja ja määräyksiä,
harjoitamme liiketoimintaamme rehellisesti ja
eettisesti, suoritamme hankinnat kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti vapaassa
kilpailutilanteessa.
Liiketoimintaa johdetaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti markkinoilla, sidosryhmissä ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset huomioiden.
Potentiaalisia liiketoiminnan riskejä arvioidaan
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säännöllisesti ja tunnistettuihin riskeihin tartutaan tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä.
Tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa
asiakastarpeiden mukaisesti sekä ylläpitää hyvää
työturvallisuuden ja riskinhallinnan tasoa. Hyvä ja
vastuullinen johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista ja luo kannustavaa työilmapiiriä.
Yritysvastuun johtaminen perustuu yhteisiin
arvoihimme, joita ovat kumppanuus, kehittyminen ja menestyminen. Yritysvastuun johtamisen
kivijalkana on tunnistaa yritysvastuun kannalta
toiminnan kriittiset pisteet ja luoda niihin pohjautuen yritysvastuuta kuvaavat mittarit, tavoitteet ja
seurannan menetelmät.
Yritysvastuun ja sen johtamisen tuloksellisuutta
mitataan Borealilla neljällä osa-alueella, jotka ovat
yhteiskunta, ympäristö, henkilöstö ja talous. Kullekin osa-alueelle on asetettu yritysvastuun kehittämiseksi mittarit ja tavoitteet, joita seurataan
ja toimintaa kehitetään jatkuvasti tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Yritysvastuun osa-alueet
Yhteiskunta

Ympäristö

Henkilöstö

Talous

Tuottavan, kotimaisen ruoantuotannon mahdollistaminen

Lajikkeiden viljelyominaisuuksien,
viljelyvarmuuden ja satovasteen
kehittäminen

Työterveys ja -hyvinvointi

Kannattava kasvu

Osaamisen kehittäminen

Lisäarvon luonti omistajille, asiakkaille
ja muille sidosryhmille

Huoltovarmuus
Geenivaratyö

Turvallinen ja tasa-arvoinen työympäristö

Lajikkeiden taudinkestävyyden
parantaminen

Eettiset liiketoimintaperiaatteet
Riskienhallinta

Toiminnan energiatehokkuus

Toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
Borealin arvot
Kumppanuus, kehittyminen ja menestyminen
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Yritysvastuun tavoitteet, mittaaminen ja
onnistuminen 2020
Yritysvastuumittarit kunkin vastuullisuuden
osa-alueen seuraamiseen on määritelty vuonna
2016. Samoja mittareita on käytetty arvioinnissa
koko ajan ja myös vuonna 2020. Mittareille on
määritelty numeeriset tavoitteet ja tavoitteiden
toteumaa seurataan sekä tarvittaessa ryhdytään
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin.

Onnistuminen vastuullisuuden eri
osa-alueilla
Lajikkeidemme viljelylaajuus toteutui lähes tavoitteen mukaisesti. Viljoissa markkinaosuuden
pieni lasku ja nurmissa kokonaisviljelyalan supistuminen jättivät viljelyalan hieman tavoitteesta.
Sairauspoissaoloissa pääsimme alle tavoitteen ja
olimme edellisvuoden hyvällä tasolla. Vältyimme
koronatartunnoilta.
Tapaturmia tai ammattitaudeista johtuvia poissaoloja ei ollut. Työturvallisuutta ja toiminnan

YRITYSVASTUUMITTARIT

ohjeistusta olemme kehittäneet pitkäjänteisesti.
Koulutuspanostuksessa jäimme tavoitteesta.
Panostus koostuu ulkoisista ja suurella osalla
henkilöstöä pääosin sisäisistä koulutuksista, joita
on jouduttu koronan takia perumaan tai siirtämään myöhemmäksi.
Energiankulutuksessa saavutimme tavoitetta
matalamman tason pääosin leudon vuoden ansiosta. Energiatehokkuuteen vaikutti positiivisesti
myös kasvihuoneiden maalämpölaitteistojen
säätö optimitehokkuuteen.

Tavoite 2020

Toteuma 2020

Tavoite 2021

1118

1101

1100

Sairauspoissaolot, työpv/htv

7

5,2

6

Tapaturma / ammattitautipoissaolot, työpv/htv

0

0

0

Koulutuspanostus, työpv/htv

3

0,4

1,5

3200

3050

3200

BOR-lajikkeiden viljelylaajuus Suomessa, 1000 ha

Energiankulutus (sähkö + lämpö), MWh/v
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Sidosryhmäyhteistyö
Alan tutkimustahojen kanssa teemme työtä
niin tutkimusprojektien kuin kehityshankkeiden parissa. Edistääksemme kasvinjalostusta ja
siemenmarkkinoiden toimivuutta vaikutamme
seuraavissa alan yhteistyöelimissä kansallisesti
sekä Euroopan tasolla:

Sidosryhmät ovat merkittävässä roolissa koko
toimintamme ja vastuullisuuden kehittämisessä.
Aktiivinen ja monipuolinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa auttaa meitä kehittämään jatkuvasti
toimintatapojamme ja tarjoomaamme. Avoin
vuoropuhelu lisää myös ymmärrystämme eri
sidosryhmien tarpeista sekä nykyisistä ja tulevista
haasteista ja auttaa meitä myös viestimään heille
olennaisista asioista rehellisesti ja avoimesti.
Borealin tärkeimmät ulkoiset sidosryhmät ovat
siemenkaupan yritykset, viljelijät, satoa käyttävä
teollisuus, yhtiön omistajat, alan tutkimuslaitokset, oppilaitokset, viranomaiset sekä Huoltovarmuuskeskus ja media. Vuorovaikutuksen
välineinä käytetään henkilökohtaisten asiakaskontaktien lisäksi hyvin kattavasti eri viestintäkanavia ja välineitä.

Toimimme tiiviisti myös omistajien, poliittisten
päättäjien ja hallintoviranomaisten kanssa. Heidän kanssaan yhteistyömme perustuu tapaamisiin, yhtiökokoukseen ja hallitustyöskentelyyn.
Boreal haluaa panostaa alan tuleviin tekijöihin,
opiskelijoihin. Toteutamme vuosittain lukuisia
opiskelijavierailuja, pidämme asiantuntijaluentoja
ja tuotamme opintomateriaaleja eri oppilaitoksille. Korona-aikana vierailut ja luennot toteutettiin
sähköisillä työkaluilla.
Aktiivinen vuoropuhelu, henkilöstöinfot, kehityskeskustelut, intranet, yhteistyöryhmä, henkilöstökyselyt ja työhyvinvointikyselyt takaavat, että
vuorovaikutus henkilöstömme kanssa on toimivaa ja pidettyä.
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•

Siemenkauppiaitten Yhdistys ry (SKY)*

•

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry

•

EUCARPIA European Association for
Research on Plant breeding

•

Kasvinsuojeluseura ry

•

Pro Ruis ry

•

Suomen Maataloustieteellinen Seura ry

•

Maataloustoimittajat ry

•

Suomalaisen Työn Liitto

•

Veronmaksajien Keskusliitto ry

•

Palvelualojen Työnantajat PALTA ry

•

Suomen Kaurayhdistys ry

•

Suomen Panimomestariyhdistys ry

•

GCIRC eli International Consultative Group
for Research on Rapeseed

•

EK Elinkeinoelämän keskusliitto ry

* SKY:n jäsenyyden kautta Boreal on välillisesti jäsenenä seuraavissa organisaatioissa: Euroseeds ja
International Seed Federation (ISF). Euroseeds:ssa
jalostusjohtaja Merja Veteläisellä on aktiivinen
työryhmäjäsenyys.

Sidosryhmiemme kanssa käydyn vuoropuhelun
perusteella olemme tunnistaneet liiketoimintamme ja strategiamme kannalta olennaisimmat
vastuullisuusnäkökohdat. Yritysvastuun näkökulmasta niitä ovat jalostamiemme lajikkeiden
kautta tuleva vaikuttavuus ja lisäarvo asiakkaillemme sekä koko yhteiskunnalle, kotimaisen
kasvinviljelyn kannattavuuden ja kilpailukyvyn

parantaminen oloihimme jalostetuilla lajikkeilla
sekä kotimaisen elintarviketuotannon toimintaedellytysten parantaminen. Ympäristövastuun
näkökulmasta olennaisiksi tekijöiksi nähdään
lajikkeillamme mm. taudinkestävyyden parantumisen ja tehokkaan ravinteiden käytön kautta
saatavat positiiviset vaikutukset.
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Henkilöstövastuun näkökulmasta erityisen
tärkeäksi sidosryhmissä koetaan henkilöstön
osaaminen ja sen kehittäminen. Olennaiseksi
koetaan myös hyvä ja vastuullinen esimiestyö.
Taloudellisen vastuun näkökulmasta olennaisinta
ovat hyvät hallintotavat ja johtaminen.

Yritysvastuu osa-alueittain

Yhteiskunnallinen vastuu
Kasvinjalostuksella varmistetaan ruoantuotannon
edellytykset nyt ja tulevaisuudessa. Ruoan kulutus on jatkuvassa kasvussa, mutta ilmastonmuutos, väestönkasvu ja väestön keskittyminen sekä
epävarmat poliittiset tilanteet luovat haasteita viljelylle niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti.
Ilmastonmuutoksen myötä kasvuolosuhteiden
ennustetaan heikkenevän Suomea eteläisemmillä viljelyalueilla ja käytössä olevaa maatalousmaata poistuu tuotannosta. Entistä tuottavampien
kasvilajikkeiden tarve ja näin myös kasvinjalostuksen merkitys korostuu, kun ruoan kasvavaan
kysyntään pyritään vastaamaan supistuneella
tuotantoalalla ja kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa
ilmastossa.

Tehtävänä huolehtia kansallisesta
huoltovarmuudesta
Borealin tehtävä on huolehtia kotimaisen ruoantuotannon edellytyksistä ja huoltovarmuudesta
tuottamalla lajikkeita, jotka sopivat viljelyoloihimme myös ilmaston muuttuessa. Tehtävänämme
on lisäksi huolehtia elintarviketuotannollemme
tärkeiden lajien lajikejalostuksen säilymisestä
sekä jalostusaineistojen omistuksesta Suomessa,

Yhteiskunnallisen vastuun mittari: Borealin peltokasvilajikkeiden viljelyala Suomessa
BOR-lajikkeiden viljelylaajuus, 1000 ha

2016

2017

2018

2019

2020

Tavoite 2021

Viljat, rypsi ja rapsi, herne ja härkäpapu, rehunurmet

1109

1080

1100

1118

1101

1100

mikä on kansallisen huoltovarmuuden kannalta
tärkeää.
Tulevaisuuden lajiketarpeiden tarkka ennakointi on haastavaa, ja siksi erilaisia tarpeita varten
on ylläpidettävä mahdollisimman monipuolista
geeniainesta. Boreal on mukana varmistamassa
geenivarojen saatavuutta tuleville sukupolville
viljelijöiden, jalostuksen ja tutkimuksen tarpeisiin.
Osallistumme geenipankkitoimintaan tunnistamalla ja säilyttämällä geenivaroja.

Tavoitteena parantaa viljelyn kannattavuutta ja elintarvikeketjun
kilpailukykyä
Borealin jalostustyön keskeinen tehtävä on
parantaa uusien lajikkeiden avulla viljelyn edellytyksiä ja suomalaisen elintarvikeketjun kannat-
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tavuutta ja kilpailukykyä muuttuva ilmasto ja yhteiskunnan odotukset huomioiden. Sidosryhmien
kanssa yhteistyössä suunnatun lajikejalostuksen
kautta luomme lisäarvoa koko tuotantoketjuun.
Tämä koetaan sidosryhmissämme erittäin tärkeäksi.
Viljelyn kannattavuuden näkökulmasta on
tärkeätä, että lajikkeesta voi saada kohtuullisilla
panoksilla ja vähäisillä viljelyn riskeillä mahdollisimman suuren sadon, jolle on markkinoilla
hyvä kysyntä. Satotason nosto onkin yksi keskeisimmistä lajikejalostuksen tavoitteista. Viljelyominaisuuksista luja korsi ja hyvä taudinkestävyys ovat tärkeitä viljelykustannuksiin ja viljelyn
onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tärkeimmät
laatuominaisuudet riippuvat kasvilajista ja sadon
käyttötarkoituksesta ja niiden määrittelemiseksi Borealin jalostajat tekevät tiivistä yhteistyötä

satoa käyttävän teollisuuden kanssa. Hyvänä
esimerkkinä on kaura, jossa vahvassa kasvussa
olevan elintarvikekäytön merkitys lajikkeiden
laatuominaisuuksien jalostuksessa on kasvanut.
Teollisuuden kehittämät kauran uudet käyttömuodot ja jyvän eri ainesosien hyödyntäminen
tuottavat jalostajalle uusia laatutavoitteita.
Kuvassa 1 on esimerkki jalostuksen tuottamasta
edistyksestä myöhäisissä monitahoisissa ohrissa –
kasvuaikaa pidentämättä lajikkeiden satokehitys
on ollut merkittävä. Samalla viljelyvarmuus, erityisesti korrenlujuus on kehittynyt erittäin hyväksi.

nykyinen noin 20 000 hehtaarin viljelyala 80 000
hehtaariin voitaisiin luopua soijarouheen tuonnista kokonaan, millä olisi muiden hyötyjen lisäksi
merkittävä vaikutus vaihtotaseeseemme.

määrää nopeasti. Herne ja härkäpapu määriteltiin
parhaiten meidän oloihimme soveltuviksi palkokasveiksi ja Boreal aktivoi niiden jalostusohjelmat
uudelleen. Tuloksena on jo saatu viljelyyn uusia
Suomen oloihin ja asiakkaidemme tarpeisiin
sopivia lajikkeita, jotka ovat aiempaa satoisampia, taudinkestävämpiä ja lujavartisempia. Myös
sadon laatua on parannettu mm. pienentämällä
häkäpavulla ei-toivottujen visiinin ja konvisiinin
pitoisuus niin matalaksi, ettei se enää rajoita rehukäyttöä. Uudet lajikkeet mahdollistavat valkuaisomavaraisuuden merkittävän noston. Tehtyjen
selvitysten mukaan nostamalla härkäpavun

Yhteiskunnallista merkitystämme kuvaavaksi
mittariksi olemme valinneet jalostamiemme
peltokasvilajikkeiden viljelylaajuuden. Jalostusohjelmissamme olevien viljojen, öljy- ja valkuaiskasvien sekä rehunurmien kokonaisviljelyala
Suomessa on vuosittain hieman alle 2 miljoonaa
hehtaaria. Borealin lajikkeita viljeltiin vuonna
2020 Suomessa yhteensä noin 1,1 miljoonan hehtaarin alalla.

Työmme merkitys yhteiskunnalle

Sato kg/ha
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Kaarle
2014

6
0,2

Alvari
2015

Eversti
2017

2
0
Turkka
2018

3
0

Sylvester
2020

Lako %

Jalostusohjelmissa olevien kasvilajien valikoimaa
tarkastellaan ja päivitetään koko ajan huomioiden
ilmastossa, viljelyssä ja sadon käyttäjien tarpeissa
ennakoitavat muutokset. Esimerkkinä tästä on
vahva panostus palkokasvien; herneen ja härkäpavun jalostukseen. Noin kymmen vuotta sitten
havahduttiin sekä Suomessa että koko EU:ssa
matalaan rehuvalkuaisen omavaraisuusasteeseen, mikä paikattiin mittavalla soijan tuonnilta
pääosin Etelä-Amerikasta. Valkuaisen saatavuuden epävarmuus globaalin kysynnän kasvaessa
sekä ympäristöön liittyvät huolet johtivat tavoitteeseen nostaa paikallisen valkuaistuotannon

Kuva 1: Myöhäisten monitahoisten ohrien sadon ja korrenlujuuden kehitys

Sato kg/ha

Borealin työ on yhteiskunnallisesti merkittävää,
tarkastellaanpa vaikuttavuutta viljelyalojen, jalostettavien lajien kehityksen tai niiden tuottaman
lisäarvon kautta. Suomen vilja-alasta Borealin
lajikkeilla viljellään puolet, nurmialasta yli 2/3.
Lajikevalikoima kattaa kaikki suomalaisen ruoantuotannon tärkeimmät kasvilajit ja niiden käyttötarkoitukset; viljat, öljy- ja nurmikasvit sekä herne
ja härkäpapu. Valikoimastamme löytyy lajikkeita
Suomen kaikille viljelyvyöhykkeille, niin kasvinviljely- kuin kotieläintiloille.

Yritysvastuu osa-alueittain

Ympäristövastuu
Ympäristön arvostaminen, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä luonnon monimuotoisuuden
edistäminen ovat ruoantuotannon jatkuvuuden
edellytyksiä elintarvikeketjun kaikissa osissa.
Kasvinjalostuksella on keskeinen rooli pyrittäessä
sopeutumaan ilmastonmuutoksen elintarviketuotannolle tuomiin haasteisiin. Lajikekehityksen
lisäksi Borealin tehtävänä on ympäristövastuun
näkökulmasta huolehtia kansallisesti myös riittävän kattavasta lajivalikoimasta, jolla mahdollistetaan monipuoliset viljelykierrot koko maassa tämä on edellytyksenä sille, että peltojen rakenne
ja kasvukunto kehittyvät positiivisesti mahdollistaen ympäristöä hyödyttävien hyvien satojen
tuottamisen.

denjälki eli uusien lajikkeiden käyttämisellä saatava CO2-päästöjen vähentäminen tuotantoketjussa on mahdollista muun muassa lajikkeiden
viljelyominaisuuksien, viljelyvarmuuden ja satovasteen parantumisen myötä. Tuotantoa voidaan
edelleen tehostaa, kun samalla pinta-alalla ja
pienemmillä tuotantopanoksilla voidaan tuottaa
enemmän ja laadukkaampaa satoa.
Taudinkestävyysjalostuksen merkitys korostuu
koko ajan sekä ilmastonmuutoksen kasvattaman
tautipaineen, että ympäristönäkökulmasta johtuvan kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämiseen
tähtäävän EU-politiikan myötä. Tästä johtuen
taudinkestävyysjalostus on Borealilla tärkeässä

Lajikekehitys tukee ympäristöystävällistä tuotantoa
Tehtyjen selvitysten mukaan EU:ssa viime vuosikymmenten tuottavuuden kasvusta kasvintuotannossa yli 70 % perustuu kasvinjalostuksen
tuottamaan hyötyyn. Kasvinjalostuksen hiilikä-
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roolissa kaikilla kasvilajeilla. Ympäristön lisäksi
lajikkeiden hyvä taudinkestävyys on merkittävä
viljelyn kannattavuutta ja sadon laatua parantava
tekijä. Yhtenä esimerkkinä on kaura, jossa Boreal
panostaa vahvasti punahometta ja myrkyllisiä
mykotoksiineja aiheuttavien Fusarium-sienten
kestävyyden jalostamiseen ja testaamiseen siten,
että Boreal ei tuo markkinoille lajikkeita, jotka
ovat Fusarium-alttiita. Pahimmillaan toksiinit voivat tehdä sadosta elintarvikkeeksi ja rehuksi kelpaamattoman. Pilalle mennyt sato on haitallinen
sekä ympäristölle että viljelyn kannattavuudelle.
EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan tavoitteena on lisätä luomutuotannon osuutta ja siksi Bo-

real on lisännyt lajikkeidensa systemaattista testaamista luomukokeissa. Koetulosten perusteella
pystytään neuvomaan viljelijöitä valitsemaan
luomutuotantoon parhaiten sopivat lajikkeet.
Eri kasvilajien ja viljelymenetelmien tuottamaa
hiilijalanjälkeä tai hiilen sitomista selvitetään monissa alkamassa olevissa tai meneillään olevissa
tutkimuksissa nyt myös Suomen kasvuoloissa.
Alustavien tulosten mukaan erityisesti nurmikasveilla arvioidaan olevan merkittävä rooli hiilen
sitomisessa maaperään. Boreal seuraa tarkasti
tutkimuksen edistymistä ja on mukana osassa
hankkeita.

Energiankäyttö ja päästöt
Uusien lajikkeittemme käytöllä elintarvikeketjuun
saatavien ympäristöhyötyjen lisäksi panostamme
toiminnassamme oman ympäristökuormituksemme vähentämiseen ja teemme tavoitteeseen
tähtäävää kehitystyötä jatkuvasti niin kiinteistöjen kuin omien prosessien osalta. Investointipäätöksiin liittyy myös niiden ympäristövaikutusten
arviointi.
Suurin osa Borealissa käytetystä energiasta kuluu
lämmitykseen, kasvihuoneiden valaistukseen, koneelliseen jäähdytykseen ja viljan kuivaamiseen.
Lämmityksessä käytetään osittain maalämpöä ja
sen käyttöä lisätään mahdollisuuksien mukaan.

Ympäristövastuun mittari
Energiankulutus, MWh

2016

2017

2018

2019

2020

Tavoite 2021

Sähkö ja lämpö

4278

3463

3305

3232

3050

3200

Lisäksi muiden uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinkoenergian käyttöönottomahdollisuuksia selvitetään. Energiankäytön vähentämiseksi
kiinteistön valaistusta uusitaan kohde kerrallaan
ja siirrytään vähemmän energiaa kuluttavaan
led-valaistukseen. Lisäksi siemenkeskuksella
on panostettu viljankuivauksen automaatioon,
jolla voidaan minimoida kuivaukseen käytettävä
energia.
Vuoden 2020 aikana lämmitykseen käytettiin
maalämmön lisäksi pääsääntöisesti jyrsinpolttoturpeella ja metsähakkeella tuotettua kaukolämpöä. Kaukolämpöä toimittavan Nevel Oy:n
mukaan uusiutuvan energian osuus oli 66 % ja
vuoden 2021 tavoitteena nostaa se 77 %:iin. Kiinteistöissä käytetty sähkö on tuotettu pääasiassa
vesienergialla.
Toimintamme tärkein ympäristötavoite on energian tehokas hyödyntäminen. Muita keskeisiä
tavoitteita ovat jätteen vähentäminen ja kierrätyksen tehostaminen. Borealin varsinaisesta toi-
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minnasta ei synny merkittävästi suoria kasvihuonekaasupäästöjä eikä siihen liity ympäristöuhkia.
Epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä syntyy
lähinnä työmatkoista ja siementavaran rahdeista.
Toiminnan vesistöpäästöt ovat vähäisiä.
Boreal noudattaa toiminnassaan ympäristölainsäädäntöä, toimintaa koskevia lupaehtoja sekä
muita määräyksiä. Peltoviljelyssä noudatamme
samoja ympäristötukiehtoja kuin viljelijät.
Jätteeksi päätyvän materiaalin määrää vähennetään Borealissa kierrättämällä ja materiaaleja
uudelleenkäyttämällä. Kaikki jätteet lajitellaan ja
kierrätyskelpoiset materiaalit kierrätetään.
Oman toimintamme ympäristöystävällisyyden
kehittämiseksi olemme valinneet ympäristövastuun mittariksi energiankulutuksen, tavoitteenamme toimia energiatehokkaasti ja hyödyntää
mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa.
Energiankulutuksemme vuonna 2020 oli 3050
MWh.

Yritysvastuu osa-alueittain

Henkilöstövastuu
Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja motivoitunut
henkilöstö on menestyksemme avain ja olennainen tekijä myös yrityksemme liiketoiminnan
kestävän kasvun kannalta. Siksi Borealilla panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin, hyvään
työkykyyn, turvalliseen ja tasa-arvoiseen työympäristöön sekä osaamisen kehittämiseen.
Henkilöstöjohtaminen perustuu oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen. Tasa-arvoinen,
motivoitunut ja kannustava työilmapiiri syntyy
hyvän ja vastuullisen johtamisen kautta. Vastuullista esimiestyötä tehdään Borealin yhteisten
arvojen perusteella laadittujen pelisääntöjen ja
toimintaperiaatteiden mukaisesta. Esimiehiä
myös koulutetaan tehtäviinsä säännöllisesti.
Säännöllisesti päivitettävä tasa-arvosuunnitelma
ja koko henkilöstön kattava kannustava palkkausjärjestelmämme varmistavat, ettei Borealilla tapahdu henkilöstöryhmiin, sukupuoleen tai ikään
liittyvää syrjintää.

Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen
Henkilöstön työnhyvinvointia kartoitetaan säännöllisesti vuosittain esimiehen ja työntekijän
välisissä kehityskeskusteluissa sekä laajalla koko
henkilöstölle suunnatulla työhyvinvointikyselyllä.
Viimeisin työhyvinvointikysely toteutettiin marraskuussa 2020 yhteistyössä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa. Vastausprosentti
oli ennätyksellinen 89,7. Tulokset olivat hyvät ja

Henkilöstövastuun mittarit
2016

2017

2018

2019

2020

Tavoite 2021

9

8

10

5,6

5,2

6

Tapaturma- ja ammattitautipoissaolot

0,1

0,3

0,1

0,1

0

0

Koulutuspanostus

3,3

1,7

4,8

2,3

0,4

1,5

Työpäivää / henkilötyövuosi
Sairauspoissaolot

pisteet korkeammat kuin edellisissä 2019 ja 2017
tehdyissä kyselyissä. Kyselyn vastausten mukaan
henkilökunta pystyy vastaamaan työnsä vaatimuksiin, esimiehet ovat helposti lähestyttäviä,
henkilökunnan elämäntavat ja työkyky ovat
kunnossa ja työt sujuvat. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi työyhteisössä nousi vaikeista asioista
puhuminen ja kuulluksi tuleminen sekä yhdessä
tapahtuva uusien työtapojen kehittäminen ja
muutosten vaikutuksen miettiminen.
Koronapandemiasta johtuen henkilökunnan
työkykyä ylläpitävä yhteistoiminta oli keväällä
2020 keskeytettävä ja yhteiset hetket rajoittuivat
virtuaalisiin kahvihetkiin ja henkilöstöinfoihin.
Henkilökunnan kannustettiin omaehtoiseen
ulkoliikuntaan. Liikunta- ja kulttuuriharrastuksia
tuettiin edelleen virikesetelillä.
Työterveyshuollon osalta panostamme ennalta
ehkäisevään terveydenhuoltoon, johon sisältyy
työhöntulotarkastus ja kolmen vuoden välein
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tehtävä terveystarkastus. Työterveyshuollon
toimintasuunnitelma laaditaan aina useammaksi
vuodeksi, mutta sitä päivitetään joka vuosi. Päivityksen yhteydessä käydään yhdessä läpi toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset edellisen
kauden raporttien ja muun käytettävissä olevan
tiedon perusteella.
Borealilla on käytössä myös työkyvyn hallinnan ja
varhaisen tuen malli, jonka mukaan pitkittyneisiin
ja usein toistuviin sairauspoissaoloihin puututaan
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhdessä
työterveyshuollon kanssa.

Henkilöstön tunnusluvut
Vuonna 2020 tehtyjen henkilötyövuosien määrä
Borealilla oli 74,8 (70,9). Lukuihin sisältyy vuokratyövoiman käyttöä 0,9 (1,5) htv, ruuhkahuippujen
tasoittamiseksi ja runsaiden ylitöiden välttämiseksi. Vuokratyövoiman käyttö laski, koska

keväällä varauduttiin koronapandemian tuomiin
riskeihin ja palkattiin enemmän harjoittelijoita ja
kesätyöntekijöitä. Henkilöstön lukumäärä vuoden päättyessä oli 77 (70), joista vakituisia 64 (65).
Vuoden vaihtuessa siemenkeskukselle oli haussa
kaksi varastotyöntekijää ja koetoimintaan oli juuri
palkattu uusi kasvinjalostustyöntekijä, joka aloitti
vuoden 2021 alusta.
Palkallisesta työajasta koulutukseen käytettiin
vuonna 2020 vain 0,4 työpäivää/htv, joka oli alle
tavoitteiden ja edellisen vuoden toteuman 2,3.
Suunnitelluista koulutuksista luovuttiin, kun
keskityttiin hoitamaan työt koronapandemian
tuomista haasteista huolimatta.
Vuonna 2020 sairauspoissaolot laskivat 5,2 työpäivään/htv (5,6). Tapaturma- ja ammattitautipoissaoloilta vältyttiin kokonaan.

Koska henkilöstön hyvinvointi on meille tärkeää,
on henkilöstövastuun mittareiksi valittu sairauspoissaolot, työtapaturma- ja ammattitautipoissaolot ja koulutuspanostus.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole luontoisetuja eikä
etueläkesopimuksia. Johtoryhmän jäsenet eivät
omista yhtiön osakkeita.

Palkitseminen

Kiinteä peruspalkka
ST I
LTI
Kokonaiskompensaatio

Yhtiö palkitsee henkilökuntaa tilikauden tulosten
ja yhtiön arvoa pitkällä aikavälillä kasvattavien tavoitteiden saavuttamisesta. Palkitsemista varten
yhtiöllä on tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet asettaa yhtiön hallitus,
joka huomio päätöksenteossa valtion omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjaukset palkitsemisessa.
Hallitus vahvistaa yhtiön johtajien palkat. Toimitusjohtajalla on autoetu ja puhelinetu. Toimitusjohtajan eläkeikä on 62 vuotta. Toimitusjohtaja ei
omista yhtiön osakkeita.
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Toimitusjohtajan palkitsemisen toteuma

€

153 876,72
10 625,00
Ei käytössä
164 501,72

Johtoryhmän palkitsemisen toteuma yhteensä €
Kiinteä peruspalkka
ST I
LTI
Kokonaiskompensaatio

421 270,95
22 482,00
Ei käytössä
443 752,95

Yritysvastuu osa-alueittain

Taloudellinen vastuu
Taloudellisen vastuun keskiössä on toimia ja kasvaa kannattavasti eettiset liiketoimintaperiaatteet
huomioiden, tuottaa lisäarvoa omistajille, asiakkaille ja muille sidosryhmille sekä samalla kasvattaa yhteiskunnan hyvinvointia. Yhtiön osakkeenomistajille syntyy taloudellista tuottoa osinkoina,
mutta merkittävin hyöty ja lisäarvo sekä omistajille että yhteiskunnalle syntyy lajikekehityksen
mahdollistaman kannattavamman kasvintuotannon ja sitä kautta koko elintarvikeketjun kilpailukyvyn kasvun kautta.
Kannattava liiketoiminta on pitkäjänteisen toimintamme perusedellytys ja varmistaa yrityksessä sen, että pystymme hoitamaan tehtävämme
jalostaa peltokasvilajikkeita pohjoisiin oloihimme.

Talouden tunnuslukuja
Borealin liikevaihto päättyneeltä tilikaudelta oli
9,5 (9,8) miljoonaa euroa, liikevoitto 408 (460) t€
ja tilikauden tulos 318 (258) t€. Omavaraisuusaste
oli tilikauden päättyessä 72,1 (69,9). Tilikaudella
yhtiössä tehtiin suunnitelman mukaiset investoinnit, joiden yhteenlaskettu arvo oli 731 (835) t€.
Puolet summasta käytettiin lisämaan hankintaan
ja kunnostukseen. Lisäksi investointiin jalostuksen kalustoon, jotta koetoiminta pystytään
hoitamaan itse ostopalveluiden saatavuuden
vähentyessä. Investointeja jalostusjärjestelmän ja
it-järjestelmien kehittämiseen jatkettiin, samoin
rakennusten perusparannuksia.

Merkittävin taloudellinen lisä
arvo sekä omistajille että yhteis
kunnalle syntyy lajikekehityksen
kautta, sillä se mahdollistaa
kannattavan kasvintuotannon.

Rahavirrat sidosryhmille, m€

2020
Asiakkaat

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Yhteensä

9,5
0,2
9,7

Tavaroiden ja palveluiden toimittajat

Materiaali- ja palveluostot
Liiketoiminnan muut kulut
Yhteensä

3,3
1,4
4,7

Henkilöstö

Henkilöstökulut

4,1

Julkinen sektori

Verot

0,1

Osakkeenomistajat

Omistajille maksetut osingot

0,3

Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen
jääneet varat

0,6

Investoinnit

0,7
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Verojalanjälki

Hallitus 2020

Boreal maksaa kaikki veronsa Suomeen. Verojalanjälki antaa kuvan toiminnan kokonaisverokuormasta eli kuinka paljon yrityksen toiminnasta kertyy yhteiskunnalle verotuloja.

Puheenjohtaja, insinööri, eMBA Riitta Mynttinen

Borealin verojalanjälki vuonna 2020 oli 2,92 (2,97)
m€.

Borealin tulonlähteet ja omistus
Borealin tärkeimmät tulonlähteet ovat sertifioidun siemenen hintaan sisältyvä rojalti ja tilan
oman siemenen käytöstä perittävät lajikkeiden
käyttöoikeusmaksut. Nämä yhdessä varmistavat kotimaisen kasvinjalostustyön jatkuvuuden,
toimintamme kehittämisen sekä uusien, entistä
parempien lajikkeiden markkinoille tulon.
Lisäksi Boreal myy kasvinjalostuspalveluja. Kasvinjalostuspalvelujen myynnillä Huoltovarmuuskeskukselle varmistetaan sellaisten kansallisen
huoltovarmuuden kannalta merkittävien lajien
lajikejalostuksen säilyminen Suomessa, joista
markkinoilta saatava tulo ei riitä kattamaan jalostusohjelman kustannuksia.

Varapuheenjohtaja, neuvotteleva virkamies, Birgitta Vainio-Mattila, MMM

Erityisasiantuntija Mia Rainio, Valtioneuvoston
kanslia 1.4.2020 alkaen
Hallituksen sihteeri, talousjohtaja Terhi Tuomi,
Boreal

Jäsenet

Tilintarkastus

Viljapäällikkö Minna Oravuo, Raisio Oyj

Tilikauden alussa yhtiön hallitus kilpailutti tilintarkastuksen. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n. Tilintarkastusyhteisö nimesi vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT
Emmi Lakulan.

Toimitusjohtaja Jyrki Lepistö, Hankkija Oy
Finanssineuvos, Petri Vihervuori, Valtioneuvoston
kanslia 1.4.2020 saakka

Boreal 2020 verojalanjälki 2922 t€

Edellä mainittujen lisäksi Borealin tulonlähteitä
ovat omasta siemenmyynnistä saatavat tuotot ja
erillisprojektien tuotot.

Ennakonpidätykset 770 t€
Arvonlisäverot 1354 t€

Borealin omistavat Suomen valtio (60,8 %), Hankkija Oy (13,1 %), Raisio Oyj:n tutkimussäätiö (6,5 %),
Tilasiemen Oy (6,5 %), Limagrain/Vilmorin & Cie
(6,5 %) sekä MTK (6,1 %) ja SLC (0,5 %).

Kiinteistöverot 17 t€
Työnantajamaksut 704 t€
Tuloverot 77 t€

Borealin yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja nimittää sen puheenjohtajan sekä
varapuheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaisesti valtio esittää hallitukseen kolme ja muut
osakkaat kaksi jäsentä.
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