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Tuotamme tuotteita ja ratkaisuja, jotka 
helpottavat ihmisten arkielämää.

Laajentunut Suominen 

Alankomaat 
Veenendaal 
Codi Wipes

Puola 
Grodzisk Mazowiecki 
Joustopakkaukset

Espanja 
Alicante 
Kuitukankaat

Italia 
Milano (Cressa ja Mozzate) 
Kuitukankaat

Suomi 
Nakkila 
Kuitukankaat

Suomi 
Ikaalinen 
Joustopakkaukset

Suomi 
Tampere 
Joustopakkaukset

Venäjä 
Pietari 
Joustopakkaukset ja 
Kuitukankaat

Yhtiöesittely
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Suominen 2011

Vuosi 2011 oli Suominen Yhtymälle suurten muutosten aikaa. Kesän lopulla syntyi 
sopimus Ahlstromin Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostosta. 

Kuitukankaat-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi yrityskaupan johdosta nelin-
kertaiseksi, Suominen laajeni aivan uusiin maihin Pohjois-Amerikkaan, Italiaan, 
Espanjaan ja Brasiliaan. Laajennus oli kertaharppaus pyyhintäkuitukankaiden 
maailman ykköseksi. 

Yrityskaupan myötä Ahlstrom Oyj:stä tuli Suomisen suurin omistaja. Suominen myös 
laajensi omistuspohjaansa ja hankki uutta pääomaa onnistuneella osakeannilla.

Uusi Suominen 

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsausSuominen 2011
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Toimitusjohtajan katsaus

Laajentumisella 
on luotu vankka 
pohja uuden 
Suomisen lujitta-
miseksi ja arvon 
kasvattamiseksi.

Vahvistuneet menestyksen 
edellytykset
Suomisen vuoden 2011 tulos koheni edellisvuoti-
sesta, mutta jäi vielä tappiolle. Laajentumisella on 
luotu vankka pohja uuden Suomisen lujittamiseksi 
ja arvon kasvattamiseksi. Niihin keskitymme nyt, 
ja panemme uuden, suuresti kasvaneen konser-
nimme perusasiat hyvään iskuun. Täsmennämme 
strategiaamme, trimmaamme avainprosessimme, 
keskitymme kannattavuutemme parantamiseen ja 
kassavirtamme vahvistamiseen. 

Nyt alkaa uusi vaihe, johon lähdemme entistä 
vahvempana pohjautuen olennaisesti laajempaan 
perustaan sekä vankempaan markkina-asemaan. 
Yrityskauppa toi 450 uutta suomislaista, uusia 
kansallisuuksia, aivan uusista kulttuureistakin. 
Tämä moninaisuus on voima ja rikkaus, kun työs-
kentelemme hyvin yhteen.

Olemmekin päässeet erinomaiseen vauhtiin kuitu-
kangastoimintojemme integroinnissa ja teemme 
sen eteen yhä töitä useassa eri työryhmässä. 
Vahvistimme merkittävästi asiakasrajapintaamme 
yhdistämällä myynti- ja kehitysorganisaatiot. 
Tämän lisäksi tehostimme toimintojamme yhtei-
sen ostotoiminnan ja toimitusketjun hallinnan 
kautta. Ponnistus ei ole vielä valmis ja keskitymme 
jatkossa vahvasti myös yhteisten arvojen juurrutta-
miseen sekä yhteisen yrityskulttuurin luomiseen. 

Meillä on tulevaisuudelta paljon saatavaa, kun 
hyödynnämme mahdollisuutemme. Pystymme 
palvelemaan asiakkaitamme entistä laajemmin 
valikoimin, selvästi vahvistuneella tuotekehitys- ja 
teknologiavoimalla, maailman kärkilaadulla ja 
tehokkaalla toimituskyvyllä. 

Olemme entistä laajemmin lähellä asiakasta. 
Myynti, asiakaspalvelu ja tuotekehitys ovat koko-
naisuus, joka tiiviillä keskinäisellä yhteydellään 
varmistaa asiakkaiden tyytyväisyyttä ja yhteistyön 
pitkää ikää.

Kun Suomisen liikevaihto ennen yrityskauppaa 
jakautui melko tasaisesti yksiköiden – Kuitu-
kankaiden, Joustopakkausten ja Codi Wipesin 
–  kesken, on Kuitukankaat nyt yli kaksi kol-
mannesta Suomisesta. Pyyhintäkuitukangas-
markkinoiden ykkösaseman lisäksi olemme 
joustopakkausten johtavia toimittajia Pohjois- ja 
Keski-Euroopassa sekä kosteuspyyhkeiden osalta 
Euroopan kolmen suurimman joukossa. 

Vahva jalansija kehittyneillä markkinoilla on 
luonut perustan nykyiselle markkinajohtajan ase-
mallemme. Kasvua haemme kehittyviltä markki-
noilta, kuten Brasiliasta ja Itä-Euroopasta, ja siellä 
erityisesti Venäjältä. Aasian ja Tyynenmeren alueet 
luovat meille myös tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Lisää arvoa tehokkuuden kasvusta
Maailmantalouden epävarmuus ja erityisesti 
Euroopan kansantalouksien heikot näkymät sekä 
samalla raaka-aineiden, energian ja kuljetusten 
kallistuminen vaikuttavat selvästi myös Suomisen 
kaikkien tuoteryhmien kilpailuun. Teollisten asiak-
kaidemme loppuasiakkaat, kulutta-
jat, käyvät entistä varovaisemmiksi ja 
hintatietoisuus kiristyy. 

Hyvä tuote ansaitsee aina arvonsa, 
mutta on selvää, että jatkamme 
määrätietoisesti oman kustannus-
tehokkuutemme parantamista. 
Järjestämme toimintomme niin, että niiden teho 
ja tuottavuus ovat optimissaan. Vahvistamme 
kilpailukykyämme, mihin meillä nyt on aiempaa 
olennaisesti paremmat edellytykset. Tulevaisuu-
temme välttämättömät ehdot ovat liiketoiminnan 
kannattavuus, kykymme tarttua markkinoiden 
mahdollisuuksiin ja yrityksemme arvon määrätie-
toinen kasvattaminen.

Työni Suomisella on vasta alkanut, mutta nyt 
kevään koittaessa jo tiedän, että olen, odotusteni 
mukaisesti, yrityksessä, jossa olen saanut innos-
tavat työtoverit, ja jolla on osaava ja uuttera hen-
kilöstö, sitoutuneet omistajat ja heitä taitavasti 
edustava hallitus sekä reippaasti kasvanut asia-
kaskunta. Näiden kaikkien odotusten täyttäminen 
ja ylittäminen on kiehtova haaste. Se kannustaa 
ja velvoittaa jatkuvaan parantamiseen, ja siinä 
saamastani tuesta lausun kaikille kumppaneilleni 
lämpimät kiitokset, kuten myös vaativan vuoden 
2011 työstänne Suomisen hyväksi.

Maaliskuussa 2012

Nina Kopola 
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Suominen 2011

Keskeisiä tapahtumiamme 2011
Nina Kopolasta Suomisen uusi toimitusjohtaja 
Suominen Yhtymä Oyj:n ja sen muodostaman konsernin toimitusjohtajaksi 
valittiin 1. 12. alkaen tekniikan lisensiaatti Nina Kopola. 

Uusi pyyhintäkuitukankaiden maailmanlaajuinen 
markkinajohtaja yrityskaupan myötä
Suominen Yhtymä Oyj allekirjoitti 4. 8. sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa 
yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta noin 170 
miljoonalla eurolla. Kaupan ansiosta Suomisesta tuli pyyhintäkuitukankaiden 
maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Tuotantoyksiköt sijaitsevat Pohjois-Ame-
rikassa, Italiassa, Espanjassa ja Brasiliassa*. Kaupan ansiosta Kuitukankaat 

-liiketoimintayksikön liikevaihto lähes nelinkertaistui.

* Brasilian osalta viranomaisten hyväksynnän arvioidaan toteutuvan alkuvuodesta 2012.

Osakeannilla kerättiin 87 miljoonaa euroa uutta pääomaa
Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostoa rahoitettiin osakean-
nilla, jolla kerättiin 87 miljoonaa euroa nykyisiltä ja uusilta omistajilta. Annin 
myötä Suomisen omistuspohja laajeni ja Ahlstrom Oyj nousi Suomisen 
suurimmaksi omistajaksi. 

Suominen sopi uudesta syndikoidusta luottojärjestelystä
Suominen sopi 150 miljoonan euron syndikaattimuotoisen lainan järjeste-
lystä, jolla rahoitettiin kauppaa ja korvattiin Suomisen aikaisempi 44 miljoo-
nan euron luottojärjestely. 

Kustannus- ja tehostamisohjelmaa vietiin läpi 
Suomisen tehostamisohjelman suurimmat säästöt syntyivät Nastolan 
joustopakkaustehtaan sulkemisesta elokuun lopussa, ja tuotanto siirrettiin 
Joustopakkausten muille tehtaille. Toimenpiteillä pyrittiin varmistamaan 
toimialan pidemmän tähtäimen kilpailukyky. Muut tehostamistoimet liittyivät 
tuotannon saannon ja tehokkuuden parantamiseen yksiköissä. 

Joustopakkaukset palkittiin hyvästä painatuksesta
Suominen Joustopakkausten painama Findus Pytt i Panne Original -pakkaus 
voitti The 2011 Flexo Tech International Print & Innovations Awards -kilpai-
lun. Kilpailutyö osallistui sarjaan, jossa työ on aiemmin toteutettu toisella 
painomenetelmällä. Työ oli sarjassaan selvä voittaja ja erinomainen osoitus 
siitä, että fleksopainolla voidaan toteuttaa aikaisemmin syväpainossa painet-

tuja töitä. 

Uusi pyyhintäkuitukankaiden 
markkinajohtaja
Hankitun liiketoiminnan vuoden 2011 pro 
forma liikevaihto oli 320 miljoonaa euroa ja 
liikevoitto ennen kertaluonteisia kuluja oli 5,3 
miljoonaa euroa. Yrityskaupassa Suomiselle 
siirtyi noin 450 henkilöä. 

Laajentuneen tuotevalikoiman ja maantieteelli-
sen laajentumisen seurauksena Suomisesta tuli 
pyyhintään tarkoitetun kuitukankaan valmistuk-
sen maailmanlaajuinen markkinajohtaja, jolla 
on kattava tuoteportfolio neljässä avainseg-
mentissä: lastenhoitotuotteet, henkilökohtaisen 
hygienian hoitotuotteet, kotitaloustuotteet ja 
teollisuustuotteet. Suominen pystyy toimimaan 
toimitusketjun kannalta tehokkaasti Pohjois-
Amerikan, Etelä-Amerikan ja Euroopan mark-
kinoilla siellä sijaitsevien tuotantolaitostensa 
ansiosta.

Suominen Kuitukankaiden nykyinen tuo-
tantokapasiteetti mahdollistaa kasvun ilman 
merkittäviä lisäinvestointeja. Etenkin Venäjä 
ja Brasilia tarjoavat Suomiselle houkuttelevat 
kasvumarkkinat. Tuotantolinjojen lukumäärä 
mahdollistaa tuotantomäärien aikaisempaa 
paremman optimoinnin siten, että tuotantolin-
jojen tehokkuutta voidaan parantaa. 

Sulautuneiden liiketoimintojen toisiaan täyden-
tävien myynti-, asiakaspalvelu- ja tuotekehitys-
resurssien avulla Suominen voi palvella asiak-
kaitaan entistä kattavammin sekä tarjota heille 
entistä vankemman tuotekehityspanoksen. 
Yhdistyvät resurssit luovat hyvät mahdollisuudet 
tuotekehitystoiminnan tehostamiselle ja aiem-
paa nopeammille uutuustuotteiden lanseera-
uksille. Yhteistyö kansainvälisten asiakkaiden 
kanssa antaa Suomisen tuotevalikoimalle laajan 
maantieteellisen peiton, mikä on mahdollisuus 
etenkin uusien tuotteiden ja tuoteuudistusten 
kohdalla. Yhdistymisen myötä myös tuotanto- 
ja ostotoimintoja voidaan edelleen tehostaa. 

Keskeiset tapahtumat 2011 Keskeiset tapahtumat 2011
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Avainluvut
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Avainluvut
2009 2010 2011

Liikevaihto, milj. € 179,4 173,4 216,3

Liikevoitto ennen arvonalentumisia, milj. € 6,7 –5,8 –4,8

Liikevoitto, milj. € 6,7 –10,8 –4,8

Tulos ennen veroja, milj. € 1,0 –15,7 –10,0

Liiketoiminnan rahavirta, milj. € 26,8 –2,5 –2,9

Investoinnit, milj € 4,5 6,2 4,0

Omavaraisuusaste, % 29,9 27,9 32,2

Oma pääoma/osake, € * 1,01 0,70 0,44

Tulos/osake, € * 0,02 –0,34 –0,11

Rahavirta/osake, € * 0,74 –0,06 –0,03

Henkilöstö, keskimäärin 944 901 907

* vertailuvuoden 2009 tunnusluvut osakeantioikaistu

Liikevaihto, milj. € Liikevoitto ennen 
arvonalentumisia, milj. €

Tulos ennen 
veroja, milj. €

Liiketoiminnan 
rahavirta, milj. €

Investoinnit, milj. €

Rahavirta/osake, €

Oma pääoma/osake, €Omavaraisuusaste, %

Henkilöstö, 
keskimäärin

Tulos/osake, €

Avainluvut Avainluvut 
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Suominen 2011

Vuosi 2011 lyhyesti

Kertomusvuoden aikana Suominen hankki liike-
vaihdoltaan noin 320 miljoonan euron Home and 
Personal -kuitukangasliiketoiminnan Ahlstrom 
Oyj:ltä. Kaupan ansiosta Suomisesta tuli maa-
ilmanlaajuisesti johtava pyyhintään tarkoitetun 
kuitukankaan valmistaja. Yrityskaupan arvo oli 
noin 170 miljoonaa euroa, mistä 87 miljoonaa 
euroa rahoitettiin osakeannilla.

Liiketoimintojen yhdistyminen tuli voimaan 
1.11.2011 alkaen, joten hankitun liiketoiminnan 
liikevaihto ja tulos sisältyvät Suomisen lukuihin 
kahdelta kuukaudelta. Sulautumisen ansiosta 
Suomisen liikevaihto kasvoi 25 % edellisvuotisesta. 
Taloudellisten suhdanteiden vaimeus vaikutti lii-
ketoimintaan siten, että asiakkaiden ostokäyttäy-
tyminen oli varovaista ja hintatietoista. Myynnin 
keskihinnat paranivat hintojen korottamisen ja 
myyntisopimuksiin sisältyvien raaka-aineklausuu-
lien ansiosta, millä kyettiin kompensoimaan raaka-
ainekustannusten kohoaminen. Raaka-aineiden 
hintojen alkuvuoden nousu pysähtyi kesällä ja 
loppuvuotta kohti hinnat kääntyivät hieman 
alemmiksi. Tulos parani lähinnä toimintakulujen 
alenemisen ansiosta.

Pyyhintä-toimialan liikevaihto oli 152,3 miljoonaa 
euroa (108,2). Liikevaihdon lisäys syntyi hanki-
tun Home and Personal -liiketoiminnan kahden 
kuukauden liikevaihdon, 42,9 miljoonan euron, 
yhdistämisestä segmentin lukuihin. Vertailukel-
poinen liikevaihto aleni 2 %. Toimialan liiketappio 
oli 3,1 miljoonaa euroa (3,7), mistä yhdistettyjen 
liiketoimintojen kahden kuukauden osuus oli 0,7 
miljoonaa euroa. Yrityskauppaan liittyvät kerta-
luonteiset erät omaisuuserien siirroista olivat 0,9 
miljoonaa euroa.

Kuitukankaiden liikevaihto oli 102,1 miljoonaa 
euroa (59,1). Kuitukankaiden vertailukelpoinen 
12 kuukauden myynnin arvo nousi 9 %:lla 375 
miljoonaan euroon, mutta toimitusmäärät säilyi-
vät samalla tasolla kuin vuonna 2010. Tuotannon 
kulut säilyivät volyymiin nähden korkeina eikä 
synergiahyötyjä toimintojen yhdistymisestä voitu 
vielä hyödyntää vuoden kahden viimeisen kuu-
kauden aikana.

Codi Wipesin liikevaihto, 55,6 miljoonaa euroa 
(56,4), laski prosentilla edellisvuotisesta. Yksikön 
toimintakulut alenivat vuoden alun rationalisointi-
toimenpiteiden ja henkilöstövähennysten ansiosta.

Joustopakkausten liikevaihto oli 64,8 miljoonaa 
euroa (66,1) ja liiketappio 0,1 miljoonaa euroa 
(1,9). Myyntimäärät vähenivät 10 %:lla edellisvuo-
tiseen nähden, lähinnä elintarvikepakkaussektorin 
myynnin vähentymisen takia. Joustopakkausten 
toimintakulut alenivat edellisvuotisesta tehtyjen 
rationalisointitoimenpiteiden ansiosta. Nastolan 
tehdas suljettiin vuoden 2011 aikana ja tuo-
tannon koneet siirrettiin Puolan ja Tampereen 
tehtaille.

Suomisen liikevaihto oli 216,3 miljoonaa euroa (173,4). Yhtiön liiketappio 
ennen kertaluonteisia eriä oli 1,1 miljoonaa euroa (3,8) ja niiden jälkeen 4,8 
miljoonaa euroa (10,8). Tulos verojen jälkeen oli –9,5 miljoonaa euroa (–14,4).

Vuosi 2011 lyhyesti Vuosi 2011 lyhyesti
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Vuosi 2011 lyhyesti

Tase 31. 12.

Milj. € 2011 2010

Varat

Liikearvo 34,3 18,5

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 139,9 53,9

Muut pitkäaikaiset varat 16,6 2,7

Pitkäaikaiset varat yhteensä 190,7 75,1

Vaihto-omaisuus 46,0 24,4

Myyntisaamiset 41,8 10,8

Sidotut rahoitusvarat 25,0

Muut lyhytaikaiset varat 34,6 9,1

Lyhytaikaiset varat yhteensä 147,3 44,3

Varat yhteensä 338,1 119,4

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma 108,7 33,3

Laskennalliset verovelat 3,7 2,9

Varaukset 0,3 0,3

Pääomalainat 0,9 4,0

Muut pitkäaikaiset velat 1,2

Korolliset velat 140,0 35,8

Pitkäaikaiset velat yhteensä 146,1 43,0

Korolliset velat 19,9 19,5

Pääomalainat 0,9 2,0

Verovelat 0,7

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 61,7 21,6

Lyhytaikaiset velat yhteensä 83,3 43,1

Velat yhteensä 229,3 86,1

Oma pääoma ja velat yhteensä 338,1 119,4

Tuloslaskelma 1. 1.–31. 12.

Milj. € 2011 2010

Liikevaihto 216,3 173,4

Hankinnan ja valmistuksen kulut –205,7 –165,2

Bruttokate 10,6 8,2

Liiketoiminnan tuotot ja -kulut –15,5 –13,9

Liikevoitto ennen arvonalentumisia –4,8 –5,8

Arvonalentumiset –5,1

Liikevoitto/tappio –4,8 –10,8

Rahoitustuotot ja -kulut –5,2 –4,9

Voitto/tappio ennen veroja –10,0 –15,7

Tuloverot 0,5 1,3

Katsauskauden voitto/tappio –9,5 –14,4

Rahavirtalaskelma 1. 1.–31. 12.

Milj. € 2011 2010

Tilikauden tulos –9,5 –14,4

Oikaisut tilikauden tulokseen 14,2 17,6

Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta 4,6 3,2

Käyttöpääoman muutos 1,9 –1,0

Rahoituserät –9,8 –4,6

Maksetut välittömät verot 0,4
Liiketoiminnan rahavirta –2,9 –2,4

Investointien rahavirta –142,4 –5,2

Rahoitus

Pitkäaikaisten lainojen nostot 148,3 8,0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut –48,6 –23,7

Pääomalainojen takaisinmaksut –4,2 –2,0

Yritystodistusten muutos 1,0

Lyhytaikaisten lainojen nostot 17,0

Maksetut osingot –0,5

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus 0,1 –0,2

Osakeanti 87,3 9,7

Rahoituksen rahavirta 182,9 9,3

Rahavarojen muutos 37,6 1,7
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Suominen 2011

Keskeiset vahvuudet

Arvoa asiakkaillemme
Autamme asiakkaitamme menestymään mark-
kinoilla tuottamalla heille palveluja sekä kehittä-
mällä tuotteita, jotka vastaavat asiakkaidemme 
tarpeisiin ja kuluttajien odotuksiin. Olemme 
asiakassuhteidemme avulla pystyneet luomaan 
joustavia ja tehokkaita toimintamalleja, jotka 
auttavat ylläpitämään olemassa olevia asiakas-
suhteita sekä hankkimaan uusia asiakkaita eri 
liiketoiminta-alueilla. Suomisen asiakassuhteet 
perustuvat pitkäaikaiseen kumppanuuteen oman 
alansa johtavien toimijoiden kanssa. Asiakkai-
siimme kuuluu merkittäviä kansainvälisiä merk-
kitavaroita valmistavia ja myyviä yrityksiä sekä 
johtavia kaupan ketjuja. 

Toiminnan kokonaislaadun 
hallinnalla edesautamme 
asiakkaidemme liiketoimintaa
Asiakkaiden tuotteille ja toiminnalle asettamat 
laatukriteerit ovat korkeat, ja niiden saavuttamista 
arvioidaan säännöllisillä toimittaja-auditoinneilla. 
Laatukriteerit korostuvat hygienia- ja elintarvike-
alojen tuotteissa, joissa terveyteen ja hygieniaan 
liittyvien ominaisuuksien tulee täyttää lainsäädän-
nön ja kuluttajien vaatimukset. 

Kuluttajilla on tuotteiden toimivuuteen ja laatuun 
liittyviä odotuksia, jotka meidän tulee kyetä täyt-
tämään. Joustopakkausten elintarvike- ja hygie-
niatuotteita valmistavilla tehtailla on BRC (British 
Retail Consortium) -tuoteturvallisuussertifikaatit. 
Codi Wipesin tehdas Veenendaalissa, Alanko-
maissa, ja Kuitukankaiden Nakkilan tehdas ovat 
ISO 9001 -sertifioituja. Standardit toimivat osoi-
tuksena toiminnan laadusta ja turvallisuudesta 
Suomisen pyrkiessä hankkimaan uusia asiakkaita.

Vahvistunut tuotekehitys- ja 
teknologiavoima
Suominen on asiakkaidensa ja toimittajiensa 
merkittävä kehityskumppani, joka pyrkii tuot-
tamaan yhä enemmän lisäarvoa asiakkailleen 
uusien tuotteiden ja prosessien avulla. Suurin osa 
tuotekehitystyöstä tehdään yhdessä avainasiakkai-
den kanssa, jotta kuluttajien muuttuviin tarpeisiin 
ja markkinatilanteeseen voidaan vastata mahdolli-
simman nopeasti.

Suomisen keskeisiin 
 vahvuuksiin kuuluu:
Valikoidut tuotantoprosessit
Tuotannossaan Suomisen yksiköt hyödyntävät 
valittuja teknologioita, joilla voidaan valmistaa 
tuotteita varioimalla niiden ominaisuuksia – muun 
muassa tuotteen tunnun ja ulkonäön osalta. 
Monipuoliset ja edistykselliset tuotantoteknolo-
giat, joustavat tuotantolaitokset sekä syvällinen 
luonnon- ja tekokuitujen tuntemus mahdollistavat 
uusien ja räätälöityjen kuitukankaiden valmistami-
sen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Toimitusketjun hallinta
Toimitusketjun hyvä hallinta on yksi tärkeimmistä 
menestystekijöistämme. Pitkäaikaisten asia-
kassuhteiden ansiosta tunnemme ja osaamme 
ennakoida asiakkaidemme tarpeet, mikä mahdol-
listaa joustavan toiminnan sekä asiakkaiden että 
tavarantoimittajien kanssa. Toimitusketjun hallinta 
kattaa Suomisella hankintatoimen, oman tuo-
tannon ja jalostuksen, varastoinnin sekä jakelun 
asiakkaille. Hyvä toimitusketjun hallinta myötä-
vaikuttaa korkean kokonaislaadun tuottamiseen 
ja mahdollistaa kustannuksiltaan kilpailukykyisen 
toiminnan. 

Maatieteellinen kattavuus
Kuitukankaat-liiketoiminnalla on modernit tuotan-
tolaitokset Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Ame-
rikassa. Tuotantolaitosten sijainti mahdollistaa 
kansainvälisten asiakkaiden palvelun eri maan-
tieteellisillä alueilla. Kuitukankaan kuljetukset 
asiakkaiden jatkojalostustehtaille puoltavat maan-
tieteellistä läheisyyttä. Uudella liiketoimintakoko-
naisuudella on useita pitkäaikaisia asiakassuhteita 
oman alansa johtavien toimijoiden kanssa. 

Keskeiset vahvuudet Keskeiset vahvuudet



Suominen lyhyesti

9

Suominen valmistaa ja toimittaa korkealaatuisia kuitu-
kankaita, kosteuspyyhkeitä ja joustopakkauksia teolli-
suudelle ja vähittäiskaupalle. Tuotteet menevät edelleen 
kuluttajien päivittäiseen käyttöön pyyhintä- tai hygienia-
tuotteina, valmiina kosteuspyyhkeinä sekä päivittäistava-
roiden kuluttajapakkauksina.

Kansainvälinen pyyhintä- ja 
pakkausratkaisuiden toimittaja

Liikevaihto yksiköittäin, milj. €

Henkilöstö keskimäärin

Suomisella on kaksi toimialaa: Pyyhintä ja 
Joustopakkaukset. Pyyhintä-segmentti jakau-
tuu edelleen Kuitukankaat- ja Codi Wipes 
-liiketoimintayksiköihin.

Syksyllä 2011 toteutetun yrityskaupan ansiosta 
Suomisesta tuli pyyhintäkuitukankaiden maail-
manlaajuinen markkinajohtaja. Yhtiön toiminta 
laajeni myös maantieteellisesti kattaen nyt kaksi 
mannerta. Lisäksi Brasilian toiminta tulee mukaan 
vuoden 2012 alkupuolella. Codi Wipes on yksi 
Euroopan suurimmista kosteuspyyhevalmistajista, 
ja Joustopakkaukset on merkittävä elintarvike- ja 
hygieniapakkausten toimittaja Euroopassa sekä 
johtava kaupan pakkausten valmistaja Suomessa.

Suomisen liikevaihto vuonna 2011 oli 216,3 mil-
joonaa euroa ja keskimääräinen henkilöstömäärä 
oli 907. Suominen on listattuna NASDAQ OMX 
Helsingissä. 

 Codi Wipes 55,6 (26 %)

 Kuitukankaat 96,7 (44 %)

 Joustopakkaukset 64,8 (30 %)

 Codi Wipes 178

 Kuitukankaat 240

 Joustopakkaukset 483

Liiketoiminta
Suominen lyhyesti

Suominen lyhyestiLiiketoiminta
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Laaja tuotevalikoima  
pyyhintään ja hygieniatuotteille

Lastenhoitotuotteisiin 

Vauvojen ja pikkulasten hoitamiseen tarkoi-
tettuja pyyhintätuotteita käytetään esimer-
kiksi vaipanvaihdon yhteydessä sekä vauvojen 
ja lasten käsien ja kasvojen puhdistamiseen. 
Hoitopyyhkeet tarjoavat mahdollisuuden 
huolehtia lapsen puhtaudesta ja ihonhoidosta 
helposti ja hygieenisesti.

Hygieniatuotteisiin 

Henkilökohtaisen hygienian hoitoon käytettävät 
pyyhintätuotteet yleistyvät jatkuvasti, etenkin 
terveyden- ja kauneudenhoitoon liittyen. 
Hygieniatuotteiden käyttöominaisuuksista 
keskeisimpiä ovat pehmeys, helppokäyttöisyys 
ja kertakäyttöisyys. Lisäksi kuhunkin käyttö-
tarkoitukseen soveltuvat erityisominaisuudet 
ovat loppukäyttäjän kannalta tärkeitä piirteitä. 
Kuitukankaista valmistetaan muun muassa 
aikuisten inkontinenssipyyhkeitä, desinfioivia 
ja antibakteerisia pyyhkeitä, kasvopyyhkeitä, 
kosteita WC-pyyhkeitä sekä muita henkilö-
kohtaisen hygienian hoitoon tarkoitettuja 
pyyhkeitä. 

Kotitalouksien pyyhintätuotteisiin 

Kuitukankaista valmistettavia kotitalouksien 
pyyhintätuotesovelluksia ovat esimerkiksi 
pyyhkimiseen ja siivoukseen tarkoitetut 
yleisliinat, desinfioivat ja antibakteeriset 
pyyhkeet sekä lattioiden, huonekalujen 
ja lasipintojen puhdistamiseen tarkoitetut 
tuotteet.

Teollisuuspyyhintään 

Teollisuuspyyhinnän tuotteissa hyödynnet-
täviä kuitukankaita käytetään lopputuotteissa 
kuivina, märkinä tai erilaisilla hoito- ja puhdis-
tusaineilla kyllästettyinä. Teollisuuspyyhinnässä 
tarvittavat tuotteet räätälöidään tyypillisesti 
erilaisia siivous- ja puhdistustarpeita varten. 
Lopputuotteiden sovellusalueita ovat esimer-
kiksi auto- ja ilmailuteollisuus, elintarviketeolli-
suus, painoteollisuus sekä erilaiset teollisuuden 
valmistusprosesseihin ja huolto- ja ylläpitotoi-
mintoihin liittyvät sovellukset. 

Suominen Kuitukankaat toimittaa kuitukangasta rullatavarana:

Pyyhintä – Kuitukankaat Pyyhintä – Kuitukankaat
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Kuitukankaat-liiketoiminnan tuoteryhmistä 
lastenhoitotuotteisiin käytettävät kuitukankaat 
vastaavat noin puolta liikevaihdosta. Kuitukan-
kaat-liiketoiminta on menestynyt tällä kilpaillulla 
sovellusalueella tuotteidensa korkean ja tasaisen 
laadun sekä tuotantotehokkuutensa ansiosta. 
Kotitalouksien pyyhintätuotteissa käytettävien 
samoin kuin hygieniatuotteissa käytettävien 
kuitukankaiden liikevaihto on noin viidenneksen 
kokonaisuudesta. Teollisuuspyyhintään käytettä-
vien kuitukankaiden myynti vastaa noin kymme-
nesosaa liikevaihdosta.

Suominen Kuitukankaat valmistaa kuitukangasta 
myös muihin käyttökohteisiin, kuten hygienia- ja 
haavanhoitotuotteisiin.

Markkinat ja asiakkaat
Kuitukankaiden markkinat kasvavat maailman-
laajuisesti. Pohjois-Amerikan pyyhintätuotteiden 
markkinat ovat kypsät ja siellä tuotevalikoimassa 
on Eurooppaan nähden enemmän kotitalous- ja 
teollisuuspyyhkeitä. Laajempi tuotevalikoima on 
mahdollistanut paremmat katteet innovatiivi-
semmissa ja uudemmissa tuotteissa. Euroopan 
markkinat ovat niin ikään melko kypsät. Voimak-
kaimmin viime aikoina ovat lisääntyneet henkilö-
kohtaisen hygienian ja teollisuuden pyyhintätuot-
teiden toimitukset. Euroopan markkinoilla on ollut 
nähtävissä innovatiivisempien tuotteiden kysyn-
nän kasvua, mikä Pohjois-Amerikassa on tapahtu-
nut jo aiemmin. Itä-Euroopan ja Venäjän markki-
nat kasvavat voimakkaammin kuin muu Eurooppa. 
Markkinoiden tuotevalikoima kehittyy jatkuvasti, 
kun kysyntä erilaisille pyyhintätuotteille lisääntyy. 
Etelä-Amerikan pyyhintäkuitukangasmarkkina on 
kasvanut voimakkaasti ja sen odotetaan kasvavan 
edelleen voimakkaasti.

Suominen Kuitukankaat on maailmanlaajuinen 
markkinajohtaja pyyhintään käytettävien kuitu-
kankaiden valmistajana. Kuitukankaat-liiketoimin-
nan pyyhintäkuitukankaiden asiakkaisiin kuuluu 
merkittäviä monikansallisia yhtiöitä, joista useat 
ovat omien markkinoidensa johtavia merkkituot-
teiden toimittajia. Näiden asiakkaiden kanssa 
Kuitukankaat-liiketoiminnalla on pitkäaikainen ja 
menestyksekäs asiakassuhde, mikä luo mah-
dollisuuden asiakkuuden kannattavalle kasvulle 
myös jatkossa. Merkkituoteasiakkaiden lisäksi 
Kuitukankaat-liiketoiminnalla on pitkäaikaiset 
asiakassuhteet markkinoiden johtaviin kaupan 
omilla merkeillä pyyhkimistuotteita valmistaviin 
asiakkaisiin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Asiakkaiden vaatimukset ja toisaalta asiakkuuk-
sissa menestymiseen vaikuttavat tekijät vaihtelevat 
jossain määrin. Merkkituoteasiakkaille keskeistä 
on pyyhintäkuitukankaiden korkea ja tasainen 
laatu. Nämä asiakkaat osallistuvat tyypillisesti 
myös Kuitukankaat-liiketoiminnan tuotekehitys-
projekteihin, ja asiakkaat kokevat pyyhintäkuitu-
kankaiden toimittajan pitkäaikaisena strategisena 
kumppanina. Tasainen ja korkea laatu ovat myös 
kaupan omien merkkien valmistajille tärkeitä teki-
jöitä. Nämä asiakkaat ovat usein suoraan mukana 
myös Kuitukankaat-liiketoiminnan tehokkuuden 
parantamiseen tähtäävissä hankkeissa.

Arvolupaus
Edistyksellisten, monipuolisten tuotantoteknolo-
gioiden ja joustavien tuotantolaitosten ansiosta 
Suominen Kuitukankaiden tuotevalikoima on laaja 
ja monipuolinen. Ajanmukaiset tuotantolaitokset 
ja syvällinen tuntemus luonnon- ja tekokuiduista 
mahdollistavat kuitukankaiden valmistamisen 
joustavasti asiakkaiden erilaisten tarpeiden 
mukaisesti. Kuitukankaat-liiketoiminnalla on 
pitkäaikaiset asiakassuhteet johtavien pyyhin-
tätuotteita valmistavien merkkituoteyritysten 
kanssa. Näille asiakkaille on tärkeää, että heidän 
luomansa brändin tuotelupaus kuluttajille säilyy 
hyvänä. Asiakkaisiin lukeutuu myös useita kaupan 
omia tuotemerkkejä valmistavia yrityksiä. Tällöin 
tuoteimagon tulee vastata kaupan valitsemaa 
strategiaa.

Suominen Kuitukankaat kehittää uusia tuotteita 
usein yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja pyrkii 
parantamaan tuoteominaisuuksia, kuten lujuutta, 
kestävyyttä, imukykyisyyttä ja helppokäyttöisyyttä 
sekä ympäristöystävällisyyteen liittyviä ominai-
suuksia. Suominen pystyy valmistamaan pyyhintä-
kuitukankaita, jotka ovat biohajoavia ja kom-
postoitavia, kierrätysmateriaalista valmistettuja, 
viemäriin huuhdeltavia sekä uudelleenkäytettäviä.

Suominen toimittaa kuitukankaat rullatavarana 
lopputuotteita valmistaville jatkojalostajille. Jatko-
jalostajien valmistamat lopputuotteet toimitetaan 
vähittäiskaupan ja teollisuuden asiakkaille.

Kehityskumppanuus tuo 
lisäarvoa asiakkaille
Tutkimus- ja tuotekehitystyöllä on keskeinen 
asema Suomisen strategian toteuttamisessa, kun 
liiketoimintaa keskitetään korkeamman jalostus-
arvon tuotteisiin. Tuotekehityksessä keskitytään 
tuotteiden toiminnallisuuden ja helppokäyttöisyy-
den parantamiseen, uusien materiaalien tarjoa-
miseen, asiakkaiden ja omien valmistusprosessien 

KUITUKANKAAT
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Kilpailukyvyn 
kannalta on 
tärkeää, että 
tuotantolaitokset 
sijaitsevat lähellä 
asiakasta.

tehostamiseen sekä toimitusketjun kustannus-
tehokkuuden parantamiseen.

Nakkilan tehtaan yhteydessä on tutkimus- ja 
tuotekehitystoiminnan laboratorio. Tuoteideoiden 
testaamisessa hyödynnetään koetuotantolinjoja 
ja muita laboratorion laitteita. Koetuotantolait-
teilla saadaan myös valmistukseen ja jalostukseen 
liittyvää tärkeää kehitystietoa ennen täysimittaisen 
tuotannon aloittamista. Laitteita voidaan käyttää 
myös asiakkaiden tuotantoon liittyvien ongelmien 
ratkaisemiseen.

Uusien tuotteiden kehittäminen ja nykyisten 
tuotteiden jatkuva parantaminen ovat tärkeä 
osa Kuitukankaat-liiketoiminnan kehitystyötä. 
Tuotteille tulee jatkuvasti uusia käyttökohteita, 
ja asiakkaat edellyttävät yhä enemmän heidän 
tarpeisiinsa räätälöityjä tuotteita. Suominen pyrkii 
valmistamaan korkealaatuisia ja edistyksellisiä 
tuotteita sekä kehittämään tuotteidensa erityis-
ominaisuuksia jatkuvasti.

Esimerkkeinä Kuitukankaat-liiketoiminnan tutki-
mus- ja tuotekehitystyön viimeaikaisista tuloksista 
voidaan mainita:

 – Genesis-tuotantolinja: Windsor Locksin tuotan-
tolaitoksella Yhdysvalloissa avatun Genesis-tuo-
tantolinjan tavoitteena on kasvattaa liiketoimin-
nan myyntiä etenkin pyyhintäkuitukankaissa, 
jotka on tarkoitettu kovien pintojen puhdistami-
seen sekä teollisuuspyyhintään. Lisäksi jatkoja-
lostajien on helppo työstää Genesis-tuotantolin-
jan tuotteet lopputuotteiksi. 

 – HYDRASPUN®-kuitukankaat: HYDRASPUN®-
kuitukangasta voidaan käyttää erilaisiin kulutta-
jille ja teollisuudelle suunnattuihin sovelluksiin. 
Tuote valmistetaan ainutlaatuisella ja patentoi-
dulla vesineulausmenetelmällä, jolloin luonnon- 
ja synteettisiä kuituja sidotaan korkeapaineisen 
veden avulla ilman kemiallisia sideaineita. 
HYDRASPUN® on vedessä biohajoava kuitukan-
gas, josta valmistetut tuotteet voidaan huuh-
della viemäriin. Ne eivät vahingoita putkistoja, 
kunnallisia vedenkäsittelylaitoksia tai luontoa. 

 – BIOLACE® -kuitukangas: BIOLACE® -kuitukan-
gas valmistetaan luonnonkuiduista ja uusiu-
tuviin raaka-aineisiin perustuvista kuiduista. 
Tuotteet ovat kompostoitavia ja biohajoavia. 

 – SPC-kuitukankaat: Cressan tehtaalla Milanossa, 
valmistettavilla SPC-tuotteilla on erinomaiset 
pyyhintäominaisuudet ja ne soveltuvat etenkin 
lastenhoitotuotteisiin.

Tehokas arvoketju
Suomisen yksiköiden tuotanto perustuu pääosin 
tilauksiin, jolloin tavara luovutetaan itsenäiselle 
tavarankuljettajalle heti sen valmistumisen jälkeen. 
Osa tuotannosta ohjataan varastoon odottamaan 
asiakkaan tilausta tai toimituskutsua. Kuitukan-
kaat-liiketoiminta pystyy siirtämään tuotantoa 
koneelta toiselle ilman merkittäviä kustannuksia 
tai viiveitä. Esimerkiksi Milanon tuotantolaitokset 
Italiassa valmistavat kuitukankaita pääasiassa 
vauvanhoitoon tarkoitettuihin pyyhintätuotteisiin. 
Tehtailla on kuitenkin mahdollisuus valmistaa 
Kuitukankaat -liiketoiminnan jokaisen neljän tuo-
teryhmän tuotteita ja myös muita kuitukankaita. 
Tuotannon joustavuuden ansiosta Suominen 
Kuitukankaat pystyy valmistamaan laajaa tuoteva-
likoimaa, räätälöimään tuotteita asiakaskohtaisesti 
ja optimoimaan kapasiteetin käyttöä. Mahdol-
lisuus siirtyä valmistamaan koneilla eri tuotteita 
helpottaa markkinaolosuhteiden muutoksiin 
vastaamista ja tuottaa synergioita eri tuoteryh-
mien välille.

Suomisen hankintatoimi on organisoitu liiketoi-
mintayksiköittäin. Konsernin hankintapolitiikassa 
liiketoimintayksiköitä ohjeistetaan hyödyntämään 
pitkäaikaisia suhteita toimittajien kanssa – kuiten-
kin siten, että tärkeissä hankinnoissa käytetään 
useampaa toimittajaa. Toimittajien laatua ja hin-
takilpailukykyä testataan tarjouspyyntöjen avulla. 
Tärkeimmissä hankinnoissa käytetään pääsääntöi-
sesti vuosi- tai muita pidempiaikaisia sopimuksia.

Hankintasopimuksista keskeisimpiä ovat sopi-
mukset raaka-aineostoista, joiden osuus liike-
vaihdosta on yli puolet. Tärkeimmät raaka-aineet 
ovat viskoosi, polyesteri, sellu sekä polypropeeni. 
Lisäksi tuotantoprosesseissa käytetään erilaisia 
kemikaaleja, jotka Kuitukankaat-liiketoiminta 
hankkii niihin erikoistuneilta kemikaalitoimittajilta. 
Öljypohjaisten raaka-aineiden maailmanmarkkina-
hintojen ja niihin vaikuttavien tekijöiden seu-
rannalla, ostojen ajoittamisella ja varastotasojen 
hallinnalla on huomattava tulosvaikutus.

Kuljetukset ovat pääosin maantiekuljetuksia sekä 
jonkin verran myös konttikuljetuksia merien yli. 
Kuljetusten osalta Suominen on tehnyt toimen-
piteitä kuljetuskustannusten alentamiseksi ja 
ympäristövaikutusten pienentämiseksi. 

Toiminta maantieteellisesti
Pohjois-Amerikka vastaa Kuitukankaat-liiketoimin-
nan myynnistä noin puolta ja EMEA-alue vas-
taavasti lähes puolta myynnistä. Etelä-Amerikan 
sekä Aasian ja Tyynenmeren alueiden osuudet 
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ovat muutamia prosentteja. Kuitukankaat-liike-
toiminnan kilpailukyvyn kannalta keskeistä on 
tuotantolaitosten sijaitseminen lähellä asiakasta, 
etenkin korkeiden kuljetuskustannusten vuoksi. 
Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat maantieteel-
lisiä avainalueita, ja Suominen Kuitukankailla on 
kyseisillä alueilla vahva asema niin tuotannollisesti 
kuin myynnillisesti. Paulinian nykyaikainen tehdas 
Brasiliassa tarjoaa Kuitukankaat-liiketoiminnalle 
hyvät kasvumahdollisuudet Etelä-Amerikassa. 
Suominen Kuitukankailla ei tällä hetkellä ole 
omaa valmistusta Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Tuotantoteknologiat
Suominen Kuitukankaat hyödyntää pyyhintätuot-
teisiin käytettävien kuitukankaiden valmistami-
sessa useita kehittyneitä tuotantoteknologioita. 
Tuotteet valmistetaan yleensä rullatavarana ja ne 
luokitellaan valmistusteknologian sekä kuiturai-
nan muodostamisessa tai sitomisessa käytetyn 
menetelmän perusteella. Suominen valmistaa 
kuitukankaita kuudessa tuotantolaitoksessa, 
jotka sijaitsevat Euroopassa sekä Pohjois- ja 
Etelä-Amerikassa.

Vuosi 2011
Suominen Kuitukankaiden liikevaihto vuonna 
2011 oli 102,1 miljoonaa euroa (59,1). Vertailu-
kelpoinen 12 kuukauden liikevaihto kasvoi 9 %:lla 
375 miljoonaan euroon, mutta toimitusmäärät 
säilyivät samalla tasolla kuin vuonna 2010. Ver-
tailussa on mukana myös hankitun Home and 
Personal -liiketoiminnan liikevaihto (pro forma). 
Myynnin kehitys vuoden kahtena viimeisenä 
kuukautena laski edellisiin kuukausiin verrattuna. 
Syynä tähän oli Euroopan markkinoiden kiristynyt 
kilpailu sekä yhden tuotantolinjan palovahingosta 
aiheutunut toimintakatkos.

Henkilökohtaisen hygienian tuotteissa käytettä-
vien kuitukankaiden toimitusmäärät kasvoivat 
voimakkaimmin, eli noin viidenneksen edellisvuo-
tisesta. Kotitalouksien pyyhintätuotteisiin sekä 
teollisuuspyyhintään tarkoitettujen kuitukankai-
den toimitukset kasvoivat noin kymmenyksellä, 
sen sijaan lastenhoitotuotteisiin käytettävien 
kuitukankaiden toimitusmäärät säilyivät edellis-
vuotisella tasolla.

Alueellisesti Pohjois-Amerikan markkinat vastasi-
vat noin puolta myynnistä ja siellä kasvu oli 7 % 
vuoteen 2010 nähden. Euroopan osuus oli vajaat 
puolet, mutta kasvu oli hieman ripeämpää, 11 %. 
Myynti Etelä-Amerikan markkinoille oli edellisvuo-
tisella tasolla. 

Öljy- ja sellupohjaisten raaka-aineiden hinnat 
nousivat alkuvuonna, mutta hintakehitys kääntyi 
alenevaksi syksyn aikana. Tuotannon kulut säilyi-
vät volyymiin nähden korkeina eikä synergiaetuja 
voitu loppuvuodesta vielä hyödyntää. Italiassa 
yhden linjan tuotanto oli keskeytynyt, mutta 
vakuutuskorvaukset kattoivat linjasta aiheutuneet 
välittömät kulut. 

Liiketoimintojen sulauttaminen aloitettiin kilpailu-
viranomaislupien saannin jälkeen, ja integraatio-
työ käynnistyi lukuisissa eri työryhmissä. Myynnin 
ja tuotekehityksen organisaatiot yhdistettiin, 
samoin kuin ostotoiminnot ja toimitusketjun 
hallinta. 

Kuitukankaat -yksikön bruttoinvestoinnit olivat 
1,5 miljoonaa euroa (1,7).
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Suomisen Codi Wipes -liiketoimintayksikkö on yksi Euroopan suurimmista 
kosteuspyyhevalmistajista. Codi Wipesin tuotteet ovat kuluttaja pakkauksiin 
pakattuja kosteuspyyhkeitä, jotka ovat valmiita toimitettavaksi kaupan 
hyllyille.

– Lastenhoitopyyhkeet
– Kauneudenhoito- ja kosmetiikkapyyhkeet
– Henkilökohtaiset hygieniapyyhkeet
– Kotitalouksien pyyhkimistuotteet

Kattava tuotevalikoima pyyhintään

Pyyhintä – Codi Wipes Pyyhintä – Codi Wipes



15

Pyyhintä – Codi Wipes

1110090807

70 72
,4

64
,5

56
,4

55
,6

1110090807

26
7

25
1

21
4

20
1

17
8

Liikevaihto, milj. €

Henkilöstö, 
keskimäärin

Codi Wipes kehittää kosteuspyyhkeitä eri tarkoi-
tuksiin. Yksikön suurin tuoteryhmä on eri-ikäisten 
lasten hoitoon suunnatut kosteuspyyhkeet. 
Kauneudenhoito- ja kosmetiikkapyyhkeitä käyte-
tään kasvojenpuhdistukseen, meikinpoistoon ja 
ihonkuorintaan. Hygieniapyyhkeiden valikoimaan 
kuuluvat mm. deodorantti- ja intiimi pyyhkeet 
sekä aikuisten inkontinenssipyyhkeet. Kylpyhuo-
neiden, lattioiden, lasien sekä työtasojen ja mui-
den pintojen puhdistukseen käytetään enenevässä 
määrin kotitalouspyyhkeitä. Liiketoimintayksikön 
tuotetarjontaa täydentävät luonnonkuiduista ja 
uusiutuvista raaka-aineista valmistetut ympäris-
töystävälliset tuoteratkaisut. 

Markkinat ja asiakkaat
Suominen Codi Wipesin markkina-alueena on 
lähinnä Keski- ja Pohjois-Eurooppa. Pienempiä 
määriä toimitetaan myös Etelä-Eurooppaan sekä 
Euroopan ulkopuolisille asiakkaille. Codi Wipes 

-liiketoimintayksikön asiakkaisiin kuuluu vähittäis-
kaupan ketjuja sekä merkkituotteita valmistavia 
yrityksiä. Liiketoimintayksikön kilpailijoihin sen 
markkinoilla kuuluu lähinnä alueellisia toimijoita.

Codi Wipesin tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä 
asiakkaiden kanssa, jotka arvostavat kumppa-
nuutta, hyvää palvelua ja tuotekehitysyhteis-
työtä. Codi Connect -palvelu yhdistää yksikön 
oman osaamisen sen yhteistyökumppaneiden 
tarjontaan tavoitteenaan uusien tuotekonseptien 
kehittäminen. Kosteuspyyhetuotteiden kehitys 
keskittyy erilaistamiseen, haluttujen ominaisuuk-
sien korostamiseen ja kustannusten optimointiin. 
Tuotekustannuksia alennetaan säilyttäen kuitenkin 
tuotteiden erinomainen laatutaso. 

Tuotanto
Liiketoimintayksikkö valmistaa itsensä tai asiak-
kaan hankkimista kuitukankaista, nesteistä ja 
muista komponenteista kuluttajapakkauksiin 
pakattuja kosteuspyyhkeitä. Tuotantolaitos sijait-
see Veenendaalissa Alankomaissa.

Vuosi 2011
Suominen Codi Wipesin liikevaihto, 55,6 miljoo-
naa euroa laski prosentilla edellisvuoden 56,4 
miljoonasta eurosta. Liikevaihdon lasku johtui 
kosteiden wc-pyyhkeiden myynnin alentumisesta. 
Sekä lastenhoitopyyhkeiden että henkilökohtais-
ten hygieniapyyhkeiden myynti oli samalla tasolla 
kuin vuonna 2010. Myynnin keskihinnat olivat 
niin ikään vertailuvuoden tasolla. 

Liiketoimintayksikön toimintakulut alenivat vuo-
den alun rationalisointitoimenpiteiden ja henki-
löstövähennysten ansiosta. Codi Wipesin brutto-
investoinnit olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,6).

CODI WIPES
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Suominen 2011

Joustopakkaukset-segmentti valmistaa muovipohjaisia flexopainettuja 
kuluttajapakkauksia teollisuuden ja kaupan käyttöön. Suominen 
Joustopakkaukset on useilla markkina-alueilla liikevaihdoltaan merkittävä 
elintarvike- ja hygienia pakkausten sekä kaupan pakkausten toimittaja.

Elintarvikepakkaukset
– Kalvot, laminoidut kalvot ja pussit leipomo-, 

tuore-, pakaste- ja kuivatuotteille
– Etiketit ja pakkausratkaisut 

juomateollisuudelle

Hygieniapakkaukset
– Kääreet pehmopaperituotteille
– Pussit naisten hygieniatuotteille ja 

inkontinenssituotteille
– Kalvot ja laminoidut kalvot kosteus- ja 

kuivapyyhkeille

Kaupan pakkaukset
– Muovikassit päivittäis- ja erikoistavarakaupalle
– Minigrip®-pussit
– AmerThermo™-termokassit

Turva- ja systeemipakkaukset
– AmerSafe®-turvapussit ja kolikkokassit
– Teippipussit
– AmerChain™-pakkauskonsepti
– Uudelleensuljettavat Zipper-pussit

Lisäarvoa korkealaatuisilla 
pakkauksilla

Joustopakkaukset Joustopakkaukset
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Joustopakkaukset
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Segmentin elintarvikepakkaukset ovat pusseja ja 
pakkauskalvoja leipomo-, tuore-, pakaste- ja kui-
vatuotteiden sekä nestemäisten tuotteiden pak-
kaamiseen. Suominen Joustopakkaukset valmistaa 
myös etikettejä, joita käytetään muun muassa 
virvoitusjuoma-, olut-, mehu-, vesi- ja pesuaine-
pulloissa. Hygieniapakkaukset-tuotesegmentti 
sisältää kääreitä, pusseja ja laminoituja kalvoja 
pehmopapereiden, naisten hygieniatuotteiden 
sekä kosteuspyyhkeiden pakkaamiseen. Kaupan 
pakkausten valikoimaan kuuluvat erilaiset muovi-
kassit päivittäis- ja erikoistavarakaupan käyttöön, 
AmerThermo™-termokassit sekä uudelleensuljet-
tavat Minigrip®-pussit. 

Joustopakkauksilla on vahva asema myös turva- ja 
systeemipakkausten toimittajana. Turvapakkauk-
sia käytetään rahan, asiakirjojen tai arvoesineiden 
säilytykseen ja kuljetukseen. Tuotesegmentti sisäl-
tää myös laajan valikoiman erilaisia uudelleensul-
jettavia pakkausratkaisuja teollisuuden käyttöön. 

Markkinat ja asiakkaat
Suominen Joustopakkausten asiakkaat ovat 
paikallisia tai alueellisia elintarvike- ja hygienia-
tuotteiden valmistajia sekä kansainvälisiä merk-
kitavaroita valmistavia yrityksiä ja kaupan ketjuja 
Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Kau-
pan pakkaukset myydään pääasiassa Suomeen. 
Turva- ja systeemipakkauksia toimitetaan rahan 
ja arvotavaroiden käsittelijöille sekä teollisuuden 
eri sektoreille koko Euroopan alueelle. Jousto-
pakkauksia käyttävä asiakaskunta on laaja ja se 
sisältää myös teollisuuden ja palvelualan yrityksiä. 
Joustopakkaukset-segmentin kilpailijoihin kuuluu 
niin kansainvälisiä kuin alueellisiakin toimijoita.

Tuotanto
Joustopakkaukset -segmentin tuotantolaitokset 
sijaitsevat Suomessa Tampereella ja Ikaalisissa 
sekä Puolassa Grodzisk Mazowieckissa.

Vuosi 2011
Suominen Joustopakkausten liikevaihto aleni 2 
% edellisvuoden 66,1 miljoonasta eurosta 64,8 
miljoonaan euroon. Hygieniapakkausten myynti 
nousi, mutta elintarvikepakkausten myynti laski. 
Turva- ja systeempikakkausten sekä kaupan pak-
kausten myynti oli edellisvuoden tasolla.

Hygieniapakkausten myynti kasvoi selvästi vuo-
teen 2010 verrattuna. Segmentin kasvuun vaikutti 
etenkin Venäjän toimitusten lisääntyminen. 
Kaupan pakkausten liikevaihto pysyi edellisvuo-
den tasolla korkeampien raaka-ainekustannusten 
ansiosta. Tuotantomäärät sitä vastoin olivat edel-
lisvuotta alhaisemmat, sillä tuotantoa sopeutettiin 
vastaamaan kierrätysraaka-aineen saatavuutta.

Turva- ja systeemipakkausten myynti oli edellis-
vuoden tasolla. Toimitukset Venäjälle vähenivät 
hieman, mutta myynti muualle Itäiseen Euroop-
paan kasvoi vastaavasti. Elintarvikepakkaukset-
segmentin myynti laski lähinnä Saksaan toimitet-
tavien leipomopakkausten myynnin vähentymisen 
seurauksena.

Toimintaa tehostettiin edelleen rationalisointitoi-
menpiteiden avulla. Nastolan tehtaan toiminta 
lakkautettiin kolmannen neljänneksen aikana, ja 
tehtaan tuotanto siirrettiin Puolaan ja Tampereelle. 
Järjestelyjen seurauksena Suomen henkilöstö-
määrä väheni ja Puolan henkilöstömäärä kasvoi, 
jolloin henkilöstön kokonaisvähennys oli 50 
henkilöä. Henkilöstövähennyksistä, koneiden siir-
roista ja muista uudelleenorganisointiin liittyvistä 
toimenpiteistä koitui noin 0,8 miljoonan euron 
kertaluontoiset kustannukset.

Joustopakkausten bruttoinvestoinnit olivat 1,9 
miljoonaa euroa (3,8).

JOUSTOPAKKAUKSET
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Suominen 2011

Ohjaavat periaatteet

Kumppanuus

Käymme jatkuvaa keskustelua asiakkaidemme kanssa 
ymmärtääksemme paremmin heidän ja myös kuluttajien tarpeet. 
Tämä luo meille edellytykset toimia tiiminä koko arvo ketjussa.

Luottamus

Keskustelemme avoimesti hyvässä yhteistyön hengessä.  
Me kannamme vastuumme ja teemme, minkä lupaamme.

Osaaminen

Me arvostamme ammattitaitoa ja osaamista. Uskomme, että 
asioita voi aina parantaa. Tiedämme, että hyvät suunnitelmat 
ovat arvokkaita vain kun ne toteutetaan määrätietoisesti.

Toiminta periaatteet

Yritysvastuu
Toimintaperiaatteet

ToimintaperiaatteetYritysvastuu
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Toimintaperiaatteet

Suomisen kolme ohjaavaa periaatetta – kumppanuus, luottamus ja 
osaaminen – ovat sidoksissa toisiinsa. Todellinen kumppanuus voidaan 
saavuttaa vain luottamuksen ja osaamisen kautta. Tämä pätee niin sisäiseen 
kuin ulkoiseen kumppanuuteen. 

Osana Home and Personal -liiketoiminnan 
integraatiota keskitymme vahvasti myös yhteisten 
arvojen juurruttamiseen sekä yhteisen yrityskult-
tuurin luomiseen.

Erinomainen laatu on lähtökohtamme
Laatumäärittelyt ja laadunvalvonta ovat keskei-
sessä asemassa Suomisen tuotantoprosesseissa, 
sillä asiakkaat asettavat tuotteille omia yksi-
tyiskohtaisia laatukriteerejään. Nämä kriteerit 
korostuvat erityisesti elintarvike-, hygienia- ja 
kosmetiikka-alojen tuotteissa, joissa puhtaus ja 
hygieniaan liittyvät seikat ovat tärkeitä. Laatu-
odotukset liittyvät esimerkiksi valmistuksen hygi-
eniaan ja tuoteturvallisuuteen sekä pakkausten 
painojälkeen ja ulkoasuun. 

Suomisen yksiköt noudattavat hyvän tuotantota-
van periaatteita (GMP). Joustopakkausten elintar-
vike- ja hygieniapakkauksia valmistavat tehtaat on 
BRC (British Retail Consortium) -sertifioitu. Codi 
Wipesin ja Kuitukankaiden tuotanto on ISO 9001 
-sertifioitua ja Kuitukankaiden Nakkilan tuotteille 
on myönnetty Ökö-tex -sertifikaatti. Asiakkaiden 
tuotteille ja toiminnalle asettamien laatukri-
teerien saavuttamista arvioidaan säännöllisillä 
asiakasauditoinneilla.

Yksiköissämme suoritetaan tuotantoprosessien 
aikana laadunvalvontatestejä, joilla varmistetaan 
tuotteiden täyttävän niille asetetut laatuvaatimuk-
set. Laadunvalvonnasta vastaa kunkin yksikön 
oma laadunvalvontahenkilöstö, joka testaa ja tar-
kastaa tuotteita järjestelmällisesti. Laadunvalvon-
tahenkilöillä on käytettävissään laadunvalvontaan 
tarkoitetut laboratoriotilat ja -välineet. 

Edellytämme tärkeimpien raaka-aineiden ja tar-
vikkeiden toimittajiltamme vastaavanlaisia testejä 
liittyen raaka-aineiden ja tarvikkeiden laatuun ja 
ominaisuuksiin sekä laadun tasaisuuteen. Tavaran-
toimittajien laadukkuus varmistetaan säännöllisillä 
auditoinneilla. Toimittajaksi pääseminen edellyttää 
tuotteiden ja toiminnan kvalifiointia.

Kumppanuus perustuu  
läheiseen yhteistyöhön
Suomisen yksiköillä on omat myyntiorganisaa-
tionsa, jotka toimivat läheisessä yhteistyössä 
asiakkaiden hankinta-, markkinointi- ja tuote-
kehitysorganisaatioiden kanssa. Suomisen asiakas-
suhteet ovat usein pitkäaikaisia ja tuotevalikoimaa 
kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeita. 
Merkittävässä osassa asiakassuhteista käytetään 
pidempiaikaisia puitesopimuksia, joissa sovitaan 
hinnoittelusta ja muista myyntiehdoista. 

Tehokas arvoketju
Olemme tehostaneet kaikkia toimintojamme 
varmistaaksemme, että toimialamme johtavan 
valmistajan asema tarkoittaa asiakkaidemme 
näkökulmasta myös joustavuutta ja laadukasta 
palvelua aina oikea-aikaisiin toimituksiin asti. 
Suomisen toimitusketjuun sisältyvät suunnittelu 
ja kaikki hankintaan sekä logistiikan hallintaan 
liittyvät toiminnot. Tärkeä osa toimitusketjua ovat 
myös luotettavat kumppanuus- ja yhteistyösuh-
teet toimittajiin ja asiakkaisiin.

Hienosäädetyn logistiikkaketjumme ansiosta tuot-
teemme lähtevät tehtailtamme ja myös saapuvat 
asiakkaillemme aina ensiluokkaisessa kunnossa. 
Logistiikkaketjumme perustuu selkeisiin tilausru-
tiineihin, tehokkaaseen kapasiteetin varaamiseen 
ja laadukkaita kuljetuspalveluja tarjoaviin yrityksiin, 
joille laadukkuus ja hygieenisyys ovat yhtä tärkeitä 
tekijöitä kuin meille. 
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Suominen 2011

Toimintamme ja tuotteemme vaikuttavat yhteiskuntaan ja 
ympäristöön. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme 
vähentääksemme ympäristökuormitusta ja minimoidaksemme 
tuotteidemme ympäristövaikutukset niiden elinkaaren ajalta. 

Minimoimme 
ympäristökuormituksen

YmpäristöYmpäristö Ympäristö
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Suomisen ympäristövaikutukset syntyvät jäteve-
sistä, kiinteistä sekajätteistä sekä painovärien ja 
liuottimien käytöstä. Tuotteiden valmistuksessa 
käytetään erilaisia kemikaaleja, jotka voivat olla 
vahingollisia ympäristölle ja joiden käyttöön, 
käsittelyyn ja varastointiin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Suomisen yksiköiden toiminnassa vaa-
ditaan ympäristölupia mm. jätevesien käsittelyyn, 
painatuksen ilmapäästöihin, melupäästöihin sekä 
kemikaalien ja jätteiden käsittelyyn.

Kuitukankailla ympäristövastuun pääperiaatteena 
on minimoida päästöt maahan, ilmaan ja veteen. 
Samalla pyritään optimoimaan toiminnan tehok-
kuutta, minkä ansiosta säästetään raaka-aineita ja 
resursseja. Yksiköllä on kuusi ympäristönsuojelul-
lisesti keskeistä mittaria, joilla seurataan tavoittei-
den toteutumista tärkeimmillä osa-alueilla. 

Avainmittarit ovat:
 – Veden kulutus (m3/tuotettu tonni)
 – Energiatehokkuus (MWh/tuotettu tonni)
 – Prosessilämpö (GJ/tuotettu tonni)
 – Kaatopaikkajätteen määrä (kg/tuotettu tonni)
 – Hiilidioksidipäästöt
 – ISO 14001 -sertifioinnit

Suomisen tehtaista Alicanten, Nakkilan ja Windsor 
Locksin tehtailla on ISO 14001 -ympäristösertifi-
kaatti. Nakkilan tuotannossa kierrätysvesi puhdis-
tetaan, mikä on oleellisesti vähentänyt jäteveden 
määrää. Syksystä 2010 alkaen yksikön jätevesi 
on johdettu Porin kaupungin jätevedenpuhdista-
moon käyttäen jätevesilinjaa, joka on rakennettu 
yhdessä ympäristökuntien kanssa. 

Codi Wipesilla on ympäristölupa nesteiden 
valmistuksessa syntyviin jätevesiin. Yksiköllä on 
käytössään täysin automaattinen varasto, jonka 
valaistusta ja energiankulutusta on vähennetty 
lämpötilan hallintajärjestelmien avulla. 

Joustopakkausten painatuksen VOC-päästöt 
poltetaan kaasuja varten rakennetuissa poltto-
laitoksissa. Kaupan pakkausten valmistuksessa 
kaatopaikkajätteiden määrää vähennetään kierrä-
tyksellä ja uusiomateriaalien hyödyntämisellä. 

Kestävän kehityksen huomioiminen 
tuotevalikoimassa
Suominen on sitoutunut kestävään kehitykseen 
sekä minimoimaan materiaaliensa, prosessiensa 
ja toimintatapansa ympäristövaikutukset Kansain-
välisen kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti. Olemme toteuttaneet 
useita kestävää kehitystä tukevia ohjelmia, jotka 
koskevat esimerkiksi tuotteisiin käytettävän raaka-
aineen määrän vähentämistä, jätteiden määrän 
ja päästöjen vähentämistä, tuotannon prosessissa 
hyödyntämättä jäävän materiaalin kierrättämistä 
sekä biohajoavien ja uusiutuviin raaka-aineisiin 
perustuvien vaihtoehtojen määrän lisäämistä 
tuotevalikoimaan. 

Kuitukankaat valmistaa tiettyjä tuotteitaan pel-
kästään luonnonkuiduista tai uusiutuviin raaka-
aineisiin perustuvista kuiduista, kuten viskoosista 
ja puuvillasta. Codi Wipes -yksikkö on kehittänyt 
ympäristöystävällisiä nesteitä, jotka sisältävät 
uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja aineosia 
ja täyttävät esimerkiksi BDIH:n, ECOCERT:n ja Soil 
Associationin vaatimukset. Osa Pyyhintä-toimialan 
tuotteista täyttää Joutsenmerkki-sertifioinnin ja 
Okö-tex -standardien vaatimukset.

Joustopakkaukset hyödyntää uusiomuovia kaupan 
pakkausten valmistuksessa, ja kierrätysmateriaalin 
osuus raaka-ainekäytöstä on noin puolet.

VOC-päästöt, tn

Kaatopaikkajätteet, tn

Poltettu kuitujäte, tn



22

Henkilöstö
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Suomisen henkilöstöstrategian tavoitteena on tukea liiketoiminnan kehitystä. 
Tämän vuoksi pidämme henkilöstön koulutusta, motivaatiota ja sitoutumista 
yhteisiin tavoitteisiin erityisen tärkeänä. Viime vuosien aikana Suomisella on 
keskitytty tavoitteellisen yrityskulttuurin kehittämiseen ja henkilöstön osaamisen 
vahvistamiseen. Käytössämme on henkilökohtaisen suorituksen arviointijärjestelmä, 
johon sisältyy mm. tavoite- ja kehityskeskustelut esimiehen kanssa.

Monikansallinen työympäristö

Suomisen henkilöstö kasvoi vuoden 2011 lopussa 
merkittävästi, kun saimme yrityskaupan myötä 
450 uutta suomislaista. Samalla kansallisuuksien 
ja kulttuurien kirjo laajeni. Tämä moninaisuus on 
meille sekä rikkaus että haaste yhtenäistä yritys-
kulttuuria luodessamme.

Vuonna 2010 aloitettujen toimenpiteiden seu-
rauksena henkilöstöä myös väheni. Codi Wipes 

-yksikön yhteistoimintaneuvottelut saatettiin pää-
tökseen tammikuussa, ja henkilöstö väheni  
19 henkilöllä.

Joustopakkauksillekin vuosi 2011 oli edelleen 
rakenteellisten muutosten aikaa, sillä Nastolan 
tehtaan tuotanto lopetettiin ja tehtaan tuotanto 
siirrettiin Puolaan ja Tampereelle. Toimialan 
henkilöstö väheni toimenpiteen seurauksena noin 
50 henkilöllä. Lisäksi Puolan tehtaan henkilöstöä 
vähennettiin syksyllä noin 20 henkilöllä vähäisen 
kysynnän takia

Henkilöstön kehitys 
2007–2011

Henkilöstö keskimäärin 
2011 (yksiköittäin)

Henkilöstön ikä rakenne 31. 12. 2011

 Codi Wipes 178

 Kuitukankaat 240

 Joustopakkaukset 483

 Codi Wipes  Kuitukankaat  Joustopakkaukset

 Ulkomaat

 Suomi

Panostamme työhyvinvointiin
Kuitukankaat keskittyy turvallisuuteen ja tur-
valliseen käyttäytymiseen. Toiminnan mittarien, 
parhaimpien käytäntöjen ja yhteisten prosessien 
määrittelyt ovat loppusuoralla. Yksikkö toteutti 
joulukuussa koko henkilöstön kattavan kyselyn, 
jolla mitattiin henkilöstön tuntemuksia integraa-
tion mukanaan tuomista muutoksista. Kyselyn 
perusteella yleinen ilmapiiri on hyvä ja työntekijät 
ovat olleet tyytyväisiä uuteen Suomiseen. 

Joustopakkausten Suomen yksiköiden johto on 
sitoutunut kehittämään Suomisesta parempaa 
työpaikkaa. Osana tätä hanketta toteutettiin 
lokakuussa Great Place to Work -instituutin 
henkilöstötutkimus. Tulosten perusteella laadit-
tiin kehityssuunnitelmat tavoitteena listasijoitus 
vuonna 2014. Joustopakkaukset osallistuu myös 
Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolten 
yhteiseen Hyvää huomenta – Hyvää huomista! 

-hankkeeseen, jolla halutaan edistää työhyvin-
vointia kaikilla alan työpaikoilla. Kolmivuotisen 
hankkeen tavoitteena on kehittää osaamista, 
pidentää työuria, vähentää sairauspoissaoloja ja 
lisätä tuottavuutta.

Henkilöstö Henkilöstö
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Hallinnointi

Yhtiökokoukset
Suominen Yhtymä Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön 
osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättää sille 
osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätök-
sen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden myön-
tämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen 
ja tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista 
sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Varsinainen yhtiökokous 
pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun 
loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 
mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muut 
mahdolliset asiat. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan tar-
vittaessa koolle käsittelemään tiettyä yhtiökokoukselle tehtyä 
ehdotusta. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. 

Suominen Yhtymä Oyj:n kullakin osakkeella on yksi ääni. Yhti-
öllä ei ole tiedossa osakassopimuksia äänivallan käytöstä eikä 
yhtiön osakkeiden luovuttamisen rajoittamisesta.

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja hallituksen jäseneksi 
ehdolla olevat henkilöt ovat läsnä yhtiökokouksessa, ellei pois-
saololle ole pätevää syytä.

Etukäteistietojen antaminen
Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen yhtiön internet-
sivuilla julkaistavalla yhtiökokouskutsulla, jossa mainitaan mm.

 – yhtiökokouksen aika ja paikka
 – ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi
 – kuvaus menettelyistä, joita osakkeenomistajan on noudatet-
tava voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siinä

 – päivämäärä, jolloin osakasluetteloon merkityillä osakkeen-
omistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää 
siinä

 – missä yhtiökokousasiakirjat ja päätösehdotukset ovat 
saatavilla

 – yhtiön internetsivujen osoite

Lisäksi hallitus voi päättää julkaista tiedon yhtiökokouksen 
ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoitteen yhdessä 
yhtiön kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Seuraavat tiedot asetetaan nähtäville yhtiön internetsivuille 
osoitteeseen www.suominen.fi viimeistään 21 päivää ennen 
yhtiökokousta:

 – yhtiökokouskutsu
 – osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain 
kokouskutsun päivänä

 – yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
 – hallituksen tai muun toimivaltaisen elimen päätösehdotukset
 – asia, joka on otettu yhtiökokouksen asialistalle, mutta josta 
päätöstä ei ehdoteta tehtäväksi

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä kokouskutsu 
julkistetaan myös pörssitiedotteena.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja asetetaan osakkeenomis-
tajien nähtäville yhtiön internetsivuille kahden viikon kuluessa 
yhtiökokouksesta. Kokouspöytäkirjan liitteet asetetaan nähtä-
ville ainoastaan siinä tapauksessa, että ne sisältävät yhtiökoko-
uksen tekemän päätöksen sisällön.

Hallitus
Kokoonpano
Yhtiöjärjestyksen mukaan Suominen Yhtymä Oyj:n hallituk-
seen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. 
Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Hallituk-
sen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalin jälkeisen 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseneksi 
ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta. Hallitus 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 30. 3. 2011 yhtiön hallitukseen 
valittiin Heikki Bergholm, Kai Hannus, Suvi Hintsanen, Juhani 
Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. 

12. 9. 2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti valita 
uusiksi hallitusjäseniksi Risto Anttosen, Jorma Elorannan, Suvi 

Hallinnointi

Suominen Yhtymä Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja 
hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja 
yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. 

Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. Koodi on saatavilla Arvo-
paperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. 

Hallinnointi
Hallinnointi

Hallinnointi
Hallinnointi
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Hintsasen, Mikko Maijalan ja Heikki Mairinojan. Valinnat olivat 
ehdollisia Home and Personal -yrityskaupan toteutumiselle ja 
ne tulivat voimaan 21. 10. 2011

Hallitusjäsenten henkilö- ja omistustiedot ovat luettavissa vuosi-
kertomuksen Hallitus-osassa.

Tehtävät
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä 
vastaa hallitus. Hallitus päättää asioista, joilla yhtiön toiminnan 
laajuus huomioon ottaen on huomattava merkitys yhtiön toi-
minnalle. Hallituksella on vuosittainen kokoussuunnitelma. 

Hallituksen keskeiset tehtävät ovat:

 – päättää yhtiön konsernirakenteesta ja organisaatiosta
 – nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja
 – päättää yhtiön toimitusjohtajan ja hänen välittömien alais-
tensa palkoista, palkkioista ja muista etuuksista 

 – päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä
 – käsitellä ja hyväksyä tilinpäätökset, toimintakertomukset, 
tilinpäätöstiedotteet ja osavuosikatsaukset

 – seurata ja valvoa konsernin tuloskehitystä ja varmistaa johta-
misjärjestelmän toiminta

 – hyväksyä yhtiötä koskevat toimintapolitiikat (rahoi-
tus-, vakuutus- ja riskienhallintapolitiikat sekä 
hallinnointiperiaatteet)

 – päättää kiinteän omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta
 – päättää strategisesti ja taloudellisesti merkittävistä investoin-
neista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä 

 – päättää luoton ottamisesta ja vakuuden antamisesta
 – käsitellä ja päättää strategiat ja toimintasuunnitelmat
 – laatia osinkopolitiikka ja vahvistaa yhtiön tavoitteet

Kokouskäytäntö 
Hallitus kokoontuu etukäteisohjelmansa mukaisesti vähintään 
kahdeksan kertaa vuodessa. Tarvittaessa pidetään puhelinkoko-
uksia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä 
ollessa varapuheenjohtajan johdolla. Kokousten esittelijänä 
toimii pääsääntöisesti toimitusjohtaja. Hallituksen kokouksista 
pidetään pöytäkirjaa ja pöytäkirjanpitäjänä toimii talousjohtaja. 

Vuonna 2011 hallitus piti 28 kokousta. Jäsenten keskimääräi-
nen osallistumisprosentti oli 93.

Toiminnan arviointi
Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä 
vuotuisen itsearvioinnin.

Riippumattomuusarviointi
Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden. Kaikki 
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen 
jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista 
lukuun ottamatta Risto Anttosta, joka on toiminut Ahlstrom 
Oyj:n toimitusjohtajana ja varatoimitusjohtajana viimeisen kol-
men vuoden aikana ennen hallituksen jäsenyyden alkamista. 

Hallituksen valiokunnat
12. 9. 2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti perus-
taa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista 

koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen 
jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia 
ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ylimää-
räisen yhtiökokouksen päätös koskien nimitystoimikunnan 
perustamista oli ehdollinen ja se tuli voimaan 21. 10. 2011. 
Nimitystoimikuntaan kuuluu kolme suurinta osakkeenomistajaa 
tai osakkeenomistajan edustajaa sekä hallituksen puheenjoh-
taja asiantuntijajäsenenä.

Suominen Yhtymä Oyj:n nimitystoimikuntaan valittiin 
17. 11. 2011 yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan 
ilmoittamat edustajat, jotka olivat toimitusjohtaja Jan Lång, 
Ahlstrom Oyj, varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio, Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ja varatoimitusjohtaja Risto 
Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Suomisen 
hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimii nimitystoimi-
kunnan asiantuntijajäsenenä.

Asioiden valmistelua varten ei ole perustettu muita valiokunta, 
koska yhtiön koon ja liiketoiminnan laajuuden ei ole katsottu 
edellyttävän hallituksen työskentelyn jakamista. Hallitus hoitaa 
tarkastusvaliokunnalle osoitetut tehtävät (hallinnointikoodin 
suositus 27).

Toimitusjohtaja
Yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja 
hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain määräysten 
sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
Toimitusjohtajan velvollisuus on huolehtia yhtiön kirjanpidon 
lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. 
Toimitusjohtaja toimii konsernin toimialat käsittävän johtoryh-
män puheenjohtajana sekä johtoryhmän jäsenten välittömänä 
esimiehenä.

Toimitusjohtajana on toiminut Petri Rolig 30. 11. 2011 asti 
ja Nina Kopola 1. 12. 2011 alkaen. Nina Kopolan hen-
kilö- ja omistustiedot ovat luettavissa vuosikertomuksen 
Johtoryhmä-osiosta.

Konsernin johtoryhmä
Hallituksen päättämä Suominen Yhtymä -konsernin johto-
ryhmä toimii toimitusjohtajan tukena strategian valmistelussa, 
merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten 
asioiden käsittelyssä sekä tiedonkulun varmistamisessa. Kon-
sernin operatiivisen johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja 
puheenjohtajana, Pyyhintä-toimialan yksiköiden johtajat, Jous-
topakkaukset-toimialan johtaja sekä talousjohtaja. Konsernin 
johtoryhmän jäsenten henkilö- ja omistustiedot ovat luettavissa 
vuosikertomuksen Johtoryhmä-osiosta.

Henkilöstöjohtaja Hannu Sivula on nimitetty konsernin johto-
ryhmän jäseneksi 17.2.2012 alkaen.

Palkitseminen
Hallitus
Suominen Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista päät-
tää yhtiökokous etukäteen vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2011 
varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen 
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puheenjohtajalle maksettiin 30 000 euroa, varapuheenjohta-
jalle 22 500 euroa ja jäsenille 18 750 euroa. Palkkioista 40 % 
maksettiin yhtiön osakkeita käyttäen. 

Syyskuussa 2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi uuden 
hallituksen ja päätti, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
valituille hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2012 varsinai-
seen yhtiökokoukseen asti kestävältä toimikaudelta seuraavat 
palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 31 500 euroa, hallituk-
sen varapuheenjohtajalle 23 650 euroa ja kullekin hallituksen 
jäsenelle 17 650 euroa sekä lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle 
500 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta, joka pidetään 
hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio 
kustakin kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen 
jäsenen kotimaassa. Palkkioista 40 % maksettiin yhtiön osak-
keina. Kokouspalkkioita ei maksettu.

Osakkeina maksetut palkkiot:

Saaja Osakkeita, kpl

Jorma Eloranta,  
hallituksen puheenjohtaja 21. 10. 2011 alkaen 27 667

Mikko Maijala,  
hallituksen puheenjohtaja 20. 10. 2011 asti,  
hallituksen varapuheenjohtaja 21. 10. 2011 alkaen 25 531

Heikki Mairinoja,  
hallituksen varapuheenjohtaja 20. 10. 2011 asti, 
hallituksen jäsen 21. 10. 2011 alkaen 19 148

Suvi Hintsanen,  
hallituksen jäsen 15 957

Risto Anttonen,  
hallituksen jäsen 21. 10. 2011 alkaen 15 502

Heikki Bergholm,  
hallituksen jäsen 20. 10. 2011 asti 15 957

Kai Hannus,  
hallituksen jäsen 20. 10. 2011 asti 15 957

Juhani Lassila,  
hallituksen jäsen 20. 10. 2011 asti 15 957

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön optio-ohjelman tai kan-
nustinjärjestelmän piiriin eikä heillä ole eläkesopimusta yhtiön 
kanssa.

Toimitusjohtaja ja muu johto
Yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan alaisuudessa toimi-
van johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päät-
tää hallitus. Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet 
kuuluvat optiopohjaisten kannustinohjelmien piiriin. Yhtiön 
avainhenkilöille on kannustinjärjestelmä, jonka palkitsemisele-
menttejä ovat yksiköiden ja konsernin liiketulos sekä henkilö-
kohtaisten tavoitteiden saavuttaminen. Kannustinjärjestelmän 
perusteet hyväksyy hallitus. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille 
ei makseta erillisiä palkkioita.

Vuonna 2011 toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot 
luontoisetuineen olivat yhteensä 24 tuhatta euroa. Edelliselle 
toimitusjohtajalle samana vuonna maksetut palkat ja palkkiot 
luontoisetuineen olivat 254 tuhatta euroa. 

Konsernin johtoryhmän jäsenille maksetut palkat ja palkkiot 
olivat 639 tuhatta euroa vuonna 2011. 

Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajasopi-
mus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on 
6 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajalle maksetaan 
lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus. Toi-
mitusjohtajan eläkeikä noudattaa TyEL:n mukaisia säännöksiä. 

Suomisen hallitus vahvisti helmikuussa 2012 toimitusjoh-
tajalle lisäeläkejärjestelyn, joka oikeuttaa toimitusjohtajalle 
vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläke-edut 63-vuotiaana. 
Lisäeläke on maksuperusteinen ja vuosittainen eläkkeeseen 
varattava summa on 11,5 % toimitusjohtajan kyseisen vuoden 
rahapalkasta.

Taloudelliseen raportointiprosessiin 
liittyvät sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestelmät 
Valvontaympäristö
Suomisella valvonta on oleellinen osa organisaation toimintaa. 
Valvontaa tehdään erilaisten liiketoimintaprosessien ohjauk-
sessa ja varmistamisessa sekä kattavassa raportoinnissa.

Suomisella ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. 
Valvontaympäristö rakentuu ohjeistukseen, yrityskulttuuriin 
sekä päälliköiden ja työntekijöiden tapaan toimia. Konserni on 
määritellyt arvonsa, eli ohjaavat periaatteensa, joilla kannuste-
taan aktiiviseen ja eettiseen toimintatapaan eri sidosryhmien 
kanssa ja konsernin sisällä. Arvojen jalkauttamiseen kuuluu 
hyvän moraalin mukaiseen käyttäytymiseen kannustaminen 
siten, että korostetaan toiminnassa rehellisyyttä, läpinäkyvyyttä 
ja tiimityöskentelyä. 

Sisäisen valvonnan prosessit, joilla kontrolloidaan taloudellista 
raportointia, perustuvat hallituksen hyväksymiin toimintapoli-
tiikkoihin ja muihin ohjeisiin. Organisaation vastuut rakentu-
vat tehtävien asemavaltuuksiin, tehtävien eriyttämiseen sekä 

”kahden silmäparin” ja ”yksi yli” –päätöksentekoperiaatteisiin. 
Tehokas sisäinen valvonta edellyttää, että työtehtävät on jaettu 
asianmukaisesti eri työntekijöille ja että mahdolliset eturistiriidat 
tunnistetaan ja eliminoidaan. Valvontaympäristön riittävyys 
varmistetaan sisäisillä valvontaprosessien analysoinneilla ja 
arvioinneilla sekä ulkoisten tilintarkastajien tarkastuksilla.

Konsernin talousfunktio avustaa liiketoimintayksiköitä niiden 
toiminnan ja kannattavuuden analysoinnissa sekä liiketoimin-
tavalintoja koskevissa päätöksissä. Yksiköiden controllereiden 
vastuulla on varmistaa, että kontrolliprosessit ovat olemassa ja 
että ne toimivat yksiköissä. Tietohallinnon roolina on ylläpitää 
konserniyksiköiden järjestelmien turvallisuustarkistukset.

Riskien arviointi
Riskinhallinta on integroitu osaksi liiketoiminnan hoitamista 
ja riskien tunnistaminen ja arviointi ovat edellytyksiä myös 
sisäisten kontrollien järjestämiselle. Tavoitteena on keskittyä 
liiketoiminnan kannalta keskeisimpiin riskeihin. Riskit jaetaan 
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liiketoimintariskeihin, jotka ovat seurausta liiketoimintaympäris-
tön muutoksista, ja toimintariskeihin, jotka ovat seurausta siitä, 
että organisaatiossa hallitaan toimintaprosesseja puutteellisesti.

Toimintariskit voivat olla merkittäviä ulkoisten tahojen kanssa 
tehtävissä liiketoimissa. Konserniohjeistus, prosessitarkistukset, 
tehtävien eriyttämiset ja kokonaisvaltaisiin laatujärjestelmiin 
liittyvät standardit varmistavat osaltaan, että liiketoimintasuh-
teissa ei altistuta merkittäville riskeille.

Hallitus arvioi ja tarkkailee taloudelliseen raportointiin liitty-
viä riskejä tavoitteenaan varmistaa, että yhtiön taloudellinen 
raportointi on luotettavaa, tukee päätöksentekoa ja palvelee 
ulkoisten sidosryhmien tarpeita. Varallisuuserien, velkojen tai 
vastuiden arvostaminen erilaisia arviointioletuksia ja -kriteerejä 
käyttämällä voi muodostua riskiksi. 

Keskeisiä tulevaisuutta koskevia oletuksia ja tilinpäätöspäivän 
arvioita, joihin liittyy merkittävä riski varojen ja velkojen kirjan-
pitoarvon olennaisesta muuttumisesta, arvioidaan jatkuvasti 
ja niitä myös verrataan samanlaisten yksiköiden tekemiin 
arvioihin. Kompleksiset ja muuttuvat liiketoimintatekijät voivat 
tuoda haasteen arvioitaessa omaisuuserien tasearvoja. Vält-
tääkseen virhearviointeja varojen tai velkojen arvostuksessa 
käypiin arvoihin yhtiö tekee säännöllisiä tarkistuksia esimerkiksi 
vertailemalla tietoja materiaalivirroista, määristä, arvoista ja 
laadusta kirjanpidon tuottamiin tietoihin. Virhetilanteita, jotka 
saattaisivat syntyä epäsäännöllisistä tai epäjatkuvista tiedoista, 
vähennetään tekemällä automatisoituja järjestelmätarkistuksia, 
jotka perustuvat tapahtumien jäljitettävyyteen (audit trail).

Valvontatoiminnot
Valvontatoiminnot kattavat niin yleiset kuin yksilöidyt valvonta-
menettelyt, joiden tarkoituksena on estää, paljastaa ja korjata 
virhetilanteet ja poikkeamat. Konsernitason ohjeistuksen lisäksi 
valvontatoimenpiteitä suoritetaan yksikkö- ja tehdastasoilla. 

Jatkuvassa liiketoiminnassa sovelletaan useita valvontame-
nettelyitä, joilla estetään mahdollisten virheiden ja poikkea-
mien syntyminen taloudellisessa raportoinnissa ja joilla nämä 
virheet havaitaan ja korjataan. Suominen jakaa valvontatoimet 
kolmeen kategoriaan. Kirjalliset ohjeistukset auttavat organi-
saatiossa toimivia vakiinnuttamaan noudatettavat tarkastusme-
nettelyt. Jatkuvalla ja säännöllisellä raportoinnilla, jolla saadaan 
palautetta konsernin toiminnoista ja yksiköiden taloudesta, 
varmistetaan ohjeiden ja määriteltyjen menettelytapojen nou-
dattaminen. Prosesseissa, jotka on luokiteltu kriittisiksi, tarvi-
taan erityisiä autorisointeja töiden edistymisen mahdollistami-
seksi vaiheesta toiseen joko turvallisuussyistä tai oikeellisuuden 
varmistamiseksi.

Käytännön valvontaa tehdään johtoryhmien katsaustilaisuuk-
sissa, joissa käydään läpi toteutuneita tuloksia. Valvonta on 
kohdennetumpaa, kun tehdään tilien täsmäytyksiä tai erityisiä 
jatkuvan talousraportoinnin prosessitarkastuksia. Mahdollisten 
erillisarviointien tarve, laajuus ja tiheys määritellään riskien 
arvioinnin sekä jatkuvan valvonnan tehokkuuden perusteella. 
Controllereiden vastuulla on varmistaa, että talousprosessien 

valvontamenettelyt ovat riittävät ja noudattavat konsernissa 
annettuja toimintapolitiikkoja ja -ohjeita. Tietohallinnon 
turvallisuus ja siihen liittyvät valvontamenettelyt ovat keskeisiä 
kysymyksiä, kun tietojärjestelmien ominaisuuksia määritellään 
ja sovelletaan. 

Viestintä ja tiedotus
Konsernin laskentamanuaali, hallituksen hyväksymät toiminta-
politiikat ja muut ohjeet ja määräykset, jotka koskevat talou-
dellista raportointia, pidetään ajan tasalla ja johto viestittää 
niistä säännöllisesti työntekijöille, joita asia koskee, ja ne ovat 
nähtävillä myös yksiköiden sisäisissä yleisissä tiedostoissa. 

Yksiköt käyttävät raportoinnissaan määriteltyä standardikoko-
naisuutta. Konsernijohto ja yksiköiden johtoryhmät pitävät kuu-
kausittain kokouksia, joissa analysoidaan toimintaan liittyvien 
mittareiden ja indikaattoreiden kehitystä. Niiden avulla pyritään 
siihen, että johto pystyisi paremmin ymmärtämään liiketoimin-
nan tuloksellisuutta ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä. 

Seuranta 
Vastuu jatkuvasta seurannasta on liiketoimintayksiköiden 
johdolla ja controller-funktioilla. Ulkoiset tilintarkastajat suorit-
tavat säännöllisesti talouden avainprosesseja koskevia sisäisen 
valvonnan tarkastuksia. 

Laatutarkastajien ja asiakkaiden auditoijien tekemät sään-
nölliset tarkastukset kattavat myös toimitusketjun prosessien 
valvontamenettelyt. 

Konsernin talousosasto toteuttaa itsearviointia valvonnan järjes-
tämisestä konsernin yksiköissä, joka pohjalta hallitukselle on 
annettu raportti valvonnan yleisestä tasosta. Talousosasto tekee 
myös konsernin yksiköiden toimintoja ja prosesseja kattavia 
tapauskohtaisia valvontatoimeksiantoja. Talousosasto valvoo 
myös ulkoisen ja sisäisen talousraportoinnin oikeellisuutta.

Sisäpiirihallinto
Suominen Yhtymä -konsernissa noudatetaan NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) 2. 6. 2008 vahvistamaa 
sisäpiiriohjetta sekä hallituksen hyväksymää yhtiön omaa 
sisäpiiriohjetta. 

Yhtiön julkisiin sisäpiiriläisiin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimi-
tusjohtaja ja päävastuullinen tilintarkastaja. Sisäpiirirekisteritie-
toja ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä.

Yhtiö ylläpitää myös yrityskohtaista ei-julkista sisäpiirirekisteriä, 
jonka pysyviä sisäpiiriläisiä ovat yhtiön johtoryhmän jäsenet ja 
määrätyt taloushallinnon henkilöt. Laajoista tai muuten mer-
kittävistä hankkeista pidetään hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. 
Sisäpiirivastaavana toimii talousjohtaja.

Sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laske-
milla arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa kauden päättymi-
sestä ja päättyy kyseistä kautta koskevan osavuosikatsauksen 
tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen (suljettu ikkuna). Sisä-
piiriläisten on pyydettävä sisäpiirivastaavalta arvio suunnittele-
mansa osakekaupan lain- ja ohjeenmukaisuudesta.
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Julkisten sisäpiiriläisten osakkeenomistustiedot ovat luetta-
vissa vuosikertomuksen Hallitus- ja Johtoryhmä-osioissa sekä 
Euroclear Finland Oy:n NetSire-palvelusta. 

Tilintarkastus
Suominen Yhtymä Oyj:n tilintarkastajana toimii Pricewaterhou-
seCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki 
Lassila.

Tilintarkastajat sopivat toimitusjohtajan kanssa vuosittain tilin-
tarkastussuunnitelmasta, jossa huomioidaan se, että Suomisella 
ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Sisäisen 
tarkastuksen havainnoista raportoidaan toimitusjohtajalle ja ao. 
muulle yhtiön johdolle. 

Vuonna 2011 PricewaterhouseCoopersille maksetut palkkiot 
konserniyhtiöiden lakisääteisestä tilintarkastuksesta olivat 138 
tuhatta euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä tehtävistä 
tilintarkastusyhteisölle ja sen kanssa samaan konserniin kuulu-
ville yhtiöille maksettiin 767 tuhatta euroa.

Tiedottaminen
Suomisen sijoittajaviestinnän tehtävänä on välittää markkinoille 
luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa yhtiön osakkeen 
arvonmäärityksen perustaksi. Sijoittajaviestinnässään Suominen 
noudattaa tasapuolisuuden periaatetta. Yhtiöllä on hallituksen 
hyväksymä tiedonantopolitiikka, missä määritellään tiedottami-
sen vastuut ja tiedotettavat asiat.

Kuvaus yhtiön hallinnoinnista ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjes-
telmästä vuodelta 2011 sekä listayhtiöitä koskevan tiedonanto-
velvollisuuden puitteissa julkistetut muut tiedot ovat saatavilla 
yhtiön internetsivuilta www.suominen.fi. 
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Hallitus
Jorma Eloranta, s. 1951 
Diplomi-insinööri, vuorineuvos 
Hallituksen jäsen vuodesta 2011, puheenjohtaja 2011–

Omistaa 28 767 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: 
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Pienelo Oy 
Hallituksen puheenjohtaja, ZenRobotics Oy 
Hallituksen varapuheenjohtaja, Neste Oil Oyj 
Hallituksen jäsen, Uponor Oyj 
Hallituksen jäsen, Ovako AB 
Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Gasum Oy 
Hallituksen puheenjohtaja, Tekniikan edistämissäätiö 
Hallituksen puheenjohtaja, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö 
Hallituksen jäsen, Suomen Messusäätiö

Keskeinen työkokemus: 
Toimitusjohtaja, Metso Oyj 2004–2011 
Toimitusjohtaja, Kvaerner Masa-Yards Oy 2001–2003 
Toimitusjohtaja, Patria Industries Oyj 1997–2000 
Varatoimitusjohtaja, Finvest- ja Jaakko Pöyry -konsernit 1996 
Toimitusjohtaja, Finvest Oy 1985–1995

Mikko Maijala, s. 1945  
Tekniikan lisensiaatti 
Hallituksen jäsen vuodesta 2005, varapuheenjohtaja 2005 ja 2011–, 
puheenjohtaja 2006–2011

Omistaa 3 399 977 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta 
Määräysvalta Maijala Investment Oy:ssä, joka omistaa 158 990 Suominen 
Yhtymä Oyj:n osaketta

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: 
Hallituksen puheenjohtaja, Oy Chemec Ab 
Hallituksen puheenjohtaja, Ch-Polymers Oy 
Hallituksen puheenjohtaja, FP-Pigments Oy 
Hallituksen puheenjohtaja, Tracker Security Oy 
Hallituksen jäsen, Roquette Nordica Oy

Keskeinen työkokemus: 
Toimitusjohtaja, Roquette Nordica Oy 2004–2009

Jorma Eloranta, puheenjohtaja

Mikko Maijala, varapuheenjohtaja

Hallitus
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Risto Anttonen, s. 1949 
Diplomiekonomi, teollisuusneuvos 
Hallituksen jäsen vuodesta 2011

Omistaa 15 502 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: 
Hallituksen puheenjohtaja, Ahlstrom Yulong Special Paper, Kiina 
Hallituksen jäsen, Ensto Oy 
Hallituksen jäsen, Varuboden-Osla Hlg

Keskeinen työkokemus: 
Toimitusjohtaja, Antoka Oy 2011– 
Varatoimitusjohtaja, Ahlstrom Oyj 2009–2010 
Toimitusjohtaja, Ahlstrom Oyj 2008

Eri johtotason tehtävissä Ahlstrom Oyj:ssä 1991–2008 
Toimitusjohtaja, Norpe Oy 1986–1991

Suvi Hintsanen, s. 1967  
Kauppatieteiden maisteri 
Hallituksen jäsen vuodesta 2010

Omistaa 25 333 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Keskeinen työkokemus: 
Kehitysjohtaja, Pohjola Pankki Oyj 2010– 
Asiakkuus- ja markkinointijohtaja, Pohjola-konserni 2007–2010 
Asiakkuus- ja markkinointijohtaja, Pohjola Pankki Oyj 2004–2007 
CRM-päällikkö, Pohjola Pankki Oyj 2001–2004 
Liiketoiminnan kehitys-, konsultointi- ja johtotehtävät, Research International 
Sweden AB 1998–2001

Heikki Mairinoja, s. 1947  
Diplomi-insinööri, ekonomi 
Hallituksen jäsen vuodesta 2001, varapuheenjohtaja 2009–2011

Omistaa 107 340 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta 
Määräysvalta Monaccio Oy:ssä, joka omistaa 9 900 Suominen Yhtymä Oyj:n 
osaketta

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: 
Hallituksen jäsen, Exel Composites Oyj 
Hallituksen jäsen, EM Group Oy 
Hallituksen jäsen, Ensto Oy 
Hallituksen jäsen, Komas Oy 
Hallituksen jäsen, Lindström Invest Oy

Keskeinen työkokemus: 
Toimitusjohtaja, Oy G.W. Sohlberg Ab 2001–2007 
Toimitusjohtaja, Uponor-konserni 1989–1999 
Varatoimitusjohtaja, Uponor-konserni 1985–1989

Risto Anttonen

Suvi Hintsanen

Heikki Mairinoja
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Johtoryhmä
Nina Kopola, s. 1960 
Toimitusjohtaja 
Tekniikan lisensiaatti  
Suominen Yhtymässä vuodesta 2011

Ei omista Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeita

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: 
Hallituksen jäsen, Konecranes Oyj 
Hallituksen jäsen, Kemianteollisuus ry

Keskeinen työkokemus: 
Toimitusjohtaja, Suominen Yhtymä Oyj 2011– 
Toimitusjohtaja, Dynea 03/2011–05/2011 
Euroopan liiketoiminnoista vastaava johtaja, Dynea 2008–2011 
Markkinointijohtaja, Dynea 2006–2008 
Markkinointipäällikkö, Dynea 2005–2006 
Markkinointipäällikkö, Dynea Teolliset hartsit 2003–2005 
Controller, konsernin taloushallinto, Dynea 2001–2003 
Liiketoiminta-analyytikko, Dynea 2000–2001 
Tutkimusinsinööri sekä T&K-projektipäällikkö, Neste Chemicals 1991–2000 
Tutkija, Ecole Normale Superieure de Chimie Industrielle, Pariisi, Ranska 
1990–1991

Arto Kiiskinen, s. 1953 
Talousjohtaja  
Kauppatieteiden maisteri 
Suominen Yhtymässä vuodesta 2001

Omistaa 66 338 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Keskeinen työkokemus: 
Talousjohtaja, Suominen Yhtymä Oyj 2001– 
Rahoitus- ja talousjohtaja, Componenta Oyj 1997–2001 
Rahoitus- ja talousjohdon tehtävissä, UPM-Kymmene 1985–1997

Nina Kopola, toimitusjohtaja

Arto Kiiskinen, talousjohtaja

Johtoryhmä
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Johtoryhmä

Jean-Marie Becker, s. 1957 
Yksikönjohtaja, Kuitukankaat  
Diplomi-insinööri 
Suominen-konsernissa vuodesta 2011

Ei omista Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeita

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: 
Hallituksen puheenjohtaja, EDANA (Association of the Nonwovens and 
related industries)

Keskeinen työkokemus: 
Yksikönjohtaja, Suominen-konserni 2011– 
Johtaja, Home and Personal Nonwovens -liiketoiminta-alue, Ahlstrom Oyj 
2008–2011 
Eri johtotason tehtäviä, Ahlstrom Oyj 1996–2008

Erik van Deursen, s. 1968 
Yksikönjohtaja, Codi Wipes 
MBA 
Suominen-konsernissa vuodesta 2009

Ei omista Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeita

Keskeinen työkokemus: 
Yksikönjohtaja, Suominen-konserni 2010– 
Myyntijohtaja, Suominen Codi Wipes 2009–2010 
Kaupallinen johtaja, AB-InBev Nederland N.V. 2005–2008  
Eri päällikkötason tehtäviä, InBev Belgium ja Interbrew Nederland N.V. 
2002–2004 
Eri päällikkötason tehtäviä, Coty Benelux B.V. 1998–2001 
Eri päällikkötason tehtäviä, Henkel Nederland N.V. ja Henkel Austria 
1991–1998

Mikko Pellinen, s. 1968 
Toimialajohtaja, Joustopakkaukset 
Diplomi-insinööri 
Suominen-konsernissa vuodesta 2008

Ei omista Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeita

Keskeinen työkokemus: 
Toimialajohtaja, Suominen-konserni 2008– 
Eri päällikkötason tehtäviä, Amcor Flexibles Finland Oy 2000–2008 
Eri päällikkötason tehtäviä, Åkerlund & Rausing Oy 1995–2000

Petri Rolig, s. 1963 
Diplomi-insinööri

Petri Rolig toimi Suominen Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana 30. 11. 2011 asti 
ja sen jälkeen varatoimitusjohtajana.

Mikko Pellinen, toimialajohtaja, Joustopakkaukset

Erik van Deursen, yksikönjohtaja, Codi Wipes

Jean-Marie Becker, yksikönjohtaja, Kuitukankaat
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Osakepääoma
Suominen Yhtymä Oyj:n rekisteröity osakepääoma 
on 11 860 056 euroa ja osakkeiden lukumäärä  
245 934 122 kappaletta. Osakkeella ei ole nimel-
lisarvoa. Osake noteerataan NASDAQ OMX Hel-
singissä pienten yhtiöiden listalla toimialaluokassa 
Päivittäistavarat kaupankäyntitunnuksella SUY1V. 
ISIN-koodi on FI0009010862.

Suominen Yhtymä Oyj:n osake tuottaa oikeuden 
yhteen (1) ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeet 
antavat yhtäläiset oikeudet Suominen Yhtymä 
Oyj:n varojen jaossa. 

Osakkeenomistajan on voidakseen osallistua 
yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeis-
tään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä.

Osakkeiden vaihto
Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto 
NASDAQ OMX Helsingissä ennen osakeantia 
1. 1.–21. 10. 2011 oli 3 387 036 osaketta. Yhtiön 
osakkeen kaupantekokurssi vaihteli 0,36 ja 
0,64 euron välillä ja viimeinen kaupantekokurssi 
21. 10. 2011 oli 0,45 euroa.

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto 
NASDAQ OMX Helsingissä osakeannin jäl-
keen 24.10.–31. 12. 2011 oli 543 305 osaketta. 
Kaupantekokurssi vaihteli 0,39 ja 0,46 euron 
välillä. Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,39 euroa. 
Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31. 12. 2011 
oli 95,9 miljoonaa euroa.

Omat osakkeet 
Yhtiöllä oli 1. 1. 2011 hallussaan 168 805 omaa 
osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osak-
keiden äänimäärästä oli 0,36 %.

Vuonna 2010 pidetty varsinainen yhtiökokous 
valtuutti hallituksen päättämään enintään 
200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta 
sekä enintään 200 682 yhtiön hallussa olevan 
oman osakkeen luovuttamisesta. Hankkimis- ja 
luovutusvaltuudet olivat voimassa 18 kuukauden 
ajan yhtiökokouksen päättymisestä eli 23. 9. 2011 
asti. Hankintavaltuutusta käytettiin vuoden 2010 
aikana 123 595 osakkeen hankintaan, joten 
hankintavaltuutusta oli 1. 1. 2011 jäljellä 76 405 
osaketta. Tätä jäljellä olevaa valtuutusta ei vuoden 
2011 aikana käytetty. Hallituksella olevan valtuu-
tuksen perusteella on omia osakkeita luovutettu 

Suominen Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenille 
osana hallituspalkkioita 108 507 kappaletta.

Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 31. 12. 2011 
yhteensä 60 298 omaa osaketta, joiden osuus 
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 
0,0 %.

Optio-ohjelmat 
Suomisella on voimassa oleva optio-ohjelma 2009. 
Aikaisemmista 2006- ja 2007-ohjelmista raukesi-
vat viimeiset 2006C- ja 2007B-optiot 30. 10. 2011. 

2009A-optioita on myönnetty 300 000 kappaletta 
merkintähintaan 0,95 euroa. Näistä yhtiölle on 
palautunut 50 000 kappaletta eli optio-oikeuksien 
haltijoilla on 250 000 kappaletta. Osakkei-
den merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 
2. 5. 2011–30. 10. 2012. 

2009B-optioita on myönnetty 300 000 kappaletta 
merkintähintaan 0,96 euroa. Optio-oikeudella 
merkittävissä oleva osakemäärä on 300 000. 
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B 
on 2. 5. 2012–30. 10. 2013. 

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden 
määrä on 245 934 122 kappaletta, voi se voimas-
saolevien optio-oikeuksien myötä nousta enimmil-
lään 246 484 122 kappaleeseen.

Hallituksen muut valtuudet
Hallituksella on jäljellä valtuutus vuoden 2009 
optio-ohjelman mukaisesti antaa 300 000 optiota, 
jotka oikeuttavat merkitsemään 300 000 Suo-
misen osaketta. Ylimääräisen yhtiökokouksen 
12. 9. 2011 myöntämästä osakeantivaltuutuk-
sesta jäljellä on valtuutus 81 460 892 osakkeen 
liikkeellelaskuun. Hallituksella ei ole voimassa 
olevia muita valtuutuksia osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien, optio-oikeuksien ja/tai vaih-
tovelkakirjalainojen antamisesta.

Johdon osakkeenomistus 
Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ja hei-
dän määräysvallassaan olevat yhteisöt ja säätiöt 
omistivat 3 717 042 osaketta 31. 12. 2011. Nämä 
oikeuttavat 1,5 %:iin äänimäärästä.

Osakepääoma ja osakkaat

Sijoittajille
Osakepääoma ja osakkaat

Osakepääoma ja osakkaat

Sijoittajille
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Hallituksen jäsenet

Osakkeet 
31. 12. 2011

Osakkeet 
1. 1. 2011

Jorma Eloranta, hallituksen puheenjohtaja 21. 10. 2011 alkaen 28 767 0

Mikko Maijala, hallituksen puheenjohtaja 20. 10. 2011 asti, varapuheenjohtaja 21. 10. 2011 alkaen 3 399 977 2 263 335

Maijala Investment Oy  158 990 158 990

Heikki Mairinoja, hallituksen varapuheenjohtaja 20. 10. 2011 asti, hallituksen jäsen 21. 10. 2011 alkaen 107 340 88 192

Monaccio Oy 9 900 9 900

Risto Anttonen, hallituksen jäsen 15 502 0

Suvi Hintsanen, hallituksen jäsen 25 333 9 376

Omistajaryhmät

Omistajien 
lukumäärä %-osuus

Osakemäärä,  
kpl

% osakkeista ja 
äänimäärästä

Yritykset 151 5,7 110 361 213 44,9

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3 0,1 23 338 535 9,5

Julkisyhteisöt 7 0,3 68 233 874 27,7

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 33 1,2 15 335 537 6,2

Kotitaloudet 2 445 92,3 26 836 096 10,9

Ulkomaiset osakkeenomistajat 9 0,3 1 408 969 0,6

2 648 100,0 245 514 224 99,8

Hallintarekisteröidyt osakkeet 5 339 332 0,1

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 60 298 0,0

Yhteistilillä 20 268 0,0

Yhteensä 2 653 245 934 122 100,0

Johtoryhmän jäsenet

Osakkeet 
31. 12. 2011

Osakkeet 
1. 1. 2011

Nina Kopola, toimitusjohtaja 1. 12. 2011 alkaen 0 0

Petri Rolig, toimitusjohtaja 30. 11. 2011 asti, varatoimitusjohtaja 1. 12. 2011 alkaen 100 000 75 000

Arto Kiiskinen, talousjohtaja 66 338 26 338

Jean-Marie Becker, yksikönjohtaja 0 0

Erik van Deursen, yksikönjohtaja 0 0

Mikko Pellinen, toimialajohtaja 0 0
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Osakeantioikaistu kurssikehitys 2007–2011 Osakkeen vaihto ja keskikurssi kuukausittain 2011

 Suomisen osake

 OMX Helsinki -yleisindeksi

 Osakkeen vaihto

 Keskikurssi

€ €Milj. €

OMX Helsinki 
-yleisindeksi 

1 000

Osakkeenomistuksen jakauma
Osakkeita kpl

Omistajien 
lukumäärä %-osuus

Osakemäärä,  
kpl

% osakkeista ja 
äänimäärästä

1–100 214 8,1 12 676 0,0

101–500 539 20,3 162 895 0,1

501–1 000 452 17,0 370 619 0,2

1 001–5 000 933 35,2 2 294 772 0,9

5 001–10 000 211 8,0 1 612 899 0,7

10 001–50 000 229 8,6 4 535 446 1,8

50 001–100 000 30 1,1 2 112 607 0,9

100 001–500 000 17 0,6 3 722 537 1,5

yli 500 000 28 1,1 231 029 105 93,9

2 653 100,0 245 853 556 100,0

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 60 298 0,0

Yhteistilillä 20 268 0,0

Yhteensä 2 653 245 934 122 100,0

joista hallintarekisteröityjä 5 339 332 0,1
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Suurimmat osakkeenomistajat 31. 12. 2011
Osakas Osakemäärä, kpl

% osakkeista ja 
äänimäärästä

1. Ahlstrom Oyj 66 666 666 27,1

2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 27 111 992 11,0

3. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 22 500 000 9,2

4. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 22 322 535 9,1

5. Suomen Teollisuussijoitus Oy 22 222 222 9,0

6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 14 123 255 5,7

7. Oy Etra Invest Ab 12 223 320 5,0

8. Evald ja Hilda Nissin säätiö 6 943 646 2,8

9. Heikki Bergholm 5 319 405 2,2

10. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 4 444 444 1,8

11. Mikko Maijala 3 399 977 1,4

12. Juhani Maijala 3 286 743 1,3

13. Onninen-Sijoitus Oy 2 500 000 1,0

14. Apteekkien Eläkekassa 2 222 222 0,9

15. Yleisradion eläkesäätiö 2 222 222 0,9

16. Suomen Kulttuurirahasto 2 222 221 0,9

17. Eeva Maijala 1 515 995 0,6

18. AC Invest Two B.V. 1 355 555 0,6

19. Harald Relander 1 260 000 0,5

20. Oy Chemec Ab 1 111 112 0,5

Kaikki yhtiön osakkaita koskevat tiedot perustuvat arvo-osuusrekisteriin 31. 12. 2011.

Sijoittajasuhteet
Suominen Yhtymä Oyj:n sijoittajasuhteiden hoi-
dosta vastaa toimitusjohtaja Nina Kopola. Yhtiön 
taloustiedottamisesta ja sijoittajaviestinnästä 
vastaavat konsernin toimitusjohtaja Nina Kopola 
ja talousjohtaja Arto Kiiskinen. Heidän lisäkseen 
vain hallitus voi antaa yhtiön taloutta ja kehitystä 
koskevia lausuntoja ja kommentoida taloudellisiin 
tietoihin tai tulokseen liittyviä asioita.

Yhtiö noudattaa ns. silent period -jaksoa, jolloin 
tuloskauden päättymisen ja kyseistä kautta koske-
van tulostiedotteen julkistamisen välisenä aikana 
ei sijoittajatapaamisia järjestetä eikä konsernin 

tulosta ja kehitystä kommentoida.
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Osakekohtaiset osakeantioikaistut tunnusluvut

IFRS
2011

IFRS
2010

IFRS
2009

IFRS
2008

IFRS
2007

Tulos/osake ennen arvonalentumisia, € –0,11 –0,22 0,02 –0,20 –0,07

Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, € –0,11 –0,34 0,02 –0,31 –0,43

Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liiketoiminnoista, € –0,11 –0,34 0,02 –0,20 –0,28

Liiketoiminnan rahavirta/osake, € –0,03 –0,06 0,74 0,52 0,08

Oma pääoma/osake, € 0,44 0,70 1,01 0,98 1,28

Osinko/osake, € 0,02

Osinko/tulos, % 84,4

Osinko/tulos ennen osakeantia, % 55,2

Osinko/liiketoiminnan rahavirta, % 2,7

Efektiivinen osinkotuotto, % 1,3

Hinta/voittosuhde (P/E) jatkuvista liiketoiminnoista –3,51 –1,52 67,1 –3,3 –7,4

Tilikauden 

alin kaupantekokurssi, € 0,36 0,48 0,65 0,60 2,01

ylin kaupantekokurssi, € 0,64 1,74 1,93 2,25 3,79

keskikurssi, € 0,49 0,79 1,27 1,50 3,21

viimeinen kaupantekokurssi, € 0,39 0,52 1,59 0,66 2,07

Osakekannan markkina-arvo 31.12., milj. € 95,9 24,6 37,7 15,6 49,0

Osakkeiden lukumäärä, ulkona olevat

keskimäärin vuoden aikana 85 887 023 35 532 883 23 707 065 23 699 569 23 679 266

vuoden lopussa 245 873 824 47 226 209 23 709 430 23 665 055 23 683 769

osakeantioikaistu 2007–2010, keskimäärin (kerroin 1,53) 41 768 853 36 254 774 36 243 311 36 229 277

Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 3 930 341 3 306 822 4 251 828 4 251 828 8 765 455

% keskimääräisestä osakemäärästä 4,6 9,3 17,9 17,9 37,0

% keskimääräisestä osakeantioikaistusta osakemäärästä 7,9 11,7 11,7 24,2

Tilikaudella ei ole kirjattu osinkoja.

Tunnusluvut

Tunnusluvut Tunnusluvut
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Tunnusluvut

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

IFRS
2011

IFRS
2010

IFRS
2009

IFRS
2008

IFRS
2007

Liikevaihto, milj. € 216,3 173,4 179,4 214,6 215,2

Vienti ja ulkomaantoiminnot, milj. € 188,7 146,4 149,5 179,7 181,1

% liikevaihdosta 87,3 84,4 83,3 83,7 84,2

Liikevoitto ennen arvonalentumisia, milj. € –4,8 –5,8 6,7 –1,6 1,7

% liikevaihdosta –2,2 –3,3 3,7 –0,7 0,8

Liikevoitto, milj. € –4,8 –10,8 6,7 –4,0 –6,8

% liikevaihdosta –2,2 –6,2 3,7 –1,9 –3,1

Voitto ennen veroja, milj. € –10,0 –15,7 1,0 –8,8 –10,7

% liikevaihdosta –4,6 –9,0 0,6 –4,1 –5,0

Tilikauden voitto, milj. € –9,5 –14,4 0,9 –7,2 –10,1

% liikevaihdosta –4,4 –8,3 0,5 –3,4 –4,7

Liiketoiminnan rahavirta, milj. € –2,9 –2,5 26,8 18,9 2,7

Taseen loppusumma, milj. € 338,1 119,4 122,8 143,8 172,4

Oman pääoman tuotto (ROE), % –20,9 –37,3 2,4 –16,7 –18,8

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % –3,7 –10,6 6,4 –2,9 –4,5

Omavaraisuusaste, % 32,2 27,9 29,9 24,6 26,9

Omavaraisuusaste, %, pääomalainat omana pääomana 32,8 32,9 36,4 31,6 28,0

Gearing, % 111,0 174,0 161,2 229,9 210,5

Gearing, %, pääomalainat omana pääomana 107,5 132,1 114,4 157,2 197,7

Bruttoinvestoinnit, milj. € 4,0 6,2 4,5 3,9 11,3

% liikevaihdosta 1,8 3,6 2,5 1,8 5,2

Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. € 1,9 2,0 2,3 2,2 2,1

% liikevaihdosta 0,9 1,1 1,3 1,0 1,0

Henkilöstö keskimäärin 907 901 944 1 019 1 070



38

Suominen 2011

Tunnuslukujen laskentaperusteet
Tulos/osake voitto ennen veroja – tuloverot 

konsernin osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (keskimäärin)

Liiketoiminnan rahavirta/osake liiketoiminnan rahavirta rahavirtalaskelmasta

konsernin osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (keskimäärin)

Oma pääoma/osake oma pääoma 

konsernin osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/osake
tilikauden osinko/osake

tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin

Osinko/tulos, %
osinko/osake × 100

tulos/osake

Osinko/liiketoiminnan 
rahavirta, %

osinko/osake × 100

liiketoiminnan rahavirta/osake 

Efektiivinen osinkotuotto, %
osinko/osake × 100

osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Hinta/voitto-suhde (P/E)
osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

tulos/osake

Osakekannan markkina-arvo konsernin osakkeiden lukumäärä x osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Oman pääoman tuotto 
(ROE), %

(voitto ennen veroja – tuloverot) × 100

oma pääoma (vuosineljännesten keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto 
(ROI), %

(voitto ennen veroja + voitto myydyistä liiketoiminnoista, ml. verot, 
+ korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100

(taseen loppusumma – korottomat velat) (vuosineljännesten keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %
oma pääoma × 100

taseen loppusumma – saadut ennakot

Gearing, %
(korollinen vieras pääoma – korolliset saamiset – rahavarat) × 100

oma pääoma 

Tunnuslukujen laskentaperusteet Tunnuslukujen laskentaperusteet
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Tietoja osakkeenomistajille
Taloudellinen tiedottaminen
Osavuosikatsaus 1. 1.–31. 3. julkaistaan 
25. 4. 2012

Osavuosikatsaus 1. 1.–30. 6. julkaistaan 
17. 7. 2012

Osavuosikatsaus 1. 1.–30. 9. julkaistaan 
22. 10. 2012

Vuosikertomus, tilinpäätös, osavuosikatsaukset 
ja muut pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi ja 
englanniksi. Ne ovat luettavissa heti ilmestymisen 
jälkeen yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.suominen.fi. Internetsivuilla voi myös 
ilmoittautua vuosikertomusten, tilinpäätösten ja 
osavuosikatsausten postituslistalle. 

Yhtiökokous
Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiö-
kokous pidetään keskiviikkona 4. 4. 2012 klo 
10.00  Helsingissä Finlandia-talon Terassisalissa, 
 Mannerheimintie 13 e. Yhtiökokouskutsu on 
julkaistu yhtiön internetsivuilla 17. 2. 2012 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on 
osakkeenomistajalla, joka on 23. 3. 2012 
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear 
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua 
kokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään 
28. 3. 2012 klo 16.00 mennessä joko sähköpostilla 
osoitteeseen ir@suominen.fi, puhelimitse 
numeroon 010 214 3551, kirjeitse osoitteella 
Suominen Yhtymä Oyj, Porkkalankatu 20 A,  
00180 Helsinki tai faksilla numeroon 
010 214 3530. 

Osingonmaksu
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 
2011 ei jaeta osinkoa. 

Tietoja osakkeenomistajille Tietoja osakkeenomistajille
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Yhteystiedot
Pääkonttori
Suominen Yhtymä Oyj

Vestonkatu 24 
PL 380 
33101 Tampere

Puh. 010 214 300

Faksi 010 214 3530

Sähköposti: info@suominen.fi

Helsingin konttori
Suominen Yhtymä Oyj

Porkkalankatu 20 A 
00180 Helsinki 

Puh. 010 214 300

Sähköposti: info@suominen.fi

Toimipaikkojen ajantasaiset yhteystiedot löytyvät 
yhtiön internetsivuilta www.suominen.fi.

Yhteystiedot



Tilinpäätös



Suominen Yhtymä Oyj
Vestonkatu 24

PL 380
33101 Tampere

Puh. 010 214 300
Faksi 010 214 3530

Sähköposti: info@suominen.fi

www.suominen.fi
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