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Lukijalle
Edessäsi on Boreal Kasvinjalostus Oy:n Vastuum-
me kasvussa 2019 -raportti. Tässä yhdistetyssä 
vuosikertomuksessa ja yritysvastuuraportissa 
kerromme keskeisistä työmme tuloksista vuodel-
ta 2019. 

Suomalaisen ruoan tuotannon ja kuluttami-
sen vastuullisuus edistää maailmanlaajuisesti 
määriteltyjen kestävän kehityksen tavoitteiden 
täyttymistä. Tuotannon ja kulutuksen ekologi-
nen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ovat 
päämääriä, joihin pyritään vastuullisen yritystoi-
minnan kehittämisen avulla. Alan toimijoiden 
yhteinen ymmärrys onkin, että vastuullisuus ei 

ole rasite, vaan yksi suomalaisen ruoantuotannon 
kilpailutekijöistä.

Vastuullinen yritystoiminta liitetään tavallisesti 
resurssitehokkuuteen, läpinäkyvään toimintaan, 
hyvään henkilöstöpolitiikkaan sekä yrityksen kan-
nattavuuden ja kilpailukyvyn jatkuvaan kehittä-
miseen. Borealin tapauksessa vastuullisuus liittyy 
erityisen vahvasti myös kehittämiimme lajikkei-
siin: kasvinjalostuksella kehitämme kannattavan, 
kestävän ja vastuullisen kotimaisen ruoantuotan-
non edellytyksiä.

Borealin perustehtävä on mahdollistaa suoma-
laisen ruoantuotannon kilpailukyvyn parantami-

nen jalostamalla elintarviketuotannolle tärkeistä 
kasvilajeista kasvuoloihimme sopivia lajikkeita. 
Vastuullisuuden kehittäminen näkyy työmme 
kaikissa vaiheissa kasvinjalostuksen alkumetreil-
tä suomalaisen ruoan kuluttajalle asti. Asiakas-
lähtöisyys, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö sekä 
vastuulliset ja ympäristöä kunnioittavat toiminta-
tavat ovat avaintekijöitä työssämme suomalaisen 
elintarviketuotannon parhaaksi. 

Tässä raportissa kerromme vuoden 2019 liiketoi-
mintamme keskeisistä saavutuksista sekä vas-
tuullisuudesta työssämme yhteiskunnan, ympä-
ristön, henkilöstön ja talouden näkökulmista
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Vuosi 2019 oli Borealille juhlavuosi ja 25. toimin-
tavuosi. Yritys perustettiin vuonna 1994 yhdistä-
mällä kotimaiset kasvinjalostustoiminnot. Olem-
me siis jo neljännesvuosisadan ajan tuottaneet 
jalostamillamme lajikkeilla merkittävää lisäarvoa 
kotimaiselle ruokaketjulle. Boreal on tuonut 25 
vuodessa markkinoille 116 lajiketta 18 eri kasvila-
jista ja lajikkeillamme viljellään Suomessa vuosit-
tain yli miljoona hehtaaria eli yli puolet maamme 
koko viljelyalasta.

Borealin historia yltää toki kauemmas. Jatkamme 
nyt jo yli 116 vuoden ajan jatkunutta suomalaista 
kasvinjalostustyötä. Sen katsotaan alkaneen orga-
nisoidusti, kun Suomen Kylvösiemenyhdistys pe-
rustettiin vuonna 1904. Alalle tuli tuolloin useam-
pia erityyppisiä toimijoita, mutta pian todettiin, 
että pitkäjänteinen kasvinjalostus vaatii pääomaa 

Boreal 
2019

Toimitusjohtajan katsaus

Borealin olemassaolon tarkoi-
tus – mahdollistaa suomalaisen 
ruoan tuotanto oloihimme ja-
lostetuilla lajikkeilla – ei ole toi-
mintaympäristön muutoksesta 
huolimatta poistunut tai vähen-
tynyt 25 vuodessa. 

ja riittäviä resursseja. 1920-luvulla pienet toimi-
jat lopettivat jalostustyönsä, ja kasvinjalostaji-
na jatkoivat vain valtion kasvinjalostuslaitos ja 
Hankkija. Kotimaisten kasvinjalostusresurssien 
ja osaamisen kokoaminen yhteen yhtiöön oli 
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Boreal on pystynyt investoimaan toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. 
Genomisen valinnan käyttö on jo aloitettu ohralla ja sitä tuodaan no-
peasti myös muihin lajeihin. Kuvantamisteknologiat, digitalisaatio ja 
koneälyn hyödyntäminen ovat osa kehityshankkeitamme.

viisas päätös, joka mahdollisti Suomen ruokaket-
jun tarvitseman kasvilajivalikoiman tehokkaan 
lajikejalostuksen toiminnan sekä sen jatkuvan 
kehittämisen. 

25 vuodessa kasvinjalostus on kehittynyt valta-
vasti. Kasvien ulkoisiin ominaisuuksiin ja sadon 
laadun analysointiin perustuvia perinteisiä me-
netelmiä on korvattu ja täydennetty biotekniikan 
työkaluilla, kun kasvien perimän analysointiosaa-
minen on tutkimuksen myötä kehittynyt. Vastaa-
vasti myös laajan jalostusmateriaalin valinnan ja 
testauksen kenttäkoetekniikka on kehittynyt ja 
tehostunut nopeasti. 

Boreal on pystynyt investoimaan toiminnan 
jatkuvaan kehittämiseen, kiitos siemenkaupan 
ja viljelijöiden vahvan luottamuksen lajikkeitam-
me kohtaan, Suomessa pääosin hyvin toimivan 
lajikkeiden käyttöoikeusmaksuihin perustuvan 
rahoituksen sekä kehittämisen investointitarpeet 
ymmärtävien omistajien. Meillä on osaava henki-
löstö ja käytössämme ovat modernit jalostusme-
netelmät, tilat ja laitteet. Jalostusta merkittävästi 
tehostavan genomisen valinnan käyttö on jo 
aloitettu ohralla ja sitä tuodaan nopeasti myös 

muihin lajeihin. Kuvantamisteknologiat, digita-
lisaatio ja koneälyn hyödyntäminen ovat jo osa 
kehityshankkeitamme. Geenieditoinnin käytön 
mahdollistamista EU-lainsäädännössä seuraam-
me tarkasti. 

Muutos on kuitenkin jatkuvaa. Ruoan, energian ja 
veden kulutuksen nopean kasvun, ilmastonmuu-
toksen sekä kiristyvien kauppasuhteiden luomat 
globaalit haasteet heijastuvat myös Suomeen ja 
kasvattavat samalla kotimaisen ruoantuotannon 
huoltovarmuuden merkitystä. Borealin olemassa-
olon tarkoitus – mahdollistaa suomalaisen ruoan 
tuotanto oloihimme jalostetuilla lajikkeilla – ei 
ole toimintaympäristön muutoksesta huolimatta 
poistunut tai vähentynyt 25 vuodessa. Päinvas-
toin tarve paikalliselle kasvinjalostukselle on nyt 
ehkä suurempi kuin koskaan aiemmin. 

Kiitokset hienosta juhlavuodesta ja hyvästä 
yhteistyöstä asiakkaillemme, henkilöstöllemme 
sekä kaikille muille sidosryhmillemme.

Markku Äijälä
toimitusjohtaja
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000 hehtaariin (-1,5 %) ja kevätvehnän ala 167 000 
hehtaariin (-7 %). Suurin nousija oli herne (+46), 
jota oli viljelyssä noin 14 000 hehtaarin ala. Samal-
la aikaisempina vuosina viljelyalojaan kasvattanut 
härkäpapu pieneni 17 700 hehtaariin. Rehunurmi-
ala nousi jälleen (+ 3 %) edellisvuodesta ollen 784 
000 hehtaaria. 

Borealin lajikkeiston viljellyimpiä viljoja kasvu-
kaudella 2019 olivat kauroista aikaisen kasvuajan 
Meeri ja Niklas, joista Niklas oli viljellyin lajike yli 
kaikkien lajien huimalla yli 66 000 ha alalla. Myös 
monitahoiset ohramme olivat hyvin edustettuna 
viljellyimpien lajikkeiden listalla, kärkijoukossa 
Kaarle, Aukusti, Wolmari, Vertti ja Alvari. Kevät-
vehnien suosituin oli Quarna, lähes 24 000 ha 
alalla.

Maailmanlaajuisesti vuosi 2019 oli mittaushistori-
an toiseksi lämpimin. Kesällä Suomessa oli sekä 
viileitä että lämpimiä sääjaksoja. Kesä oli tavallista 

Vuonna 2019 Suomessa viljojen viljelyalan jo usei-
ta vuosia kestänyt lasku vaihtui pieneksi kasvuksi: 
vilja-ala 1 067 000 hehtaaria, oli kokonaisuudes-
saan vajaan 3 prosenttia suurempi kuin vuonna 
2018. Kasvu tuli syysviljoista, joiden viljelyala oli 
syksyn 2018 hyvistä kylvöoloista johtuen poikke-
uksellisen suuri, yhteensä lähes 80 000 ha, mutta 
kuitenkin vain 7 % viljojen kokonaisalasta. Tästä 
syysruista oli 29 500 ha, ja alalta syksyllä 2019 
korjattu sato oli suurin lähes 30 vuoteen ja neljä 
kertaa suurempi kuin vuonna 2018 (Luke). Koko-
naisuudessaan viljasato vuonna 2019 oli Luonnon-
varakeskuksen mukaan 4 miljardia kiloa eli 46 % 
edellisvuotta suurempi.

Kevätviljojen viljelyala laski noin 2 %. Ohra oli vil-
joista edelleen viljellyin yhteensä 455 000 hehtaa-
rilla. Rehuohra-alassa oli noin prosentin kasvu, 
mallasohra-ala puolestaan laski noin 15 prosentil-
la (- 11 500 ha). Kaura-ala pieneni hieman noin 320 

Kasvukauden ominaispiirteitä

kuivempi ja myös huhtikuu oli erittäin kuiva, kun 
taas toukokuussa satoi runsaasti. Loppuvuoden 
kuukausina satoi enimmäkseen tavallista enem-
män.

Kasvukaudella 2019 sääolot vaikuttivat satota-
soihin eri tavalla maan eri puolilla. Pohjanmaalla 
korjattiin ennätyksellisen hyviä hehtaarisatoja 
kaikista viljoista. Sen sijaan Uudellamaalla heh-
taarisadot olivat selvästi koko maan keskisatoja 
pienempiä.

Viime kasvukausien suurista säävaihteluista 
johtuen myös sertifioidun siemenen käytössä on 
nähty isoa vaihtelua. Vuonna 2019 sertifioidun 
siemenen käyttöaste oli kevätviljoilla 31 %, kun se 
edellisenä vuonna oli 40 %. Tuolloin viljelijöiden 
oli vaikea tuottaa hyvälaatuista TOS-siementä 
ja valinta kohdistui laadukkaaseen sertifioituun 
siemeneen. 
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Boreal 
vientimarkkinoilla
Vientimarkkinoilla Boreal menestyy erityisesti aikaisilla ohra- ja 
kauralajikkeilla sekä nurmikasveilla. Esimerkiksi monitahoisten oh-
ralajikkeiden markkina on vientimarkkinoilla kokonaisuutena pieni, 
mutta Boreal on onnistunut ottamaan siitä merkittävän osuuden 
niin Ruotsissa kuin Virossakin.  Nurmien lajikejalostuksessa Boreal 
on panostanut ruokinnalliseen laatuun ja tätä arvostetaan vuosi 
vuodelta enemmän myös vientimarkkinoilla.

Ruotsissa sertifioidun viljansiemenen määrää vuonna 2019 vähen-
si edellisen vuoden poikkeuksellinen kuivuus. Niklas -kaura sekä 
Aukusti- ja Severi -ohrat säilyivät kuitenkin merkittävinä lajikkeina. 
Borealin nurmilajikkeiden sertifioitu määrä jatkoi vahvaa kasvua 
Ruotsissa. Merkittävimmät Borealin nurmilajikkeet Ruotsissa ovat 
Rhonia -timotei, Valtteri -nurminata ja Karolina -ruokonata. 

Virossa markkinoilla on laaja valikoima Borealin viljalajikkeita. 
Suurimpia näistä vuonna 2019 olivat Viviana ja Niklas -kaurat sekä 
Quarna-kevätvehnä. Virossa tuotetaan myös Louhi-härkäpapua. 

Kaurabuumi näkyy myös Liettuassa, jossa merkittävimmät Borealin 
kauralajikkeet ovat Donna ja Akseli. Kaarle edustaa monitahoisia 
ohria Liettuassa. Liettuassa on ollut paljon kiinnostusta Borealin 
nurmilajikkeisiin ja tuotanto on edennyt pisimmälle Tammisto II 
-timoteissä ja Valtteri -nurminadassa. Nurmien lajikemäärä ja tuo-
tantoalat ovat Liettuassa kasvussa.

Boreal hakee vuosittain Kansal-
liseen kasvilajikeluetteloon lajik-
keita, jotka tuovat lisäarvoa suo-
malaiseen ruoantuotantoketjuun. 
Kansalliseen kasvilajikeluetteloon 
päässyt lajike on käynyt läpi viral-
liset viljelyarvokokeet Suomessa 
(Luonnonvarakeskuksen järjestä-
mät viralliset lajikekokeet) ja niissä 
lajike on todettu viljelyarvoltaan 
parannukseksi olemassa olevaan 
lajikevalikoimaan. Muita luette-
loon 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 tuo-
tettu niin paljon, että se voidaan 
tuoda siemenkauppaan. 

Vuonna 2019 Suomen kasvilaji-
keluetteloon hyväksyttiin uusina 
Borealin lajikkeina aikainen moni-
tahoinen ohra Hermanni, laadukas 
Taika-kaura, jonka betaglukaani-

Borealin uudet 
lajikkeet 2019

pitoisuus on lajikkeiston korkein, 
rehukäyttöön soveltuva aikainen 
kevätvehnä Iisakki, aikainen Into- 
härkäpapu, hyvin satoisa ja tal-
venkestävä Dorothy-timotei sekä 
saksalaisen NPZ Lembken jalosta-
mat kevätrapsit Chip CL ja Cebra 
CL. Borealin Fennica hyväksyttiin 
Suomessa virallisesti mallasohraksi.

Vientimarkkinoilla lajikeluetteloi-
hin hyväksyttiin Ruotsissa Tekla ja 
Hilde -kaurat sekä Virossa Aateli- 
kevätvehnä ja Jalmari-ohra.
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Boreal yhtiönä

Boreal on alansa markkinajohtaja Suomessa. Ja-
lostusohjelmissamme ovat mukana tärkeimmät 
Suomessa viljeltävät peltokasvilajit; viljat, öljy- ja 
nurmikasvit sekä herne ja härkäpapu. Kattaval-
la lajikevalikoimallamme viljellään lähes kaksi 
kolmasosaa Suomen pelloista. Jalostamiemme 
uusien lajikkeiden kautta vaikutetaan positiivises-
ti ympäristöön sekä tuotannon kannattavuuteen.

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

Valtiolla on strateginen intressi varmistaa huol-
tovarmuuden edellyttämä pohjoisiin oloihim-
me soveltuvien peltokasvilajikkeiden jalostus ja 
saatavuus sekä jalostusaineistojen omistuksen 
säilyttäminen.

Strategia, missio ja visio
Borealin hallitus ja johtoryhmä tekivät vuonna 
2019 perusteellisen strategiaprosessin arvioiden 

yhtiön nykytilaa, toimintaympäristön muutoksia 
sekä sidosryhmien odotuksia. Työssä määriteltiin 
strategian tavoitealueet, tehtiin strategiset valin-
nat ja määriteltiin tavoitteet ja niille seurattavat 
mittarit. Strategia viedään käytäntöön vuosittais-
ten toimenpidesuunnitelmien avulla. 

Borealin uuden strategian painopisteet ovat ja-
lostustoiminnan kilpailukyky, kasvun hakeminen 
kotimaasta ja vientimarkkinoilta, henkilöstön ja 
osaamisen kehittäminen sekä toiminnan tehos-
taminen. 

Vahva panostus jalostusohjelmien jatkuvaan 
kehittämiseen varmistaa sen, että pystymme 
jatkossakin tuottamaan päämarkkina-alueellem-
me parhaat lajikkeet, jotka tuottavat lisäarvoa 
siemenkaupalle, viljelijöille ja sadon käyttäjille. 

Kasvua kotimaasta haetaan kilpailukykyisten 
lajikkeiden laajalla viljelyllä, johon päästään vah-
vistamalla yhteistyötä asiakkaittemme kanssa. 
Viennin rooli kasvun hakemisessa nousee aiem-
paa tärkeämmäksi. Vientiä tehostetaan systema-
tisoimalla ja kohdentamalla toimintaa. 

Henkilöstön vahva osaaminen, jatkuva uuden 
oppiminen ja tehokkaat prosessit ovat Borealin 

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.

kaltaiselle tuotekehitysyhtiölle ydinkysymys, jo-
hon panostetaan vahvasti. Toiminnan jatkuvassa 
tehostamisessa LEAN-johtaminen, digitaalisten 
ratkaisujen hyödyntäminen ja investoinnit uu-
teen teknologiaan ovat keskeisiä toimenpiteitä. 

Strategiassa 10 vuoden jaksolle tehtyjen skenaa-
riolaskelmien mukaisesti yhtiön on mahdollista 
vastata perustehtävästään mahdollistaa suoma-
lainen elintarviketuotanto oloihimme jalostetuilla 
lajikkeilla ja toimia taloudellisesti kannattavasti 
haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta.

Borealin missio on mahdollistaa suomalaisen 
ruoan tuotanto kasvuoloihimme jalostetuilla 
lajikkeilla, joilla tuotetaan kestävästi ja kilpailuky-
kyisesti turvallisia elintarvikkeita. 

Visiomme on olla pohjoisten lajikemarkkinoiden 
halutuin kumppani. Asiakkaittemme tarpeet 
tunnistaen tuotamme kilpailukykyisen laji- ja laji-
kevalikoiman ja niiden käyttöön liittyvät palvelut. 
Toimintamme tuottaa lisäarvoa koko elintarvike-
ketjulle ja omistajillemme. Osaamistamme kehit-
tämällä ja kannattavalla kasvulla varmistamme 
työmme jatkuvuuden.
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Borealin 25-vuotisjuhlia 
vietettiin avoimien ovien merkeissä 
Jokioisilla  elokuussa 2019.
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ja uusia ratkaisuja hiilineutraalin ruoantuotannon 
edistämiseksi. 

Myös uudessa hallitusohjelmassa on linjattu 
tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 
2035 mennessä ja hiilinegatiivinen nopeasti sen 
jälkeen. Hiilineutraalisuustavoite tarkoittaa, että 
Suomi tuottaisi hiilipäästöjä vain sen verran kuin 
hiilinielut sitovat hiiltä. Tavoite on kunnianhimoi-
nen, sillä useimmat Euroopan maista tavoittele-
vat hiilineutraaliutta vasta vuoteen 2050 mennes-
sä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
so peutuminen nähdään Suomelle valtavana 
mah dol lisuutena, sillä yrityksissä syntyvät ilmas-
toratkaisut tarjoavat mahdollisuuden maailman-
laajuisen mittakaavan liiketoiminnalle. Maa- ja 

Toimintaympäristömme on ollut kiihtyvässä mur-
roksessa ja useamman megatrendin vaikutuksen 
alla jo pidempään; maailman väkiluku kasvaa 
ja väestö ikääntyy, ruokaturvan merkitys kasvaa 
ja talousjärjestelmä hakee suuntaansa. Viime 
vuoden aikana ilmastonmuutokseen liittyvät 
kysymykset nousivat globaaleista megatrendeis-
tä kuitenkin keskeisimmäksi ja nopeimmin alan 
toimintaan vaikuttavaksi tekijäksi. Edellissyksynä 
IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutos-
paneelin (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) julkaisema Global Warming of 1.5 °C 
-erikoisraportin lyhennelmä ilmastonmuutoksen 
tilanteesta teki sen, että monet yritykset loivat 
hyvin nopealla aikataululla tavoitteita, tiekarttoja 

Toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset
metsätalous nähdään ilmastonmuutoksen 
hillinnäs sä ratkaisun alana, koska sillä on keskei-
nen rooli hiilensidonnassa. Näemme, että Borea-
lilla on merkittävä rooli monipuoliset ja ilmas-
totavoitteiden kannalta positiiviset viljelykierrot 
mahdollistavien lajikkeiden jalostajana.

Samaan aikaan, kun toimintaympäristössä tapah-
tuu paljon muutoksia hiilineutraaliuden edistä-
miseksi, aiheuttaa tammikuussa 2020 voimaan 
astunut Brexit ja sen tulevat vaikutukset lisäänty-
vää epävarmuutta markkinoilla. Politiikan saralla 
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP Common 
Agricultural Policy) uudistuksen valmistelu rahoi-
tuskaudelle 2021-2027 etenee usealla rintamalla, 
mutta siitä huolimatta ohjelmakauden alkuun on 
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tulossa 1–2 vuoden mittainen siirtymäkausi. Tä-
mänhetkisen tiedon mukaan CAP 27 on tarkoitus 
tulla voimaan vuoden 2022 alusta. Politiikan uu-
distuksessa korostuvat erityisesti ilmastonmuu-
toksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, 
eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saa-
minen alalle. Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen, 
maaseudun kehittäminen ja riskienhallinnan ke-
hittäminen ovat myös uudistuksen painopisteitä.

Suomessa maatalouden rakennekehitys etenee 
ennusteiden mukaisesti; tilojen määrä vähenee ja 
tilakoot kasvavat. Kokonaisviljelypinta-alaan ei ole 
vielä tiedossa suuria muutoksia, mutta ilmas-
tonmuutoksesta johtuvat mahdolliset päätökset 
päästöjen vähentämiseksi saattavat pienentää 
Suomen viljelyalaa.

Maatalous- ja puutarhayritysten rakennetilaston 
ennakollisten tietojen mukaan vuonna 2019 Suo-
messa oli maatalous- ja puutarhayrityksiä noin 
46 700. Luonnonvarakeskuksen mukaan vuoden 
2019 aikana tiloista lopetti vajaat kaksi prosenttia. 
Suurten, yli sadan hehtaarin tilojen määrä lisään-
tyi ja alle sadan hehtaarin tilojen määrä väheni tai 
pysyi ennallaan kaikissa kokoluokissa.

Tilojen keskimääräinen peltoala on jo pidemmän 
aikaa kasvanut vuodessa noin hehtaarilla. Vuonna 
2019 tiloilla oli peltoa keskimäärin 49 hehtaa-
ria. Peltoalaltaan suurimmat tilat olivat Varsi-
nais-Suomessa, jossa tilojen keskikoko oli lähes 
60 hehtaaria. Pienimmät tilat olivat Etelä-Savossa, 
jossa keskimääräinen peltoala oli 32 hehtaaria, 
kerrotaan Luonnonvarakeskuksen tilastoissa.

TNS Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n Maa-
tilojen kehitysnäkymät 2022 –raportissa arvioi-
daan vuonna 2022 40 % pelloista olevan yli 100 
hehtaarin tiloilla. Muutokset tulevat heijastu-
maan varmasti niin ostopäätösprosesseihin kuin 
markkinoiden toimintaan yleisemmin. Myös 
maatalouskaupan kansainvälistyminen ja uudel-
leenjärjestäytyminen tulevat lisäämään jatkossa 
kilpailua lajikemarkkinoilla. Markkinoilla tapah-
tuva muutos onkin toimintaympäristössämme 
eniten epävakautta aiheuttava tekijä etenkin 
lyhyellä aikavälillä. 



12

Työssämme teemme parhaamme, jotta 
kotimainen ruoantuotanto sopeutuisi 
ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin. 
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Vastuullisuus 
osana perustehtäväämme
Vastuullisuus on kiinteä osa yhteiskunnallista 
perustehtäväämme, suomalaisen ruoantuotan-
non mahdollistamista ja tuotannon kilpailuky-
vyn parantamista. Tehtävänämme on jalostaa 
kasvuoloihimme ja satoa käyttävän teollisuuden 
tarpeisiin sopivia lajeja ja lajikkeita. Työssämme 
teemme parhaamme, jotta kotimainen ruoan-
tuotanto sopeutuisi ilmastonmuutoksen tuomiin 
muutoksiin. Onnistuaksemme tässä haastavassa 
tehtävässä panostamme modernin teknologian 
lisäksi työntekijöiden osaamisen kehittämiseen 

Vastuullisuus on kiinteä osa 
yhteiskunnallista perustehtä-
väämme, suomalaisen ruoan-
tuotannon mahdollistamista ja 
tuotannon kilpailukyvyn paran-
tamista tehtävänämme jalostaa 
kasvuoloihimme ja satoa käyttä-
vän teollisuuden tarpeisiin sopi-
via lajeja ja lajikkeita. 

sekä heidän hyvinvointiinsa. Hyvinvoiva, motivoi-
tunut ja työtään intohimolla tekevä henkilöstö 
onkin avainasemassa kannattavan liiketoiminnan 
kehittämisessä.

Yritysvastuuta johdetaan Borealin yleisten hallin-
toperiaatteiden mukaisesti hyviä hallintotapoja 
noudattaen. Boreal ottaa huomioon toiminnas-
saan standardin ISO 26000 ohjeet yhteiskunta-
vastuusta.

Borealin Kasvinjalostus Oy on osakeyhtiö, jonka 
päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suo-
men lakeja ja yhtiön yhtiöjärjestystä. Vastuu yhti-
ön hallinnosta ja toiminnasta on hallintoelimillä, 
joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. 

Borealin hallitus on vahvistanut toimintaperiaat-
teet (Code of Conduct), joiden mukaan nouda-
tamme voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, 
harjoitamme liiketoimintaamme rehellisesti ja 
eettisesti, suoritamme hankinnat kustannuste-
hokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti vapaassa 
kilpailutilanteessa.  

Liiketoimintaa johdetaan ja kehitetään asiakas-
lähtöisesti markkinoilla, sidosryhmissä ja yhteis-
kunnassa tapahtuvat muutokset huomioiden. 
Potentiaalisia liiketoiminnan riskejä arvioidaan 

säännöllisesti ja tunnistettuihin riskeihin tar-
tutaan tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä. 
Tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa 
asiakastarpeiden mukaisesti sekä ylläpitää hyvää 
työturvallisuuden ja riskinhallinnan tasoa. Hyvä ja 
vastuullinen johtaminen tukee tavoitteiden saa-
vuttamista ja luo kannustavaa työilmapiiriä. 

Yritysvastuun johtaminen perustuu yhteisiin 
arvoihimme, joita ovat kumppanuus, kehittymi-
nen ja menestyminen. Yritysvastuun johtamisen 
kivijalkana on tunnistaa yritysvastuun kannalta 
toiminnan kriittiset pisteet ja luoda niihin pohjau-
tuen yritysvastuuta kuvaavat mittarit, tavoitteet ja 
seurannan menetelmät. 

Yritysvastuun ja sen johtamisen tuloksellisuutta 
mitataan Borealilla neljällä osa-alueella, jotka ovat 
yhteiskunta, ympäristö, henkilöstö ja talous. Kulle-
kin osa-alueelle on asetettu yritysvastuun kehit-
tämiseksi mittarit ja tavoitteet, joita seurataan 
ja toimintaa kehitetään jatkuvasti tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 
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Yritysvastuun osa-alueet

Yhteiskunta Ympäristö Henkilöstö Talous

Tuottavan, kotimaisen ruoantuotan-
non mahdollistaminen

Huoltovarmuus

Geenivaratyö

Lajikkeiden viljelyominaisuuksien, 
viljelyvarmuuden ja satovasteen 
kehittäminen

Lajikkeiden taudinkestävyyden 
parantaminen

Toiminnan energiatehokkuus

Työterveys ja -hyvinvointi

Osaamisen kehittäminen

Turvallinen ja tasa-arvoinen työym-
päristö

Kannattava kasvu

Lisäarvon luonti omistajille, asiakkaille 
ja muille sidosryhmille

Eettiset liiketoimintaperiaatteet

Riskienhallinta

Toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Borealin arvot 
Kumppanuus, kehittyminen ja menestyminen
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Yritysvastuun tavoitteet, mittaaminen ja 
onnistuminen 2019

YRITYSVASTUUMITTARIT Toteuma 2018 Tavoite 2019 Toteuma 2019 Tavoite 2020

BOR-lajikkeiden viljelylaajuus Suomessa, 1000 ha 1100 1100 1118 1118

Sairauspoissaolot, työpv/htv 10 7 5,6 7

Tapaturma / ammattitautipoissaolot, työpv/htv 0,1 0 0,1 0

Koulutuspanostus, työpv/htv 4,8 3 2,3 3

Energiankulutus (sähkö + lämpö), MWh/v 3305 3500 3232 3200

Yritysvastuumittarit kunkin vastuullisuuden 

osa-alueen seuraamiseen on määritelty 2016. 

Samoja mittareita on käytetty myös vuoden 2019 

arvioinnissa. Mittareille on määritelty numeeriset 

tavoitteet ja tavoitteiden toteumaa seurataan 

sekä tarvittaessa ryhdytään tarvittaviin korjaaviin 

toimenpiteisiin. 

Onnistuminen vastuullisuuden eri 
osa-alueilla
Lajikkeidemme viljelylaajuus kehittyi odotettua 
positiivisemmin nurmialan ja aikaisten, Borealin 
valikoimassa olevien lajikkeiden suosion jatkaessa 
kasvuaan edellisen vuoden tapaan. 

Tilanne sairauspoissaolojen osalta oli hyvä ja 
vuodelle asetettu tavoite poissaolojen määrässä 

alitettiin selvästi. Tapaturmissa päästiin lähelle 
nollatavoitetta, ammattitautipoissaoloja ei ollut 
lainkaan. 

Energiankulutuksessa säästettiin muun muassa 
laajentamalla maalämmön käyttöä myös van-
hempiin kasvihuoneisiin. Suurin osa säästöistä 
tuli kuitenkin leudon talven ja viileän kesän 
ansiosta, kun lämmitys- ja viilennyskustannukset 
olivat pienemmät. 
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Aktiivinen ja monipuolinen yhteistyö 
eri sidosryhmien kanssa auttaa meitä 
kehittämään toimintatapojamme ja 
tarjoomaamme. 
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Sidosryhmät ja yhteistyö

Sidosryhmät ovat merkittävässä roolissa vas-
tuullisuuden ja koko toimintamme kehittämi-
sessä. Aktiivinen ja monipuolinen yhteistyö eri 
sidosryhmien kanssa auttaa meitä kehittämään 
jatkuvasti toimintatapojamme ja tarjoomaamme. 
Avoin vuoropuhelu lisää 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 tutkimuslai-
tokset, oppilaitokset, viranomaiset sekä Huol-
tovarmuuskeskus ja media. Vuorovaikutuksen 
välineinä käytetään henkilökohtaisten asiakas-

kontaktien lisäksi hyvin kattavasti eri viestintäka-
navia ja välineitä. 

Toimimme tiiviisti myös omistajien, poliittisten 
päättäjien ja hallintoviranomaisten kanssa. Hei-
dän kanssaan yhteistyömme perustuu tapaami-
siin, yhtiökokoukseen ja hallitustyöskentelyyn. 

Boreal haluaa panostaa alan tuleviin tekijöihin, 
opiskelijoihin. Toteutamme vuosittain lukuisia 
opiskelijavierailuja, pidämme asiantuntijaluentoja 
ja tuotamme oppimateriaaleja eri oppilaitoksille.  

Aktiivinen vuoropuhelu, henkilöstöinfot, kehitys-
keskustelut, intranet, yhteistyöryhmä, henkilös-
tökyselyt ja työhyvinvointikyselyt takaavat, että 
vuorovaikutus henkilöstömme kanssa on toimi-
vaa ja pidettyä. 

Alan tutkimustahojen kanssa teemme työtä 
niin tutkimusprojektien kuin kehityshankkei-
den parissa. Edistääksemme kasvinjalostusta ja 
siemenmarkkinoiden toimivuutta vaikutamme 
seuraavissa alan yhteistyöelimissä kansallisesti 
sekä Euroopan tasolla:

• 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 jä-
senenä seuraavissa organisaatioissa: Euroseeds ja 
International Seed Federation (ISF). Euroseeds:ssa 
jalostusjohtaja Merja Veteläisellä on aktiivinen 
työryhmäjäsenyys.
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Olennaisuusanalyysi
Olennaiset Borealin liiketoimintaan vaikuttavat 
yritysvastuun osa-alueet on määritelty vuon-
na 2016. Määrittelyn pohjana toimi tuolloin eri 
sidosryhmille suunnattu kysely, jonka vastauk-
sista muodostettiin myös olennaisuusanalyysi. 
Analyysiä on syvennetty myöhemmin eri koh-
deryhmille tehdyillä haastattelututkimuksilla. 
Olennaisuusanalyysiä ja -matriisia päivitettiin 
vuoden 2018 lopulla, jolloin sidosryhmien näke-
myksiä vastuullisuuden eri näkökulmista kysyttiin 
uudelleen.  Borealin sidosryhmät on tarkoitus 
osallistaa jälleen syksyllä 2020 arvioimaan yrityk-
sen tärkeimpiä uuteen strategiaan pohjautuvia 

vastuullisuuden osa-alueita ja niihin kuuluvien 
yksittäisten tekijöiden merkitystä. Nykyinen olen-
naisuusanalyysi ja sen pohjalta tehty olennaisuus-
matriisi (kuva 1) nostavat esiin niin Borealille kuin 
tärkeille sidosryhmille olennaisia vastuullisuuden 
teemoja ja näkökohtia.

Borealin yritysvastuun olennaisimpia asioita 
ovat jalostamiemme lajikkeiden kautta tuleva 
vaikuttavuus sekä lisäarvo asiakkaillemme ja 
koko yhteiskunnalle. Tärkeimmiksi asioiksi läpi 
vastuullisuuden teemojen nousevat kotimaisen 
kasvinviljelyn kannattavuuden ja kilpailukyvyn 

parantaminen oloihimme jalostetuilla lajikkeilla 
sekä kotimaisen elintarviketuotannon toiminta-
edellytysten parantaminen. Ympäristövastuun 
näkökulmasta olennaiseksi tehtäväksi nähdään 
lajikkeiden, muun muassa taudinkestävyyden 
parantumisen ja tehokkaan ravinteiden käytön 
kautta saatavat positiiviset vaikutukset.   

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. 
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Kuva 1. Olennaisuusmatriisi

1. Kotimaisen kasvinviljelyn kannattavuuden 
ja kilpailukyvyn parantaminen oloihimme 
jalostetuilla lajikkeilla 

2. Kotimaisen elintarviketuotannon toimin-
taedellytysten parantaminen

3. Lisäarvon tuottaminen asiakkaiden liike-
toiminnalle

4. Avoin ja vastuullinen viestintä Borealin 
tuotteista ja toiminnasta

5. Elintarviketuotannon huoltovarmuuden 
varmistaminen

6. Taloudelliset panostukset jalostusmene-
telmien ja -prosessien kehittämiseen

7. Käyttötarpeiden mukaisen laadun tuotta-
minen lajikkeisiin

8. Lajikkeiden taudinkestävyyden paranta-
minen, millä vähennetään kasvinsuojeluruis-
kutusten tarvetta

9. Henkilöstön osaaminen ja sen kehittämi-
nen

10. Hyvä ja vastuullinen esimiestyö

11. Tehokkaasti ravinteita käyttävien lajikkei-
den kehittäminen

Vaikutus Borealin liiketoimintaan
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Yhteiskunnallinen vastuu
Kasvinjalostuksella varmistetaan ruoantuotannon 
edellytykset nyt ja tulevaisuudessa. Ruoan kulu-
tus on jatkuvassa kasvussa, mutta ilmastonmuu-
tos, väestönkasvu ja väestön keskittyminen sekä 
epävarmat poliittiset tilanteet luovat haasteita vil-
jelylle niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti. 

Ilmastonmuutoksen myötä kasvuolosuhteiden 
ennustetaan heikkenevän Suomea eteläisem-
millä viljelyalueilla ja käytössä olevaa maata-
lousmaata poistuu tuotannosta. Entistä tuot-
tavampien viljelykasvilajikkeiden 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 ruoan-
tuotannon edellytyksistä ja huoltovarmuudesta 
tuottamalla lajikkeita, jotka sopivat viljelyoloihim-
me myös ilmaston muuttuessa. Tehtävänämme 
on huolehtia myös elintarviketuotannollemme 
tärkeiden lajien lajikejalostuksen säilymisestä 
sekä jalostusaineistojen omistuksesta Suomessa, 
mikä on kansallisen huoltovarmuuden kannalta 
tärkeää. 

Tulevaisuuden lajiketarpeiden tarkka ennakoin-
ti 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 tunnista-
malla ja säilyttämällä geenivaroja. 

Tavoitteena parantaa viljelyn kan-
nattavuutta ja elintarvikeketjun 
kilpailukykyä 
Borealin jalostustyön keskeinen tehtävä on 
parantaa uusien lajikkeiden avulla viljelyn edel-
lytyksiä ja suomalaisen elintarvikeketjun kannat-
tavuutta ja kilpailukykyä muuttuva ilmasto ja yh-
teiskunnan odotukset huomioiden. Sidosryhmien 
kanssa yhteistyössä suunnatun lajikejalostuksen 
kautta luomme lisäarvoa koko tuotantoketjuun 
ja tämä koetaan sidosryhmissämme erittäin 
tärkeäksi.

Panostamme eri kasvilajien jalostusohjelmissavil-
jelyvarmuuden ja satoisuuden lisäksi merkittäväs-
ti lajikkeiden laatuominaisuuksien kehittämiseen. 
Työtämme on kehittää viljelyyn lajikkeita, jotka 
ovat saannoltaan hyviä ja jotka myös muuten 

Yritysvastuu osa-alueittain

vastaavat satoa käyttävän teollisuuden laatuvaa-
timuksia, ja jotka viljelyssä tukevat yhteiskun-
nallisia ilmastotavoitteita. Viljelyn taloudellinen 
kannattavuus paranee ja tuotantoketjuun syntyy 
lisäarvoa, kun viljelyssä on ominaisuuksiltaan 
käyttötarkoitukseensa ja kyseiselle viljelyalueelle 
jalostettuja lajikkeita. 

Viljelyvarmuuden tukemisessa Boreal on panos-
tanut viime vuosina voimakkaasti myös Fusa-
rium-sienen kestävyyden kehittämiseen kauralla 
ja vehnällä. Punahometta eli tähkähometta 
esiintyy kaikilla viljanviljelyalueilla. Sitä aiheutta-
vat Fusarium-sienet, jotka tuottavat myrkyllisiä 
yhdisteitä. Fusarium-sienten ja sen tuottamien 
homeiden määrä vaihtelee kasvukausittain. Pa-
himmillaan myrkyt voivat tehdä sadosta elintar-
vikkeeksi ja rehuksi kelpaamattoman. Tauti voi 
myös estää siemenviljan itämisen. Koska Fusa-
rium on esiintyessään vakava ongelma erityisesti 
kauralla, jonka Fusarium-kestävyyden eteen on 
vielä työtä tehtävänä, Boreal testaa kaikki kaura-
linjansa, jotta markkinoille ei päädy Fusarium- 
alttiita lajikkeita. 

BOR-lajikkeiden viljelylaajuus, 1000 ha 2016 2017 2018 2019 Tavoite 2020

Viljat, rypsi ja rapsi, herne ja härkäpapu, rehunurmet 1109 1080 1100 1118 1118

Yhteiskunnallisen vastuun mittari: Borealin peltokasvilajikkeiden viljelyala Suomessa
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Työmme merkitys yhteiskunnalle
Borealin työ on yhteiskunnallisesti merkittävää, 
tarkastellaanpa vaikuttavuutta viljelyalojen, 
jalostettavien lajien kehityksen tai niiden tuot-
taman lisäarvon kautta.  Suomen vilja-alasta 
Borealin lajikkeilla viljellään lähes 60 %, nurmi-
alasta noin 70 %. 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. Jalostusohjelmissa olevien kas-
vilajien valikoimaa tarkastellaan ja päivitetään 

koko ajan huomioiden ilmastossa ja viljelyssä 
ennakoitavat muutokset.

Päättyneen vuosikymmenen aikana teimme 
muun muassa paljon työtä nostaaksemme 
valkuaiskasvien, erityisesti palkokasvien viljelyn 
uuteen nousuun ja parantaaksemme osaltamme 
toivottua valkuaisomavaraisuuden kehitystä. Akti-
voimme härkäpavun jalostusohjelman uudelleen 
ja jalostimme Suomen olosuhteisiin, markkinoi-
den tarpeisiin sopivia ja kasvuajaltaan erilaisia, 
aiempaa satoisampia sekä taudinkestävämpiä ja 
varreltaan lujempia lajikkeita. Ohjelman uusim-
mista, hyvin odotetuista lajikkeista on jalostuksen 
avulla saatu pienennettyä ei-toivottua visiini-kon-
visiinipitoisuutta merkittävästi, mikä avaa uusia 

käyttömahdollisuuksia erityisesti rehupuolella. 
Valkuaistuotantoon pyritään hakemaan kasvua 
myös poliittisin keinoin. Ministeri Leppä on hah-
motellut, että 80 000 hehtaarin härkäpaputuo-
tannolla voitaisiin luopua soijarouheen tuonnista 
kokonaan. Tällä hetkellä härkäpavun tuotantoala 
on alle 20 000 hehtaaria.

Yhteiskunnallista merkitystämme kuvaavaksi 
mittariksi olemme valinneet jalostamiemme 
peltokasvilajikkeiden viljelylaajuuden.  Jalostus-
ohjelmissamme olevien viljojen, öljy- ja valku-
aiskasvien sekä rehunurmien kokonaisviljelyala 
Suomessa on vuosittain hieman alle 2 000 000 
hehtaaria. Borealin lajikkeita viljeltiin vuonna 2019 
Suomessa yhteensä 1 118 000 hehtaarin alalla, 
mikä on noin 2 % edellistä vuotta suurempi. 

Edistääksemme yhteiskunnallisesti 
merkittävän valkuaisomavaraisuuden 
kehitystä aktivoimme härkäpavun 
jalostusohjelman uudelleen ja jalostimme 
kasvuajaltaan erilaisia, Suomen 
olosuhteisiin ja markkinoiden tarpeisiin 
sopivia lajikkeita.
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Ympäristön arvostaminen, luonnonvarojen kes-
tävä käyttö sekä luonnon monimuotoisuuden 
edistäminen ovat ruoantuotannon jatkuvuuden 
edellytyksiä elintarvikeketjun kaikissa osissa. 
Kasvinjalostuksella on keskeinen rooli pyrittäessä 
sopeutumaan ilmastonmuutoksen elintarvike-
tuotannolle tuomiin haasteisiin. Lajikekehityksen 
lisäksi Borealin tehtävänä on ympäristövastuun 
näkökulmasta huolehtia myös kansallisesti riittä-
vän kattavasta lajivalikoimasta, jolla mahdollis-
tetaan monipuoliset viljelykierrot koko maassa. 
Tämä on edellytyksenä sille, että peltojen rakenne 
ja kasvukunto kehittyvät positiivisesti mahdol-
listaen ympäristöä hyödyttävien hyvien satojen 
tuottamisen. 

Lajikekehitys tukee ympäristöystä-
vällistä tuotantoa
Tehtyjen selvitysten mukaan EU:ssa viime vuo-
sikymmenten tuottavuuden kasvusta kasvin-
tuotannossa yli 70 % perustuu kasvinjalostuksen 
tuottamaan hyötyyn. Merkittäviä hyötyjä ympä-
ristönäkökulmasta ovat muun muassa lajikkei-
den viljelyominaisuuksien, viljelyvarmuuden ja 
satovasteen parantuminen Jalostuksen avulla 
kasvintuotannon ympäristö- ja ilmastokuormitus-
ta on voitu pienentää merkittävästi ja tuotantoa 
tehostaa, kun samalla pinta-alalla on voitu tuot-
taa enemmän. 

Kuvassa 2 on esimerkki jalostuksen tuottamasta 
edistyksestä aikaisissa monitahoisissa ohrissa – 

Ympäristövastuu
Yritysvastuu osa-alueittain

kasvuaikaa pidentämättä lajikkeiden satokehitys 
on ollut merkittävä. Samalla viljelyvarmuus, erityi-
sesti korrenlujuus on kehittynyt erittäin hyväksi. 

Ympäristönäkökulmasta lajikekehityksen tavoit-
teena on myös parantaa taudinkestävyyttä ja sitä 

kautta pienentää kasvinsuojeluaineiden käyttö-
tarvetta viljelyssä. Taudinkestävyyden merkitys 
korostuu myös siksi, että EU suunnittelee useiden 
kasvitautien torjunta-aineiden käytön kieltämistä.

Kuva 2: Aikaisten monitahoisten ohrien sadon ja korrenlujuuden kehitys
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Energiankäyttö ja päästöt
Panostamme omassa toiminnassamme oman 
ympäristökuormituksemme vähentämiseen ja 
teemme tavoitteeseen tähtäävää kehitystyötä jat-
kuvasti niin kiinteistöjen kuin omien prosessien 
osalta. Investointipäätöksiin liittyy myös niiden 
ympäristövaikutusten arviointi. 

Suurin osa Borealissa käytetystä energiasta kuluu 
lämmitykseen, kasvihuoneiden valaistukseen, ko-
neelliseen jäähdytykseen ja viljan kuivaamiseen. 
Lämmityksessä käytetään osittain maalämpöä ja 
sen käyttöä lisätään mahdollisuuksien mukaan. 
Lisäksi muiden uusiutuvien energialähteiden, ku-
ten aurinkoenergian käyttöönottomahdollisuuk-
sia 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 2019 aikana lämmitykseen käytettiin maa-
lämmön lisäksi pääsääntöisesti jyrsinpolttotur-
peella ja metsähakkeella tuotettua kaukolämpöä. 
Kiinteistöissä käytetty sähkö on tuotettu pääasias-
sa vesienergialla. 

Toimintamme tärkein ympäristötavoite on ener-
gian tehokas hyödyntäminen. Muita keskeisiä 
tavoitteita ovat jätteen vähentäminen ja kier-
rätyksen tehostaminen. Borealin varsinaisesta 
toiminnasta ei synny merkittävästi suoria kasvi-
huonekaasupäästöjä eikä siihen liity ympäristöuh-
kia. Epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä syntyy 
lähinnä työmatkoista ja siementavaran rahdeista. 
Toiminnan vesistöpäästöt ovat vähäisiä.  

Energiankulutus, MWh 2016 2017 2018 2019 Tavoite 2020

Sähkö ja lämpö 4278 3463 3305 3232 3200

Ympäristövastuun mittari

Boreal noudattaa toiminnassaan ympäristölain-
säädäntöä, toimintaa koskevia lupaehtoja sekä 
muita määräyksiä. Peltoviljelyssä noudatamme 
samoja ympäristötukiehtoja kuin viljelijät. 

Jätteeksi päätyvän materiaalin määrää vähen-
netään Borealissa kierrättämällä ja materiaaleja 
uudelleenkäyttämällä. Kaikki jätteet lajitellaan ja 
kierrätyskelpoiset materiaalit kierrätetään. 

Oman toimintamme ympäristöystävällisyyden 
kehittämiseksi olemme valinneet ympäristövas-
tuun mittariksi energiankulutuksen, tavoittee-
namme toimia energiatehokkaasti ja hyödyntää 
mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa. 
Energiankulutuksemme vuonna 2019 oli 3232 
MWh. 
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Henkilöstövastuu
Yritysvastuu osa-alueittain

Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja motivoitunut 
henkilöstö on menestyksemme avain ja olen-
nainen tekijä myös yrityksemme liiketoiminnan 
kestävän kasvun kannalta. Siksi Borealilla pa-
nostetaan henkilöstön työhyvinvointiin, hyvään 
työkykyyn, turvalliseen ja tasa-arvoiseen työym-
päristöön sekä osaamisen kehittämiseen. 

Henkilöstöjohtaminen perustuu oikeudenmu-
kaisuuteen ja tasapuolisuuteen. Tasa-arvoinen, 
motivoitunut ja kannustava työilmapiiri syntyy 
hyvän ja vastuullisen johtamisen kautta. Vastuul-
lista 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 palkkaus-
järjestelmämme varmistavat, ettei Borealilla ta-
pahdu henkilöstöryhmiin, sukupuoleen tai ikään 
liittyvää syrjintää. 

Työhyvinvointi ja osaamisen kehit-
täminen
Henkilöstön työnhyvinvointia kartoitetaan sään-
nöllisesti vuosittain esimiehen ja työntekijän 
välisissä kehityskeskusteluissa. Joka toinen vuosi 
myös toteutetaan laaja työhyvinvointikysely koko 
henkilöstölle. 

Viimeisin työhyvinvointikysely toteutettiin mar-
raskuussa 2019 yhteistyössä Keskinäisen työ-
eläkevakuutusyhtiö Elon kanssa. Tärkeimmiksi 

kehityskohteiksi nousivat työyhteisön toimivuus 
ja vuoropuhelu sekä osaamisen kehittäminen. 
Työyhteisön toimivuutta on pyritty parantamaan 
lisäämällä erityisesti avointa vuoropuhelua ja tu-
kemalla paremmin osaamisen kehittämistä. 

Henkilökunnan työkykyä ylläpitävää toimintaa 
tuettiin vuoden 2019 aikana hyvin monipuolisesti: 
oli ohjausta kuntosaliharjoitteluun sekä viikoit-
tainen salivuoro, järjestettiin uimatekniikkakurssi 
ja osallistuttiin muutamiin juoksutapahtumiin. 
Lisäksi järjestettiin erilaisia liikuntalajikokeiluja 
sekä talvi- ja syysliikuntapäivä. Työntekijöillä oli 
mahdollisuus mittauttaa kehonkoostumuksensa 
ja osallistua ravitsemusluennolle. Henkilökun-
nan liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tuettiin 
myös virikeseteleillä. Henkilöstöliikunnan hyvien 
käytäntöjen mukaan hyvin hoidettuja osa-alueita 
Borealilla ovat: liikunnan asema, johtaminen ja 

Työpäivää / henkilötyövuosi 2016 2017 2018 2019 Tavoite 2020

Sairauspoissaolot 9 8 10 5,6 7

Tapaturma- ja ammattitautipoissaolot 0,1 0,3 0,1 0,1 0

Koulutuspanostus 3,3 1,7 4,8 2,3 3

Henkilöstövastuun mittarit

resursointi, liikuntapalvelut, liikuntaan aktivoinnin 
toiminnat ja liikunnan tuen määrä henkilöstölle. 

Työterveyshuollon osalta panostamme ennalta 
ehkäisevään terveydenhuoltoon, johon sisältyy 
työhöntulotarkastus ja kolmen vuoden välein 
tehtävä terveystarkastus. Työterveyshuollon 
toimintasuunnitelma laaditaan aina useammaksi 
vuodeksi, mutta sitä päivitetään joka vuosi. Päivi-
tyksen yhteydessä käydään yhdessä läpi toimin-
tasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen, joh-
topäätökset 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.
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Palkitseminen
Borealin johtoa ja työntekijöitä palkitaan tilikau-
den tulosten sekä yhtiön arvoa pitkällä aikavälillä 
kasvattavien tavoitteiden saavuttamisesta tulos-
palkkiomäärittelyn mukaisesti. Palkitsemisesta 
päättää yhtiön hallitus ja sitä koskevassa päätök-
senteossa huomioidaan voimassa oleva valtion 
omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 
palkitsemislinjaus.

Toimitusjohtajan palkan vahvistaa hallitus. Toimi-
tusjohtajalla on autoetu ja puhelinetu. Autoedun 
arvo vähennetään rahapalkasta. Toimitusjohtajan 
eläkeikä on 62 vuotta. Toimitusjohtaja ei omista 
yhtiön osakkeita. Taulukoissa vuonna 2019 mak-
setut palkat ja palkkiot.

Toimitusjohtajan palkitsemisen toteuma €

Kiinteä peruspalkka 146 936,72 
ST I 33 844,00 
LTI Ei käytössä 
Kokonaiskompensaatio 180 780,72    
Lisäeläke, eläkeikä 60 % työtulosta, 62 v 
Irtisanomisaika, erilliskorvaus:  3 kk, 6 kk:n palkka

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

Johtoryhmän palkitsemisen toteuma yhteensä €

Kiinteä peruspalkka 418 646,36  
ST I 67 340,00 
LTI Ei käytössä 
Kokonaiskompensaatio 485 986,36

Henkilöstön tunnusluvut 
Tilikaudella 2019 henkilövuosien määrä Borealilla 
oli 69,4 (68,3). Henkilöstön lukumäärä oli 70, joista 
65 oli vakituisia. Ruuhkahuippujen tasoittamisek-
si ja runsaiden ylitöiden välttämiseksi hyödynne-
tään vuokratyövoimaa – tilikaudella 2019 kaik-
kiaan 1,5 htv (1,5 htv).  

Palkallisesta työajasta koulutukseen käytettiin 
keskimäärin 2,3 työpv/htv (4,8 työpv/htv). 

Vuonna 2019 sairauspoissaoloja oli 5,6 työpv/htv 
(10 työpv/htv). Tapaturma- tai ammattitautipois-
saoloja oli 0,1 työpv/htv (0,1 työpv/htv). 

Koska henkilöstön terveys ja hyvinvointi ovat 
Borealin liiketoiminnalle hyvin tärkeää, on henki-
löstövastuun mittareiksi valittu sairauspoissaolot, 
tapaturma- tai ammattitautipoissaolot sekä kou-
lutuspanostus, työpv/htv. 
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Taloudellinen vastuu
Yritysvastuu osa-alueittain

Taloudellisen vastuun keskiössä on toimia ja kas-
vaa kannattavasti eettiset liiketoimintaperiaatteet 
huomioiden, tuottaa lisäarvoa omistajille, asiak-
kaille ja muille sidosryhmille sekä samalla kasvat-
taa yhteiskunnan hyvinvointia. Yhtiön osakkeen-
omistajille syntyy taloudellista tuottoa osinkoina, 
mutta merkittävin hyöty ja lisäarvo sekä omista-
jille että yhteiskunnalle syntyy lajikekehityksen 
mahdollistaman kannattavamman kasvintuotan-
non ja sitä kautta koko elintarvikeketjun kilpailu-
kyvyn kasvun kautta. 

Kannattava liiketoiminta on pitkäjänteisen toi-
mintamme perusedellytys ja varmistaa yritykses-
sä sen, että pystymme hoitamaan tehtävämme 
jalostaa peltokasvilajikkeita pohjoisiin oloihimme. 
Yrityksemme kannattavuudesta kertoo liikevoit-
to, jonka olemme valinneet myös taloudellisen 
vastuun mittariksi.

Talouden tunnuslukuja
Borealin liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 9,8 
(9,4) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 257 t€. 
Omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 69,9.

Tilikaudella 2019 yhtiössä tehtiin suunnitelman 
mukaiset investoinnit, joiden yhteenlaskettu 
arvo oli 835  t€ (748 t€). Puolet tuosta summasta 
käytettiin B-kasvihuoneen perusparannukseen. 
Merkittäviä summia käytettiin katon uusimiseen 
jalostajien siipeen sekä jalostuksen tiedonkeruu-

järjestelmän rakentamiseen ja jalostusjärjestel-
män kehittämiseen. Myös tuotannon vastaanot-
tolaitteistoihin tehtiin perusparannuksia.

Päättyneellä tilikaudella Borealin liikevoitto, talou-
dellisen vastuumme mittari, oli 460 t€ (498 t€).

2019

Asiakkaat Liikevaihto 
Liiketoiminnan muut tuotot 
Yhteensä

9,8 
0,2 
10,0

Tavaroiden ja palveluiden toimittajat Materiaali- ja palveluostot 
Liiketoiminnan muut kulut 
Yhteensä

3,8 
1,4 
5,2

Henkilöstö Henkilöstökulut 3,8

Julkinen sektori Verot 0,1

Osakkeenomistajat Omistajille maksetut osingot 0,3

Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen 
jääneet varat

0,7

Investoinnit 0,8

Rahavirrat sidosryhmille, m€

Merkittävin taloudellinen lisäar-
vo sekä omistajille että yhteis-
kunnalle syntyy lajikekehityksen 
kautta, sillä se mahdollistaa 
kannattavan kasvintuotannon 
ja sitä kautta koko elintarvike-
ketjun kilpailukyvyn kasvun. 
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Verojalanjälki
Boreal maksaa kaikki veronsa Suomeen. Vero-
jalanjälki antaa kuvan toiminnan kokonaisvero-
kuormasta eli kuinka paljon yrityksen toiminnas-
ta kertyy yhteiskunnalle verotuloja. 

Borealin verojalanjälki vuonna 2019 oli 2,97 milj.€ 
(3,14 milj.€).

Borealin tulonlähteet ja omistus
Borealin tärkeimmät tulonlähteet ovat sertifioi-
dun siemenen hintaan sisältyvä rojalti ja tilan 
oman siemenen käytöstä perittävät lajikkeiden 
käyttöoikeusmaksut. Nämä yhdessä varmista-
vat kotimaisen kasvinjalostustyön jatkuvuuden, 
toimintamme kehittämisen sekä uusien, entistä 
parempien lajikkeiden markkinoille tulon.

Lisäksi Boreal myy kasvinjalostuspalveluja Huol-
tovarmuuskeskukselle. Kasvinjalostuspalvelujen 
myynnillä varmistetaan sellaisten kansallisen 
huoltovarmuuden kannalta merkittävien lajien 
lajikejalostuksen säilyminen Suomessa, joista 
markkinoilta saatava tulo ei riitä kattamaan jalos-
tusohjelman kustannuksia. 

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

Borealin omistavat Suomen valtio (60,8 %), Hank-
kija 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 %).

Borealin yhtiökokous valitsee vuosittain hallituk-
sen jäsenet ja nimittää sen puheenjohtajan sekä 
varapuheenjohtajan. Osakassopimuksen mukai-
sesti valtio esittää hallitukseen kolme ja muut 
osakkaat kaksi jäsentä. 

Boreal 2019 verojalanjälki 2968 t€

780 t€

1372 t€

736 t€

62 t€

17 t€
Ennakonpidätykset

Arvonlisäverot

Kiinteistöverot

Työnantajamaksut

Tuloverot

Hallitus 2019
Puheenjohtaja, insinööri, eMBA Riitta Mynttinen

Varapuheenjohtaja, neuvotteleva virkamies, Bir-
gitta Vainio-Mattila, MMM

Jäsenet

Maatalousyrittäjä, MTK:n johtokunnan jäsen Jaak-
ko Halkilahti 19.3.2019 saakka

Viljapäällikkö Minna Oravuo, Raisio Oyj 19.3.2019 
alkaen

Toimitusjohtaja Jyrki Lepistö, Hankkija Oy

Finanssineuvos Petri Vihervuori, Valtioneuvoston 
kanslia

Hallituksen sihteeri, talousjohtaja Terhi Tuomi, 
Boreal

Tilintarkastus
Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimi 
KHT Markku Valli.
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