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Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja
teollisuudelle käyttäjäystävällisiä ja ympäristön
kannalta kestäviä tuotteita pintojen suojaamiseen
ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen
toimija, jonka tavoitteena on olla johtava
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iloinen
Tikkurilan pitkät perinteet ja arvot antavat hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle.
Tikkurilan arvoja pyritään toteuttamaan kaikessa toiminnassa – Tikkurilassa ollaan
innovatiivisia, ammattimaisia ja asiakkaiden luottamuksen arvoisia.

Luottamuksen
arvoinen

Tikkurilan kasvustrategia

Kehitämme ja tarjoamme laadukkaita
brändejä, palveluita ja tuotteita, joiden
turvallisuuteen, toimivuuteen ja ympäristömyötäisyyteen ihmiset voivat luottaa.

Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka
tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, Venäjä mukaan
lukien. Tikkurilan tavoitteena on kasvattaa
liikevaihtoaan erityisesti Venäjän markkinoilla,
mutta myös Venäjän lähialueilla, kuten ValkoVenäjällä, Ukrainassa, muissa IVY-maissa sekä
Keskisen Itä-Euroopan maissa.

Innovatiivinen

Tikkurilan kestävät ratkaisut

Saamme aikaan muutosta markkinoilla
ja tarjoamme uudenlaisia ratkaisuja
asiakkaiden tarpeisiin.

Ammattimainen
Tuomme lisäarvoa asiakkaillemme,
omistajillemme ja koko yhteisöllemme
– joka päivä.

Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja
teollisuudelle käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä tuotteita pintojen
suojaamiseen ja kaunistamiseen. Yritysvastuuajattelun ydin on selkeä – autamme
asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja.
Meiltä tämä edellyttää ennakkoluulotonta ja
innovatiivista ajattelua.

Tikkurilan johtava
markkina-asema
Tikkurila on johtava kauppa- ja rakennusmaaliyhtiö Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja
Baltian maissa ja yksi alan johtavista yhtiöistä
Puolassa. Tikkurilan markkinajohtajuus
perustuu sen pitkäaikaiseen paikalliseen
toimintaan näissä maissa sekä siihen, että
Tikkurila on sopeuttanut tuotteensa ja
palvelunsa vastaamaan kunkin markkinaalueensa paikallisia oloja.

rohkea

turvassa

tehokas

Tikkurila vuonna 2010
Kannen taskussa:
Lyhyt kuvaus Tikkurilasta

Tikkurila listautui nasdaq omx Helsinkiin maaliskuussa 2010.
Käsissäsi on ensimmäinen vuosikertomuksemme listayhtiönä.
seuraavilla sivuilla kerromme millainen yhtiö olemme,
miten toimimme, mihin pyrimme ja miten meillä menee.
Tervetuloa värien maailmaan!
Avainluvut
milj. euroa

Liikevaihto segmenteittäin

Liikevaihto
Liikevoitto (EBIT) ilman
kertaluonteisia eriä
Liikevoitto-% (EBIT-%) ilman
kertaluonteisia eriä
Liikevoitto (EBIT)
Liikevoitto-% (EBIT-%)
Tulos ennen veroja
Tilikauden tulos
Tulos per osake*, euroa
sidotun pääoman tuotto (RoCE), % p.a.
Rahavirrat investointien jälkeen
Korollinen nettovelka kauden lopussa
nettovelkaantumisaste, %
omavaraisuusaste, %
Henkilöstö kauden lopussa

2010

2009

588,6

530,2

59,7

50,2

10,1 %
60,8
10,3 %
52,0
36,5
0,83
19,2 %
51,4
78,6
41,4 %
41,1 %
3 468

9,5 %
47,7
9,0 %
35,7
27,8
0,63
15,7 %
45,3
129,5
90,0 %
35,7 %
3 538

* Laskettuna liikkeelle laskettujen osakkeiden määrällä,
joka on 44 108 252 kappaletta.
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Tilinpäätös
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Tikkurila
Punainen on
intensiivinen, lämpöä
hehkuva väri, joka
ikään kuin tulee
kohti. Punaisen
vaaleammat sävyt
luovat rauhallisen
tunnelman.

Maailmantalouden elpyminen vaikutti
myönteisesti Tikkurilan liiketoimintaan.
Liikevaihtomme kasvoi ja tuloksemme parani.
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Toimitusjohtajalta
Maailmantalouden elpyminen tuki Tikkurilan liiketoiminnan
myönteistä kehitystä. Vuoden merkittäviin tapahtumiin kuului
listautuminen pörssiin.

H

yvä lukija,
2010 oli Tikkurilalle hyvä
vuosi. Finanssikriisin
seurauksena vuoden
2008 loppupuolelta al
kaneen taloudellisen
taantuman pahin vai
he näyttää olevan ohi.
Maalien kysynnän kannalta olennaiset tekijät,
kuten bruttokansantuote, rakentamisen määrä
sekä kuluttajien luottamus kehittyivät myön
teisesti. Myyntimäärämme kasvoivat kaikilla
markkinoillamme, ja saavutimme myös keski
pitkän aikavälin tavoitteeksi asetetun 10 pro
sentin liikevoittotason. Suurimmat kasvuluvut
kirjattiin liiketoimintayksiköistämme Eastissä ja
Scandinaviassa.

Muutosten vuosi
Tikkurilan pitkään valmisteltu listautuminen to
teutui maaliskuussa 2010. Sen myötä Helsingin
pörssi sai uuden kulutustavarabrändiyhtiön ja
Tikkurila lähes 30 000 uutta omistajaa. Muutim
me myös raportointi- ja organisaatiorakennet
tamme. Vuoden 2010 alusta alkaen olemme
toimineet neljänä maantieteellisenä alueena,
mikä poikkeaa maalitoimialalle tavanomaisesta
tuoteryhmäperusteisesta mallista. Maantieteel
linen jako on meille luonteva, koska kauppa- ja
rakennusmaalit tuovat jo noin 85 prosenttia
liikevaihdostamme. Haluamme olla vahva pai
kallinen toimija, joka ymmärtää eri toiminta
ympäristöjen erilaisuuden. Muutokset ovat
vaatineet meiltä mittavaa sisäistä työtä, ja orga
nisoituminen uuden strategiamme mukaisesti
on hyvässä vauhdissa.
Tikkurilasta on kehittynyt entistä fokusoitu
neempi yhtiö. Keskittymisellä pyrimme entistä
parempaan ohjattavuuteen ja asiakaslähtöisyy
teen. Toimintamallien sekä tuote- ja palvelu

tarjonnan kehittäminen ovat olennainen osa
toimintaamme, jotta voisimme olla jatkossa
kin tärkeä yhteistyökumppani asiakkaillemme.
Ympäröivä maailma muuttuu, ja haluamme
vastata muutokseen entistä joustavammilla
toimintatavoilla.

Kestäviä ratkaisuja
Yritysten yhteiskuntavastuun merkitys koros
tuu, mikä näkyy muun muassa kasvavana ym
päristötietoisuutena ja lisääntyneenä kiinnos
tuksena yritysten tapaan toimia. Vastuullinen
yritys kantaa vastuunsa kaikesta toiminnastaan
ja koko arvoketjusta. Myös yritysvastuun puo
lella haemme jatkossa entistä yhtenäisempiä
tapoja toimia hyvien käytäntöjen varmista
miseksi varsin erilaisissa toimintaympäristöis
sä. Tehtävää on vielä niin ekotehokkuudessa
kuin toiminnan kehittämisessäkin. Myös oman
henkilöstön turvallisuudesta ja hyvinvoinnista
huolehtiminen on tärkeä osa yritysvastuutam
me ja kilpailukykymme perusedellytys − nyt ja
tulevaisuudessa.
Tikkurilan vastuullinen toiminta konkretisoi
tuu haluumme tarjota asiakkaillemme ympäris
tön kannalta kestäviä ratkaisuja. Tikkurilan koko
tuotannosta vesiohenteisten maalien osuus
on yli 70 prosenttia ja luku on vielä korkeampi
kauppa- ja rakennusmaaleissa. Skandinaviassa
vuonna 2010 myymistämme kauppa- ja rakennusmaaleista peräti 98 prosenttia oli vesiohenteisia.

Maalimarkkinoilla kasvua
Vaikka tulevaisuuden näkymät ovat aiempaa
myönteisemmät, uskon, että edessämme on
melko maltillisen kasvun vuosia. Maalien ky
syntä heijastelee yleistä talouden kehitystä,
jonka odotetaan olevan voimakkainta kehitty
vissä maissa, kuten Venäjällä ja Kiinassa.
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Tällä hetkellä liikevaihdostamme noin puolet
tulee kehittyneiltä ja puolet kehittyviltä markkinoilta. Tavoitteenamme on kasvaa kaikilla alueilla, ja erityisesti idässä ennen muuta orgaanista kasvua hyödyntäen.
Pyrimme vankistamaan markkinajohtajuuttamme myös vuonna 2011. Kasvuamme tukevat rakentamisen kohtuullisen hyvät näkymät
sekä lisääntyvä kiinnostus kodin sisustamiseen
ja kunnostamiseen. Suurimmat lyhyen aikavälin haasteemme liittyvät edelleen raaka-aineiden saatavuuteen ja hintakehitykseen.
Tikkurila näyttää tänä päivänä varsin erilaiselta yhtiöltä kuin kymmenen vuotta sitten. Toiminnan peruslähtökohdat – innovatiivisuus,
asiakaslähtöisyys ja rohkeus – ovat kuitenkin
edelleen samat. Vain tyytyväiset asiakkaat mah-

dollistavat kannattavan toiminnan, mikä on
kaikkien sidosryhmiemme etu.
Haluan kiittää asiakkaitamme ja kumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä kuluneena vuonna. Tikkurilan osaavalle henkilöstölle
kohdistan parhaat kiitokseni sitoutuneesta ja
ammattimaisesta työstä.

5

6

TIKKURILA 2010 | LIIKETOIMINTASTRATEGIA

Inspiroidu maalaamaan
Tikkurilan tavoitteena on kasvaa kannattavasti, mihin vahvat
brändit, tiiviit asiakassuhteet, paikallinen läsnäolo sekä jatkuva
tehostaminen tarjoavat hyvän mahdollisuuden.

Vuosi lyhyesti
Vuoden 2009 lopussa
täsmennetyn strategian
toteuttaminen käynnistyi.
Ensimmäinen toimintavuosi uudella organisaatiorakenteella.
Tikkurilan myynti kasvoi
sekä kehittyneillä että
kehittyvillä markkinoilla.
Noin 85 prosenttia liikevaihdosta tuli kauppa- ja
rakennusmaaleista.

T

ikkurila on vahva alueel
linen toimija, jonka ta
voitteena on olla johtava
maaliyhtiö Pohjoismaissa
ja Itä-Euroopassa, Venäjä
mukaan lukien. Kasvua
haetaan sekä orgaanisesti
että valikoitujen yritysos
tojen kautta. Tikkurilan näkemyksen mukaan
suurimman kasvumahdollisuuden yhtiön ny
kyisellä toiminta-alueella tarjoavat Venäjä ja
muut IVY-maat, Ukraina, Kiina sekä Keskinen
Itä-Eurooppa. Etenkin Keskisen Itä-Euroopan
maissa myös yritysostot ovat mahdollisia.

Kannattavan kasvun tekijät
1. Asiakaslähtöisyyden korostaminen
Tikkurila keskittyy tarjoamaan lisäarvoa kulut
tajille, ammattilaisille ja valikoiduille teollisille
käyttäjille. Tikkurilan tavoitteena on lisätä ym
märtämystä asiakkaidensa tarpeista sekä aut
taa asiakkaita onnistumaan pintojen suojaa
misessa ja kaunistamisessa tarjoamalla heille
jatkuvasti uusia tuotteita sekä konsepteja ja
palveluja. Tiivis kumppanuus jälleenmyyjien
kanssa on ensisijaisen tärkeää. Tikkurila haluaa
olla yhteistyökumppani, joka tarjoaa vahvim
mat brändit, tukee myyntiä, kehittää aktiivises
ti tuotteita ja palveluja sekä tarjoaa koulutusta
jälleenmyyjien henkilöstölle, ammattilaisille ja
teollisuudelle. Asiakkaiden tarpeiden ymmär
täminen edellyttää Tikkurilan näkemyksen mu
kaan paikallista läsnäoloa.
2. Vahvat brändit
Tikkurila markkinoi tuotteitaan aktiivisesti jäl
leenmyyjille, kuluttajille, maalausurakoitsijoille,
teollisuudelle ja muille keskeisille vaikuttajille.
Maalien myynti on konsultatiivista, mikä koros

taa sekä myynnin että vahvojen brändien mer
kitystä. Maalibrändit ovat tyypillisesti paikallisia.
Tikkurilalla on neljä strategista brändiä, jotka
ovat Alcro, Teks, Tikkurila ja Vivacolor. Näiden
lisäksi Tikkurilalla on useita paikallisia brändejä.
Markkinointiin kuuluu paikallisesti räätälöityjen
markkinointikampanjoiden kehittäminen, suo
rat yhteydet jälleenmyyjiin ja maalausurakoitsi
joihin sekä valitut markkinointikanavat, joiden
kautta Tikkurilan tuotteiden tunnettuutta ku
luttajien keskuudessa ylläpidetään ja paranne
taan. Tikkurila jatkaa brändisegmentaatiotaan
mahdollistaakseen kilpailukykyisen tuoteva
likoiman eri hinta- ja laatuluokissa. Tikkurilan
brändien hallintaan kuuluu myös uusien myyn
ti- ja markkinointitapojen kehittäminen.
Lue lisää vuoden inspiroivista brändikampan
joista sivuilta 20–28.
3. Maantieteellinen fokus
Suomessa ja Ruotsissa, joissa Tikkurila on joh
tava kauppa- ja rakennusmaaliyhtiö, tavoittee
na on vahvistaa markkina-asemaa entisestään
muun muassa kehittämällä uusia palvelukon
septeja, jotka inspiroivat maalaamaan enem
män. Venäjällä Tikkurila on markkinajohtaja
kauppa- ja rakennusmaaleissa, ja yhtiö pyrkii
kasvamaan hyödyntämällä palvelukonsepte
jaan ja pitkäaikaisia asiakassuhteitaan. Vahva
maantieteellinen fokus mahdollistaa sen, että
Tikkurila voi varmistaa voimavarojensa tehok
kaan käytön, ymmärtää syvällisemmin asiakkai
densa tarpeita ja eri alueiden kehitystrendejä
sekä hyödyntää paremmin tuote- ja palvelu
brändiensä vahvaa paikallista tunnettuutta.
Lue lisää eri markkina-alueiden liiketoiminnan
kehittymisestä sivuilta 20–28.
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Venäjä
Suomi, Ruotsi ja Baltian maat

Vahva orgaaninen kasvu
Palvelukonseptien hyödyntäminen

Vankan markkina-aseman vahvistaminen
Uusien kattavien palvelukonseptien luominen

Ukraina, Valko-Venäjä, Keski-Aasia, Kiina

Keskinen Itä-Eurooppa ja muut markkinat

Kasvu erilaistumalla
Mahdollisuudet huomattavaan kasvuun pitkällä
aikavälillä

Orgaaninen kasvu
Mahdolliset yritysostot

Tikkurilan liikevaihdosta puolet tulee kehittyneiltä ja puolet kehittyviltä markkinoilta.

4. Toimintojen yhtenäistäminen ja
tehostaminen
Tikkurila pyrkii jatkuvasti parantamaan toimin
tansa tehokkuutta ja kannattavuutta. Yhtiö
hyödyntää muun muassa keskitettyjä ostoja
hintakilpailukyvyn parantamiseksi. Tikkurila
pyrkii kehittämään toimitusketjuaan Venäjällä
ja sen lähialueen kehittyvillä markkinoilla mah
dollistaakseen nopeammat ja kustannustehok
kaammat toimitukset, vahvemman paikallisen
markkina-aseman ja markkinatuntemuksen.
Aluekohtaisten tavoitteiden lisäksi Tikkurilalla
on konserninlaajuinen tavoite siirtää järjestel
mällisesti osaamista ja konsepteja liiketoiminta

yksiköittensä välillä, mukaan lukien brändi- ja
palvelukonseptit, teknologiat, innovaatiot ja
yritysasiakkaita koskevat tiedot.

Asiakassegmentit
Tikkurilalla on kolme asiakassegmenttiä: kulut
tajat, ammattilaiset ja teollisuus. Kaikki strate
giset liiketoimintayksiköt palvelevat kaikkia
asiakassegmenttejä.
Kuluttajat ja ammattilaiset
Tikkurila myy kauppa- ja rakennusmaaleja sekä
niihin liittyviä palveluja kuluttajille ja ammatti
laisille. Kuluttajat-asiakassegmenttiin kuuluvat
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maalien jälleenmyyjät ja loppuasiakkaat. Tikku
rilan ammattilaisasiakassegmenttiin kuuluvat
urakoitsijat, suunnittelijat, isännöitsijät, raken
nusliikkeet, rakennuttajat ja taustavaikuttajat.
Kauppa- ja rakennusmaalien sekä niihin liitty
vien palvelujen myynti kuluttajille ja ammatti
laisille muodosti noin 85 prosenttia Tikkurilan
liikevaihdosta vuonna 2010.
Tikkurilan kauppa- ja rakennusmaalien laaja
tuotevalikoima perustuu pääosin sävytystek
nologian hyödyntämiseen vähittäiskaupoissa.
Sävytys on taloudellinen tapa valmistaa väril
lisiä maaleja, joihin saadaan käytännössä raja
ton määrä sävyjä täyttämään täsmällisesti niin
suurten kuin pientenkin asiakkaiden yksilölliset
tarpeet. Tikkurila on edelläkävijä sävytystekno
logiassa.
Tikkurila erottuu monista kilpailijoistaan tar
joamalla maalien ja pinnoitteiden lisäksi laajan
valikoiman palveluja. Tikkurila tarjoaa asiakkail
leen Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa muun
muassa puhelinneuvontapalvelun, jossa vasta
taan asiakkaiden kysymyksiin kauppa- ja raken
nusmaaleista sekä tarjotaan maalausideoita ja

väriehdotuksia. Tikkurila järjestää myös kauppaja rakennusmaaleja koskevaa opastusta ja kou
lutusta koulutuskeskuksissaan.
Teollisuus
Tikkurila myy maaleja, pinnoitteita ja niihin
liittyviä palveluja puu- ja metalliteollisuuden
asiakkaille suoraan sekä Temaspeed-myynti
verkoston kautta. Teollisuusmaaliliiketoiminta
vaatii toimijoilta globaalimpaa läsnäoloa kuin
paikallisuuteen perustuva kauppa- ja raken
nusmaalien myynti, sillä teollisuusyhtiöt toi
mivat yhä enenevässä määrin maailmanlaa
juisesti. Vuonna 2010 teollisuusmaalien osuus
konsernin liikevaihdosta oli noin 15 prosenttia.
Teollisuusmaalien osalta
Tikkurila tarjoaa jälleen
myyjilleen ja asiakkailleen
opastusta ja koulutusta
Temaspeed Akatemiassa
Vantaalla. Tikkurila tarjoaa teollisille asiakkail
leen myös teknistä pal
velua.

Tikkurila on
sävytyksen
edelläkävijä.

Tikkurilan tunnetut brändit
Tikkurilan strategisista kauppa- ja rakennusmaalibrändeistä kukin on kohdistettu tiettyyn asiakassegmenttiin sekä tiettyyn hintaja laatuluokkaan. Tikkurilan myynti- ja markkinointikustannukset olivat noin 15 prosenttia konsernin vuoden 2010 liikevaihdosta.

TIKKURILA. Premium-brändi, joka tarjoaa vesiohenteisia ja liuo
teohenteisia tuotteita kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle.
Tikkurila-brändi korostaa kestävää kauneutta ja toimii inspiraation
lähteenä. Tikkurila tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja ideoista toi
mivaan lopputulokseen – et ole koskaan yksin.

ALCRO. Premium-brändi, joka tarjoaa ainoastaan vesiohenteisia
tuotteita kuluttajille ja ammattilaisille. Alcro-tuotteilla on kat
tavat ympäristömerkit. Alcro tekee yhteistyötä ammattimaala
reiden ja suunnittelijoiden kanssa kehittääkseen tapoja, joilla
maalia voidaan käyttää nykyaikaisten ympäristöjen ja ratkaisu
jen luomiseen. Valitsemalla Alcron osoitat olevasi asiantunteva
ja valveutunut.

VIVACOLOR. Medium-luokan hyvälaatuinen maalibrändi, joka tar
joaa laajan valikoiman sekä vesi- että liuoteohenteisia maalituot
teita kuluttajille ja ammattilaisasiakkaille. Vivacolor uskoo, että
ihmisten kyky nähdä ja käyttää värejä on arvo, jota tulisi juhlistaa.
Värien avulla Vivacolor voi auttaa sinua muuttamaan elämääsi ja
ympäröivää maailmaa ja näyttää sinulle, että joskus pienilläkin
muutoksilla voi saada paljon aikaan.

TEKS. Brändi, joka tarjoaa vastinetta rahoillesi ja jonka tavoittee
na on tehdä ympäröivästä maailmasta mukavampi ja kauniim
pi. Valitsemalla Venäjän johtavan brändin saat tuotteita, joiden
hinta-laatusuhde on kohdallaan.
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Taloudelliset tavoitteet
Vuonna 2010 Tikkurila asetti seuraavat taloudelliset tavoitteet keskipitkälle aikavälille:
Kasvu
Yli viiden prosentin vuotuinen
orgaaninen liikevaihdon kasvu

Vuonna 2010 Tikkurilan liikevaihto kasvoi 11
prosenttia. Kasvusta noin 7 prosenttia joh
tui valuuttakurssien translaatiovaikutukses
ta ja noin 4 prosenttia korkeammista myyn
timääristä.
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Kannattavuus
Operatiivinen liiketulos (EBIT)
yli 10 prosenttia liikevaihdosta

Vuonna 2010 Tikkurilan operatiivinen lii
ketulos oli 10,1 prosenttia liikevaihdosta
(vuonna 2009: 9,5 %).
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Jatkuva sidotun pääoman tuottoprosentin
(ROCE) parantaminen

Vuonna 2010 Tikkurilan sidotun pääoman
tuotto nousi 19,2 prosenttiin (vuonna 2009:
15,7 %).
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Vuonna 2010 Tikkurilan nettovelkaantumis
aste laski 41,4 prosenttiin (vuonna 2009:
90,0 %).
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Tikkurilan tavoitteena on jakaa osinkoa, joka vas
taa vähintään 40 prosenttia vuotuisesta operatii
visesta nettotuloksesta. Operatiivinen nettotulos
tarkoittaa tilikauden voittoa ilman kertaluonteisia
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Maalimarkkinat
kasvussa
Maalien kulutus kasvaa tyypillisesti yleisen taloudellisen kasvun
mukaisesti. Vesiohenteiset maalit lisäävät markkinaosuuttaan
kauppa- ja rakennusmaaleissa.

Vuosi lyhyesti
Maailmantalous elpyi ja
rakentamisen näkymät
paranivat.
Raaka-aineiden hinnat
nousivat.
Tikkurilalle keskeisten
valuuttojen vahvistuminen
kasvatti kuluttajien
ostovoimaa.
Yhdentymiskehitys
jatkui toimialan koko
arvoketjussa.
Ammattilaisten merkitys
korostuu, kun yhä
useampi kuluttaja ostaa
maalauspalveluja.

M

aalimarkkinat voi
daan jakaa tuot
teiden loppu
käytön mukaan
kahteen pääasi
alliseen ryhmään:
kauppa- ja ra
kennusmaalei
hin sekä teollisuusmaaleihin. Tikkurila toimii
kauppa- ja rakennusmaaleissa sekä valituis
sa teollisuusmaalien segmenteissä, jotka ovat
etenkin tietyt metalliteollisuus- sekä puuteolli
suusmaalit.
IPPIC:n (The International Paint and Prin
ting Ink Council) joulukuussa 2010 julkaiseman
tutkimuksen mukaan maailmanlaajuisten
maalimarkkinoiden yhteenlaskettu arvo oli
noin 87 miljardia dollaria vuonna 2009. Kaup
pa- ja rakennusmaalit vastasivat 51 prosenttia
koko markkinan volyymista ja 44 prosenttia
markkinan arvosta. Euroopan maalimyynnin
arvon arvioidaan olleen noin 27 miljardia dol
laria vuonna 2009. Euroopan osuus maailman
maalimyynnin volyymistä oli 24 prosenttia ja
arvosta 30 prosenttia. Kauppa- ja rakennus
maalien kysynnän arvioidaan kasvavan lähi
vuosina.
Tuotteen loppukäyttöön perustuvan seg
mentoinnin lisäksi maalimarkkinat voidaan
jakaa myös tuotteen hinnan ja laadun mu
kaan. Maalit jaetaan yleensä kolmeen laatu- ja
hintaluokkaan, jotka ovat premium, medium
ja economy. Kunkin luokan koko vaihtelee
maittain ja markkina-alueittain elintason, pai
kallisten maalaustapojen, käytettyjen raken
nustyylien ja saatavilla olevien materiaalien,
sisustustrendien sekä rakentamisen, remon
toinnin ja teollisuuden yleisen aktiivisuuden
mukaan. Merkittävä osa Tikkurilan tuotteista on
premium- ja medium-tuotteita.

Maailman maalimarkkinan arvon jakautuminen
Kauppa- ja rakennusmaalit 44 % Teollisuusmaalit 56 %, sisältäen:
10 %
6%
8%

44 %

9%
7%
3%3% 4 %

6%

Metalliteollisuusmaalit 10 %
Puuteollisuusmaalit 6 %
Kuljetusvälineet 8 %
Teollisuuden kunnossapito
ja korroosionestomaalit 9 %
Autojen korjausmaalaus 7 %
Jauhemaalit 6 %
Laivamaalit 4 %
Coil-pinnoitteet 3 %
Pakkausmateriaalit 3 %

Maailman maalimyynti on noin 87 miljardia dollaria. Tikkurila toimii Pohjoismaissa ja
Itä-Euroopassa kauppa- ja rakennusmaaleissa sekä valikoiduissa teollisuusmaalisegmenteissä.

Maalinkysyntään vaikuttavia
tekijöitä
Merkittävimpiä maalien ja pinnoitteiden kysyn
tään vaikuttavia tekijöitä ovat:
• yleinen taloudellinen kehitys
• rakennus- ja peruskorjausmark
kinoiden vilkkaus
• työllisyystilanne ja kuluttajien
luottamus
Seuraavassa on kuvattu tarkemmin toimialaan
vaikuttavia tekijöitä ja markkinatrendejä, joilla
on vaikutusta myös Tikkurilan toimintaan.
Maalin kasvava kulutus asukasta kohden
Maalien kulutus on yhteydessä elintasoon.
Maalimarkkinoiden rakenne ja maalin kulutus
tavat vaihtelevat maantieteellisten alueiden
mukaan. Länsi-Euroopan maalimarkkinat ovat
vakiintuneet yli kymmenen litran kulutukseen
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asukasta kohden useimmissa maissa. Näille
markkinoille on ominaista se, että myyntimää
rät kasvavat maltillisesti ja melko vakiintuneet
markkinaosuudet jakaantuvat tiettyjen toimi
joiden kesken. Keskisessä Itä-Euroopassa sekä
IVY-maissa kauppa- ja rakennusmaalien nykyi
nen kulutus asukasta kohden on huomattavas
ti alempi kuin Länsi-Euroopassa.
Yleinen talouden kehitys
Viime vuosien maailmanlaajuinen taantuma
koetteli eniten muun muassa läntistä Euroop
paa, jonka kuitenkin odotetaan toipuvan lähi
vuosien aikana. Venäjän osalta öljyn hinta
vaikuttaa olennaisesti yleiseen taloudelliseen
kehitykseen ja ostovoimaan.
Vuonna 2010 Tikkurilan toiminta-alueen ta
loudet elpyivät asteittain maailmanlaajuisesta
talouskriisistä. Työllisyystilanne parani ja kulut
tajien luottamus koheni lähes kaikilla markki
noilla. Talouden myönteinen kehitys vaikutti
suotuisasti myös Tikkurilan liiketoimintaan.
Rakentaminen ja remontointi
Uudisrakentaminen ja remontointi sekä eri
laiset rakenteet ovat tärkeitä käyttökohteita
maaleille. Uudisrakentamisen hiljaisina jaksoi
na remontointi- ja huoltotoiminta ovat usein
vilkastuneet. Viime vuosien taantuma vähensi
selvästi uudisrakentamista etenkin Euroopas
sa ja Yhdysvalloissa. Uudisrakentamisen osuus
on noin 20−25 prosenttia kauppa- ja rakennus
maalien kokonaiskysynnästä. Myös Tikkurilalle
korjausrakentamisella on huomattavasti suu
rempi merkitys kuin uudisrakentamisella. Jat
kossa rakentamisen odotetaan kasvavan eniten
kehittyvillä markkinoilla, kuten Venäjällä ja sen
lähialueilla.
Asuinrakentaminen piristyi selvästi vuoden
2010 aikana etenkin Suomessa ja Ruotsissa, ja
lisäksi joillakin Venäjän alueilla oli merkkejä vo
lyymien kasvusta. Uudisrakentamisen piristy
minen vaikuttaa yleensä noin vuoden viiveellä
maalien kysyntään, ja ensimmäiset myönteiset
merkit näkyivät Tikkurilan myynnissä loppu
vuoden aikana.

Premium- ja medium-tuotteiden
kasvava kysyntä
Länsi-Euroopassa tuotetut ja myydyt maalit
ovat lähes yksinomaan medium- ja premiumtuotteita. Economy-tuotteet ovat perinteisesti ol
leet suosittuja Venäjällä, muissa IVY-maissa sekä
Keskisessä Itä-Euroopassa. Maalien laatuun liit
tyvät mieltymykset siirtyvät kohti medium- ja
premium-tuotteita pidemmällä aikavälillä elin
tason noustessa kehittyvissä talouksissa.
Etenkin SBU Eastin alueella vuonna 2010 ku
luttajakysynnän painopiste siirtyi kohti korke
amman laatuluokan tuotteita.
Kasvava kiinnostus kodin sisustamiseen
Kuluttajien kiinnostus kodin sisustamiseen on
kasvanut. Etenkin Pohjoismaissa kodintuote- ja
kodinsisustusmarkkinat ovat kasvaneet viime
vuosina, vaikka taantuma näkyi myös sisustus
markkinoilla. Myös laadun merkitys korostuu
sisustusmateriaaleissa ja -tuotteissa. Tikkurilan
voimakas panostus kodin ja ympäristön kaunis
tamiseen näkyy muun muassa aktiivisessa osal
listumisessa alan messuihin ja tapahtumiin.
Lisääntyvä sääntely
Maalin valmistukseen, tuoteturvallisuuteen
sekä maalien käsittelyyn ja markkinointiin liit
tyvä sääntely lisääntyy uusien turvallisuus- ja
ympäristösäännösten käyttöönoton myötä.
Yksi merkittävä EU-alueen lainmuutos on niin
sanottu REACH-asetus (EU:n asetus kemikaalien
rekisteröinnistä, arvioinnista lupamenettelyistä
ja rajoituksista), joka velvoittaa kemikaalien val
mistajat ja maahantuojat arvioimaan tuotteen
käyttöön liittyvät riskit ja ohjeistamaan loppu
käyttäjiä niiden turvallisessa käytössä. Maalit
itsessään eivät ole asetuksessa mainittuja tuot
teita, mutta maalinvalmistajat joutuvat käytän
nössä varmistamaan käyttämiensä raakaaineiden REACH-kelpoisuuden. REACH-asetus
saattaa pienentää maalinvalmistajien lukumää
rää Euroopassa ja vähentää maalin ja raaka-ai
neiden tuontia EU:hun.
REACH-asetuksen osalta vuosi 2010 oli raa
ka-ainetoimittajien kannalta erittäin merkittä
vä, koska ensimmäisen vaiheen rekisteröintien
piti tapahtua joulukuun alkuun mennessä. Joi
takin yksittäisiä ilmoituksia lukuun ottamatta
raaka-ainetoimittajat ovat rekisteröineet tässä
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vaiheessa aineensa niihin käyttötarkoituksiin,
joihin Tikkurilan tuotteet on kehitetty.
Muut merkittävät maaleihin liittyvät lain
säädäntöhankkeet liittyvät muun muassa maa
leista ilmaan haihtuvien liuotepitoisuuksien
määriin.
Kuluttajien ympäristötietoisuus
Maalien koostumusta ja turvallisuutta koske
van sääntelyn lisäksi myös loppukäyttäjien ym
päristötietoisuus on lisääntynyt niin tuotteiden
kuin niiden pakkausten suhteen. Vesiohenteis
ten maalien osuus on noin 80 prosenttia maail
man kauppa- ja rakennusmaalien volyymista, ja
osuuden arvioidaan kasvavan jatkossa etenkin
kehittyvissä maissa, joskin todennäköisesti mal
tillisella vauhdilla. Lue lisää Tikkurilan ympäris
tövastuuasioista sivuilta 34–35.
Alan yhdentymiskehitys
Yleinen trendi Tikkurilan arvoketjussa on isom
pien toimijoiden kasvu. Raaka-ainetoimittajat
yhdistyvät ja maaliteollisuudessa tapahtuu ra
kennejärjestelyjä. Vähittäiskaupassa niin sanot
tujen Big Box -toimijoiden eli suurten ja pitkälti
itsepalveluun perustuvien rakennustarvike
myymälöiden osuus maalien myynnistä kasvaa.
Raaka-ainemarkkinat
Vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen ta
louskriisi johti tiettyjen raaka-ainetoimittaji
en tuotantokapasiteetin leikkauksiin. Lisäksi
kemianteollisuudessa on viime vuosien aikana
tehty useita merkittäviä yrityskauppoja, jotka
ovat selvästi vähentäneet maalialan raaka-ai
netoimittajien määrää. Talouden elpyminen
vuonna 2010 johti kysynnän ja tarjonnan epäta
sapainoon, minkä johdosta joidenkin tärkeim
pien maalintuotannossa käytettävien raaka-ai
neiden hinnat nousivat ja saatavuus vaikeutui
etenkin vuoden loppupuolella. Korkeammat
raaka-ainekustannukset heikensivät Tikkurilan
jälkimmäisen vuosipuoliskon suhteellista kan
nattavuutta. Tikkurila pyrkii siirtämään valta
osan kustannuspaineista eteenpäin arvoket
jussa.
Kaiken kaikkiaan maalien keskimääräiset ku
luttajahinnat ovat nousseet viimeisen viiden
vuoden aikana, mutta korotukset eivät ole kat
taneet viimeisten kuukausien voimakkaasti ko

honneita raaka-ainekustannuksia. Raaka-ainei
den ja pakkausmateriaalien hinnat ovat pitkälti
riippuvaisia öljyn, energian ja metallien hinta
kehityksestä, jonka uskotaan olevan nousujoh
teinen lähivuosien aikana. Tikkurila uskoo myös
raaka-aineiden, muun muassa titaanidioksidin,
saatavuuteen liittyvien haasteiden jatkuvan
vuonna 2011. Lue lisää maalin kulutuksesta eri
markkinoillamme sivulta 18.
Kilpailu
Tikkurilan kauppa- ja rakennusmaalit ovat tällä
hetkellä markkinajohtajia Suomessa, Ruotsissa,
Venäjällä ja Baltiassa. Puolassa Tikkurila on yksi
suurimmista kauppa- ja rakennusmaalien toi
mittajista. Kilpailutilanne kauppa- ja rakennus
maalimarkkinoilla on viime vuosina ollut varsin
vakaa, ja markkinaosuuksissa on tapahtunut
vain vähäisiä muutoksia. Merkittäviä muutoksia
markkinaosuuksissa on tapahtunut lähinnä yri
tyskauppojen yhteydessä. Teollisuusmaalimark
kinoilla Tikkurila toimittaa useille markkina-alu
eille erilaisia tuotteita ja ratkaisuja, ja kilpailu on
pirstoutunut alueittain ja asiakassegmenteit
täin. Lisätietoa kilpailijoista sivulta 19.
Tekstin lähteenä on käytetty muun muassa IPPIC:in (The
International Paint and Printing Ink Council) maalimarkkinaraporttia (joulukuu 2010).
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Erilaisia jakelukanavia
Tikkurilan kauppa- ja rakennusmaaliasiakkaat ovat pääasiassa rakennustarvikeliikkeitä, maalikauppaketjuja ja itsenäisiä
maalien jälleenmyyjiä, jotka puolestaan
myyvät Tikkurilan tuotteita kuluttajille yli
10 000 myyntipisteessä noin 40 maassa.
Kauppa- ja rakennusmaaleja myydään
myös vähäisessä määrin suoraan maalausurakoitsijoille.
Skandinaviassa Tikkurilalla on muista
markkina-alueista poiketen myös omia
myymälöitä. Ruotsissa kauppa- ja
rakennusmaaleja myydään rakennustarvikeliikkeille ja maalausurakoitsijoille.
Maaleja myydään myös Happy Homes - ja
Colorama-maalikauppaketjuille, jotka
markkinoivat tuotteita edelleen kuluttajille
ja ammattilaisille. Tikkurila omistaa 45 prosenttia Happy Homes -ketjua ohjaavasta
yhtiöstä. Lisäksi Tikkurila omistaa Alvikissa,
Ruotsissa sijaitsevan Måleributikenin, joka
toimii Alcro-brändin lippulaivamyymälänä.
Suomessa rakennustarvikeliikkeet
ovat osin korvanneet pienet itsenäiset
maalikaupat. Vastaavanlaista kehitystä on
nähtävissä myös muilla markkinoilla, joilla
Tikkurila toimii. Isot ja osin myös itsepalveluun perustuvat ketjut yleistyvät etenkin
Keskisessä Itä-Euroopassa ja Venäjällä,
missä jakelutiet ovat osin vielä moniportaisempia kuin muualla Euroopassa.
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Toimitusketju optimoi
Toimitusketjun tehtävänä on valmistaa ja toimittaa
tuotekehityksen määrittelemistä raaka-aineista tuotteita
asiakkaille tehokkaasti, turvallisesti ja laadukkaasti.

Vuosi lyhyesti
Volyymit nousivat
kysynnän elpyessä.
Raaka-aineiden
saatavuuteen liittyi
haasteita, ja niiden hinnat
nousivat.
Raaka-ainetilanteeseen
reagoitiin etukäteen, ja
siinä onnistuttiin hyvin.
Toimitusvarmuus ja
-nopeus asiakkaille olivat
hyvällä tasolla.
Nettokäyttöpääoman
hallinta tehostui.

T

ikkurilan toimitusketjun
tärkein tehtävä on pitää
asiakkaat tyytyväisinä kor
kealaatuisilla tuotteilla sekä
oikeamääräisillä ja oikeaaikaisilla toimituksilla. Toi
mitusketju vastaa kysyn
nän suunnittelusta, raakaaineiden ja pakkausmateriaalin hankkimisesta,
valmistuksesta ja logistiikasta. Lisäksi toimitus
ketju osallistuu aktiivisesti myös muiden Tik
kurilan toiminnassa tarvittavien tuotteiden ja
palveluiden hankintaan. Tikkurilalla on 11 tuotan
tolaitosta seitsemässä maassa. Lisäksi Tikkurilalla
on yhdeksän logistiikkakeskusta ja 14 jakeluva
rastoa 18 maassa. Tikkurilan henkilöstöstä noin
puolet työskentelee toimitusketjun eri osissa.
Tikkurilan tärkeimpiä raaka-aineita ovat pig
mentit, sideaineet, liuotteet ja lisäaineet. Raakaaineet hankitaan keskitetysti yhteensä yli 250
paikalliselta ja kansainväliseltä toimittajalta. Tik
kurila pyrkii siihen, että sen käytettävissä on vä
hintään kaksi toimittajaa kunkin raaka-aineen
ostamiseen.
Tikkurila valmistaa lähes kaikki myymänsä
maalit itse. Kiinassa yhtiöllä on vähäistä sopi
musvalmistusta.
Tikkurila toimittaa tuotteensa asiakkaille
maantie- tai rautatiekuljetuksin.

Haastavien olosuhteiden vuosi
Maalien kysyntä elpyi vuoden 2010 alkupuo
lella. Raaka-aineiden saatavuuteen liittyvistä
haasteista näkyi merkkejä heti alkuvuodesta,
minkä seurauksena Tikkurila nosti varastojensa
tasoa. Lisäksi Suomen kuljetusalan lakot loivat
paineita sekä raaka-aineiden että lopputuottei
den kuljetuksille keväällä. Ennakoivista toimista
johtuen Tikkurila onnistui kuitenkin hyvin kesä
sesonkikauden toimituksissa.

Raaka-aineet epävarmuustekijänä
Merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät
vuonna 2011 edelleen raaka-aineiden ja erityi
sesti pääraaka-aineen, titaanidioksidin, saata
vuuteen ja hintakehitykseen. Titaanidioksidin
kysynnän ennakoidaan olleen vuonna 2010
vuoden 2007 tasolla, eivätkä raaka-ainetoimit
tajat pystyneet vastaamaan siihen kaikilta osin
merkittävistä kapasiteetin leikkauksista johtuen.
Toimitusketju keskittyy jatkossakin paranta
maan asiakaspalveluaan varmistamalla raakaaineiden saatavuuden sekä optimaaliset toi
mitukset Tikkurilan asiakkaille, mikä edellyttää
toimivaa yhteistyötä sekä asiakkaiden että raa
ka-ainetoimittajien kanssa. Raaka-ainemarkki
noiden turbulenssista huolimatta nettokäyttö
pääoman hallinta ja kustannustehokkuuden
lisääminen ovat myös keskeisen huomion koh
teina. Lue lisää raaka-aineiden vaikutuksesta
Tikkurilan toimintaan sivulta 12.
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Uusia ratkaisuja
Tutkimus ja tuotekehitys tukee Tikkurilan liiketoimintaa
luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tutkimalla ja
ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia raaka-aineita.

Vuosi lyhyesti
Tikkurilan eko- ja antiallergia-merkittyjen
tuotteiden määrä kasvoi.
Raaka-aineiden
tutkimukseen allokoitiin
lisää resursseja.
Markkinat ottivat uudet
tuotelanseeraukset hyvin
vastaan.
Uuden Avatintsävytysjärjestelmän
käyttöönotto saatiin
päätökseen Suomessa ja
Puolassa.
Tikkurilan T&K-toiminnot
järjesteltiin uudestaan
asiakaspalvelun
parantamiseksi.

T

ikkurilan tutkimus ja
tuotekehitys (T&K) luo yh
tiölle uusia, selkeän kas
vupotentiaalin omaavia
tuotteita ja konsepteja
yhteistyössä myynnin ja
markkinoinnin kanssa
sekä uudistaa olemas
sa olevaa tuotekantaa. T&K ottaa huomioon
muun muassa maalien kestävyysvaatimukset,
soveltuvuuden tuotantoon, olemassa olevan
tuotekannan, maalaustavat, maalauksen ko
konaiskustannukset sekä huoltomaalauksen
helppouden ja tarpeen. Jatkuva kehittäminen
ja olemassa olevan tuote- ja raakamateriaali
kannan päivittäminen on tärkeää, jotta Tikku
rila säilyy kilpailukykyisenä, pystyy vastaamaan
asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja noudatta
maan tiukentuvia ympäristövaatimuksia.
Tikkurilan T&K-toiminto järjesteltiin uudel
leen vuonna 2010, millä pyritään paitsi T&Ktoimintojen sisäisen yhteistyön kehittämiseen
ja asiakkaiden entistä parempaan palvelemi
seen, myös tukemaan Tikkurilan strategisten
tavoitteiden saavuttamista. Tikkurilan kaikilla
tärkeimmillä markkinoilla sijaitsevissa T&Kyksiköissä työskentelee yli 170 asiantuntijaa.

Ekologisia ratkaisuja
Asiakkaiden ympäristötietoisuus on kasvussa,
minkä seurauksena ympäristöystävällisten ja
ekologisten materiaalien ja ratkaisujen kysyntä
lisääntyy. Tikkurilan tuotteiden ympäristövai
kutusta pyritään jatkuvasti pienentämään ja
maalien elinikää pidentämään. Tikkurila osal
listuu muun muassa FINLCA-projektiin (Life
Cycle Assessment Framework and Tools for Fin
nish Companies), joka on Suomen Ympäristö
keskuksen (SYKE) koordinoima hanke. Projektin
tarkoituksena on kehittää elinkaarimetodiikkoja

ja edistää suomalaisten yritysten globaalia ym
päristökilpailukykyä. Elinkaariarviointia ja siihen
liittyviä metodeja, kuten hiili- ja vesijalanjälkiä,
käytetään yleisesti tuotteiden ja palvelujen ym
päristövaikutusten arvioinneissa.

Raaka-aineisiin keskittyminen
Tiettyihin raaka-aineisiin liittyvät kustannuspai
neet muodostavat haasteen koko toimialalle.
Koska raaka-aineiden osuus maalilitran valmis
tuskustannuksista on varsin merkittävä, on niil
lä suuri vaikutus myös T&K:n toimintaan. T&K:n
tärkeimpiin tehtäviin kuuluu muun muassa
vaihtoehtoisten raaka-aineiden kartoittaminen
laatua vaarantamatta. Tikkurila tekee yhteistyö
tä paitsi sidos- ja muiden raaka-aineiden toi
mittajien, myös yliopistojen ja tutkimuslaitos
ten kanssa. Lisäksi T&K:n tavoitteena on lisätä
vesiohenteisten maalien osuutta entisestään
Tikkurilan tuotevalikoimassa sekä kehittää laa
dukkaita ja käyttäjäystävällisiä maaleja ja sävy
tysjärjestelmiä.

15

16
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Tänään olen

iloinen

Liiketoimintakatsaus
Keltainen luo iloisen ja
energisen tunnelman.
Sisustuksessa se
toimii parhaiten
tehostevärinä.

Tikkurilan liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintayksiköissä.
Vuoden aikana toteutettiin monia inspiroivia kampanjoita.
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Liiketoiminta lyhyesti
Osuus konsernin liikevaihdosta

Toiminta-alue

Markkina-asema

Maalimarkkina

• Toiminta-alue: Venäjä
ja muut IVY-maat,
Ukraina
• Alueen suurin
markkina: Venäjä
• Tuotantopaikat:
Pietari ja Stary Oskol,
Venäjä; Kiova, Ukraina

• Johtava kauppa- ja
rakennusmaaleissa
Venäjällä noin 18 %
markkinaosuudella

• Venäjän maalimarkkinan koko noin
1,5 miljardia euroa
• Maalin kulutus asukasta kohden maasta riippuen
noin 4–7 litraa
• Venäjän kauppa- ja rakennusmaalimarkkinan
litramääräinen kasvu vuosittain keskimäärin yli
10 % vuosina 2004−2008. Markkina supistui
taantuman myötä vuonna 2009
• Tikkurilan arvion mukaan Venäjän
maalimarkkinan volyymi kasvoi alle
10 % vuonna 2010

• Toiminta-alue: Ruotsi,
Norja, Tanska
• Alueen suurin
markkina: Ruotsi
• Tuotantopaikat:
Nykvarn, Ruotsi

• Johtava kauppa- ja
rakennusmaaleissa
Ruotsissa noin 40 %
markkinaosuudella

• Markkinan koko noin 800 miljoonaa euroa
• Maalin kulutus asukasta kohden noin
13 litraa
• Ruotsin maalimarkkinan kruunumääräinen
kasvu keskimäärin noin 4 % vuosina
2004−2008. Markkina supistui taantuman
myötä vuonna 2009
• Tikkurilan arvion mukaan Ruotsin
maalimarkkina kasvoi noin 1,5 %
vuonna 2010

• Toiminta-alue: Suomi
• Tuotantopaikat:
Vantaa, Suomi

• Johtava kauppa- ja
rakennusmaaleissa yli
50 % markkinaosuudella

• Markkinan koko noin 240 miljoonaa euroa
• Maalin kulutus asukasta kohden noin
12 litraa
• Maalimarkkinan euromääräinen kasvu
keskimäärin noin 6 % vuosina 2004−2008.
Markkina supistui taantuman myötä
vuonna 2009
• Alustavien arvioiden mukaan Suomen
maalimarkkinat lähtivät maltilliseen kasvuun
vuoden 2010 lopussa. Merkittävintä kasvu oli
ammattilaisten käyttämissä rakennusmaaleissa ja
teollisuusmaaleissa

• Toiminta-alue: Baltian
maat, Puola, Tsekki,
Slovakia, Kiina, Saksa,
Unkari ja Romania
sekä vienti noin 20
maahan
• Alueen suurin
markkina: Puola
• Tuotantopaikat:
Dębica, Puola; Tallinna,
Viro; Ansbach, Saksa

• Neljänneksi
suurin kauppa- ja
rakennusmaaleissa
Puolassa noin 14 %
markkinaosuudella
• Johtava kauppa- ja
rakennusmaaleissa
Baltian maissa yhtiön
arvion mukaan noin
20 % markkinaosuudella

• Markkinan koko noin 3 miljardia euroa
• Maalin kulutus asukasta kohden Puolassa
noin 11 litraa, Baltian maissa noin 7–11 litraa ja
Kiinassa noin 1,3 litraa*
• Vuosittainen kasvu maasta riippuen
3−10 %, Kiinassa yli 10 %
• Tikkurilan arvion mukaan Puolan maalimarkkina
pieneni hieman kuluttajien osalta ja pysyi
suhteellisen vakaana tai kasvoi hieman
ammattilaisten ja teollisuuden osalta vuonna
2010

SBU East
33 %

SBU Scandinavia

31 %

SBU Finland

18 %

SBU CEE

18 %

*Kauppa- ja rakennusmaalien osalta
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Kysynnän rakenne

Kysyntään vaikuttavia tekijöitä

Brändit

Jakelukanavat

Kilpailijoita

• Economy-hinta- ja
laatuluokan tuotteet
• Premium-tuotteiden
odotetaan kasvavan
nopeimmin elintason
noustessa ja laadun
merkityksen kasvaessa

• BKT:n kasvu
• Elintason nousu ja
keskiluokkaistuminen
• Premium- ja medium-tuotteiden
kasvava kysyntä
• Uudis- ja korjausrakentamisen sekä
asuntokauppa-aktiviteetin taso
• Teollisen tuotannon taso

• Tikkurila, Teks, Finncolor,
Kolorit, Gamma

• Kauppa- ja rakennusmaalit:
rakennustarvikeliikkeet,
itsenäiset maalikauppiaat,
tukkukauppiaat
• Teollisuusmaalit:
suoramyynti, Temaspeed

AkzoNobel, Lakra-Sintez,
Empils, ABC-Farben,
Meffert, Caparol,
Sniezka, useita paikallisia
kilpailijoita

• Premium- ja mediumhinta- ja laatuluokkien
tuotteet

• BKT:n kasvu
• Uudis- ja korjausrakentamisen sekä
asuntokauppa-aktiviteetin taso
• Lisääntyvä ympäristötietoisuus
• Kiinnostus kodin sisustamiseen ja
kunnostamiseen
• Ostopalvelujen ja ammattilaisten
hyödyntäminen
• Teollisen tuotannon taso

• Alcro, Beckers, Tikkurila

• Kauppa- ja rakennusmaalit:
rakennustarvikeliikkeet,
lisäksi Ruotsissa omat
ammattilaismyymälät,
Happy Homes -ketju ja
Colorama-kauppaketju
• Teollisuusmaalit:
suoramyynti, Temaspeed

AkzoNobel, Flügger,
Jotun, Becker-Acroma,
Teknos, useita paikallisia
kilpailijoita

• Premium- ja mediumhinta- ja laatuluokkien
tuotteet

• BKT:n kasvu
• Uudis- ja korjausrakentamisen sekä
asuntokauppa-aktiviteetin taso
• Kiinnostus kodin sisustamiseen ja
kunnostamiseen
• Lisääntyvä ympäristötietoisuus
• Ostopalvelujen ja ammattilaisten
hyödyntäminen
• Teollisen tuotannon taso

• Tikkurila

• Kauppa- ja rakennusmaalit:
rakennustarvikeliikkeet,
itsenäiset maalikauppiaat
• Teollisuusmaalit:
suoramyynti, Temaspeed

AkzoNobel, Teknos,
NorMaali, BeckerAcroma, useita paikallisia
kilpailijoita

• Medium- ja economyhinta- ja laatuluokkien
tuotteet
• Premium-tuotteiden
odotetaan kasvavan
nopeimmin elintason
noustessa ja laadun
merkityksen kasvaessa

• BKT:n kasvu
• Elintason nousu ja
keskiluokkaistuminen
• Premium- ja medium-tuotteiden
kasvava kysyntä
• Uudis- ja korjausrakentamisen sekä
asuntokauppa-aktiviteetin taso
• Teollisen tuotannon taso
• Ekologisten arvojen merkityksen kasvu

• Tikkurila, Jedynka,
Vivacolor, Polifarb
Debica, Finkolora, Pigrol

• Kauppa- ja rakennusmaalit:
rakennustarvikeliikkeet,
itsenäiset maalikauppiaat
• Teollisuusmaalit:
suoramyynti, Temaspeed

AkzoNobel, PPG, Caparol,
Meffert, Teknos, Jotun,
Hempel, useita paikallisia
ja alueellisia kilpailijoita
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Takaisin kasvuun
Tikkurila on hyvissä asemissa hyödyntämään idän ja Keski-Aasian
kasvumahdollisuuden pitkän Venäjän-historiansa, johtavan
markkina-asemansa ja tunnettujen brändiensä ansiosta.

Vuosi lyhyesti
Alueen taloudet toipuivat
ja kuluttajien luottamus
elpyi.
Eastin liikevaihto nousi ja
kannattavuus parani.
Pietarissa otettiin uudet
vesiohenteisten maalien
linjat käyttöön.
Uusi Avatint-sävytysjärjestelmä esiteltiin Venäjällä
vuoden lopussa.
Teolliseen käyttöön tarkoitetuista jauhemaaleista
luovuttiin.

M

arkkinoiden 
asteittainen toi
puminen taantu
masta, kuluttajien
vahvistunut luot
tamus, alhaisem
pi korkotaso ja
piristynyt raken
nussektori tukivat Eastin myynnin kehitystä,
vaikkakin bruttokansantuotteen kasvu hidastui
hetkellisesti Venäjällä kolmannella vuosinel
jänneksellä lähinnä poikkeuksellisten heltei
den johdosta. Vuoden 2010 alkupuolen aikana
rupla vahvistui euroon nähden, mutta heikkeni
loppuvuoden aikana, vaikka Venäjän taloudelle
tärkeän raakaöljyn hinta säilyi suhteellisen kor
kealla tasolla.
Kauppa- ja rakennusmaalien kysyntä elpyi
vuoden aikana voimakkaammin kuin teolli
suusmaalien. Eastin liikevaihto parani valuutta
kurssimuutosten ja korkeampien myyntimää
rien johdosta. Erityisen myönteistä myynnin
kehitys oli markkinan reuna-alueilla, kuten
Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Keski-Aasian
maissa. Vuoden 2010 liikevoittoa paransivat
muutokset tuotejakaumassa ja hinnoissa sekä
korkeammat myyntimäärät.

Kasvavat markkinat
East toimii markkinoilla, joiden maalinkulu
tuksen uskotaan kasvavan kohti länsimarkki
noiden kulutuksen tasoa. Markkina-alueelle
tunnusomaisia maalinkulutukseen liittyviä
trendejä ovat kysynnän siirtyminen laaduk
kaampiin tuotteisiin, värien lisääntyvä käyttö
sekä ympäristö- ja käyttäjäystävällisempien
vesiohenteisten maalien kasvava suosio.
Eastin tavoitteena on kasvaa kannattavasti,
mikä edellyttää paitsi lisäinvestointeja asiakas
palveluun ja markkinointiin, myös toiminnan

jatkuvaa tehostamista. Strategian tukemiseksi
Tikkurila organisoi vuoden aikana toimintaan
sa uudelleen Venäjällä ja purki toiminnan pääl
lekkäisyyksiä. Toisaalta Tikkurila vahvisti johdon
läsnäoloa alueen eri maiden yksiköissä, mikä
lisää paikallisten markkinoiden ja asiakkaiden
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2010
194,5
22,7
11,6 %
24,1

2009
167,1
17,7
10,6 %
17,7
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Suurten volyymien
brändi

tarpeiden tuntemusta. Tikkurila pitää paikallis
ta läsnäoloa ja paikallisten olosuhteiden tunte
musta selkeänä vahvuutenaan.
Vuoden merkittäviin tapahtumiin kuului
tuotannon uudelleenjärjestelyt Tikkurilan kah
della Pietarin tehtaalla. Vesiohenteisten maa
lien tuotanto keskitettiin Obuhovoon, jonka
uudet linjat otettiin käyttöön alkuvuodesta.
Obuhovon uusi vesiohenteisten maalien tuo
tantolinja on Venäjän nykyaikaisin.
Tikkurila esitteli loppuvuodesta Venäjällä
uuden Avatint-sävytysjärjestelmän. Uuden jär
jestelmän käyttöönotto on merkittävä projekti,
sillä eri puolilla Venäjää on käytössä noin 1 000
Tikkurilan sävytysjärjestelmäyksikköä.
Tikkurila luopui teollisesta jauhemaaliliike
toiminnasta myymällä venäläisen tytäryhtiönsä,
OOO Tikkurila Powder Coatingsin, joulukuussa
2010. Kauppa saatiin päätökseen tammikuus
sa 2011.

Myönteiset markkinanäkymät
Tikkurila on markkinajohtaja Venäjällä
kauppa- ja rakennusmaaleissa, ja yhtiön
tuotteita myydään yli 5 000 vähittäiskau
passa. TNS:n vuonna 2010 julkaiseman tutki
muksen mukaan Tikkurila on Venäjän tun
netuin maalibrändi.
Asiakkaiden tarpeiden ja niiden kehi
tyksen suunnan ymmärtäminen ja enna
koiminen ovat olennaisia menestymisen
kannalta. Kaiken kaikkiaan Venäjän ja sen lä
hialueiden talouksien elpymisen odotetaan
jatkuvan, joskin kasvuvauhti riippuu muun
muassa raaka-aineiden hintakehityksestä.

Tikkurilan strategisiin brändeihin kuuluva
TEKS lupaa vastinetta kuluttajien rahoille. TEKS-brändin tavoitteena on tehdä
ympäröivästä maailmasta mukavampi ja
kauniimpi. Venäjän johtaviin brändeihin
kuuluvan TEKSin tuotteissa on hintalaatusuhde kohdallaan.
Tikkurilan brändit täydentyivät TEKSillä
vuonna 2006, kun Tikkurila osti venäläisen
kauppa- ja rakennusmaaliyhtiön OOO
Kraski Teksin. Tikkurila on vienyt maaleja
Venäjälle ja entiseen Neuvostoliittoon
1970-luvulta lähtien ja avasi ensimmäisen
länsimaisen maalitehtaan Pietariin vuonna
1995. Tikkurila on tunnettu etenkin Venäjän
länsiosissa.
TEKSiä myydään yli 5 000 vähittäiskaupassa Venäjällä, minkä lisäksi TEKSiä
myydään Ukrainassa, Valko-Venäjällä,
Georgiassa, Keski-Aasiassa, Liettuassa ja
Latviassa.
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Hyvä vuosi
Tikkurila haluaa inspiroida kodin sisustamisesta ja
kunnostamisesta kiinnostuneita skandinaaveja, jotka ovat
myös erittäin ympäristötietoisia.

Vuosi lyhyesti
Ruotsin talouden toipuminen ylitti odotukset.
Scandinavian kannattavuus parani selvästi.
Tikkurilan Skandinaviassa
myydyistä kauppa- ja
rakennusmaaleista 98 prosenttia oli vesiohenteisia.
Tikkurila arvioi vahvistaneensa markkina-asemaansa alueella.

T

ikkurilan Skandinavian alu
een suurimman markkinan
Ruotsin bruttokansantuot
teen arvioidaan kasvaneen
noin viidellä prosentilla
vuonna 2010. BKT:n kasvun
vahva toipuminen vuoden
2010 ensimmäisellä puolis
kolla johti heikon työllisyystilanteen paranemi
seen vuoden loppua kohden. Työmarkkinoiden
käänne ja asuntojen hintojen nousu tukivat ku
luttajien optimismia. Lisäksi Pohjoismaiden ra
kennusmarkkinat lähtivät kasvuun.
SBU Scandinavian liikevaihto nousi selvästi
edellisvuodesta. Liikevaihtoa kasvattivat sekä
valuuttakurssimuutokset että korkeammat
myyntimäärät. Merkittävästi parantuneen liike
voiton taustalla olivat viime vuotta alhaisem
pi muuttuvien kustannusten taso, korkeam
mat myyntimäärät sekä Ruotsin Nykvarnissa
sijaitsevan tuotantolaitoksen entistä parempi
tehokkuus.

Edelläkävijä ympäristöasioissa
Kuluttajien ympäristötietoisuus on lisääntynyt
viimeisten vuosien aikana erityisesti Pohjois
maissa. Skandinaviassa Tikkurila on jo pitkään
ollut edelläkävijä ympäristöasioissa. Kattavan
tutkimuksen ja systemaattisen työn tuloksena
98 prosenttia Tikkurilan Skandinaviassa myy
mistä kauppa- ja rakennusmaaleista oli vesi
ohenteisia vuonna 2010.
Tikkurilalla on myös eniten ekomerkittyjä
kauppa- ja rakennusmaaleja Skandinaviassa.
Tikkurilan ympäristömerkkeihin kuuluu muun
muassa Joutsenmerkki, joka on Pohjoismai
den virallinen ympäristömerkki ja joka asettaa
tiukat vaatimukset tuotteiden koko elinkaa
ren suhteen, aina raaka-aineista tuotantoon ja
käyttöön sekä jätehuoltoon saakka.

Tavoitteena inspiroida
Skandinaavit ovat perinteisesti olleet kiinnos
tuneita kodin sisustamisesta. Tikkurilalla on
Skandinaviassa vahvat premium-luokan maa
librändit Alcro ja Beckers, joiden tavoitteena on
inspiroida kodin sisustamiseen. Vuoden 2010
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157,8
16,1
10,2 %
15,7
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Lintujen maailma
inspiraationa
menestyksekkäisiin lanseerauksiin kuuluu kym
menes Alcro Designers -kokoelma, ad. 10, joka
keskittyy eri värien yhdistelmiin ja esittelee
kauden 2010–2012 uutuusvärit.
Lisäksi Alcro- ja Beckers -tuotemerkeille lan
seerattiin vuoden aikana uudet internetpohjai
set väriohjelmat. Ohjelmien avulla kuluttajat ja
ammattilaiset voivat ladata omat kuvansa pal
veluun ja rajata ja värittää niitä haluamallaan
tavalla. Ohjelmat ovat käytössä myös maalikau
poissa. Lue lisää Alcron ja Beckersin tuotteista
ja palveluista osoitteista www.alcro.se ja www.
beckers.se.
Norjassa Tikkurila palkittiin ammattimaisuu
destaan vuonna 2010. Norjan tunnetuin raken
nus- ja remontointituotteiden vähittäisketju
Byggmakker myönsi Tikkurilalle Vuoden
toimittaja -palkinnon marraskuussa.

Huippuluokan bränditunnettuus
Tikkurila on Ruotsin markkinajohtaja kauppa- ja
rakennusmaaleissa. Tikkurila onnistui vahvis
tamaan markkina-asemaansa entisestään kai
kissa asiakassegmenteissä ja eritoten ammat
tilaisten keskuudessa. Skandinaviassa ostetaan
yhä enemmän remontointi- ja muita palveluja
elintason paranemisen myötä. Lisäksi omassa
talossaan tai asunnossaan pidempään asuvien
vanhempien ihmisten osuus lisääntyy. Ammat
tilaisten eli vaikuttajien, rakentajien ja maalarei
den rooli kasvaa jatkuvasti.
Tikkurilan premium-brändien, Alcron ja
Beckersin, tunnettuus on yli 90 prosenttia
Ruotsissa. Tikkurila uskoo, että sen sitoutumi
nen ympäristöystävällisten tuotteiden tarjoa
miseen tuo yhtiölle kilpailuetua. Skandinavian
markkinoiden toipumisen uskotaan jatkuvan
tulevina vuosina.

Tikkurilan tytäryhtiö Alcro-Beckers lanseerasi kymmenennen Alcro Designers -kokoelman, joka keskittyy vuosien 2010–2012
tuleviin väreihin ja niiden yhdistämiseen.
Ad.10-kokoelma sisältää 31 väriä, joihin on
haettu inspiraatiota lintumaailmasta.
Kokoelma suunniteltiin yhteistyössä maailman johtaviin trendiguruihin
kuuluvan Li Edelkoortin kanssa. Häntä on
kutsuttu maailman vaikutusvaltaisimmaksi
trendivaikuttajaksi.
Tavoitteena oli, että ad.10-kokoelma
auttaisi asiakkaita yhdistelemään värejä.
Kokoelman värit on jaettu seitsemään
lintuperheeseen, jotka ovat Baby Birds,
Urban Birds, Rural Birds, Weaver Birds,
Cocktail Birds, Singing Birds ja Black Birds.
Singing Birdsit (kuvassa) ovat pikkulintuja, jotka tuovat energiaa harmaaseen
työpäivään.
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Vahva asema
Tikkurila haluaa tarjota kaikille asiakkailleen kokonaisvaltaisia
ratkaisuja ideasta onnistuneeseen lopputulokseen.

Vuosi lyhyesti
Suomen talous elpyi ja
etenkin asuinrakentaminen piristyi.
Kuuma kesä heikensi
ulkomaalien kysyntää.
Uuden sukupolven
Avatint-sävytysjärjestelmä
otettiin käyttöön kaupoissa.
Tikkurilan värimateriaalit
ja myymäläkalusteet
uusittiin.
Uudet tuotteet ja palvelut
otettiin hyvin vastaan.
Suomalaiset arvostavat
yhä enemmän kotimaisuutta, laatua ja yksilöllisyyttä.

S

uomen talous kasvoi vuo
den aikana ennakoitua
vauhtia. Työttömyys vähe
ni ja kuluttajien luottamus
oli ennätyskorkealla. Myös
rakentaminen vilkastui, ja
etenkin asuntojen raken
nusluvat ja aloitukset kas
voivat selvästi edellisestä vuodesta. Vuoden
alun ulkomaalien ennakkotoimitukset käynnis
tyivät suotuisasti, mutta kesän ennätyksellisen
pitkän hellejakson vuoksi kauppojen lisätilauk
set jäivät normaalia vähäisemmiksi. Finlandin
liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla. Raken
tamisen piristyminen ja metalliteollisuuden ti
lauskannan elpyminen alkoivat vähitellen hei
jastua myös teollisuustuotteiden kysyntään.

Asiakkaan tarpeet
ohjaavat toimintaa
SBU Finland tarkensi vuoden aikana strategi
aansa ja muutti toimintaansa niin, että se pal
velee paremmin kaikkia kolmea asiakasseg
menttiä: kuluttajia, ammattilaisia ja teollisuutta.
Kuten korkean elintason maissa yleensä,
myös Suomessa palvelujen ostaminen ja koko
naisvaltaisten ratkaisujen kysyntä kasvaa. Vasta
uksena tähän Tikkurila haluaa varmistaa asiak
kaidensa onnistumisen tarjoamalla laadukkaita
tuotteita ja pitkälle kehitettyjä palvelukonsepteja.
Vapaa-ajan ja helpomman arjen arvostus
sekä kotitaloustyön verovähennysoikeus ovat
lisänneet ammattiavun hyödyntämistä kodin
remontoinnissa ja sisustamisessa. Kuluttajia
palvelevat Tikkurilan Maalilinja, remontti- ja
maalauspalveluja tarjoava Tekijäpankki sekä
vuonna 2010 avattu Suunnittelijapankki. Am
mattilaisille ja teollisuudelle Tikkurila tarjoaa
runsaasti palveluja ja työkaluja, joita tarvitaan
suunnittelussa ja pintakäsittelyssä.

Onnistuneita lanseerauksia
Internetin merkitys kasvaa koko ajan, ja Tikku
rila kehittää jatkuvasti uusia verkkosovelluk
sia. Suunnittelijan salkku on internetpohjainen
palvelukokonaisuus, joka auttaa arkkitehteja
ja sisustussuunnittelijoita tuotteiden ja värien
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Avainluvut
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2010
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TIKKURILA 2010 | SBU FINLAND

25

Myymäläkonsepti
palkittiin

valinnassa. Suunnittelijapankin ajatuksena on
yhdistää sisustus- ja suunnittelupalveluja tarjo
avat tahot sekä näistä palveluista kiinnostuneet
asiakkaat verkossa.
Vuoden 2010 onnistuneita tuotelanseera
uksia olivat sävytettävä Supi Saunavaha, vesi
ohenteinen peltikattomaali Panssari Akva sekä
rakennusalan ja sahateollisuuden tarpeisiin
kehitetty Tikkurila ProHouse -konsepti. Hy
vää vastaanottoa odotetaan myös keväällä
2011 kauppoihin tulevalle Tunto Kivelle, joka
mahdollistaa aidot kivipinnat sisätiloihin sekä
sisäpuupintojen käsittelyyn tarkoitetulle Zentuoteperheelle. Merkittävä saavutus oli myös
ympäristöä vähemmän kuormittavan Avatintsävytysjärjestelmän käyttöönotto kaikissa Tikkuri
lan sävytysjärjestelmää hyödyntävissä kaupoissa.

Kiinnostus kodin
sisustamiseen jatkuu
Tikkurila on kauppa- ja rakennusmaalien
markkinajohtaja ja johtava teollisuusmaali
en toimittaja Suomessa. Muutokset mark
kinaosuuksissa ovat yleensä melko vähäisiä,
vaikka alalle on tullut uusia toimijoita. Kil
pailun kiristyminen varmistaa alan kehitty
misen. Tikkurilan uskoo talouden elpymisen
ja kasvavan kiinnostuksen kodin kunnosta
miseen ja sisustamiseen jatkuvan. Lue lisää
Tikkurilan tuotteista ja palveluista osoittees
ta www.tikkurila.fi.

Grafia ry palkitsi keväällä 2010 Tikkurilan
Visio-myymäläkonseptin Hopeahuipulla
palvelumuotoilusarjassa. Tuomariston
mukaan kokonaisvaltaisesti ajateltu myymäläkonsepti selkiyttää värien valintaa ja
rohkaisee löytämään asiakkaassa asuvan
pienen sisustajan.
Tikkurila toi Vision markkinoille syksyllä
2009, ja sen tavoitteena on innostaa kuluttajia muuttamaan kotinsa ilmettä sekä
auttamaan värien ja oikeiden tuotteiden
valinnassa. Konseptin mukaisia shop in
shop -ratkaisuja on toimitettu sisustusliikkeisiin ja rautakauppoihin eri puolille
Suomea.
Grafian järjestämä Vuoden Huiput on
Suomen merkittävin markkinointiviestinnän ja muotoilun kilpailu, joka tähtää
suunnittelun tason nostamiseen, luovuuden ja omaperäisyyden voimistamiseen ja
suunnittelijoiden ammattitaidon kehittämiseen.
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Mahdollisuuksien alue
Keskisen Itä-Euroopan markkinoiden odotetaan kasvavan
Länsi-Euroopan markkinoita nopeammin muun muassa
ennakoidusta elintason noususta johtuen.

Vuosi lyhyesti
SBU Central Eastern
Europen toiminta-alueen
markkinat elpyvät eri
tahdissa.
Myynti kehittyi suotuisasti
haastavista olosuhteista
huolimatta.
Tikkurila investoi alueen
toimintojen rakentamiseen ja kehittämiseen.
Tikkurilan markkinaosuus
vahvistui Puolassa.
Keski-Euroopan markkinat
ovat vahvasti kilpaillut.

S

BU Central Eastern Europen
(CEE) toiminta-alueeseen
kuuluvat Keskisen Itä-Euroo
pan lisäksi muun muassa
Baltian maat ja Kiina. Hetero
geenisen toiminta-alueen
taloudet toipuivat taantu
masta eri tahdissa. Tikkurilan
CEE-alueen merkittävin markkina-alue Puola ei
kärsinyt merkittävästi taantumasta, ja sen brutto
kansantuotteen ennustetaan kasvavan noin nel
jän prosentin vauhtia lähivuosina. Kysyntä kehit
tyi suotuisasti myös Virossa, jonka talous kehittyi
naapurimaitaan Latviaa ja Liettuaa paremmin.
Merkittävimmät talouden kasvuluvut kirjattiin
Kiinassa, jossa Tikkurila toimii lähinnä premiumtuotesegmentissä. Kaiken kaikkiaan alueen pie
nimmät maat ja teollisuussektori kärsivät taantu
masta eniten.
CEE:n liikevaihto kasvoi ja liikevoitto laski hie
man edellisvuodesta. Puolassa ja Baltiassa Tikku
rilalla on vahva markkina-asema, mutta CEEalueeseen kuuluu myös paljon käynnistys
vaiheessa olevia maita, millä on luonnollisesti
vaikutusta liiketoimintayksikön kannattavuuteen.

Merkittäviä markkinointiinvestointeja
Tikkurila investoi vuoden aikana markkinoinnin
ja myynnin kehittämiseen. Yhtiö lanseerasi Tse
kin, Slovakian ja Romanian markkinoille uuden
economy-luokan brändin Finkoloran. Puolassa
Tikkurila-brändin ympärille lanseerattiin Be
Special -konsepti, joka tarjoaa erilaisiin efekteihin
perustuvia pintakäsittelyratkaisuja yksilöllisyyttä
hakeville kuluttajille. Lisäksi Puolassa lanseerat
tiin allergialiiton hyväksymiä tuotteita. Baltiassa
Tikkurila esitteli ammattilaisille suunnatun ve
siohenteisen Vivacolor PROF -sarjan, jonka kor
kealaatuiset tuotteet on tarkoitettu sisätilojen

pinnoille. Baltian maissa käytössä oleva Vivacolor
kuuluu Tikkurilan strategisiin brändeihin.
Keskisen Itä-Euroopan alueella korostuu
niin sanottujen Big box -myymälöiden mer
kitys. Suuriin volyymeihin perustuvat Big box
-myymälät ovat pitkälti itsepalvelumyymälöitä,
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5,1 %
5,0
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Tikkurila väritti Kirnun

joissa asioinnin helppous on tärkeää. Tikkurilan
strategia pohjautuu pääsääntöisesti sävytystek
nologian hyödyntämiseen myymälöissä, mutta
yhtiö myös sävyttää maalejaan valmiiksi Puolan
tehtaallaan Big box -myymälöiden kasvavaan
kysyntään vastatakseen.
Tikkurilan Avatint-sävytysjärjestelmän käyt
töönotto aloitettiin Puolasta vuonna 2009.
Järjestelmä otettiin käyttöön muun muassa
Baltiassa vuoden 2010 aikana, ja se otetaan
käyttöön muissakin Central Eastern Europen
alueen maissa vuoden 2011 aikana.

Kiinnostavat mutta
kilpaillut markkinat
Keskisen Itä-Euroopan maiden maalin kulutus
henkilöä kohden on selvästi alhaisempaa kuin
länsimaiden, ja markkinat ovat vahvasti kilpail

lut. Puolassa neljä suurinta toimijaa pitää hal
lussaan peräti 80 prosenttia kauppa- ja
rakennusmaalimarkkinoista. Tikkurila on Puo
lan neljänneksi suurin kauppa- ja rakennus
maalimarkkinan toimija. Vuoden merkittävim
piin saavutuksiin kuuluu markkinaosuuden
vahvistaminen Puolassa, minkä lisäksi yhtiö ar
vioi asemansa vahvistuneen myös Baltiassa.
Keskinen Itä-Eurooppa on Tikkurilalle orgaa
nisen kasvun markkina, jolla uskotaan tarjoutu
van myös hyviä yritysostomahdollisuuksia. Tik
kurila pyrkii jatkossa parantamaan asemaansa
Keskisessä Itä-Euroopassa myös kustannuste
hokkaamman toiminnan avulla. Tikkurila uskoo,
että ekologisuuden merkitys kasvaa itäisen
Euroopankin markkinoilla. Yhtiö pystyy tarjoa
maan asiakkailleen yhä enemmän ympäristön
kannalta kestäviä tuotteita.

Tikkurila toimitti maaleja Suomen Kirnupaviljonkiin Shanghain maailmannäyttelyyn, joka järjestettiin touko–lokakuussa
2010. Tuotteiden valinnassa korostettiin
laatua, kauneutta ja kestävyyttä. Kirnussa
noudatettiin maailmannäyttelyn teeman,
Better City, Better Life, mukaisesti kestävän
rakentamisen periaatteita, ja Suomen
teema, Sharing Inspiration, sopi erinomaisesti Tikkurilan haluun innostaa ihmisiä
ilmaisemaan ideoitaan värien avulla.
Kirnun teräsrakenteet käsiteltiin
Tikkurilan teollisilla metallipinnoitteilla,
betonilattia kestävillä Temafloor-tuotteilla
ja seinät Tikkurilan Kiinan-markkinoilla
käytössä olevan premium-tuotemerkin,
Feelingsin, tuotteilla. Vaaleat puupinnat
käsiteltiin Supi-tuotteilla. Näyttelyvieraita
ihastutti erityisesti valkoiseen betonilat
tiaan maalattu ”jäätynyt järvi” kaloineen.
Maailmannäyttelyiden kattoorganisaatio palkitsi Suomen paviljongin
kokoluokassaan suunnittelultaan ja
arkkitehtuuriltaan parhaaksi paviljongiksi.
Kirnussa vieraili näyttelyn aikana lähes
6 miljoonaa kävijää.

Tänään olen

turvassa

Yritysvastuu
Vihreä on rauhoittava
luonnon ja kasvun
väri. Sisustuksessa sen
sävyjä voi yhdistellä
loputtomasti, mallia
voi ottaa suoraan
luonnosta.

Tikkurila tarjoaa asiakkailleen ympäristön kannalta
kestäviä tuotteita. Skandinaviassa myymistämme
kauppa- ja rakennusmaaleista 98 prosenttia oli
vesiohenteisia.
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Kestäviä valintoja
Autamme asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja.
Kehitämme toimintaamme kestävämmäksi ja kiinnitämme
erityistä huomiota henkilöstöömme ja ympäristöön.

Vuosi lyhyesti
Yritysvastuuohjelma
ja liiketapaperiaatteet
julkaistiin 17 kielellä.
Tikkurila siirtyi
kansainvälisen GRIohjeistuksen mukaiseen
yritysvastuuraportointiin.
Yritysvastuuajattelulla ja
ympäristöraportoinnilla
on Tikkurilassa pitkät
perinteet.

T

ikkurila tarjoaa kuluttajille,
ammattilaisille ja teollisuu
delle käyttäjäystävällisiä ja
ympäristön kannalta kes
täviä ratkaisuja pintojen
suojaamiseen ja kaunis
tamiseen. Ajan kuluessa
ja toiminnan kehittyessä
vastuuajattelun peruslähtökohdat ovat säily
neet – yritysvastuuajattelun ytimessä on aina
ollut asiakas.
Tikkurilan konsernilaajuinen yritysvastuuoh
jelma kattaa tuotteiden koko elinkaaren kaikis
ta hankinnoista loppukäyttäjälle annettavaan
tukeen. Autamme asiakkaitamme tekemään
kestäviä valintoja.
Tikkurilan yritysvastuuohjelma täydentää
konsernin liiketapaperiaatteita (Code of Con
duct), joissa on määritelty liiketoiminnan pe
ruslinjaukset.

Ohjaava tekijä
Vastuullinen toiminta on Tikkurilan arvojen
mukaista ja tukee konsernin strategiaa. Asiak
kaat, vahvat brändit, paikallisuus, yhtenäiset
toimintatavat ja kannattava kasvu ovat keskei
siä. Toiminnan kestävä kehittäminen on hyväk
si paitsi omalle liiketoiminnalle, myös asiakkail
le ja muille sidosryhmille sekä yhteiskunnalle.
Tikkurilan vastuuajattelu on jaettu neljään
kestävän kehityksen osa-alueeseen, jotka ovat
henkilöstö, ympäristö, talous ja yhteiskunta.
Asiakas on läsnä ja avainasemassa kaikilla osaalueilla.

Lisätiedot ja raportin tilaus
Lisätietoja Tikkurilan yritysvastuusta ja
vastuuraportoinnista Tikkurila Oyj:n viestinnästä:
Päivi Kivilä, paivi.kivila@tikkurila.com.
Vuosikertomustilaukset Tikkurilan internetsivujen kautta
osoitteesta www.tikkurilagroup.com/fi/media/julkaisut tai
sähköpostilla osoitteesta communications@tikkurila.com.
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Raportointiperiaatteet
Tikkurila siirtyi vuonna 2010 kansainvälisen GRIohjeistuksen (Global Reporting Initiative G3)
mukaiseen yritysvastuuraportointiin. GRI on
kansainvälinen yhteisö, joka kehittää kestävän
kehityksen raportointia koskevia ohjeita. Tarkoi
tuksena on edistää luotettavan, ymmärrettävän
ja vertailukelpoisen tiedon raportointia.
Raportointi tehdään tilikausittain. Tämä ra
portti on laadittu tasolla C+, ja se on myös
KPMG:n vahvistama. Vastuullisuusraportointi
on suunnattu kaikille yritysvastuusta ja Tikkuri
lasta kiinnostuneille. Yritysvastuuraportointi on
osa Tikkurilan vuosikertomusta ja vuosikerto
muksen vastuullisuusosa, sivut 30–38, on var
mennettu KPMG:n toimesta.
Tikkurilan vuonna 2009 uudistettu yritysvas
tuuohjelma on luotu Tikkurilalle olennaisten
vastuullisuusasioiden ympärille. Siksi Tikkurilan
vastuullisuusraportointi perustuu paitsi GRIohjeistoon myös Tikkurilan yritysvastuuohjel
maan. Toiston välttämiseksi raportissa viitataan
osin muualla vuosikertomuksessa esitettyihin
tietoihin.
Tikkurilalla on pitkät perinteet varsinkin ym
päristöraportointiin liittyvissä asioissa. Lue lisää
Tikkurilan raportointihistoriasta osoitteesta
www.tikkurilagroup.com/fi/yritysvastuu.
Raportin luvut kattavat joko koko Tikkurilakonsernin tai segmenttijaon mukaisen yksit
täisen strategisen liiketoimintayksikön (SBU,
Strategic Business Unit). Yhteisyritysten, tytär
yhtiöiden ja vastaavien organisaatioiden luvut
on raportoitu suhteessa omistukseen ja ne si
sältyvät konsernin tai SBU:n lukuihin. Alihankki
joiden lukuja ei ole raportoitu.
Esitetyt luvut perustuvat konsernin sisäi
seen laskentaan. Vuosikertomuksen sivulla 38
on luettelo niistä GRI-ohjeistuksen kohdista,
joita on käsitelty tässä raportissa. Raportoitavat
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mittarit on määritelty syksyllä 2010 niiden mer
kittävyyden ja Tikkurilan yritysvastuuohjelman
perusteella. Lisäksi valintaan vaikuttivat histo
riatiedon saatavuus sekä mahdollisuus kerätä
tietoja raportoinnin edellyttämässä aikatau
lussa.
Konsernin taloudellisessa raportoinnissa
noudatamme kansainvälistä IFRS-tilinpäätös
käytäntöä.

Mistä maalit tehdään?
Maali koostuu sideaineista, pigmenteistä ja täyte
aineista, liuotteista tai vedestä ja niin sanotuista apuaineista. Uutta maalia kehitettäessä raaka-aineet
valitaan valmiin tuotteen tulevan käyttökohteen mukaan.
Sideaineet muodostavat maalikalvon ja sitovat maalin raaka-aineet toisiinsa. Pigmentit
ovat veteen ja liuotteisiin liukenemattomia aineita,
jotka lisätään maaliin ennen kaikkea antamaan maalille
haluttu väri ja peittävyys sekä suojaamaan alustaa
auringon ultraviolettisäteilyltä. Lisäksi tietyt pigmentit
parantavat maalin ruosteenesto-ominaisuuksia. Täyteaineet ovat liukenemattomia, hienojakoisia jauheita,
joiden avulla saadaan maalille muun muassa toivottu
himmeys. Vesi ja/tai liuotteet antavat maalille tarvittavan viskositeetin eli juoksevuuden, jotta tuote voidaan
levittää ohueksi kalvoksi maalattavalle alustalle. Maaliin
lisätään myös lukuisa joukko apuaineita, joiden osuus
valmistuskaavassa on hyvin pieni, mutta jotka parantavat merkittävästi esimerkiksi maalin valmistusvaiheen
sujuvuutta, maalin säilyvyyttä tai levitysominaisuuksia.
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Mahdollisuus vaikuttaa
Tikkurilan menestymisen perusta on osaava, innostunut ja
motivoitunut henkilöstö, jota kannustetaan kehittymään.
Henkilöstön hyvinvointiin ja työturvallisuuteen
panostetaan jatkuvasti.

Vuosi lyhyesti
Henkilöstön
työtyytyväisyys parani
entisestään.
Kehityskeskusteluja
käyvien osuus lisääntyi.
Pietarin koko
vesiohenteisten maalien
tuotanto siirtyi uusiin
tiloihin.
Lievien työtapaturmien
määrä kasvoi hieman,
mutta menetettyjen
työpäivien määrä laski.

T

ikkurilan arvot – luotta
muksen arvoinen, inno
vatiivinen ja ammattimai
nen – on luotu yhdessä
henkilöstön kanssa ohjaa
maan toimintaa ja arjen
päätöstilanteita. Tikkurila
kannustaa henkilöstöään
jatkuvaan osaamisen ja taitojen kehittämiseen.
Hyvinvointi ja turvallisuus ovat olennainen osa
yritysvastuuta.

Henkilöstörakenne
Tikkurilassa työskenteli joulukuun 2010 lopussa
3 468 (2009: 3 538) henkilöä. Heistä noin 44 pro
senttia työskenteli Venäjällä ja sen lähialueilla,
22 prosenttia Suomessa, 21 prosenttia Keskises
sä Itä-Euroopassa ja 13 prosenttia Skandinavias
sa. Maalimarkkinoiden kausivaihtelusta johtuen
henkilöstömäärä on suurimmillaan ulkomaa
lauskaudella kesällä ja pienimmillään talvella.
Vuoden 2010 keskimääräinen henkilöstömäärä
oli 3 703 (3 757).

Henkilöstötietoja
Henkilöstömäärä 31.12.
Henkilöstö keskimäärin
Henkilöstökyselyn työtyytyväisyysindeksi
Työtapaturmat (LTA1), kpl/milj. työtuntia
Menetetyt työpäivät/tapaturma
Kehityskeskusteluita käyvät, %
Määräaikaiset työsuhteet 31.12., %
Työntekijäsopimuksella (blue collar) työskentelevät, %
Naisten osuus henkilöstöstä 31.12., %
Henkilöstön keski-ikä 31.12.

Noin puolet Tikkurilan henkilöstöstä työs
kentelee toimitusketjussa (tuotanto, hankinta,
logistiikka ja HSEQ) ja kolmasosa myynnissä,
markkinoinnissa ja teknisessä tuessa. Määrä
aikaisten työntekijöiden osuus oli vuoden 2010
lopussa 5,9 prosenttia henkilöstöstä (4,9) ja
työntekijäsopimuksella työskenteli 43,6 pro
senttia (43,2).
Oma tuotanto vaikuttaa olennaisesti Tik
kurilan henkilöstörakenteeseen ja -määrään.
Alueiden väliset erot selittyvät muun muassa
tuotannon automatisoinnin asteella ja oman
myyntihenkilöstön määrällä. Pisimmälle tuo
tanto on automatisoitu Ruotsissa ja eniten
myyntihenkilökuntaa on Venäjällä.
Henkilöstöstä noin 63 prosenttia (64) oli
miehiä ja 37 prosenttia naisia (36). Henkilöstön
keski-ikä oli 38,5 vuotta (38,5).

Palkitseminen
Vuonna 2010 maksettujen palkkojen ja palk
kioiden kokonaissumma oli 88,1 (79,1) miljoo
naa euroa. Palkitseminen perustuu sisäiseen

2010
3 468
3 703
68,0
4,8
11,4
78,0
5,9
43,6
37,0
38,5

2009
3 538
3 757
65,9
3,8
15,0
77,0
4,9
43,2
36,0
38,5

2008
3 867
4 027
64,5
5,4
13,9
64,7
ei raportoitu
ei raportoitu
ei raportoitu
ei raportoitu
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Henkilöstömäärä liiketoimintayksiköittäin
vuoden 2010 lopussa

Työtyytyväisyysindeksi

yhteensä 3 468

East
Scandinavia
Finland
Central Eastern
Europe
Konsernitoiminnot
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oikeudenmukaisuuteen ja ulkoiseen kilpailu
kykyyn. Palkkauksessa ja työsuhteissa nouda
tetaan tasavertaisuuden periaatetta riippumat
ta henkilön sukupuolesta, rodusta, etnisestä
tai kansallisesta alkuperästä, iästä, uskonnosta,
poliittisesta mielipiteestä tai yhteiskunnallises
ta asemasta.

Kehittäminen ja vuorovaikutus
Koko henkilöstön kattavaa henkilöstökyselyä
on hyödynnetty vuodesta 2004 toiminnan ke
hittämisessä. Vuoden 2010 kyselyn vastauspro
sentti oli 86,3 (86,3), joka on selvästi Euroopan
yleisnormia (74,0) korkeampi. Henkilöstön ko
konaistyytyväisyyttä kuvaava työtyytyväisyys
indeksi vuonna 2010 oli 68,0 (65,9) ja Euroopan
yleisnormi 64,1.
Tikkurilassa käydään kehityskeskusteluita,
joissa käsitellään työn sisältöä, tavoitteita ja tu
loksia sekä työryhmän toimintaa, tavoitteita ja
kehittämistä. Keskustelun tavoitteena on antaa
ja saada palautetta työstä ja tulla kuulluksi.
Henkilöstökyselyn mukaan kehityskeskusteluja
käyvän henkilöstön osuus on tasaisesti noussut
ja oli 78,0 prosenttia vuonna 2010 (77,0).

Työturvallisuus
Tavoitteena on työtapaturmamäärän jatkuva
vähentäminen ja sitä kautta nolla tapaturmaa.
Vuonna 2010 työtapaturmien määrä nousi 4,8
tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohti (3,8)
johtuen lähinnä lievien tapaturmien määrän
kasvusta Suomessa. Tapaturmien vuoksi mene
tettyjen työpäivien määrä kuitenkin laski ja oli
11,4 kappaletta tapaturmaa kohden (15,0). Vaka
vilta henkilövahingoilta vältyttiin.
Työolot paranivat huomattavasti Pietaris
sa, jossa vesiohenteisten maalien tuotanto
siirrettiin kokonaisuudessaan vuodenvaihtees
sa 2009/2010 Obuhovoon. Uusien vesi
ohenteisten tuotantolinjojen myötä Utkinin
vanhanaikaiset linjat suljettiin pysyvästi.

2008

2009

2010

Työtapaturmat
15
12
9
6
3
0

2008

2009

2010

Työtapaturmat LTA1, kpl/milj. työtuntia
Menetetyt työpäivät/tapaturma

Osaaminen jakoon
Tikkurila kannustaa henkilöstöään kehittymään. Tikkurila
Ambassadors -ohjelmaan haki 70 henkilöä, joista valittiin
17 ”lähettilästä”. Ohjelma on osa Tikkurila Business School
-konseptia, jonka kehittämistä rahoittaa Tekes.
”Tekesin rahoitus on hieno asia, sillä se osoittaa
muidenkin kuin itsemme uskovan kehityspanostukseemme. Osaamisen jakamisen mallia rakennetaan yhtä
aikaa strategisten kompetenssien kehittämisen kanssa”,
kertoo Tikkurila-konsernin henkilöstönkehityspäällikkö
Heli Koistinen.
Tikkurila Ambassadors -ohjelma alkoi 2011, ja se
kestää 1,5 vuotta. Osallistujat parantavat taitojaan valitsemallaan osaamisalueella ja kouluttavat kollegoitaan.
Lähettiläitä tukevat Tikkurilan ylintä johtoa edustavat
mentorit. Osallistujat ja mentorit edistävät yhteistyössä
yrityksemme osaamisen kasvua.
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Elinkaariajattelua
Tikkurilan yritysvastuuohjelma kattaa tuotteen koko elinkaaren
raaka-aineiden ja energian hankinnasta loppukäyttäjien
tukemiseen.

Vuosi lyhyesti
Vesiohenteisten maalien
osuus tuotannosta ennätykselliset 70,3 prosenttia.
Vesiohenteisten maalien
kysyntä kasvaa.
Tuotannon liuotepäästöjen
osuus pieneni.
Ongelmajätteiden määrä
väheni.

T

ikkurilan tavoitteena on
kehittää, valmistaa, mark
kinoida ja toimittaa ym
päristön kannalta kestäviä
tuotteita käyttämällä mah
dollisimman ekotehok
kaita prosesseja. Elinkaari
selvitysten mukaan
maalien suurimpia ympäristövaikutuksia ovat
muun muassa raaka-aineiden valmistamiseen
kuluva energia, pakkausmateriaalit sekä maale
ja levitettäessä vapautuvat liuotteet.
Maalin päätehtävä on suojata ja kaunistaa.
Maalatulta pinnalta voidaan edellyttää muitakin
ominaisuuksia kuten hygieenisyyttä ja helppoa
puhdistettavuutta, tiiviyttä tai vesihöyrynläpäise
vyyttä, palonesto-ominaisuuksia, veden- tai
kemikaalinkestoa tai sähkönjohtokykyä. Maaleis
sa käytettävät raaka-aineet vaihtelevat loppu
tuotteen käyttötarkoituksen mukaan, ja niiden
vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen
vaihtelevat merkittävästi.

Oman toiminnan tehokkuus
Raaka-aineita mahdollisimman tarkasti hyödyn
tävä ja jätemäärät minimoiva toiminta vähentää
ympäristövaikutuksia. Tuotannon hajauttaminen
seitsemään eri maahan ja lähelle paikallisia kulut
tajia pienentää kuljetusmatkoja. Toisin kuin joi
denkin maalinvalmistuksessa käytettävien raakaaineiden valmistus, maalin tekeminen ei vaadi
suuria energiamääriä. Suurin osa Tikkurilan ener
giankulutuksesta kohdistuu lämmitykseen.
Tikkurilan ongelmajätteiden suhteellinen
määrä pieneni toivotusti, mutta muun jätteen
suhteellinen määrä kasvoi hieman. Tuotannon
välittömät ympäristökustannukset nousivat, ja
olivat 1,0 senttiä tuotelitraa kohti (2009: 0,89).
Nousun taustalla on kustannustason yleinen
nousu ja raportoinnin tarkentuminen.

Nouseva vesitrendi
Vesiohenteisten tuotteiden osuus jatkoi vuon
na 2010 kasvuaan ja oli 70,3 prosenttia tuotan
nosta (68,9). Vesiohenteisten tuotteiden osuu
den kasvu pienensi myös osaltaan tuotannon
liuotepäästöjen (VOC) suhteellista osuutta 0,40
grammaan tuotelitraa kohti (0,49).

Vesiohenteisuuden
edelläkävijä
Skandinavia on Tikkurilan toiminta-alueista
vesiohenteisuuden edelläkävijä, sillä siellä jo 98
prosenttia Tikkurilan myymistä kauppa- ja rakennusmaaleista on vesiohenteisia.
Tikkurilan omiin laskelmiin perustuen Alcro- ja
Beckers-brändillä on eniten ympäristömerkittyjä
maaleja Skandinaviassa. Tunnetuimpia ympäristömerkkejä ovat EU-kukka, Joutsenmerkki sekä
Ruotsin Allergia- ja Astmaliiton hyväksyntä.
”Markkinajohtajana haluamme kantaa vastuumme ympäristöstä, olen hyvin iloinen siitä, että
jälleenmyyjämme ovat samoilla linjoilla”, kertoo
Skandinavian toiminnasta vastaava Niklas Frisk.
Maalinkäyttäjien ympäristötietoisuus kasvaa
koko ajan. Ympäristömerkit ohjaavat kuluttajia ja
ammattilaisia ostamaan
turvallisia tuotteita,
jotka ovat myös helppokäyttöisiä ja toimivat
hyvin.
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Raaka-aineiden valmistus

Pakkaus- ja muut materiaalit

Päästöt

Maalin valmistus
Palveluiden tuotanto
Jakelu ja logistiikka
Maalattava kohde
Maalin käyttäjän tekemät valinnat

Pakkausjäte

Logistiikka

Vesiohenteiset maalit ovat turvallisempia
valmistaa, varastoida, kuljettaa ja käyttää, koska
niihin ei liity samanlaista syttymis- tai räjähdys
vaaraa kuin liuoteohenteisiin maaleihin eikä
niistä haihdu liuotteita ilmaan. Vesiohenteisuu
den kasvua tukee myös tuotteiden helppo
käyttöisyys, ympäristötietoisuuden nousu ja
kiristyvä lainsäädäntö. Vesiohenteisten tuottei
den yleistyminen ohjaa Tikkurilan tuotekehitys
tä ja sillä on kerrannaisvaikutuksia koko toimi
tusketjuun.

Sävytyksen hienous
Tikkurilan toimintamalli perustuu pääosin maa
lien sävyttämiseen myyntipisteissä. Sävytys
teknologian käyttö edellyttää sävytettävältä
maalilta tasalaatuisuutta. Sävytys vähentää va
rastointi- ja kuljetustarvetta toimitusketjun kai
kissa osissa, lisää värien valinnan mahdollisuut
ta, mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen
ja vähentää maalijätettä.

Onnistunut lopputulos
Maalilla voi lisätä tavaroiden, rakenteiden ja ra
kennusten elinikää, ja toisaalta maalin elinkaari
on sidoksissa maalattavan alustan elinkaareen.
Myös maalin käyttäjä on avainasemassa, sillä
oikean tuotteen valinta ja vastuullinen käyttö
vähentävät maalin ja maalattavan kohteen ai
heuttamaa ympäristökuormitusta.
Onnistuneen maalauksen varmistamisek
si Tikkurila julkaisee etikettien, tuoteselostei

Maalijäte

den ja käyttöturvallisuustiedotteiden lisäksi
mittavan määrän loppukäyttäjille tarkoitettu
ja ohjeita ja oppaita. Markkinointimateriaali
on tehty paitsi inspiroimaan, myös helpot
tamaan maalien ja värien valintaa ja käyttöä.
Asiakaskoulutuksella on suuri merkitys ohjat
taessa käyttäjiä ympäristön kannalta kestäviin
valintoihin ja käyttötapoihin.

Ympäristölainsäädäntö
Suurin osa Tikkurilan liiketoiminnasta on ke
mianteollisuutta, jonka tuotteita ja toimintaa
säätelevät lukuisat kansainväliset sopimukset
sekä alueellinen ja kansallinen lainsäädäntö.
Tikkurila käsittelee ympäristövastuita ja -ris
kejä tilinpäätöksessään. Tikkurila noudattaa
myös liiketapaperiaatteitaan, jotka sisältävät
ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta kos
kevia ohjeita ja joihin lainmukaisuus sisältyy
vähimmäisvaatimuksena. Merkittävimmät
lainsäädäntöhankkeet liittyvät tuotteiden
käyttöön liittyviin riskeihin ja ohjeistukseen
(REACH), pakkausmerkintöihin sekä maa
leista ilmaan haihtuvien liuotepitoisuuksien
määriin.

Ympäristötietoja
Suora energiankulutus*, kWh/tuotelitra
Epäsuora energiankulutus**, kWh/tuotelitra
Tuotannon liuotepäästöt (VOC) ilmaan, g/tuotelitra
Ongelmajätteiden määrä, g/tuotelitra (toimitusketju)
Muun jätteen määrä, g/tuotelitra (toimitusketju)
Vesiohenteisten tuotteiden osuus tuotannosta, %
Investoinnit ympäristönsuojeluun, milj. euroa
Ympäristönsuojelun käyttökustannukset, milj. euroa
Tuotannon välittömät ympäristökustannukset, snt/tuotelitra
* polttoaineen kulutus tuotantotoimipaikoilla
** sähkö, kaukolämpö, ostohöyry

2010
0,08
0,29
0,40
8,3
28,9
70,3
0,2
2,1
1,0

2009
0,07
0,30
0,49
8,6
27,8
68,9
0,2
1,7
0,89

2008
0,06
0,29
0,38
9,6
23,0
66,8
0,2
2,3
1,0
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Hyvinvointia
sidosryhmille
Yritysvastuusta huolehtiminen edistää liiketoimintamahdollisuuksiamme. Pyrimme toimimaan vastuullisesti ja
eettisesti kaikilla markkinoilla.

Vuosi lyhyesti
Tikkurila listautui pörssiin
onnistuneesti vuonna
2010.
Tikkurila palkittiin muun
muassa designista ja
ammattimaisuudesta.
Toiminnan tehostamiseen
investoidaan entistä
enemmän.

K

estävän toiminnan edis
täminen mahdollistaa
liiketoiminnan pitkällä ai
kavälillä, mutta tuo myös
uusia mahdollisuuksia.
Yritysvastuusta huolehti
minen auttaa tavoitteiden
saavuttamisessa ja tekee
Tikkurilasta houkuttelevan toimijan. Tikkurilan
tavoitteena on olla haluttu työnantaja, luotet
tava veronmaksaja ja hyvä naapuri toimimis
saan yhteisöissä. Lue lisää lisäarvon synnystä ja
jakautumisesta seuraavalta sivulta.
Toiminnan tehokkuus on osa yhteiskunta
vastuuta. Tavoitteellinen ja menestyvä liiketoi
minta luo toiminnalle jatkuvuutta, mikä puo
lestaan takaa yhteiskunnalle verotuloja ja sen
jäsenille työnsaantimahdollisuuksia. Tikkurilassa
oli vuoden 2010 aikana käynnissä useita toimin
nan yhdenmukaistamiseen ja tehokkuuden li
säämiseen liittyviä hankkeita.

Liiketapaperiaatteet
Tikkurilan liiketapaperiaatteissa määritellään lii
ketapaamme koskevat perusvaatimukset. Liike
tapaperiaatteissa otetaan kantaa muun muassa
ammattimaisiin liikesuhteisiin, eturistiriitoihin,
yhtiön omaisuuteen, reiluun kilpailuun, ihmis
oikeuksiin ja tasa-arvoon, turvallisuuteen sekä
luottamukseen ja yksityisyyden suojaan. Kysy
mys on laista ja etiikasta. Jokaisen tikkurilalai
sen velvollisuutena on toimia liiketapaperiaat
teiden mukaisesti. Lue lisää osoitteesta www.
tikkurilagroup.com/fi/yritysvastuu/liiketapape
riaatteet.

Sidosryhmät
Tikkurila haluaa edistää avoimuutta ja läpinä
kyvyyttä ja kannustaa verkostoitumista sekä
avointa vuoropuhelua. Maaliskuussa 2010

toteutunut pörssilistaus laajensi Tikkurilasta
kiinnostuneiden joukkoa rahoittajilla, sijoitta
jilla, analyytikoilla ja talousmedialla. Aikaisem
man yhden omistajan sijasta yhtiöllä on yli
25 000 omistajaa.

Pietariin sosiaalikeskus
yhteisvoimin
Joulukuussa 2010 Tikkurila ja YIT avasivat uuden Warm
Island -sosiaalikeskuksen Pietariin. Keskus, jonka toiminnasta vastaa Warm House -hyväntekeväisyyssäätiö,
tarjoaa monenlaista tukea vähäosaisille perheille.
Pietarin kaupunginhallinto antoi keskuksen käyttöön
sopivat tilat. Tikkurila ja YIT kustansivat remontin ja uudet
kalusteet sekä lahjoittivat leluja ja pelejä. Keskuksessa
perheet saavat psykologista tukea, ja siellä on myös
ruokailumahdollisuus.
Valtion, järjestöjen ja yritysten yhdessä perustama
sosiaalikeskus on kolmas laatuaan Pietarissa. OOO Tikkurilan toimitusjohtajan Simo Laitalan mukaan henkilöstö
teki mielellään vapaaehtoistyötä tilojen kunnostamiseksi.
Lisää keskuksia on suunnitteilla, ja Tikkurila aikoo
jatkaa projektissa.
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Palkittua osaamista
Tikkurila palkittiin vuoden 2010 aikana designista
ja ammattimaisuudesta useaan otteeseen.
• Tikkurilan Visio-myymäläkonseptille hopeaa palvelumuotoilusta
Suomessa (3/2010)
• Tikkurilan itsepuhdistuva HybriSil-julkisivumaali palkittiin kazakstanilaisen
messuorganisaation KazBuildin innovaatiokilpailussa (3/2010)
• Tikkurilan Optiva-sisämaalille kaksi kansainvälistä palkintoa
pakkausdesignista Puolassa (9/2010)
• Tikkurila Byggmakker-kauppaketjun ”Vuoden toimittaja” Norjassa (10/2010)
• Tikkurilan tuotteilla maalattu Suomen paviljonki Kirnu palkittiin parhaasta
designista Shanghain maailmannäyttelyssä (10/2010)
• Tikkurilan Aivars Danenbergsille Latvian Ventspilsin kaupungin
arkkitehtuuripalkinto parhaasta konsultoinnista historiallisten rakennusten
korjaamisessa (12/2010)

Liiketoiminnan ja vastuuajattelun ytimessä
ovat asiakas ja oma henkilöstö. Yhtiön uuden,
itsenäisen aseman myötä myös viranomaisten,
etujärjestöjen ja suuren yleisön mielenkiinto
yhtiötä kohtaan on lisääntynyt. Lue lisää sidos
ryhmistä osoitteesta www.tikkurilagroup.com/
fi/yritysvastuu.

Asiakastyytyväisyys
Kauppiasasiakkaiden ja urakoitsijoiden tyyty
väisyyttä on mitattu jo pitkään Suomessa ja
Ruotsissa. Mittaukset ovat tärkeä toiminnan
kehittämisen työkalu. Kuluttajien tyytyväisyy
den mittaus aloitetaan Suomessa vuonna 2011.
Tavoitteena on löytää yhteinen mittari koko
Tikkurilalle, joskin haasteena on se, että mark
kinat ovat eri kehitysvaiheessa ja yrityksen
markkina-asema eri maissa on hyvin erilainen.
Lue lisää asiakastyytyväisyydestä osoitteesta
www.tikkurilagroup.com/fi/yritysvastuu.

Tuoteturvallisuus
Tikkurilan tuotekehitys valitsee kuhunkin käyt
tökohteeseen teknisesti parhaiten soveltuvan
ja käyttäjän kannalta mahdollisimman turval
lisen raaka-ainekoostumuksen. Kun Tikkurilas
sa otetaan käyttöön uusia raaka-aineita, niiden
ympäristö- ja terveysvaarat arvioidaan ja tie
dot kirjataan tietojärjestelmään. Saatuja tietoja
käytetään puolestaan tuotteiden arviointiin, ja
maalituotteet luokitellaan ja merkitään paikalli
sen lainsäädännön mukaan.

Sakot ja rangaistukset
Puolan kilpailuviranomainen määräsi touko
kuussa 2010 Tikkurila Oyj:n puolalaiselle tytäryh
tiölle Tikkurila Polska S.A.:lle noin 9,3 miljoonan
zlotyn (noin 2,2 miljoonan euron) seuraamus
maksun vähittäishintojen säätelystä Puolassa
vuosina 2000–2006. Tikkurila on valittanut pää
töksestä.
Elokuussa 2010 Puolan kilpailuviranomainen
alensi vuonna 2009 Tikkurilalle määräämäänsä
jakelusopimuksiin liittyvää sakkoa 0,6 miljoo
nasta eurosta 0,2 miljoonaan euroon.

Taloudellisen lisäarvon syntyminen ja jakautuminen 2010
Luotu taloudellinen lisäarvo (I)
a) Liikevaihto
Taloudellisen lisäarvon jakaminen (II)
b) Liiketoiminnan kulut
c) Palkat ja muut henkilöstökulut
d) Korvaukset rahoittajille
e) Verot
f ) Lahjoitukset
Yritykseen jäänyt lisäarvo (I–II)

milj. euroa
588,6
414,7
113,1
8,7
15,5
0,1
36,5
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Riippumaton
varmennusraportti
Tikkurila Oyj:n johdolle
Olemme Tikkurila Oyj:n (jäljempänä Tikkurila) johdon pyynnöstä suoritta
neet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat
olleet Tikkurilan vuosikertomuksen sivuilla 30–38 esitetyt yritysvastuutie
dot (jäljempänä yritysvastuutiedot) raportointiajanjaksolta 1.1.–31.12.2010.
Tikkurilan johto vastaa yritysvastuutietojen laatimisesta ja esittämises
tä Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines
3.0 (G3) -ohjeiston mukaisesti sekä esitetyistä luvuista ja lausumista ja nii
hin liittyvien tietojen keräämisestä.
Meidän velvollisuutenamme on esittää rajoitetun varmuuden anta
van toimeksiantomme perusteella riippumaton johtopäätös varmennuk
sen kohteena olevista tiedoista. Olemme toteuttaneet toimeksiannon
KHT-yhdistyksen ”Muut varmennustoimeksiannot kuin menneitä kau
sia koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai
yleisluonteinen tarkastus” -varmennusstandardin 3000 mukaisesti. Muun
ohessa tämä standardi edellyttää, että toimeksiannon toteuttajalla on
riittävä erityisosaaminen, taidot sekä ammatillinen osaaminen varmen
nettavien tietojen ymmärtämiseen ja varmentamiseen ja että toimek
siannon toteuttaja noudattaa Kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n
ammattieettisiä periaatteita riippumattomuuden turvaamiseksi.
Varmennuksemme arviointikriteereinä on Global Reporting Initiative
(GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.0 (G3) -ohjeisto.

Toimeksiannon rajoitukset
Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon yritysvastuu
seen liittyvien tietojen luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja täydel
lisyyttä koskevat rajoitukset. Yritysvastuuta koskevia tietoja tulee arvioida
yhdessä Tikkurilan antamien tietojen keräämiseen, laskemiseen ja arvioi
miseen liittyvien selvitysten kanssa. Varmennusraporttiamme ei ole tar
koitettu käytettäväksi arvioitaessa Tikkurilan suoriutumista määrittelemi
ensä yritysvastuuseen liittyvien periaatteiden toteuttamisessa. Tikkurilan
taloudellisen aseman ja toiminnan tuloksen arvioimiseksi tulee tutustua
Tikkurilan tilintarkastettuun tilinpäätökseen 31.12.2010 päättyneeltä tili
kaudelta.

Toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet ja johtopäätökset
Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan rajoitettu var
muus siitä, ovatko esitetyt yritysvastuutiedot olennaisilta osiltaan Global
Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.0 (G3)
-ohjeiston mukaisesti esitetty. Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto
toteutetaan tekemällä tiedusteluja pääasiassa henkilöille, joiden tehtävä
nä on laatia esitetyt yritysvastuutiedot, soveltamalla analyyttisia ja muita
asianmukaisia evidenssin hankkimismenetelmiä. Rajoitetun varmuuden
antavassa toimeksiannossa yllä mainitut evidenssin hankkimistoimenpiteet
ovat vähemmän kattavia kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksi
annossa, minkä vuoksi siinä annetaan alemman tason varmuus.

Toimeksiannossamme olemme suorittaneet
seuraavat toimenpiteet:
• Haastatelleet kolme (3) ylimmän johdon edustajaa vahvistaak
semme ymmärrystämme Tikkurilan yritysvastuun yhteydestä
Tikkurilan liiketoimintastrategiaan ja toimintoihin, sekä yritys
vastuulle asetetuista tavoitteista;
• Arvioineet yritysvastuutietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen
käytettäviä tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä ja käy
tännön menettelytapoja, sekä tutkineet niihin liittyviä Tikkuri
lan sisäisiä dokumentteja;
• Verranneet esitettyjä yritysvastuutietoja niiden taustalla ole
viin toimintaohjeisiin, johtamis- ja raportointijärjestelmiin sekä
dokumentointiin;
• Arvioineet yritysvastuutietojen yhdenmukaisuutta GRI-ohjeis
ton periaatteiden kanssa;
• Käyneet läpi esitetyt yritysvastuutiedot ja -väittämät, ja arvioi
neet tietojen laatua ja laskentarajojen määrittelyä;
• Testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä otospohjai
sesti konsernin tietojärjestelmistä ja yhtiöiltä saaduista alkupe
räisistä numeerisista tiedoista;
• Suorittaneet kolme yksikkökohtaista arviointia kohteissa, jotka
valittiin sekä laadulliset että numeeriset tiedot huomioivan ris
kianalyysin perusteella.
Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja,
jotka antaisivat aiheen olettaa, että varmennustoimeksiannon kohteena
olleet tiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative (GRI)
Sustainability Reporting Guidelines 3.0 (G3) -ohjeiston mukaisesti esitetty.

Helsinki, 8. maaliskuuta 2011
KPMG OY AB
Pekka Pajamo
KHT
Nina Killström
yritysvastuuasiantuntija

Tänään olen

tehokas

Hallinnointi
Sininen saa tilan
tuntumaan
viileältä. Sininen
myös rauhoittaa ja
luo ajattoman ja
raikkaan vaikutelman
valkoiseen
yhdistettynä.

Tikkurila laati selvityksen hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä suomalaisten
listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen
54 mukaisesti. Selvitys sisältää myös muita
keskeisiä hallinnointiin liittyviä asioita, joita
haluamme korostaa.
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Selvitys Tikkurilan hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä 2010

Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin ”Tikkurila” tai ”Konserni”, jolla viitataan
sekä Tikkurila Oyj:hin että Tikkurila-konserniin) selvitys hallinto- ja ohjaus
järjestelmästä on laadittu voimassaolevan lainsäädännön sekä suoma
laisten listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010, jonka viimeisin versio astui
voimaan 1.10.2010, mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestel
mästä julkaistaan erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta.
Selvitys sisältyy Tikkurilan vuoden 2010 vuosikertomukseen ja on saata
villa myös internetsivustolta www.tikkurilagroup.com/fi.

Tikkurilan hallintoelimet
Seuraavassa kuviossa on esitetty Tikkurilan tärkeimmät hallintoelimet:

Yhtiökokous

Tilintarkastus

Hallitus

Sisäinen
valvonta

Nimitystoimikunta*

Yleiset periaatteet ja viitekehys
Tikkurila noudattaa hallintoperiaatteissaan ja päätöksenteossaan:
• Suomen osakeyhtiölakia
• Suomen arvopaperimarkkinalakia
• Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia
• Tikkurila Oyj:n yhtiöjärjestystä
• Finanssivalvonnan standardeja
• NASDAQ OMX Helsingin sääntöjä
• Keskuskauppakamarin suositusta julkisissa ostotarjouksissa
noudatettavista menettelytavoista
• Muuta Tikkurilan toimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja sääntelyä
(esim. EU:n REACH-asetus)
Hallinnointikoodi löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
www.cgfinland.com. Tietoa konsernin hallinnoinnista löytyy myös Tikku
rilan internetsivuilta.
Koska konserni toimii myös Tikkurila Oyj:n kotipaikan ulkopuolisilla
markkinoilla, otetaan yhtiön toiminnassa huomioon paikallinen lainsää
däntö.

Tarkastusvaliokunta
Toimitusjohtaja

Sisäinen
tarkastus

Johtoryhmä

Riskienhallinta
Strategiset
liiketoimintayksiköt ja
toiminnot

Tikkurila perusti niin sanotun nimitysvaliokunnan elokuussa 2010. Vaikka kyseistä tahoa
on kutsuttu valiokunnaksi vuoden 2010 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, konsernin
hallitus on kuitenkin päättänyt, että kyseessä on elin, jonka järjestäytymisestä ja hallinnoinnista vastaavat yhtiön suurimmat osakkeenomistajat. Elimen tehtävänä on tehdä
ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallitukseen nimitettävistä jäsenistä ja heidän
palkkioistaan. Tarkoituksena on, että suurimmat osakkeenomistajat valitsevat nimityselimen jäsenet ja sen nimeksi tulee nimitystoimikunta, mikä näkyy jo yllä olevassa kuvassa
sekä tämän dokumentin teksteissä.
*)

TIKKURILA 2010 | selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Yhtiön hallintoelinten päätehtävät on pääosin määritelty osakeyhtiölain
mukaisesti.
Tikkurila eriytettiin Kemira Oyj:stä ja listattiin NASDAQ OMX Helsinkiin
26.3.2010. Yhtiön oikeudellinen asema muutettiin osakeyhtiöstä (Oy) jul
kiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). Tikkurila on noudattanut listayhtiöitä koskevaa
sääntelyä maaliskuusta 2010 lähtien.

Yhtiökokous
Tikkurila Oyj:n yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin, ja sen teh
tävät on määritelty muun muassa Suomen osakeyhtiölaissa ja Tikkurilan
yhtiöjärjestyksessä. Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous pi
detään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua. Varsinainen yhtiökoko
us päättää muun muassa
• tilinpäätöksen vahvistamisesta
• voittovarojen käyttämisestä
• hallituksen jäsenten määrästä
• hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta
• tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta
• hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
• hallituksen tai osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemistä
ehdotuksista (esim. hallituksen valtuutukset, omien osakkeiden
hankinta, osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antaminen)
• yhtiöjärjestyksen muutoksista
Tikkurila Oyj:llä on yksi osakelaji ja näin ollen kaikilla osakkeilla on yhtäläi
set äänestysoikeudet yhtiökokouksissa. Lisätietoa varsinaisesta yhtiöko
kouksesta on saatavilla Tikkurilan yhtiöjärjestyksestä, joka löytyy yhtiön
internetsivuilta osoitteesta www.tikkurilagroup.com/fi.
Vuoden 2010 yhtiökokousten päätökset on esitetty osavuosikatsauk
sessa tammi-maaliskuulta 2010, joka on saatavilla Tikkurilan internet
sivuilla. Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous pidettiin helmikuussa,
jolloin yhtiö oli yksityinen osakeyhtiö (Oy) ja sillä oli vain yksi osakkeen
omistaja. Kaikki yhtiökokousten materiaalit ja päätökset julkistetaan yhtiön
internetsivuilla. Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pi
dettävän 31.3.2011.

Nimitystoimikunta
Syyskuussa 2010 Tikkurila Oyj:n neljä suurinta osakkeenomistajaa (elo
kuun 2010 lopun tilanteen mukaan) perustivat nimitystoimikunnan. Ni
mitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä; neljä jäsenistä on Tikkurilan
hallituksen ulkopuolisia jäseniä ja edustavat yhtiön neljää suurinta osak
keenomistajaa 31.8.2010. Viides nimitystoimikunnan jäsen on Tikkurila
Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, joka toimii asiantuntijajäsenenä. Nimi
tystoimikunnan jäsenet tämän raportin julkaisupäivänä olivat Pekka Paa
sikivi, Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja; Kari Järvinen, Solidium
Oy:n toimitusjohtaja; Harri Kerminen, Kemira Oyj:n toimitusjohtaja; Risto
Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja; sekä
Jari Paasikivi, Tikkurila Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikun
ta valmistelee hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisesityksen var
sinaiselle yhtiökokoukselle. Vuonna 2010 nimitystoimikunta kokoontui
kaksi kertaa.

Hallitus
Hallituksen tehtävät ja vastuut on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja
muussa asiaankuuluvassa lainsäädännössä. Hallitus valvoo Tikkurilan joh
tamista ja toimintaa. Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat:
• hyväksyä konsernin strategia
• päättää pitkän aikavälin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
• hyväksyä vuosittaiset budjetit ja keskipitkän aikavälin
liiketoimintasuunnitelmat
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• päättää merkittävistä organisaatiomuutoksista sekä yritysos
toista ja -myynneistä
• päättää merkittävistä investoinneista, kuluista ja sitoumuksista
• päättää tärkeistä rahoitukseen ja riskienhallintaan liittyvistä asi
oista sekä niihin liittyvistä sitoumuksista ja takauksista
• hyväksyä tai vahvistaa ylimmän johdon nimitykset ja palkkiot
• nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä hyväksyy Tikkuri
lan johtoryhmän jäsenet
• seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa
• varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja
valvontajärjestelmät taloudellisen raportoinnin ja riskienhallin
nan osalta
• tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle muun muassa osingonja
osta ja kutsua yhtiökokous koolle
• valvoa tiedonantopolitiikan noudattamista
• varmistaa, että kirjanpito ja muu taloushallinto ja niihin liittyvä
tarkastustoiminta on asianmukaisesti järjestetty
Hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia, ja se toimii aina konsernin ja
Tikkurila Oyj:n kaikkien osakkeenomistajien parhaan edun mukaisesti.
Tikkurilan hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 3–7 varsinai
sen yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Jäsenten toimikausi kestää seu
raavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan kutsusta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohta
jan välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus on päätös
valtainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Toimitusjohta
ja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin asioiden esittelijöinä
ja lakiasianjohtaja hallituksen sihteerinä.
Vuonna 2010 hallitus keskittyi ensinnäkin listautumisprosessiin, joka
saatiin päätökseen maaliskuun 2010 lopussa. Lisäksi hallitus keskittyi vuo
den 2009 lopussa täsmennetyn strategian toteuttamiseen, sisältäen
muun muassa Tikkurilan organisaatiorakenteen muutoksen. Hallitus
asetti yhtiön strategiseksi tavoitteeksi olla johtava maaliyhtiö Pohjois
maissa ja Itä-Euroopassa, mukaan lukien Venäjä. Lisäksi hallitus asetti
yhtiölle keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka liittyvät liike
vaihdon orgaaniseen kasvuun, operatiivisen liikevoiton tasoon, sidotun
pääoman tuottoon ja nettovelkaantumisasteeseen. Hallituksen mukaan
Tikkurilan tavoitteena on jakaa osinkoa, joka vastaa vähintään 40 pro
senttia vuotuisesta operatiivisesta nettotuloksesta.
Hallitustyön tehokkuuden varmistamiseksi hallitus arvioi vuosittain
omaa toimintaansa. Tuloksia käytetään hallituksen työskentelytapojen
kehittämiseen sekä parantamaan hallituksen ja toimitusjohtajan välistä
yhteistyötä.
Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 8.2.2010 Tikkurila Oyj:n
hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat Jari Paasikivi (puheen
johtaja), Petteri Walldén (varapuheenjohtaja), Eeva Ahdekivi, Ove Matts
son, ja Pia Rudengren.
Hallituksen kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja Jari Paasiki
veä lukuun ottamatta he ovat riippumattomia merkittävistä osakkeen
omistajista. Hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi on Oras Invest Oy:n
toimitusjohtaja. Oras Invest Oy omistaa yli 10 prosenttia Tikkurila Oyj:n
osakkeista. Eeva Ahdekivi on Solidium Oy:n palveluksessa, ja se omisti yli
10 prosenttia Tikkurilan osakkeista 25.11.2010 saakka.
Vuonna 2010 hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Jäsenten keski
määräinen osallistumisprosentti oli 98 prosenttia.
Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin vuosikertomuksen sivuilla
48–49.
Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista
palkkioista.
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Hallituksen vuoden 2010 vuosipalkkiot olivat seuraavat:
• Puheenjohtajan vuosipalkkio 54 000 euroa
• Varapuheenjohtajan vuosipalkkio 36 000 euroa
• Muiden jäsenten vuosipalkkio 30 000 euroa
Hallituksen vuosipalkkio maksettiin yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden
yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksettiin joko
Tikkurilan omistamina tai markkinoilta hankittavina Tikkurilan osakkeina
ja 60 prosenttia maksettiin rahana.
Hallituksen vuoden 2010 kokouspalkkiot olivat seuraavat:
• Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa kokoukselta
• Muissa EU-maissa asuvat jäsenet 1 200 euroa kokoukselta
• EU-alueen ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa kokoukselta
Kokouspalkkiota maksettiin myös valiokuntien kokouksista. Matkakus
tannukset korvattiin konsernin matkustuspolitiikan mukaisesti. Kokous
palkkiot maksettiin rahana.
Hallituksen jäsenet eivät olleet työ- tai toimisuhteessa Tikkurilaan.
Hallitukselle vuonna 2010 maksetut palkkiot on eritelty tilinpäätöksen
liitetiedossa 38 sivulla 112.

Tarkastusvaliokunta
Valiokunnan puheenjohtajana toimii Eeva Ahdekivi ja jäseninä Pia
Rudengren ja Jari Paasikivi.
Hallintokoodin mukaisesti tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava
valiokunnan tehtävien suorittamiseen riittävä pätevyys. Lisäksi vähintään
yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimesta,
kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta.
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta huoleh
timaan siitä, että yhtiön taloudellinen raportointi, sisäinen valvonta ja
tilintarkastus ovat asianmukaisesti järjestetty ja että Tikkurila toimii laki
en, määräysten ja yhtiön hallituksen vahvistamien liiketapaperiaatteiden
(Code of Conduct) mukaisesti.
Tikkurilan tarkastusvaliokunnalla ei ole toimeenpanovaltaa. Tarkastus
valiokunta muun muassa
• arvioi ja valvoo Tikkurilan tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten
laatimista sekä liikearvotestauksia
• arvioi lakien, määräysten ja Tikkurilan sisäisten ohjeistus
ten, kuten liiketapaperiaatteiden ja yritysvastuuohjelmien,
noudattamista
• hyväksyy sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastuksen
tarkastussuunnitelman
• valmistelee tilintarkastajien valintaa
• käsittelee konsernin riskienhallintaperiaatteet ja -toiminnan
• käsittelee Tikkurilan selvityksen hallinto- ja selvitysjärjestelmästä
Vuonna 2010 tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa. Osallistumis
prosentti oli 100 prosenttia. Konsernin CFO Jukka Havia toimi valiokunnan
sihteerinä.

Toimitusjohtaja
Hallitus nimittää toimitusjohtajan tehtäväänsä ja päättää tämän palkitse
misesta ja muista eduista. Toimitusjohtaja vastaa konsernin päivittäises
tä johtamisesta. Toimitusjohtajan johtaa yhtiötä Suomen osakeyhtiölain,
hallinnointikoodin ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Erkki Järvinen on toiminut Tikkurilan toimitusjohtajana tammikuus
ta 2009. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa liiketoiminnan
johtaminen hallituksen ohjeiden mukaisesti, hallituksen kokouksissa kä
siteltävien asioiden valmistelu, hallituksen tekemien päätösten täytän
töönpano sekä muut osakeyhtiölain mukaiset asiat.

Tikkurilan johtoryhmä
Tikkurilan johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johto
ryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja kehittämisessä.
Vuonna 2010, Tikkurilan johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:
• Erkki Järvinen, konsernin toimitusjohtaja, johtoryhmän
puheenjohtaja
• Jukka Havia, Chief Financial Officer, konserni
• Janno Paju, Senior Vice President, SBU East
• Arto Lehtinen, Senior Vice President, SBU Finland
• Niklas Frisk, Senior Vice President, SBU Scandinavia
• Ilpo Jousimaa, Senior Vice President, SBU Central Eastern Europe
• Petri Miettinen, Group Vice President, toimitusketju & HSEQ
• Kenneth Sundberg, Group Vice President, tutkimus ja
tuotekehitys
Toimitusjohtaja tekee ehdotuksen Tikkurilan johtoryhmän jäsenistä, ja
hallitus hyväksyy jäsenten nimitykset sekä palkitsemiseen liittyvät edut.
Tikkurilan johtoryhmällä on kolme valmistelevaa instanssia, joiden tehtä
vänä on valmistella johtoryhmässä päätettäviä operatiivisia asioita:
• Business Board		
Puheenjohtaja: Janno Paju
Jäsenet: SBU-johtajat, liiketoiminnan kehitys, markkinointi
• Operations Board
Puheenjohtaja: Petri Miettinen
Jäsenet: Jakeluketjun hallinta, tuotekehitys, markkinointi
• Corporate Office
Puheenjohtaja: Jukka Havia
Jäsenet: Talous ja rahoitus, henkilöstöhallinto, IT, lakiasiat,
viestintä
Business Board, Operations Board ja Corporate Office vastaavat omien
osaamisalojensa osalta sisäisten projektien valmistelusta, ellei projektille
ole perustettu omaa valmisteluryhmää.
Tikkurila toimii lukuisissa maissa, joissa sillä on monia erillisiä juridisia
yksiköitä. Tikkurilan toimitusjohtaja vastaa sellaisiin merkittäviin asioihin
liittyvästä päätöksenteosta, jotka eivät vaadi hallituksen päätöstä. Paikal
linen liiketoimintayksiköiden johto vastaa liiketoimintaan liittyvästä päi
vittäisestä päätöksenteosta. Tytäryhtiöiden hallituksilla ei ole päätöksen
teko-oikeutta, mutta paikallisten hallitusten tehtävänä on varmistaa, että
paikallisia yksiköitä johdetaan paikallisten lakien ja määräysten sekä
Tikkurila-konsernin sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Johtoryhmän palkitseminen
Tikkurilan hallitus päättää Tikkurilan toimitusjohtajan ja muun johdon
palkoista, palkkioista ja toimisuhteiden ehdoista. Toimitusjohtaja ja muu
johto muodostavat konsernin johtoryhmän.
Johtoryhmän palkitseminen koostuu kokonaispalkasta ja tulospalkki
oista. Kokonaispalkka sisältää rahapalkan ja veronalaiset edut. Tulospalk
kiot määräytyvät asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella tili
kausittain. Tulospalkkio koostuu rahapalkkioista.
Vuonna 2010 tai sitä ennen, Tikkurilalla ei ole ollut käytössä osake- tai
osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä.
Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2010
Tikkurilan toimitusjohtajalle Erkki Järviselle tilikauden 2010 aikana mak
settu palkka veronalaiset edut mukaan lukien oli 570 000 euroa. Toimi
tusjohtajalle kertyi vuodelta 2010 tulospalkkiota, joka maksetaan maalis
kuussa 2011. Tulospalkkio voi olla, ohjelmasta riippuen, korkeintaan 50 tai
100 prosenttia veronalaisesta vuosiansiosta.
Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Hänellä on maksuperusteinen
lisäeläkejärjestelmä, jonka kustannus vuonna 2010 oli 53 000 euroa. Eläk
keen määräytymisperuste on maksuperusteinen.
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Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta ja hänelle maksetaan li
säksi 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli yhtiö irtisanoo hänet.
Toimitusjohtaja kuului pitkäaikaisen kannustinohjelman 2009−2010
sekä bonusohjelman 2010 piiriin. Kannustinohjelmien sisältöä on kuvattu
tarkemmin kohdissa ”Pitkäaikainen kannustinohjelma 2009−2010” ja ”Bo
nusohjelma 2010”.
Johtoryhmän palkitseminen vuonna 2010
Muu johto kuului pitkäaikaisen kannustinohjelman 2009−2010 sekä bo
nusohjelman 2010 piiriin. Kannustinohjelmien sisältöä on kuvattu tarkem
min alla, ja lisää tietoa löytyy tilinpäätöksen liitetiedosta 38 sivulta 112.
Pitkäaikainen kannustinohjelma 2009–2010
Tikkurilan hallitus hyväksyi 4.5.2009 pitkäaikaisen kannustinohjelman
(Long-Term Incentive Program, ”LTI-ohjelma”) vuosille 2009 ja 2010.
Osallistujat LTI-ohjelmaan ovat ne 13 henkilöä, jotka olivat Tikkurilan
johtoryhmän jäseniä toukokuussa 2009. LTI-ohjelma perustuu kumu
latiiviseen operatiiviseen liikevoittoon (EBIT) (80 miljoonan euron ja 115
miljoonan euron välillä) ja kannustinpalkkion maksu edellyttää Tikkuri
lan positiivista kassavirtaa sekä vuonna 2009 että vuonna 2010. Korkein
kannustinprosentti on 100 prosenttia (Tikkurila-konsernin toimitusjohta
ja) tai 50 prosenttia (strategisten liiketoimintayksiköiden johtajat) tai 30
prosenttia (muut kuin edellä mainitut johtoryhmän jäsenet toukokuussa
2009) kyseisestä vuosipalkasta.
Bonusohjelma 2010
Tikkurilan hallitus hyväksyi 2.2.2010 uuden bonusohjelman vuodelle 2010.
Osallistujat uuteen bonusohjelmaan ovat Tikkurilan johtoryhmän
jäsenet, liiketoimintayksiköiden ja funktioiden johtotason työntekijät,
Tikkurila-konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajat sekä valikoidut
johtajat ja asiantuntijat, jotka ovat Tikkurila-konserniin kuuluvissa yhti
öissä erityisissä asemissa, yhteensä 130 henkilöä. Bonuskriteerit vuodel
le 2010 käsittävät Tikkurila-konsernin ja liiketoimintayksiköiden liiketu
loksen (EBIT) ja kassavirran sekä henkilökohtaisia tavoitteita. Bonuksen
saaminen edellyttää kahdesta neljään eri tavoitteen täyttämistä. Kaikkien
tavoitteiden on oltava mitattavissa numeroin ja vähintään 80 prosenttia
on oltava taloudellisia tavoitteita.

Tilintarkastus
Yhtiöjärjestyksen mukaan Tikkurilalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee
olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Vuodelle
2010 tilintarkastusyhteisöksi valittiin KPMG Oy Ab, joka on toiminut Tik
kurilan tilintarkastajana vuodesta 2006.
Hallituksen tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajan valintapro
sessia. Tilintarkastajan peräkkäisten yhteenlaskettujen toimikausien kesto
voi olla enintään seitsemän vuotta. Tämä tarkoittaa, että ottaen huomi
oon vuonna 2007 voimaan tulleen Tilintarkastuslain, Tikkurilan nykyinen
päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Pajamo KPMG:ltä voi toimia pisim
millään samassa tehtävässä vuoden 2013 tilintarkastukseen asti.
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Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkas
taa Tikkurila Oyj:n kirjanpito (pohjautuu Suomen kirjanpitolakiin), Tikku
rila-konsernin kirjanpito (IFRS), hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös
liitetietoineen sekä yhtiön hallinto. Tikkurilan tilikausi on kalenterivuo
si. Tilintarkastaja raportoi pääasiassa tarkastusvaliokunnan kautta, mutta
osallistuu vuodessa vähintään yhteen hallituksen kokoukseen.
Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan yhdeksi toimikaudeksi
kerrallaan. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa.
Vuonna 2010 KPMG:n tilintarkastuspalkkiot olivat 417 000 euroa ja
muiden palvelujen palkkiot 374 000 euroa.

Sisäinen valvonta
Tikkurilassa on sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka tarkoituksena on
• suojella omaisuuden arvoa
• varmistaa toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus,
mukaanlukien
• taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin luotettavuus
• säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen
• toiminnan tavoitteidenmukaisuus
Sisäinen valvonta on olennainen osa kaikkea Tikkurilan toimintaa ja kat
taa konsernin kaikki tasot. Sisäisen valvonnan toteuttamisesta vastaa yh
tiön koko henkilöstö ja sen toimivuutta seurataan esimiesten toimesta
osana operatiivista johtamista.
Sisäisen valvonnan tärkeimmät osa-alueet ovat
• johtamistapa- ja organisaatiokulttuuri
• riskien arviointi
• valvontatoimenpiteet
• raportointi ja tiedonvälitys
• seuranta ja tarkastus
Tikkurilan arvot, liiketapaperiaatteet (Tikkurila Code of Conduct) ja kon
sernitasoiset toimintaohjeet luovat perustan yhtiön hallinnoinnille ja
sisäiselle valvonnalle. Sisäiset ohjeet ja liiketapaperiaatteet on saatettu
tiedoksi konsernin koko henkilöstölle. Keskeisimmistä toimintaohjeista
järjestetään myös koulutusta niille henkilöille, joiden erityisesti tulee tun
tea kyseinen ohjeistus.
Tikkurilan jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus tehdä ilmoi
tus, tarvittaessa nimettömänä, lain, liiketapaperiaatteiden ja konsernioh
jeiden vastaisesta toiminnasta.
Kunakin vuonna tavoitteena on arvioida miten sisäistä tarkastusta ke
hitetään. Vuonna 2010 yhtiö on pyrkinyt selkiyttämään ja tehostamaan
sisäisiä tarkastuksia ja saavuttamaan yhtenäisemmät konsernilaajuiset
toimintatavat ja prosessit. Esimerkkejä niistä käytännön asioista, joita on
arvioitu ja/tai joista on päätetty ja/tai jotka on toteutettu, ovat seuraavat:
• kun yhtiö listattiin Nasdaq OMX Helsinkiin, suoritettiin perus
teellinen sisäinen ja ulkoinen tarkastusprosessi ja julkaistiin
listalleottoesite
• henkilökunnalle on jatkuvasti järjestetty koulutuksia ja kursseja
• on laadittu ja/tai päivitetty sisäisiä toimintatapoja ja ohjeistoja,
mukaan lukien konsernin riskienhallintapolitiikka, konsernin lii

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot *
euroa
Toimitusjohtaja
Muu johtoryhmä
Yhteensä

Maksettu rahapalkka
luontoisetuineen
450 000
995 000
1 445 000

Vuonna 2010 maksetut tulospalkkiot
120 000
96 000
216 000

2010 yhteensä
570 000
1 091 000
1 661 000

*Johtoryhmän jäsenten lukumäärä (toimitusjohtaja pois lukien) oli 7 henkilöä vuonna 2010 ja 12 henkilöä vuonna 2009.

2009 yhteensä
510 000
2 238 000
2 748 000

Vuonna 2010 maksetut lisäeläkkeen
eläkemaksut
53 000
85 000
138 000
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ketoiminnan hallintaohjeisto, konsernin rahoitusohjeisto, kon
sernin sijoitusohjeisto, konsernin HSEQ-periaatteet
sisäinen tarkastus on uudelleenorganisoitu, ja Tikkurilan sisäiset
resurssit vastaavat jatkossa sisäisestä tarkastuksesta
vuoden 2010 alussa suoritettiin riskienarviointiprojekti yhdessä
ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation kanssa
konsernin Treasury-toiminnot ja niihin liittyvät ohjelmistot on
otettu käyttöön, mukaan lukien korko- ja valuuttariskihallinnan
periaatteet. Lisäksi ulkopuolinen asiantuntija kävi lävitse Treasu
ry-toimintoja ja niihin liittyviä ohjeistoja vuoden aikana
konsernin organisaatiorakenne uudistettiin vuoden 2009 lopussa,
jotta saataisiin luotua yhtenäisemmät prosessit koko konsernissa
vuoden 2010 lopussa päätettiin periaatteista ja käynnistettiin
projekteja konsernin IT-sovellusten (mukaan lukien CRM-, ERPja EHS-ratkaisut) kehittämiseen liittyen
konsernin lakiasioista vastaava johtaja nimettiin myös kon
sernin Compliance Officeriksi hallitumman ilmiantomahdolli
suuden ja paremman kokonaiskuvan saamiseksi tarkastuspro
sesseista. Hän laatii yhdessä konsernin sisäisen tarkastuksen
kanssa tarvittavat prosessit, joilla varmistetaan yhtiön liike
tapaperiaatteiden noudattaminen.

Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus vastaa konsernin riippumattomasta arviointi- ja var
mistustoiminnosta, jonka keskeisenä tehtävänä on tukea konsernin joh
toa ja hallitusta niiden valvontatehtävässä.
Tarkoituksena on arvioida ja osallistua konsernin riskienhallinnan, val
vonnan ja hallinnointijärjestelmien parantamiseen. Sisäisellä tarkastuksella
on rajoittamaton pääsy kaikkiin Tikkurilan tietoihin.
Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokun
nalle. Tikkurilan toimitusjohtaja toimii sisäisen tarkastuksen hallinnollisena
esimiehenä. Sisäisen tarkastuksen edustaja keskustelee tarkastussuunnitel
mastaan ja havainnoistaan vuoden aikana tilintarkastajien kanssa.
Tikkurilan sisäisen tarkastuksen toiminnot ostettiin palveluna Kemira
Oyj:ltä vuoden 2010 loppuun. Vuoden 2011 alusta alkaen Tikkurila on vas
tannut itse sisäisen tarkastuksensa resursoinnista ja nimitti muun muas
sa sisäisen tarkastajan, joka tulee yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden
kanssa vastaamaan sisäisen tarkastuksen tehtävistä.

Riskienhallinta
Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ne riskit, jotka saattavat estää
yhtiötä saavuttamasta liiketoimintatavoitteensa. Riski voidaan määritellä
epävarmuustekijäksi, joka vaikuttaa Tikkurilan liiketoimintatavoitteisiin ja
kykyyn saavuttaa tuloksensa.
Tikkurilan liiketoimintaan liittyy monia riskejä, joista osa voi olla mer
kittäviä. Koska konsernin liiketoiminnot jakautuvat useaan maantieteel
liseen alueeseen ja monenlaisiin tuotteisiin ja asiakassegmentteihin, eri
riskien määrä, todennäköisyys ja vaikutukset saattavat vaihdella eri lii
ketoimintayksiköiden välillä. Merkittävien riskien toteutumisella voi olla
huomattava negatiivinen vaikutus Tikkurilan liiketoimintaan, taloudelli
seen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Konsernin sisäinen valvonta,
sisäinen tarkastus ja riskienhallinta pyrkivät rajoittamaan mahdollisten
riskitoteutumien negatiivisia vaikutuksia mahdollisimman pitkälle.
Tikkurila jakaa riskit neljään pääryhmään:
• strategiset riskit
• operatiiviset riskit
• rahoitusriskit
• vahinkoriskit
Tikkurila pyrkii tunnistamaan, analysoimaan, arvioimaan ja reagoimaan
riskeihin järjestelmällisesti ja proaktiivisesti. Tikkurilan tavoitteena on ha

lutun kokonaisriskitason saavuttaminen ja toiminnan jatkuvuuden var
mistaminen.
Tikkurila pyrkii järjestelmällisesti ja proaktiivisesti tunnistamaan, ana
lysoimaan, arvioimaan ja reagoimaan eri kategorioiden riskeihin eli stra
tegisiin, operatiivisiin, rahoitus- ja vahinkoriskeihin. Tikkurilan tavoitteena
on määritellä ja saavuttaa optimaalinen kokonaisriskitaso suhteessa ris
kinsietokykyyn, ja samalla varmistaa toiminnan jatkuvuus.
Tikkurilan riskienhallinta perustuu Suomen listayhtiöiden hallinnoin
tikoodiin ja Tikkurilan liiketapaperiaatteisiin. Lisäksi Tikkurilalla on erilaisia
konsernitason ohjeita johdon tavoitteisiin, vastuunjakoon ja riskirajojen
määrittelyyn liittyen.
Tikkurilan hallitus määrittelee riskienhallinnan pääperiaatteet ja hy
väksyy konsernin riskienhallintapolitiikan, ja tarkastusvaliokunta avustaa
hallitusta riskienhallinnan valvonnassa. Tikkurilassa liiketoimintayksiköt ja
funktiot vastaavat oman toiminta-alueensa riskeistä ja niiden hallinnasta.
Tikkurilassa riskienhallinta toteutetaan vastuualueittain soveltaen yh
teisesti sovittua riskien arviointimallia. Kaikki yksiköt luovat yhteisen ris
kirekisterin, jota konsernin riskipäällikkö hallinnoi ja koordinoi, jotta tun
nettuja tai ennakoituja riskejä voidaan tarkkailla. Riskienhallintaprosessin
tuotokset raportoidaan säännöllisesti sekä sisäisesti että osana Tikkurilan
ulkoista raportointia.
Osa riskienhallintatoimenpiteistä hoidetaan keskitetysti kustannus
edun saavuttamiseksi ja riittävän suojaustason varmistamiseksi. Tällaisia
ovat esimerkiksi tietyt konsernin vakuutusohjelmat, kuten toiminta- ja
tuotevastuuvakuutus, kuljetusvakuutus, suurimpien tehtaiden omaisuusja keskeytysvakuutukset sekä rahoitusriskien suojaustoimet.
Toimitusjohtaja ja Tikkurilan johtoryhmä vastaavat konsernin riskien
hallintatoimintojen toteutumisesta. Hallitus on vastuussa riskienhallin
nan päämenettelytapojen ja -periaatteiden hyväksymisestä sekä Tikkuri
lan riskinsietotason määrittelystä. Hallitus ja sen valiokunta hyväksyvät ja
seuraavat raportointimenettelyä sekä valvovat konsernin liiketoiminta- ja
hallinnointiprosessien riittävyyttä, sopivuutta ja tehokuutta.

Sisäpiiriasioiden hallinta
Tikkurila Oyj:n sisäpiiri koostuu Suomen arvopaperimarkkinalain mukai
sesti ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä, pysyvistä yrityskohtaisista sisäpii
riläisistä ja hankekohtaisista sisäpiiriläisistä.
Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat asemansa perusteella hallituksen
jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön johtoryhmän jäsenet ja tilintarkastusyh
teisön päävastuullinen tilintarkastaja. Tikkurila Oyj:n pysyviä yrityskohtai
sia sisäpiiriläisiä ovat yhtiön lakiasiainjohtajan erikseen määrittelemät ja
Tikkurilan toimitusjohtajan hyväksymät henkilöt.
Tikkurila Oyj noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta,
jonka mukaan sisäpiiriläisen on suositeltavaa ajoittaa kaupankäynti yhti
ön osakkeilla ajankohtiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydel
linen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista. Tämän ja yhtiön hal
lituksen päätöksen perusteella Tikkurilan pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa
käydä kauppaa yhtiön arvopapereista ajanjaksolla, joka alkaa raportointi
kauden lopusta ja päättyy seuraavan osavuosikatsauksen tai tilinpäätök
sen julkaisuun.
Tikkurila Oyj:n sisäpiirirekisterejä ylläpidetään yhtiön lakiasiainyksikössä,
joka päivittää ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä koskevat julkiseen sisäpiirire
kisteriin merkittävät tiedot Euroclear Finland Oy:hyn. Ilmoitusvelvollisia si
säpiiriläisiä koskevat tiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Hiljainen jakso
Tikkurila pitää ennen tilinpäätösten ja osavuosikatsausten julkaisua niin
sanotun hiljaisen ajanjakson. Jakso alkaa kyseisen raportointikauden
päättymisestä ja kestää aina raportointikauden tilinpäätösten tai osavuo
sikatsauksen julkaisuun asti.
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Hiljaisen ajanjakson aikana Tikkurilan edustajat eivät ole pääoma
markkinoiden edustajien käytettävissä eivätkä keskustele Tikkurilan
taloudellisesta kehityksestä tai markkinoiden kehityksestä.

Näkymät
Tikkurila julkistaa ohjeistuksen (guidance) osavuosikatsauksissa ja tilin
päätöstiedotteessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa. Tikkurila ar
vioi näkymiä ainoastaan siltä ajalta, kun se on kohtuullisesti mahdollis
ta. Näkymät sisältävät johdon sanallisen arvion tulevasta liikevaihdosta
ja kannattavuudesta. Arvio voi sisältää myös muuta tietoa. Mitään muita
ennusteita ei anneta eikä mihinkään muihin tulevaisuudennäkymiä kos
keviin kysymyksiin vastata, ellei yhtiö päätä päivittää ohjaustaan, jolloin
se julkaisee päivityksestä pörssitiedotteen. Kaikki päivitykset julkaistaan
ilman aiheetonta viivästystä, kun saatavilla on riittävän selkeä näkemys
tulevaisuudesta.

Viestintä
Tikkurila on sitoutunut avoimuuteen, mikä merkitsee ennakoivaa, avointa,
luotettavaa, johdonmukaista, puolueetonta ja ajankohtaista viestintää.
Tikkurilan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Tikkurila nou
dattaa tiukasti kaikkia listautuneita yhtiöitä koskevia tiedonantovaatimuk
sia. Tikkurila noudattaa Suomen arvopaperimarkkinayhdistyksen laatimaa
yhtiöiden hallinnointikoodia. Lisäksi Tikkurilan omat sisäiset politiikat, kuten
yhteiskuntavastuu- ja liiketapaperiaatteet ohjaavat viestintää.
Tikkurilan viestinnän tavoitteena on tukea yhtiön osakkeen arvon oi
keaa arvonmuodostusta julkaisemalla riittävästi tietoa yhtiön taloudelli
sesta asemasta, strategiasta ja tavoitteista. Hallitus on hyväksynyt tiedon
antopolitiikan, joka määrittelee pääperiaatteet rahoitusmarkkinoiden,
sijoittajien ja muiden osapuolten kanssa viestimiselle. Tikkurilan verkkosi
vuilta löytyy kaikki tiedonantovelvollisuuden puitteissa julkistettu tieto.
Poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin nähden
(joka astui voimaan 1.10.2010)
Suomen listayhtiöiden 1.10.2010 voimaanastunut hallinnointikoodi sisäl
tää 55 suositusta. Koodi sisältää myös niinsanotun noudata tai selitä -pe
riaatteen (comply or explain). Tikkurila noudattaa lähes kaikkia koodin
suosituksia. Vuonna 2010 tehtiin kuitenkin seuraavat poikkeukset, koska
yhtiössä koettiin, että vaihtoehtoinen tapa järjestää alla mainitut seikat
vastaa paremmin Tikkurilan nykytilannetta. Ne myös osaltaan heijastavat
yhtiön siirtymää uudeksi julkiseksi osakeyhtiöksi:
Suositus 28, Nimitysvaliokunta
Tikkurilalla on ollut elokuusta 2010 hallituksen perustama nimitysvalio
kunta, joka ei ole koostunut hallituksen jäsenistä kuten listayhtiöiden hal
linnointikoodin suosituksessa 28 edellytetään, vaan neljän suurimman
osakkeenomistajan nimeämistä jäsenistä.
Suositus 31, Palkitsemisvaliokunta
Tikkurilalla ei ole erillistä palkitsemisvaliokuntaa, mutta nimitystoimikun
ta tekee ehdotukset osakkeenomistajille hallituksen jäsenien palkkioista.
Hallitus käyttää omaa harkintaansa ja toimivaltaansa päättääkseen toimi
tusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.
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Hallitus

Jari Paasikivi

Petteri Walldén

Syntynyt 1954
Tikkurilan hallituksen jäsen vuodesta 2008 ja
puheenjohtaja vuodesta 2010. Tarkastusvaliokunnan
jäsen vuodesta 2010. Nimitystoimikunnan jäsen
vuodesta 2010.
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton
merkittävästä osakkeenomistajasta.
Suomen kansalainen
KTM, toimitusjohtaja, Oras Invest Oy
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 33 200

Syntynyt 1948
Tikkurilan hallituksen jäsen vuodesta 2008 ja
varapuheenjohtaja vuodesta 2010.
Riippumaton hallituksen jäsen.
Suomen kansalainen
DI
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 2 494

Keskeinen työkokemus
Jari Paasikivi on toiminut Oras Investin toimitusjohtajana
vuodesta 2006 lähtien. Paasikivi toimi useissa tehtävissä
Oras Oy:ssä vuosina 1989–2007, mukaan lukien konsernin toimitusjohtajana vuosina 2002–2007, toimitusjohtajana vuosina 1994–2001 ja tehtaanjohtajana vuosina
1989–1994.
Luottamustehtävät
Jari Paasikivi on toiminut useiden eri yhtiöiden hallituksen jäsenenä. Hän on ollut Uponor Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja vuodesta 2008 ja Partiosäätiö ry –
Scoutstiftelse rf:n hallintoneuvoston jäsen vuodesta
2008, Suomen Keskuskauppakamarin hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2007,
Teknologiateollisuus ry:n hallituksen jäsen vuodesta
2006 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2010, Oras Oy:n
hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja Vakka-Suomen Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1998.

Keskeinen työkokemus
Petteri Walldén toimi toimitusjohtajana Alteams Oy:ssä
vuosina 2007–2010, Onninen Oy:ssä vuosina 2001–2005
ja Ensto Oy:ssä vuosina 1996–2001. Hän on toiminut
myös Nokia Kaapeli Oy:n ja Sako Oy:n toimitusjohtajana.
Luottamustehtävät
Petteri Walldén on ollut Mesera Oy:n hallituksen jäsen
vuodesta 2010, Comptel Oyj:n ja Teleste Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2009, Kuusakoski Group Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2007, Nokian Renkaat Oyj:n
hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006, eQ Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2005, SE Mäkinen Logistics Oy:n
hallituksen jäsen vuodesta 1995 ja Veritautien tutkimussäätiön hallituksen jäsen vuodesta 1991.
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Eeva Ahdekivi

Ove Mattsson

Pia Rudengren

Syntynyt 1966
Tikkurilan hallituksen jäsen vuodesta 2009.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2010.
Riippumaton hallituksen jäsen.
Suomen kansalainen
KTM, sijoitusjohtaja, Solidium Oy
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 1 135

Syntynyt 1940
Tikkurilan hallituksen jäsen vuodesta 2009.
Riippumaton hallituksen jäsen.
Ruotsin kansalainen
Ph.D., hallitusammattilainen
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 6 804

Syntynyt 1965
Tikkurilan hallituksen jäsen vuodesta 2009.
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2010.
Riippumaton hallituksen jäsen.
Ruotsin kansalainen
M.Sc. (BA & Econ.), hallitusammattilainen
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 773

Keskeinen työkokemus
Eeva Ahdekivi on ollut Solidiumin sijoitusjohtaja vuodesta 2009. Ennen sitä hän oli johtava erityisasiantuntija
Valtioneuvoston omistusohjausosastolla vuosina 2007–
2009, johtaja Pohjola Omaisuudenhoito Oy:ssä vuosina
2004–2006 ja partnerina Conventum Oyj:ssä vuosina
1997–2003. Ahdekivi on myös toiminut johtajana Merita
Corporate Finance Oy:ssä.
Luottamustehtävät
Eeva Ahdekivi on ollut Nuori Yrittäjyys ry:n tilintarkastajana vuodesta 2006.

Keskeinen työkokemus
Ove Mattsson on toiminut Akzo Nobel nv:n johtoryhmän jäsenenä ja Akzo Nobel Coatingsin toimitusjohtajana vuosina 1994–2000, Nobel Industries AB:n pääjohtajana ja toimitusjohtajana vuosina 1991–1994 sekä Casco
Nobel AB:n pääjohtajana vuosina 1978–1991.
Luottamustehtävät
Ove Mattsson on ollut Fabryo Corporation Srl:n hallituksen jäsen vuodesta 2008, Biotage AB:n hallituksen
puheenjohtaja vuodesta 2007, Arctic Island Ltd:n hallituksen jäsen vuodesta 2003 ja Aromatic AB:n hallituksen
puheenjohtaja vuodesta 2003.

Keskeinen työkokemus
Pia Rudengren toimi W Capital Management AB:n varatoimitusjohtajana vuosina 2001–2005. Vuosina 1990–
2001 Rudengren toimi eri tehtävissä Investor AB:ssa, viimeksi talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuosina
1998–2001.
Luottamustehtävät
Pia Rudengren on ollut hallituksen jäsenenä Metso
Oyj:ssä ja Swedbank AB:ssa vuodesta 2009, Social
Initiative AB:ssa vuodesta 2008, Duni AB:ssa ja WeMind
Digital Psykologi AB:ssa vuodesta 2007. Vuodesta 2006
lähtien Rudengren on toiminut hallitusammattilaisena ja ollut useiden ruotsalaisten yritysten hallituksen
jäsenenä.
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Johtoryhmä

Erkki Järvinen

Jukka Havia

Kenneth Sundberg

Petri Miettinen

Syntynyt 1960
Tikkurilan toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän
puheenjohtaja vuodesta 2009.
Suomen kansalainen
KTM
Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2009.
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: -

Syntynyt 1968
Chief Financial Officer (CFO)
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010.
Suomen kansalainen
KTM
Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2010.
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: -

Syntynyt 1965
Group Vice President, R&D
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010.
Suomen kansalainen
DI, tekniikan tohtori
Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2010.
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: -

Keskeinen työkokemus
Jukka Havia on ollut Tikkurila Oyj:n Chief
Financial Officer vuodesta 2010 lähtien.
Tätä ennen hän toimi Ruukki Group Oyj:n
talous- ja hallintojohtajana vuodesta 2005
alkaen ja varatoimitusjohtajana vuodesta
2008 alkaen. Hän työskenteli aikaisemmin
talousjohtajana Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnassa ja toimitusjohtajana KY-Palvelu Oy:ssä vuosina 2001–
2005, talousjohtajana RSL Com Finland
Oy:ssä vuosina 1997–2001 ja controllerina
Oy Canon Ab:lla vuosina 1995–1997.

Keskeinen työkokemus
Kenneth Sundberg on ollut Tikkurilan
Group Vice President, Research and Development, vuodesta 2010 lähtien. Ennen
siirtymistään Tikkurilaan, Sundberg oli
Innovation Center Paperin johtaja ja tutkimus- ja kehitysjohtaja Ciba Finland Oy:ssä
vuosina 2007–2009, toimitusjohtaja Top
Analytica Oy Ab:ssa vuosina 2006–2007,
tutkimus- ja kehitysjohtaja, liimat ja tärkkelys, Ciba Specialty Chemicals Oy:ssä
vuosina 2004–2006 ja Raisio Chemicals
Oy:n erikoiskemikaalien tutkimuspäällikkö
vuosina 2002–2004.

Syntynyt 1968
Group Vice President, Supply Chain
& HSEQ
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007.
Suomen kansalainen
KTM
Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2007.
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: -

Keskeinen työkokemus
Erkki Järvinen toimi Rautakirja Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2001–2008 ja
Rautakirja Oy:n kioskidivisioonan toimialajohtajana vuosina 1997–2001. Ennen
siirtymistään Rautakirjaan Järvinen toimi
Cultor Groupiin kuuluneissa yhtiöissä, kuten markkinointijohtajana (Pohjoismaat)
Vaasanmylly Oy:ssä vuosina 1991–1996,
toimitusjohtajana Siljans Knäcke AB:ssa
vuosina 1995–1996 sekä markkinointipäällikkönä Vaasanmylly Oy:ssä vuosina 1990–
1991. Vuosina 1984–1990 Järvinen toimi
tuotepäällikkönä ja markkinointipäällikkönä Fazer Leipomoissa, Oy Karl Fazer Ab:ssa.
Luottamustehtävät
Järvinen on ollut hallituksen jäsenenä Kemianteollisuus ry:ssä ja Suomen Väriteollisuus ry:ssä vuodesta 2010, Mainostajien
Liitossa vuodesta 2009, Sannäsin Kartano
Oy:ssä vuodesta 2008 ja Taloudellinen tiedotustoimisto ry:ssä vuodesta 2007.

Luottamustehtävät
Havia on Liikenteen turvallisuusviraston
neuvottelukunnan puheenjohtaja, Aaltoyliopiston ylioppilaskunnan taloustoimikunnan jäsen ja Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL ry:n varatilintarkastaja.

Luottamustehtävät
Sundberg on ollut Åbo Akademin Process
Chemistry Centerin (ÅAU) teollisuuden
edustajana vuodesta 2005 lähtien.

Keskeinen työkokemus
Petri Miettinen on ollut Tikkurilan Group
Vice President, Supply Chain, vuodesta
2007 lähtien. Vuonna 2008 hänen vastuualueelleen siirrettiin myös HSEQ (Health,
Safety, Environment and Quality). Ennen
siirtymistään Tikkurilaan Miettinen työskenteli ABB:n palveluksessa; ABB:n Marine-liiketoiminnassa osto- ja logistiikka-johtajana vuosina 2002–2007 sekä
talousjohtajana oman toimen ohella vuosina 2003–2004 ja business controllerina
vuosina 2000–2002 sekä aiemmin ABB:n
sähkökoneliiketoiminnassa controllerina
ja projektipäällikkönä vuosina 1997–2000.
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Johtoryhmän jäsenet vasemmalta oikealle: Erkki Järvinen, Jukka Havia, Kenneth Sundberg, Petri Miettinen, Arto Lehtinen, Ilpo Jousimaa, Niklas Frisk, Janno Paju.
Johtoryhmä poseerasi Tikkurilan Koskettava-installaation kanssa. Lue lisää näyttelystä vuosikertomuksen takasisäkannesta.

Arto Lehtinen

Ilpo Jousimaa

Niklas Frisk

Janno Paju

Syntynyt 1958
Senior Vice President, SBU Finland
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008.
Suomen kansalainen
Yo-merkonomi
Tikkurilan palveluksessa vuodesta 1981.
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 2 000

Syntynyt 1957
Senior Vice President, SBU Central
Eastern Europe
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2003.
Suomen kansalainen
KTM
Tikkurilan palveluksessa vuodesta 1987.
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 1 574

Syntynyt 1975
Senior Vice President, SBU Scandinavia
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007.
Ruotsin kansalainen
MBA
Tikkurilan palveluksessa vuodesta 1995.
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 1 000

Syntynyt 1971
Senior Vice President, SBU East
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2000.
Viron kansalainen
Ekonomi
Tikkurilan palveluksessa vuodesta 1993.
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 325

Keskeinen työkokemus
Niklas Frisk on ollut Tikkurilan Senior Vice
President, SBU Scandinavia, vuodesta
2009 lähtien ja toimitusjohtaja AlcroBeckers AB:ssa / johtaja Deco Scandinaviassa vuodesta 2006 lähtien, jota ennen
hän työskenteli muissa tehtävissä AlcroBeckers AB:ssa vuosina 2002–2006. Vuodesta 1995 lähtien hän on työskennellyt
eri tehtävissä Dickursby Färgissä, joka sittemmin vaihtoi nimensä Tikkurila AB:ksi
yhdistyttyään Alcro-Beckersin kanssa.

Keskeinen työkokemus
Janno Paju on ollut Tikkurilan Senior Vice
President, SBU East, vuodesta 2009 lähtien. Tätä ennen hän oli Group Vice President Tikkurilan Deco Eastern Europe
liiketoimintayksikössä vuosina 2004–2009.
Hän työskenteli Tikkurila Polska S.A.:n
toimitusjohtajana vuosina 2000–2004 ja
Tikkurila-Baltcolor Sp. z.o.o.:n kaupallisena
johtajana vuosina 1998–2000.

Keskeinen työkokemus
Arto Lehtinen on ollut Tikkurilan Senior Vice President, SBU Finland, vuodesta
2009 lähtien ja tätä ennen hän oli Tikkurila-konsernin markkinointijohtajana vuosina 2008–2009 ja Tikkurila Paints Oy:n
/ Deco Finlandin markkinointijohtajana
vuosina 2000–2008. Vuodesta 1991 lähtien Lehtinen on työskennellyt Suomessa
useissa eri Tikkurilan tuotteiden, erityisesti
kauppa- ja rakennusmaalien, myyntiin ja
markkinointiin liittyvissä tehtävissä. Vuosina 1981–1990 hän työskenteli Tikkurilan
talousosastolla.

Keskeinen työkokemus
Ilpo Jousimaa on ollut Tikkurilan Senior
Vice President, SBU Central Eastern Europe, vuodesta 2009 lähtien. Jousimaa on
työskennellyt eri tehtävissä Tikkurila-
konsernissa vuodesta 1987 lähtien. Vuosina 2005–2009 hän toimi Industrial Coatings liiketoimintayksikön johtajana ja
vuosina 2002–2004 Tikkurila Deco Westin
ja Tikkurila Deco Eastin johtajana. Hän on
ollut Tikkurila Polska S.A.:n toimitusjohtajana vuosina 2004–2005, Vivacolor-yhtiöissä (Viro, Latvia, Liettua) vuosina 1998–2002
ja AS Flora Kommertsissa vuosina 1997–
1998 (ei Tikkurilaan kuuluva yhtiö).

Luottamustehtävät
Frisk on ollut SVEFF:n (Sveriges Färgfabrikanters Förening) hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2007. Hän on myös Tikkurila
Danmark A/S:n, Tikkurila Norge A/S:n, Tikkurila AB:n ja Måleributiken AB:n hallituksen puheenjohtaja sekä Happy Homes
AB:n hallituksen jäsen.
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Sijoittajatietoa
Osavuosikatsaukset ja yhtiökokous
31.3.2011 Varsinainen yhtiökokous
6.5.2011 Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta
11.8.2011 Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta
27.10.2011 Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta
Yhtiökokoukseen ja taloudellisiin katsauksiin
liittyvät materiaalit sekä sijoittajatapaamisten
ajankohdat löytyvät osoitteesta
www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat.

Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,70 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ehdotettuna täsmäytyspäivänä
5.4.2011 merkittynä Tikkurilan osakasluetteloon.

Taloudelliset tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet on kerrottu vuosikertomuksen sivulla 9.

Osoitteenmuutokset
Osakkeenomistajien osoitteenmuutokset pyydetään ilmoittamaan arvo-osuustiliä hoitavaan
pankkiin. Jos tilinhoitaja on Euroclear Finland
Oy, ilmoitetaan osoitteenmuutokset Euroclear
Finlandille.

Sijoittajasuhteet
Tikkurilan sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea Tikkurilan osakkeen oikeaa arvonmuodostusta julkaisemalla oikea-aikaisesti
merkityksellistä, ymmärrettävää, luotettavaa ja
vertailukelpoista tietoa, jotta pääomamarkkinoilla toimivat tahot voivat muodostaa perustellun kuvan Tikkurilasta sijoituskohteena.
Tikkurilan tiedonantopolitiikassa kuvaillaan
pääperiaatteet, joita Tikkurila noudattaa viestiessään pääomamarkkinoiden kanssa ja kertoessaan sidosryhmilleen osakekurssiin vaikuttavia tietoja.
Lue lisää osoitteesta
www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat/tiedonantopolitiikka.
Vuoden 2010 aikana Tikkurilan johto tapasi
160 eri tilaisuudessa lähes 1 000 Tikkurilan
osakkeesta kiinnostunutta tahoa. Suurin osa
tapaamisista oli yksittäisiä sijoittajatapaamisia,

ja niistä puolet pidettiin Suomessa ja puolet
Keski-Euroopassa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja
Yhdysvalloissa. Yhtiö osallistui myös seminaareihin ja vierailuihin Tikkurilassa, Helsingissä,
Oulussa ja Pietarissa.

Sijoittajasuhteiden yhteystiedot
Susanna Aaltonen, johtaja, viestintä ja
sijoittajasuhteet
Puh. 040 593 4221, sähköposti:
susanna.aaltonen@tikkurila.com
Minna Avellan, päällikkö, talousviestintä
Puh. 040 533 7932, sähköposti:
minna.avellan@tikkurila.com

Osakkeen perustiedot
Listaus: NASDAQ OMX Helsinki, Suomi
Kaupankäyntitunnus: TIK1V
Toimiala: Kemikaalit
Osakemäärä: 44 108 252
Listautumispäivä: 26.3.2010
Lue lisää Tikkurilan osakkeesta ja omistajista
vuosikertomuksen sivuilta 130–132.
Vuosikertomustilaukset Tikkurilan internetsivujen kautta www.tikkurilagroup.com/fi/media/
julkaisut tai sähköpostilla osoitteesta
communications@tikkurila.com.

Tikkurilan osakkeen kuukausivaihto ja päätöskurssi
NASDAQ OMX Helsingissä 2010
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Kuukauden päätöskurssi
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Vuosikertomus 2010
sisällön suunnittelu ja toteutus: Tikkurila oyj
Konsepti, visuaalinen suunnittelu ja tuotanto: miltton oy
Valokuvat: Petri artturi asikainen, susanne Walström,
Henrik Trygg, shutterstock, Tikkurila.
Paperi: Galerie art matt 300/130/100 g.
Paino: Erweko Painotuote oy 2011

Saa koskea
Tikkurilan monitulkintainen
Koskettava-näyttely luotiin aikoinaan
Helsinki design Weekiä varten yhdessä
muotoilutoimisto Pentagon designin
kanssa. ajatuksena oli esitellä mielenkiintoisia pintoja ja aktivoida ihmisiä
koskettelemaan niitä. Useimmissa
taidenäyttelyissä esineisiin kielletään
koskemasta, joten Tikkurila halusi
tarjota näyttelyvieraille mahdollisuuden tunnustella maalattuja tai muuten
käsiteltyjä pintoja. Jotta taputtaminen
tuntuisi luontevalta, kohteiksi valittiin
luonnollista kokoa olevia kotieläimiä.

Suuren suosion saavuttanut installaatio on ollut viime vuosina näytteillä
myös muun muassa New Yorkin Design
Weekillä, Habitaressa ja Heurekassa.
Näyttelyn suosikiksi on noussut pikkuvasikka Taika, joka on saanut pintaansa
kullanhohtoista Taika Helmiäismaalia.
Eräskin pieni näyttelyvieras yritti väkisin
saada Taian mukaansa.
Huomautus: Kaikki tässä vuosikertomuksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat
johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset
voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Tikkurila Oyj
PL 53 / Kuninkaalantie 1
01301 Vantaa
Puhelin 09 857 71
www.tikkurilagroup.com/fi
Y-tunnus 0197067-4

