Boreal Kasvinjalostus Oy

VASTUUMME KASVUSSA 2021
Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti

Lukijalle
Edessäsi on Boreal Kasvinjalostus Oy:n Vastuumme kasvussa 2021 -raportti. Tässä yhdistetyssä
vuosikertomuksessa ja yritysvastuuraportissa
kerromme liiketoimintamme keskeisistä saavutuksista sekä vastuullisuudesta työssämme yhteiskunnan, ympäristön, henkilöstön ja talouden
näkökulmista.
Borealin perustehtävä on parantaa suomalaisen ruoantuotannon kilpailukykyä jalostamalla
elintarviketuotannolle tärkeistä kasvilajeista kasvuoloihimme sopivia lajikkeita.

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

2

kannattavuuden ja kilpailukyvyn jatkuvaan kehittämiseen. Borealissa vastuullisuus liittyy erityisen
vahvasti myös kehittämiimme lajikkeisiin: kasvinjalostuksella parannamme kannattavan, kestävän ja vastuullisen kotimaisen ruoantuotannon
edellytyksiä.
Vastuullisuuden kehittäminen näkyy työmme
kaikissa vaiheissa kasvinjalostuksen alkumetreiltä suomalaisen ruoan kuluttajalle asti. Asiakaslähtöisyys, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö sekä
vastuulliset ja ympäristöä kunnioittavat toimintatavat ovat avaintekijöitä työssämme suomalaisen
elintarviketuotannon parhaaksi.

Sisältö
Boreal 2021.......................................................................................4

Yhteiskunnallinen vastuu.................................................... 18

Henkilöstövastuu .....................................................................22

Kasvukauden ominaispiirteitä.................................... 6

Huolehdimme kansallisesta
huoltovarmuudesta ........................................................ 18

Kehitämme henkilöstön osaamista ja
työhyvinvointia....................................................................22

Parannamme viljelyn kannattavuutta ja elintarvikeketjun kilpailukykyä .......... 18

Henkilöstön tunnusluvut.............................................22

Boreal vientimarkkinoilla............................................... 7
Borealin uudet lajikkeet 2021...................................... 7
Boreal yhtiönä...............................................................................8
Strategia, missio ja visio..................................................8

Ympäristövastuu....................................................................... 20

Toimintaympäristö ja sen muutokset................. 10

Tuemme lajikekehityksellä ympäristö
ystävällistä tuotantoa .................................................... 20

Sidosryhmäyhteistyö........................................................12

Borealin toiminnan hiilijalanjälki ............................21

Vastuullisuus osana perustehtäväämme..................15

Palkitseminen......................................................................23
Taloudellinen vastuu ............................................................ 24
Talouden tunnuslukuja................................................ 24
Verojalanjälki.........................................................................25
Borealin tulonlähteet ja omistus ...........................25
Hallitus 2021...........................................................................25

Yritysvastuun osa-alueet ............................................. 16

Tilintarkastus.........................................................................25

3

Toimitusjohtajan katsaus

Boreal
2021

Koronapandemia jatkui vuonna 2021, mutta edelleenkään se ei vaikuttanut merkittävästi kasvinjalostuksen tai siemensektorin toimintaan. Etätyöt
ja Teams-kokoukset olivat tulleet tutuiksi jo
edellisenä vuotena, joten työt hoituivat sujuvasti.
Erityisjärjestelyin varmistimme, että myös läsnätyötä oli mahdollista tehdä terveysturvallisesti.
Koronaa pahemmin alamme toimintaa ovat
viime vuosina vaikeuttaneet haasteelliset sääolot.
Jo vuosi 2020 oli kuiva. Satotasot laskivat vuoden
2019 hyvästä normaalitasosta ja aiheuttivatniukkuutta siemenkaupassa. Vuosi 2021 oli vielä
edellistäkin vuotta vaikeampi. Kuivan ja kuuman
kesän seurauksena viljasato Suomessa jäi 30 %
alle keskimääräisen ja oli pienin sitten vuoden
1992. Viljojen, öljy- ja palkokasvien hinnat nousivat
ennätyskorkealle, mutta samalla nousivat myös
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tuotantopanosten hinnat syventäen maatalouden kannattavuuskriisiä. Tilanne vaikeutui
edelleen, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan suisti
toimintaympäristömme taloudelliseen ja poliittiseen epävarmuuteen vaikeuttaen ennustettavuutta ja toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua.

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

"Olemme jatkaneet genomisen valinnan hyödyntämistä yhä useammilla
kasvilajeilla. Tulokset alkavat jo näkyä lajikekokeiden parhaita tuloksia
tuottavissa lajikkeissamme."

Nopeasti eskaloituneiden kriisien myötä korostui
myös elintarviketuotannon huoltovarmuus, jossa
Borealilla on kotimaisena kasvinjalostajana merkittävä rooli.
Ilmastonmuutoksen nopeimpana vaikutuksena
näkyy sään ääriolojen yleistyminen. Se tuo kasvinjalostukselle kovat odotukset jalostaa kestäviä
lajikkeita, jotka pystyvät tuottamaan määrällisesti
ja laadullisesti hyvää satoa erilaisissa oloissa. Juuri
sitä työtä me Borealissa teemme. Työllämme
on suuri merkitys suomalaisen ruoantuotannon
sopeutumisessa ilmastonmuutokseen. Uusien
lajikkeittemme käytöllä on positiivinen vaikutus
viljelyn hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen sekä
viljelijän ja sadon käyttäjien taloudelliseen tulokseen mm. satotason nousun, viljelyvarmuuden ja
laadun kautta
Strategiamme mukaisesti pyrimme varmistamaan jalostusohjelmiemme kilpailukyvyn ja
jatkuvan kehittämisen siten, että pystymme
jatkossakin tuottamaan parhaat lajikkeet suomalaisille viljelijöille ja sadon käyttäjille. Olemme
jatkaneet genomisen valinnan hyödyntämistä
yhä useammilla kasvilajeilla ja tulokset alkavat jo

näkyä lajikekokeiden parhaita tuloksia tuottavissa
lajikkeissamme. Panostamme myös jatkuvasti
yhteistyömme kehittämiseen asiakkaittemme
kanssa sekä henkilöstöömme ja sen osaamisen
kehittämiseen.
Lajikkeitten tarjonta markkinoilla on lisääntynyt
jatkuvasti. Siitä huolimatta siemenliikkeet ja viljelijät sekä sadon käyttäjät ovat luottaneet lajikkeisiimme, joilla viljeltiin vuonna 2021 Suomessa
hieman yli miljoona peltohehtaaria. Tämä on
mahdollistanut taloudelliset panostukset toimintamme kehittämiseen ja jatkuvuuteen. Kiitokset
siitä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!
Ammattitaitoinen, työhönsä vahvasti sitoutunut
henkilöstömme kasvihuoneilla, laboratorioissa,
koekentillä, siemenkeskuksessa, markkinoinnissa ja toimistolla teki jälleen hienon suorituksen
oloiltaan vaikeasta vuodesta ja koronan tuomista
rajoitteista huolimatta. Lämmin kiitos jokaiselle!

Markku Äijälä
toimitusjohtaja
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Kasvukauden ominaispiirteitä
Kasvukausi 2021 alkoi hankalilla sateilla kylvön aikaan. Niiden seurauksena kevätkylvöt jakaantuivat varsin pitkälle ajanjaksolle ja vielä kesäkuussa
kylvettiin runsaasti kevätkasveja. Muuten kasvukausi oli kuiva ja kuuma. Etelä-Suomessa koettiin
jopa yli 30 asteen pitkäkestoinen hellekausi.
Olosuhteiden seurauksena kaikkien kevätkylvöisten kasvien sadot jäivät vaatimattomiksi. Vastapainona kaikkien syyskylvöisten kasvien viljely
onnistui hyvin. Talvehtiminen oli poikkeuksellisen
hyvä ja syyskasvit hyödynsivät kevään sateet ja
viileän kauden. Näin tekivät myös nurmet, joilla
säilörehun 1. sato oli hyvä. Muut sadot jäivät
niukemmiksi, mutta nurmien kokonaissato oli
kuitenkin kohtuullinen.
Borealin kannalta tärkeää oli, että nurmikasvien siementuotanto onnistui hyvin. Kevätviljan
siemensadot jäivät heikoiksi ja erityisesti ohran

siemenestä on pulaa kylvöille 2022. Alijäämä koskee etenkin Borealin taloudelle tärkeitä aikaisia
monitahoisia lajikkeita.
Vuoden 2021 viljasato oli Suomessa yhteensä 2,6
miljardia kiloa. Ohrasatoa saatiin kolmannes, kaurasatoa neljännes ja ruis- ja vehnäsatoa viidennes vähemmän kuin keskimäärin. Ohrasato on
viimeksi ollut yhtä pieni 1970-luvulla ja kaurasato
1980-luvulla. Erityisesti vilja-aittana tunnetussa
Lounais-Suomessa kuivuus kutisti viljasatoa.
Pohjanmaalta pohjoiseen sadot olivat lähes keskimääräisiä.
Ohrasato ylitti juuri ja juuri miljardin kilon. Kun
kotimainen ohrankäyttö – lähinnä rehuna, maltaana ja tärkkelyksenä– on tavallisesti 1,4 miljardia
kiloa, on seurauksena ollut harvinaista ohran,
maissin ja ruisvehnän tuontia. Kaurasato oli vajaa
800 miljoonaa kiloa, joka riittää kotimaiseen
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käyttöön, mutta vähentää vientimäärää totutusta. Vehnäsato, alle 700 miljoonaa kiloa, vastaa
vuosittaista käyttöämme. Syysvehnän osuus vehnäsadosta oli aiempaa suurempi, mikä muuttaa
myllärien toimintaa.
Kuivat kasvukaudet ovat vähentäneet kiinnostusta härkäpavun viljelyyn ja lisänneet herneen
viljelyintoa. Härkapavun kuivuudenkeston parantaminen onkin entistä tärkeämpi jalostustavoite.
Herneen lajikekehitys on ollut Borealilla vahvaa.
Herneala laski noin 6 %:a 20 000 hehtaariin ja
härkäpapuala 31 %:a 9300 hehtaariin. Myöhään
venyneet kylvöt lisäsivät loppuvaiheessa rypsin
kylvöalaa. Viivästetystä kylvöstä on kevätrypsillä
hyviä kokemuksia, sillä se helpottaa tuholaispainetta. Rypsiala kasvoikin 46 %:a lähes 25 000
hehtaariin. Rypsi oli näin alaltaan suurin valkuaiskasvi 2021.

Borealin uudet
lajikkeet 2021

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. Tärkeimmät kohdealueet löytyvät Ruotsista, Baltian maista ja Kanadasta.
Nurmilajikkeidemme viennin kasvu jatkui vuonna 2021. Merkittävimmät vientilajikkeet nurmissa olivat Rhonia-timotei, Valtteri-nurminata ja Karolina-ruokonata. Nurmilajikkeista Rhonia on markkinoilla Ruotsissa ja Virossa, Valtteri ja Karolina puolestaan Ruotsissa
ja Liettuassa.
Monitahoisten ohralajikkeiden vientimarkkina on kokonaisuutena pieni, mutta Boreal on onnistunut ottamaan siitä merkittävän
osuuden niin Ruotsissa kuin Virossakin. Nyt olemme saaneet tuotantoa myös Norjaan.
Vientimarkkinoilla haemme kasvua myös useista muista Euroopan
maista, joissa yhteistyökumppaniemme verkosto testaa materiaalimme kilpailukykyä. Lajikkeidemme tuotantoa on aloitettu muun
muassa Tsekissä ja Kroatiassa. Päätavoitteemme on löytää lajikkeillemme siementuotantoa tekevä yhteistyökumppani, mutta jonkin
verran viemme siemeniä ulkomaisille asiakkaillemme myös itse.

Vuonna 2021 Suomen kasvilajikeluetteloon hyväksyttiin kahdeksan uutta Borealin lajiketta.
Luukas-kaura tuo ison harppauksen aikaisten kauralajikkeiden

7

satotasoon ja siitä voidaan odottaa Niklaksen seuraajaa Suomen
viljellyimpänä viljalajikkeena. Inka
on myöhäinen kauralajike, joka
tulee nostamaan Borealin markkinaosuutta erityisesti Etelä-Suomen
myllykauran viljelyssä.
Monitahoiset ohrat Santeri ja Tuomas loistavat niin sadossa, jyvälaadussa kuin korrenlujuudessakin.
Kaksitahoinen ohralajike Maire
sietää kuivuutta ja tuottaa suuren
sadon lyhyessä kasvuajassa.
Kevätvehnä Hilkka on tuleva myllärien suosikki, joka tuo lisäarvoa aikaisten lajikkeiden leivontalaatuun
ja laatuvarmuuteen viljelyssä.
Osittain pehmeälehtinen ruokonatalajike Eleanora parantaa
niin laatua kuin määrääkin säilörehutuotannossa. Laima on suomalais-kanadalaisen yhteistyön
tuloksena syntynyt kevätrapsilajike,
joka haastaa tuontilajikkeet kotimaisessa öljykasvintuotannossa.

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 Kasvinjalostus Oy on valtioenemmistöinen
(65 %) osakeyhtiö. Valtiolla on omistukselle strateginen intressi, joka liittyy valtion perustehtävien
kannalta merkityksellisiin yrityksen tehtäviin tai
toimintoihin.

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

Borealin kohdalla valtion strategisena intressinä
on varmistaa huoltovarmuuden edellyttämä pohjoisiin oloihimme soveltuvien peltokasvilajikkeiden jalostus ja saatavuus sekä jalostusaineistojen
omistuksen säilyminen Suomessa.

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

Valtion omistajaohjauksesta vastaa Valtioneuvoston kanslia ja strategisen intressin osalta Maa- ja
metsätalousministeriö.

Kotimaasta haemme kasvua kilpailukykyisten
lajikkeidemme laajan viljelyn kautta, johon pääsemme vahvistamalla yhteistyötä asiakkaittemme kanssa. Viennin rooli kasvun hakemisessa
nousee aiempaa tärkeämmäksi. Tehostamme
vientiä systematisoimalla ja kohdentamalla toimintaa.

Strategia, missio ja visio
Borealin hallituksen vahvistama uusi strategia
otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Strategia
viedään käytäntöön vuosittaisten toimenpidesuunnitelmien avulla ja sitä täsmennetään
tarpeen mukaan.

Henkilöstön vahva osaaminen, jatkuva uuden
oppiminen ja tehokkaat prosessit ovat Borealin
kaltaiselle tuotekehitysyhtiölle ydinkysymyksiä,
joihin panostamme vahvasti.

8

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 muuttuu jatkuvasti
useamman megatrendin vaikutuksesta; maailman väkiluku kasvaa ja väestö ikääntyy, ruokaturvan merkitys kasvaa, talousjärjestelmä hakee
suuntaansa ja turvallisuusympäristö on murroksessa. Globaaleista megatrendeistä Ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset ovat kuitenkin
nousseet keskeisimmiksi ja nopeimmin alamme
toimintaan vaikuttaviksi tekijöiksi. Sekä kansain-

välisissä että kansallisissa tavoitteissa pyritään
rajoittamaan ilmaston lämpenemistä vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä ja lisäämällä
hiilen sidontaa.
Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ilmastonmuutoksen torjuminen nähdään Suomelle mahdollisuutena, sillä yrityksissä syntyvät ilmastoratkaisut
tarjoavat mahdollisuuden maailmanlaajuisen
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mittakaavan liiketoiminnalle. Maa- ja metsätaloudelle on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet
päästöjen vähentämiseksi, mutta vähitellen se
nähdään ilmastonmuutoksen torjunnassa myös
ratkaisun alana, koska sillä on keskeinen rooli hiilensidonnassa. Näemme, että Borealilla on tässä
merkittävä rooli monipuoliset ja ilmastotavoitteiden kannalta positiiviset viljelykierrot mahdollistavien ja tehokkaasti vettä ja ravinteita käyttävien
lajikkeiden jalostajana.

Suomen hallitus hyväksyi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan eli CAP:in kansallisen suunnitelman
vuosille 2023-2027 pitkän valmistelun jälkeen
joulukuussa 2021. Kansallinen suunnitelma on
lähetetty edelleen EU:n komission käsittelyyn ja
hyväksyttäväksi. Lopulliset päätökset suunnitelman käytännön toimenpiteistä saataneen Suomen ja komission välisten neuvottelujen jälkeen
syksyyn 2022 mennessä. Kansallisen CAP-suunnitelman tulisi komission mukaan huomioida mm.

komission laatimien Green Dealin sekä Pellolta
pöytään- ja Biodiversiteettistrategioiden tavoitteita. Arvioiden mukaan kansallinen CAP- suunnitelma varmistaa pitkälti nykyisten tukijärjestelmien
jatkuvuutta ja nostaa samalla huomattavasti
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kunnianhimon
tasoa.
Suomessa maatalouden rakennekehitys jatkuu
edelleen; tilojen määrä vähenee ja tilakoot kasva-
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vat. Kokonaisviljelyalaan ei ole vielä tiedossa suuria muutoksia, mutta päästöjen vähentämiseen
tähtäävät päätökset, joita ilmastonmuutoksesta
johtuen mahdollisesti tehdään, saattavat vaikuttaa Suomessa viljelyaloja pienentävästi. Erityisesti
turvemaiden aiheuttamat päästöt ja niiden vähentämismahdollisuudet ovat olleet keskustelun
kohteena. Viljelyalan mahdollinen pienentyminen
voi heikentää Borealin tuottopohjaa, mutta se ei
kuitenkaan vähennä hyvien lajikkeiden tarvetta.

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 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 kontaktien 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.
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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 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 yhteis-

KUVA: Boreal oli mukana Liikennematto -tempauksessa, jossa Jokioisten ja lähiseudun kuntien päiväkoteihin jaettiin lasten leikkeihin vastuullisemmasta tulevaisuudesta kertovia liikennemattoja.
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kunnassa tapahtuvat muutokset huomioiden.
Potentiaalisia liiketoiminnan riskejä arvioidaan
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 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, joiden toteutumista seuraamme. Tarvittaessa ryhdymme korjaaviin toimenpiteisiin ja
kehitämme toimintaamme 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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Vastuullisuus on kiinteä osa yhteiskunnallista perustehtäväämme ja ole
massaolomme tarkoitusta: mahdollistamme suomalaisen ruoantuotan
non jalostamalla kasvuoloihimme ja satoa käyttävän teollisuuden tarpei
siin sopivia lajeja ja lajikkeita.
Yritysvastuumme osa-alueet tukevat myös YK:n
kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG) joko oman toimintamme
(jalanjälki) tai asiakkaille ja muille sidosryhmille
kehittämiemme lajikkeiden (kädenjälki) kautta.
YK:n tavoitteet ovat universaaleja ja niiden tarkoituksena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa
ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan
ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Lisäksi
poistetaan maailmasta äärimmäinen köyhyys
kaikissa muodoissaan.
Toisiinsa linkittyneitä tavoitteita on 17 ja niillä
yhteensä 169 alatavoitetta. Borealin toiminnan
kannalta merkittävimmät tavoitteet ovat
Tavoite 2: Ei nälkää
Tavoitteena on poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää
maataloutta.
Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
Tavoitteena on edistää kaikkia koskevaa kestävää
talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä
säällisiä työpaikkoja.
Tavoite 13: Ilmastotekoja
Tavoitteena on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
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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 muuttuvassa ilmastossa.

Huolehdimme kansallisesta huoltovarmuudesta
Boreal turvaa kotimaisen ruoantuotannon edellytyksiä ja huoltovarmuutta tuottamalla lajikkeita,
jotka sopivat viljelyoloihimme myös ilmaston
muuttuessa. Lisäksi huolehdimme elintarviketuotannollemme tärkeiden lajien lajikejalostuksen
säilymisestä sekä jalostusaineistojen omistukses-

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

2017

2018

2019

2020

2021

Tavoite 2022

Viljat, rypsi ja rapsi, herne ja härkäpapu, rehunurmet

1080

1100

1118

1101

1018

950

ta Suomessa, 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.

Parannamme 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.
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.
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

Työtä kotimaisen valkuaisomavaraisuuden puolesta

BOR-lajikkeet laajassa viljelyssä
Yhteiskunnallista merkitystämme kuvaavaksi
mittariksi olemme valinneet jalostamiemme
peltokasvilajikkeiden viljelylaajuuden. Jalostusohjelmissamme olevien viljojen, öljy- ja valku-

aiskasvien sekä rehunurmien kokonaisviljelyala
Suomessa on vuosittain hieman alle 2 miljoonaa
hehtaaria. Borealin lajikkeita viljeltiin vuonna 2021
Suomessa yhteensä noin 1 miljoonan hehtaarin
alalla. Erityisesti nurmirehuntuotannossa käytettävissä lajikkeissa asemamme on erittäin vahva,
sillä lajikkeillamme viljellään noin 70 % eli runsas
500 000 ha rehunurmista. Kokonaisuutena lajikkeidemme viljelylaajuus toteutui lähes tavoitteen
mukaisesti. Viljoissa kokonaisviljelyalan pienentyminen erityisesti kauralla sekä pieni lasku eräiden
lajien lajikkeittemme markkinaosuuksissa jättivät
viljelyalan hieman tavoitteesta.

Esimerkki jalostuksen tuottamasta edistyksestä aikaisissa kauroissa. Kasvuaikaa pidentämättä lajikkeiden satokehitys on ollut merkittävä. Samalla viljelyvarmuus, erityisesti korrenlujuus, on kehittynyt erittäin hyväksi.

Sato kg/ha
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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 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 nykyinen noin 20 000 hehtaarin viljelyala

80 000 hehtaariin voitaisiin luopua soijarouheen
tuonnista kokonaan, millä olisi muiden hyötyjen
lisäksi merkittävä vaikutus vaihtotaseeseemme.
Rehukäytön lisäksi herneen ja härkäpavun käyttö
uusien kasvipohjaisten elintarvikkeiden raaka-aineena on kasvanut viime vuosina.

Sato kg/ha

tärkeitä viljelykustannuksiin ja viljelyn onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. 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 Fusarium-alttiita lajikkeita. Pahimmillaan
toksiinit voivat tehdä sadosta elintarvikkeeksi ja
rehuksi kelpaamattoman.

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.

Tuemme lajikekehityksellä ympäristöystävällistä tuotantoa
Tehtyjen selvitysten mukaan EU:ssa viime vuosikymmenten tuottavuuden kasvusta kasvin-

Ympäristövastuun mittari
Energiankulutus, MWh

2017

2018

2019

2020

2021

Tavoite 2022

Sähkö ja lämpö

3463

3305

3232

3050

3294

3300

tuotannossa yli 70 % perustuu kasvinjalostuksen
tuottamaan hyötyyn. Kasvinjalostuksen hiilikädenjälki eli uusien lajikkeiden käyttämisellä
saatava CO2-päästöjen vähentäminen tuotantoketjussa on mahdollista muun muassa lajikkeiden viljelyominaisuuksien, viljelyvarmuuden
ja satovasteen parantumisen myötä. Tuotanto
tehostuu, kun samalla pinta-alalla ja pienemmillä
tuotantopanoksilla voidaan tuottaa enemmän ja
laadukkaampaa satoa.
Taudinkestävyysjalostuksen merkitys korostuu
koko ajan paitsi ilmastonmuutoksen kasvattaman tautipaineen myös kasvinsuojeluaineiden
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käytön vähentämiseen tähtäävän EU-politiikan
myötä. Tästä johtuen taudinkestävyysjalostus on
Borealilla tärkeässä roolissa kaikilla kasvilajeilla.
Ympäristöhyötyjen lisäksi lajikkeiden hyvä taudinkestävyys on merkittävä viljelyn kannattavuutta ja
sadon laatua parantava tekijä.
EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan tavoitteena on kasvattaa luomutuotannon osuutta viljelyssä. Olemme lisänneet Borealilla lajikkeidemme
systemaattista testaamista luomuolosuhteissa,
jotta pystymme luotettaviin koetuloksiin perustuen auttamaan viljelijöitä valitsemaan luomutuotantoon parhaiten sopivat lajikkeet.

Oman toimintamme päästöjen
selvittämiseksi laskimme hiilija
lanjäljkemme, jonka suuruudeksi
saimme 2263 tCo2e.

Eri kasvilajien ja viljelymenetelmien tuottamaa
hiilijalanjälkeä tai hiilen sitomista selvitetään
monissa tutkimuksissa nyt myös Suomen kasvuoloissa. Alustavien tulosten mukaan erityisesti
nurmikasveilla arvioidaan olevan merkittävä
rooli hiilen sitomisessa maaperään. Seuraamme
Borealilla tutkimuksen edistymistä tarkasti ja
olemme myös mukana osassa hankkeita. Tavoitteenamme on määrittää numeerisesti Borealin
lajikkeiden käytön tuottama positiivinen hiilikädenjälki, kun tutkimus on tuottanut riittävästi
tietoa laskennan pohjaksi.

Borealin toiminnan hiilijalanjälki
Oman toimintamme päästöjen selvittämiseksi
laskimme yhteistyössä GreenCarbon Finlandin
kanssa Borealin hiilijalanjäljen, jonka suuruudeksi
saimme 2263 tCo2e . Puolet kaikista päästöis-

tämme aiheutuu siemenviljelystä. Lisäksi merkittäviä päästöjä tulee käyttämästämme sähkö- ja
kaukolämpöenergiasta. Myös merkittävimmät
mahdollisuutemme pienentää hiilijalanjälkeämme kohdistuvat energiankäytön tehokkuuteen
ja sen päästöjen vähentämiseen. Suurin osa
käyttämästämme energiasta kuluu lämmitykseen, kasvihuoneiden valaistukseen, koneelliseen
jäähdytykseen ja viljan kuivaamiseen.
Vuoden 2021 aikana käytimme lämmitykseen
maalämmön lisäksi pääsääntöisesti kaukolämpöä, jonka toimittava Nevel Oy on asteittain
siirtymässä jyrsinpolttoturpeesta uusiutuvaan
energiaan, pääasiassa hakkeeseen.
Kasvihuoneiden lämmityksessä käytämme osittain maalämpöä, millä saavutimme 96 tCo2e:n
päästövähennykset. Olemme selvittäneet myös
muiden uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinkoenergian, käyttöönottomahdollisuuksia.
Energiankäytön vähentämiseksi olemme siirty
neet kiinteistöissämme kohde kerrallaan led-
valaistukseen. Siemenkeskuksella olemme
panostaneet viljankuivauksen automaatioon, jolla
voimme minimoida kuivaukseen käytettävän
energian. Hiilijalanjäljen edelleen pienentämiseksi laadimme vuoden 2022 aikana Borealin hiilitiekartan.
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Borealin CO2 päästöjen jakautuminen
2021

t co2 e

%

Scope 1

95

4

Scope 2

571

25

Scope 3

1597

71

Noudatamme toiminnassamme ympäristölainsäädäntöä sekä peltoviljelyssä samoja ympäristötukiehtoja, CAP-säädöksiä ja muita toimintaa
koskevia määräyksiä kuin viljelijät. Toimintaamme ei liity ympäristöuhkia ja vesistöpäästömme
ovat vähäisiä.
Oman toimintamme ympäristöystävällisyyden
kehittämiseksi olemme valinneet ympäristövastuun mittariksi energiankulutuksen. Tavoitteenamme on toimia energiatehokkaasti ja hyödyntää mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa.
Energiankulutuksemme vuonna 2021 oli 3294
MWh. Se ylitti asetetun tavoitteen 2,9 %:lla johtuen kesän poikkeuksellisen lämpimistä ja loppuvuoden kylmistä säistä.

Yritysvastuu osa-alueittain

Henkilöstövastuu
Osaava, innovoiva, motivoitunut, hyvinvoiva ja
työkykyinen 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.
Laadimme vuonna 2021 liiketoimintastrategian
osaksi erillisen henkilöstöstrategian, jolla varmistamme kilpailukykyämme pitkälle tulevaisuuteen.
Henkilöstöjohtaminen perustuu oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen. Tasa-arvoinen,
motivoiva ja kannustava työilmapiiri syntyy hyvän
ja vastuullisen johtamisen kautta. Vastuullista
esimiestyötä tehdään Borealin yhteisten arvojen
perusteella laadittujen pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. 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.

Panostamme osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin
Henkilöstön työnhyvinvointia kartoitetaan säännöllisesti vuosittain esimiehen ja työntekijän
välisissä kehityskeskusteluissa sekä laajalla koko
henkilöstölle suunnatulla työhyvinvointikyselyllä.

Henkilöstövastuun mittarit
2017

2018

2019

2020

2021

Tavoite 2022

8

10

5,6

5,2

5,9

<6

Tapaturma/ammattitautipoissaolot

0,3

0,1

0,1

0

0,1

Koulutuspanostus

1,7

4,8

2,3

0,4

1,6

työpv/htv
Sairauspoissaolot

Viimeisin työhyvinvointikysely toteutettiin marraskuussa 2021 yhteistyössä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa. Vastausprosentti oli
hyvä 73. Tulokset olivat hyvät ja pisteet lähes yhtä
korkeat kuin edellisessä 2020 tehdyssä kyselyssä.
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. Tulokset on purettu työryhmittäin ja
niissä sovittu yhteiset kehitystoimenpiteet.
Koronapandemiasta johtuen henkilökunnan työkykyä ylläpitävä yhteistoiminta oli keväällä 2020
keskeytettävä ja yhteiset hetket rajoittuivat myös
2021 virtuaalisiin kahvihetkiin ja henkilöstöinfoihin. Henkilökuntaa kannustettiin omaehtoiseen
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ulkoliikuntaan. Liikunta- ja kulttuuriharrastuksia
tuettiin edelleen virikesetelillä.
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. 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 2021 tehtyjen henkilötyövuosien määrä
Borealilla oli 70,3 (74,8 vuonna 2020). Lukuun sisältyy vuokratyövoiman käyttöä 0,7 (0,9) htv ruuhkahuippujen tasoittamiseksi ja runsaiden ylitöiden välttämiseksi. Vuokratyövoiman käyttö laski
jo vuoden 2020 keväällä, koska varauduimme koronapandemian tuomiin riskeihin ja palkkasimme enemmän harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä.
Henkilöstön lukumäärä vuoden päättyessä oli 74
(77), joista vakituisia 59 (64). Vuoden vaihteessa
Borealilla oli menossa sisäinen haku vakinaisiin
tehtäviin ja 1.1.2022 alkaen vakinaistettiin neljä
kasvinjalostustyöntekijää ja yksi it-koodari.
Vuonna 2021 palkallisesta työajasta koulutukseen
käytettiin 1,6 (0,4) työpäivää/htv, joka oli edelleen
alle tavoitteiden ja vuoden 2019 toteuman 2,3.
Jouduimme luopumaan suunnitelluista koulutuksista ja keskityimme hoitamaan työt koronapandemian tuomista haasteista huolimatta.
Vuonna 2021 sairauspoissaolot olivat 5,9 (5,2)

työpäivää/htv. Tapaturma- ja ammattitautipoissaoloja oli 0,1 (0,0) työpäivää/htv.

johtajan eläkeikä on 62 vuotta. Toimitusjohtaja ei
omista yhtiön osakkeita.

Koska henkilöstön hyvinvointi on meille tärkeää,
olimme valinneet henkilöstövastuun mittareiksi
sairauspoissaolot, työtapaturma- ja ammattitautipoissaolot ja koulutuspanostuksen. Jatkossa
seuraamme työtapaturma- ja ammattitautipoissaolojen sijaan henkilökunnan työhyvinvointia
työhyvinvointikyselyn yleisarvosanalla.

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

Palkitseminen
Yhtiö palkitsee henkilökuntaa tilikauden tulosten
ja yhtiön arvoa pitkällä aikavälillä kasvattavien tavoitteiden saavuttamisesta. Palkitsemista varten
yhtiöllä on tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkio
järjestelmän tavoitteet asettaa yhtiön hallitus,
joka huomio päätöksenteossa valtion omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjaukset palkitsemisessa.
Hallitus vahvistaa yhtiön johtajien palkat. Toimitusjohtajalla on autoetu ja puhelinetu. Toimitus-
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Avainhenkilöillä on mahdollisuus ottaa halutessaan puhelinetu ja koko vakituisella henkilökunnalla on mahdollisuus saada käyttöönsä yhtiön
puhelin myös yksityiskäyttöön maksamalla siitä
20 €/kk.
Toimitusjohtajan palkitsemisen toteuma

€

Kiinteä peruspalkka
158 070,50
ST I
13 171,00
LTI
Ei käytössä
Kokonaiskompensaatio
171 241,50
Johtoryhmän palkitsemisen toteuma yhteensä €
Kiinteä peruspalkka
ST I
LTI
Kokonaiskompensaatio

420 573,83
27 972,00
Ei käytössä
448 545,83

Yritysvastuu osa-alueittain

Taloudellinen vastuu
Taloudelliseen vastuuseemme kuuluu, että
toimimme ja kasvamme kannattavasti eettiset
liiketoimintaperiaatteet huomioiden, tuotamme
lisäarvoa omistajille, asiakkaille ja muille sidosryhmille sekä samalla kasvatamme koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia. Osakkeenomistajamme saavat taloudellista tuottoa osinkoina,
mutta merkittävin hyöty ja lisäarvo sekä omistajille että yhteiskunnalle syntyy lajikekehityksen
kautta, sillä se mahdollistaa kasvintuotannon
kannattavuuden ja sitä kautta koko elintarvikeketjun kilpailukyvyn kasvun.
Kannattava liiketoiminta on pitkäjänteisen toimintamme perusedellytys. Sillä varmistamme,
että pystymme hoitamaan tehtävämme, joka
on peltokasvilajikkeiden jalostaminen pohjoisiin
oloihimme.

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

Rahavirrat sidosryhmille, m€

2021
Asiakkaat

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Yhteensä

8,6
0,2
8,8

Tavaroiden ja palveluiden toimittajat

Materiaali- ja palveluostot
Liiketoiminnan muut kulut
Yhteensä

2,9
1,4
4,3

Henkilöstö

Henkilöstökulut

4,0

Julkinen sektori

Verot

0,0

Osakkeenomistajat

Omistajille maksetut osingot

0,1

Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen
jääneet varat

0,2

Talouden tunnuslukuja
Borealin liikevaihto päättyneeltä tilikaudelta oli
8,6 (9,5 vuonna 2020) miljoonaa euroa, liikevoitto 187 (408) t€ ja tilikauden tulos 189 (318) t€.
Omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 72,0
(72,1). Tilikaudella yhtiössä saatiin vietyä loppuun
investoinnit, joiden yhteenlaskettu arvo oli 257
(731) t€. Investointipäätöksiä ja tilauksia investointihyödykkeistä tehtiin lisäksi 276 t€:lla, mutta mm
koronapandemian aiheuttaman komponenttipulan vuoksi toimitukset siirtyivät vuoden 2022 puolelle. Yli puolet hankituista ja tilatuista investointihyödykkeistä oli koetoiminnan koneita. Lisäksi
investointeja jalostusjärjestelmän ja it-järjestelmi-

Investoinnit

0,3
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en kehittämiseen jatkettiin, samoin rakennusten
energiatehokkuuden parantamiseen.

Hallitus 2021

Verojalanjälki

Varapuheenjohtaja, neuvotteleva virkamies, Birgitta Vainio-Mattila, MMM

Boreal maksaa kaikki veronsa Suomeen. Verojalanjälki antaa kuvan toiminnan kokonaisverokuormasta eli kuinka paljon yrityksen toiminnasta kertyy yhteiskunnalle verotuloja. Borealin
verojalanjälki vuonna 2021 oli 2,98 (2,92) 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.

Puheenjohtaja, insinööri, eMBA Riitta Mynttinen

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

Jäsenet

Tilintarkastus

Toimitusjohtaja Antti Ollila, Tilasiemen Oy
30.3.2021 alkaen

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n, joka nimesi vastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Emmi Lakulan

Hankintapäällikkö Minna Oravuo, Raisio Oyj
Toimitusjohtaja Jyrki Lepistö, Hankkija Oy
30.3.2021 saakka

Boreal 2021 verojalanjälki 2978 t€

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.

Ennakonpidätykset 820 t€

Edellä mainittujen lisäksi Borealin tulonlähteitä
ovat omasta siemenmyynnistä saatavat tuotot
ja virallisten lajikekokeiden suorittamisesta sekä
erillisprojekteista saatavat tuotot.

Arvonlisäverot 1322 t€
Kiinteistöverot 20 t€
Työnantajamaksut 771 t€

Borealin omistavat Suomen valtio (65 %), Hankkija
Oy (14 %), Raisio Oyj:n tutkimussäätiö (7 %), Tila
siemen Oy (7 %), MTK (6,5 %) ja SLC (0,5 %).

Tuloverot 46 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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