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Vahva toimija valituissa 
segmenteissä
Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauk-
sia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden 
ja kaupan käyttöön. Tuotteitamme käytetään päi-
vittäistavaroiden kuluttajapakkauksina, pyyhintä- tai 
hygieniatuotteissa sekä valmiina kosteuspyyhkeinä.          

Suomisen liiketoiminta jakaantuu Joustopakkaukset- ja Pyyhintä-toi-
mialoihin. Joustopakkaukset valmistaa muovikalvosta fleksopainettuja 
kuluttajapakkauksia. Toimialalla on tuotantotoimintaa Suomessa ja 
Puolassa sekä myyntikonttorit Ruotsissa ja Venäjällä.

Pyyhintä-toimialan yksikköjä ovat Alankomaissa sijaitseva kosteuspyyh-
keitä valmistava Codi Wipes ja Suomessa kuitukankaita valmistava Kuitu-
kankaat. 

Suominen on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-
alueellaan. Vientiä on myös Pohjois-Amerikkaan ja Venäjälle. Yhtiön 
liikevaihto vuonna 2010 oli 173,4 miljoonaa euroa, josta ulkomaan-
toimintojen osuus oli 84 prosenttia. Henkilöstömäärä vuonna 2010 oli 
keskimäärin 901. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. 
 

Suominen lyhyesti –



3Suominen 2010Toimitusjohtajan katsaus – 

Vuosi 2010 oli Suomiselle erittäin vaikea. Yleisen taloudellisen 
epävarmuuden jatkuminen näkyi monilla Suomisen palvelemilla 
päivittäistavaroiden segmenteillä kysynnän vaatimattomana 
kasvuna ja myynnin painottumisena halvempiin tuoteryhmiin. 
Joustopakkausten ja Kuitukankaiden liikevaihto pysyi suunnil-
leen viime vuoden tasolla, mutta Codi Wipesin liikevaihto laski 
lähinnä alentuneiden myyntihintojen seurauksena.  

Raaka-ainehintojen voimakas nousu jatkui koko vuoden, emmekä onnistuneet riittävän 
nopeasti ja tehokkaasti siirtämään nousseita raaka-aine- ja muita kustannuksia tuotehin-
toihimme. Huolimatta kustannustehokkuutemme paranemisesta tuloksemme oli viime 
vuonna pahasti tappiollinen.

Onnistunut osakeanti ja uusi rahoituspaketti

Liiketoiminnan tuloksen kehittyminen väärään suuntaan aiheutti paineita rahoituksel-
lemme. Kesällä toteutettu osakeanti merkittiin onnistuneesti, ja annin tuotolla vahvis-
timme tasettamme. Sovimme rahoittajiemme kanssa vuoden lopulla uudesta rahoituspa-
ketista, jonka turvin jatkamme liiketoimintamme kehittämistä. 

Markkinoilla kovat hintapaineet

Suominen palvelee päivittäistavaroita tuottavia asiakkaita. Vuonna 2010 markkinoita 
hallitsi voimakkaasti kuluttajien hintatietoisuus, joka heijastui suurena hintapaineena ja 
kysynnän kohdistumisena entistä halvempiin tuotteisiin. Kauppojen omat merkit kasvat-
tivat asemaansa haastaen merkkituotevalmistajat hintakilpailuun. 

Niin meidän kuin asiakkaidemme tuotekehityspanostukset suuntautuivat etenkin kus-
tannussäästöjä tuovien ratkaisujen etsimiseen. Lisäarvoratkaisujen kehittäminen jäi usein 
odottamaan vahvemman talousluottamuksen mukanaan tuomaa markkinakysyntää.

Luontoystävällisten ja raaka-aineiden käyttöä vähentävien tuotteiden kehittäminen 
kuitenkin jatkui, ja lanseerasimme avainasiakkaidemme kanssa mm. uudistettuja luon-
nonmukaisia kosteuspyyheratkaisuja, kevyempiä, riittävät suojausominaisuudet omaavia 
pakkauksia ja lähes kokonaan kierrätysmateriaalista valmistetun kauppakassin. 

Rajusti nousseet raaka-ainehinnat painoivat katteitamme

Huolimatta taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta raaka-aineiden hinnat nousivat 
erittäin voimakkaasti vuoden aikana. Hintojen kohoamista edesauttoivat niin Aasian 

Takana vaikea vuosi
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markkinoiden volyymitarve kuin taantuman seurauksena tehdyt kapasiteetin leikkaukset 
länsimarkkinoilla. 

Markkinoiden hintapaine yhdistettynä nopeasti nouseviin kustannuksiin alensi Suomi-
sen katteita. Emme onnistuneet siirtämään kohoavia kustannuksia riittävän nopeasti 
myyntihintoihimme. Kuluvana vuotena kiinnitämme erityishuomiota tämän osa-alueen 
parantamiseen.
 

Jatkuvan parantamisen ja uudelleenjärjestelyjen avulla 
kustannustehokkuutta

Portaat huipulle -kannattavuusohjelman jatkuvan parantamisen malli tuki jälleen hie-
nosti kustannussäästöjä ja kustannustehokkuuden parantumista. Monilla konelinjoilla 
ajoimme tuotantoennätyksiä, ja tuottavuus parani lähes kaikilla osa-alueilla. 

Joustopakkaukset-yksikössä jatkettiin merkittäviä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä. 
Alkuvuonna suljettiin Ruotsin tehdas, ja valmistus siirrettiin Puolan yksikköön. Puolan 
yksikössä otettiin käyttöön loppuvuonna uusinta teknologiaa hyödyntävä painokone. 
Syksyllä päätettiin Nastolan tehtaan sulkemisesta sekä konelinjojen siirroista Tampereelle 
ja Puolaan. Samassa yhteydessä järjesteltiin uudelleen niin tuotanto- kuin toimistotehtä-
viä Tampereella. Nyt käynnissä olevat järjestelyt vähentävät Joustopakkausten henkilös-
töä kaikkiaan noin viidelläkymmenellä. 

Hollannin Codi Wipes -yksikössä tuotantoa järjesteltiin uudelleen, ja henkilöstö väheni 
myös määräaikaisten työsopimusten päättyessä. Vuoden lopulla yksikössä aloitettiin 
yhteistoimintaneuvottelut toimintojen uudelleen organisoinnista koskien enintään 20 
hengen irtisanomista.

Kuitukankailla tehostamisen pääpaino oli kustannustehokkuutta parantavien koneinves-
tointien implementoinnissa ja pääkonelinjojen tuotannon lisäämisessä.      

Kannattavuuden parantaminen ykköstavoitteemme  

Olemme saaneet aikaan paljon positiivista kehitystä toiminnassamme. Kustannustehok-
kuutemme on parantunut, tarjoamamme on uudistunut, ja rakenteelliset muutokset 
edesauttavat tulevaa menestystämme. Tulemme määrätietoisesti jatkamaan toimin-
tamme kehittämistä Portaat huipulle -ohjelman avulla. 

Lyhyen tähtäimen ykköstavoite on kannattavuuskehityksen kääntäminen. Myynnissä 
kiinnitämme erityishuomiota kohonneiden kustannusten siirtämiseen myyntihintoihin. 
Tulemme myös aiempaa tarkemmin valitsemaan liiketoiminnat, joissa olemme mukana. 
Näillä tulevaisuuden painopistealueilla haluamme kasvaa asiakkaidemme kanssa ja luoda 
uusia ratkaisuja, jotka tuottavat menestystä niin asiakkaillemme kuin Suomiselle.

Kiitokset asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme saumattoman yhteistyön ja 
yhteisen liiketoiminnan kehittämisen jatkumisesta viime vuoden vaikeassa toimintaympä-
ristössä. Henkilökuntamme on hienosti vastannut haasteisiimme jatkuvan parantamisen 
toimintamallia noudattaen. Viime vuonnakin saimme aikaan runsaasti hienoja saavutuk-
sia ja parannuksia. Niistä kiitokset kaikille.

Erityiskiitokset osakkeenomistajillemme, jotka osoittivat suurta luottamustaan Suomisen 
parempaan tulevaisuuteen erinomaisesti onnistuneen osakeannin yhteydessä. 

Tulemme määrätietoisesti viemään Suomista kohti kannattavaa toimintaa. 

Petri Rolig
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Vuosi 2010 lyhyesti
Suomisen liikevaihto 2010 aleni edellisvuotisesta 3 prosentilla 
ja oli 173,4 miljoonaa euroa (179,4). Yhtiön liikevoitto ennen 
kertaluonteisia eriä ja liikearvon alaskirjausta oli -3,8 miljoonaa 
euroa (7,3) ja niiden jälkeen -10,8 miljoonaa euroa (6,7). Tulos 
verojen jälkeen oli 14,4 miljoonaa euroa tappiollinen (+0,9). 

Kilpailutilanne oli erittäin kireä johtaen myyntikatteiden alenemiseen. Tulosta heikensi 
myös tuotantomäärien lasku ja raaka-ainehintojen nousu. Yhtymän merkittävimmän 
kululajin, raaka-aineiden hintojen nousu jatkui aina loppukesään saakka, minkä jälkeen 
nousu väliaikaisesti taittui. Vuoden aikana muovipohjaiset pääraaka-aineet kallistuivat 
27 - 35 %. Konsernin tulokseen hintojen nousulla oli merkittävä negatiivinen vaikutus 
ja materiaalien ja tarvikkeiden kustannukset nousivat 10 prosentilla vertailuvuoteen 
nähden. Valtaosa myyntisopimuksista korjaa myyntihintoja raaka-ainehintojen nousua 
vastaavasti, mutta merkittävä osa vasta useiden kuukausien viiveellä. Toiminnan kulut 
alenivat. 

Pyyhintä-toimialan liikevaihto vuonna 2010 oli 108,2 miljoonaa euroa (113,5) eli 5 
prosenttia alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Toimialan liiketappio ilman kertaluonteisia 
kuluja ja liikearvon alaskirjausta oli -2,7 miljoonaa euroa ja näiden kulujen jälkeen -8,6 
miljoonaa euroa. Alankomaissa käynnistettiin yhteistoimintamenettelyn mukaiset neu-
vottelut toiminnan uudelleen organisoinniksi ja henkilöstön vähentämiseksi. Uudelleen-
organisoinnista johtuen toimialan tulokseen kirjattiin kertaluonteisia kuluja 1,0 miljoonaa 
euroa.

Joustopakkausten liikevaihto oli 66,1 miljoonaa euroa (66,9) ja liiketappio -2,1 miljoo-
naa euroa (2,8), mihin sisältyi toiminnan uudelleenorganisoinnin tuomia kertaluonteisia 
kuluja 1,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto aleni prosentilla pääasiassa kaupan kassien 
myynnin vähenemisen takia. Joustopakkauksissa toteutettiin alkuvuodesta hedelmä- ja 
vihannesrullapussiliiketoiminnan lopetus ja vuoden lopussa aloitettiin toimenpiteet Nas-
tolan tehtaan sulkemiseksi. 

Tilikauden aikana Suominen korotti omaa pääomaa 10 miljoonan euron merkintäoikeus-
annilla sekä solmi uudelleenrahoituksen 44 miljoonan luottojärjestelyllä.
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Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.
 
Milj. € 2010 2009

Liikevaihto 173,4 179,4

Hankinnan ja valmistuksen 
kulut -165,2 -159,0

Bruttokate 8,2 20,4

Liiketoiminnan tuotot ja kulut -13,9 -13,7

Liikevoitto ennen  
arvonalentumisia -5,7 6,7

Arvonalentumiset -5,1

Liikevoitto/tappio -10,8 6,7

Rahoitustuotot ja -kulut -4,9 -5,7

Voitto/tappio ennen veroja -15,7 1,0

Tuloverot 1,3 -0,1

Katsauskauden voitto/
tappio -14,4 0,9

Tase 31.12.

Milj. € 2010 2009

Varat

Liikearvo 18,5 23,4

Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet 53,9 57,0

Muut pitkäaikaiset varat 2,7 2,2

Pitkäaikaiset varat yhteensä 75,1 82,6

Vaihto-omaisuus 24,4 22,6

Myyntisaamiset 10,8 11,5

Muut lyhytaikaiset varat 9,1 6,1

Lyhytaikaiset varat yhteensä 44,3 40,2

Varat yhteensä 119,4 122,8

Oma pääoma ja velat

 

Oma pääoma 33,3 36,7

Laskennalliset verovelat 2,9 3,0

Varaukset 0,3 0,3

Pääomalainat 4,0 6,0

Korolliset velat 35,8 43,3

Pitkäaikaiset velat yhteensä 43,0 52,7

Korolliset velat 19,5 9,5

Pääomalainat 2,0 2,0

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset 
velat 21,6 21,9

Lyhytaikaiset velat yhteensä 43,1 33,4

Velat yhteensä 86,1 86,1

Oma pääoma ja velat  
yhteensä 119,4 122,8

Rahavirtalaskelma 1.1. – 31.12.

Milj. € 2010 2009

Tilikauden tulos -14,4 0,9

Oikaisut tilikauden tulokseen 17,6 16,2

Tulorahoitus ennen käyttöpää-
oman muutosta 3,2 17,1

Käyttöpääoman muutos -1,0 15,2

Rahoituserät -4,6 -5,2

Maksetut välittömät verot -0,3

Liiketoiminnan rahavirta -2,4 26,8

  

Investointien rahavirta -5,2 -4,0

  

Rahoitus   

Pitkäaikaisten lainojen nostot 8,0 35,2

Pitkäaikaisten lainojen  
takaisinmaksut -23,7 -58,7

Pääomalainojen takaisin-
maksut -2,0 -2,0

Yritystodistusten muutos 1,0

Lyhytaikaisten lainojen nostot 17,0

Maksetut osingot -0,5

Omien osakkeiden hankinta  
ja luovutus -0,2

Osingonjako 9,7

Rahoituksen rahavirta 9,3 -25,5

Rahavarojen muutos 1,7  -2,7
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 › 10 miljoonan euron osakeanti ja 44 miljoonan euron  
rahoituspaketti

 ›  Raaka-ainehintojen raju kohoaminen
 ›  Taantuman pitkittyminen ohjasi kuluttajia edullisempien  

tuotteiden hankintaan
 ›  Kaupan ja kuluttajatuoteteollisuuden kustannusjahti lisäsi painetta tuot-

teiden hintoihin
 ›  Syksyllä aloitettiin myyntihintojen korottaminen
 ›  Joustopakkaukset rationoi tuotantoaan: tuotanto Ruotsissa päättyi ja 

Nastolan tehdas kiinni vuoden 2011 aikana
 ›  Uusia lähtöjä: Nature-sarjan kosteuspyyhkeet, Kuitukankaiden lisääntynyt 

myynti Yhdysvaltoihin ja Venäjälle, Joustopakkauksilla uusia asiakkuuksia 
ja tuotteita

Keskeisiä tapahtumiamme vuonna 2010



8Suominen 2010

Avainluvut
2008 2009 2010

Liikevaihto, milj. € 214,6 179,4 173,4

Liikevoitto ennen arvonalentumisia, milj. € -1,6 6,7 -5,7

Liikevoitto, milj. € -4,0 6,7 -10,8

Tulos ennen veroja, milj. € -8,8 1,0 -15,7

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

Investoinnit, milj. € 3,9 4,5 6,2

Omavaraisuusaste, % 24,6 29,9 27,9

Omapääoma / osake, € * 0,98 1,01 0,70

Tulos / osake, € * -0,20 0,02 -0,34

Rahavirta / osake, € * 0,52 0,74 -0,06

Henkilöstö, keskimäärin 1 019 944 901

* vertailuvuosien 2008 – 2009 tunnusluvut osakeantioikaistu

Liikevaihto,  
milj. €

Tulos ennen 
veroja, milj. €

Oma pääoma/osake,  
€

Liikevoitto ennen  
arvon alentumisia, milj. €

Liiketoiminnan
rahavirta, milj. €

Tulos/osake,  
€

Investoinnit,  
milj. €

Rahavirta/osake,  
€

Omavaraisuusaste,  
%

Henkilöstö,  
keskimäärin
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Kannattavuuden 
parantaminen on tärkein 
tavoitteemme

Suomisen visiona on olla asiakkaidensa haluttu kumppani, 
joka tuottaa innovatiivisia ja kuluttajien arkipäivää helpottavia 
tuotteita ja ratkaisuja. Tavoitteenamme on olla merkittävässä 
markkina-asemassa valituissa pakkaus- ja pyyhintäsegmenteissä 
keskittyen Suomiselle sopiviin, maantieteellisesti rajattuihin 
markkinoihin.    

Suominen pyrkii saavuttamaan asettamansa taloudelliset tavoitteet parantamalla kustan-
nustehokkuutta sekä keskittämällä ja kehittämällä liiketoimintaansa korkeamman kasvu- 
ja tuottopotentiaalin liiketoiminta-alueille ja asiakassegmentteihin. 

Tulemme parantamaan kannattavuuttamme tehostamalla liiketoimintayksiköiden toimin-
taa sekä rakenteellisten rationalisointien avulla. Kustannustehokkuuden parantamista 
korostavaa ansaintamallia sovelletaan erityisesti lasten kosteuspyyhkeiden, kuitukankai-
den, kaupan kassien sekä hygieniatuote-, pehmopaperi-, pakastetuote- ja leipomopak-
kausten tuotesegmenteissä. 

Suomisen tietyillä liiketoiminta-alueilla on keskimääräistä enemmän kasvu- ja tuottopo-
tentiaalia. Henkilökohtaisten hygienia- ja kosmetiikkapyyhkeiden, etikettien ja muiden 
juomateollisuuden pakkausratkaisuiden sekä turvapakkausten osalta pyrimme hyödyntä-
mään tätä potentiaalia ja kehittämään liiketoimintaamme.

Strategianamme on hakea kasvua ja kohdentaa investointeja korkeamman tuotto-
odotuksen omaaviin ja kasvaviin tuotesegmentteihin sekä laajentuville maantieteellisille 
markkinoille itäisessä Keski-Euroopassa ja Venäjällä.

Strategia – 
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Hyvät edellytykset 
strategisten toimenpiteiden 
toteuttamiseen
Suominen on jo useamman vuoden ajan järjestelmällisesti 
keskittynyt toiminnan jatkuvaan tehostamiseen sekä toimenpi-
teisiin, jotka tähtäävät tuotetarjonnan uudistamiseen ja myynnin 
lisäämiseen sekä olemassa oleville että uusille asiakkaille. Kut-
summe tätä Portaat huipulle -ohjelmaksi.  

Olemme ohjelmamme puitteissa säästäneet keskimäärin noin kolme prosenttia liikevaih-
dosta vuosina 2006–2010. Nämä tehostamistoimet ovat sisältäneet mm. säästöjä osto- 
ja logistiikkatoiminnoissa, tuotannon saannon parantamista, henkilöstön vähentämistä 
sekä tuotannon siirtoja Puolaan ja tuotannon keskittämistä Joustopakkaukset-toimialalla. 
Investointeja on useampana vuonna kohdennettu tehokkuutta lisääviin kohteisiin. 
Myyntitoimenpiteitä olemme kohdistaneet erityisesti strategisesti tärkeille liiketoiminta-
alueille. Tuotetarjontaa on suunnattu enenevissä määrin korkeamman tuottoarvon 
tuotteisiin. Alueellisesti myyntiä on kasvatettu etenkin Venäjän markkinoilla.  

Joustopakkaukset-toimialalla myyntiä on kohdennettu pakaste- ja kuivatuotepakkausten 
monikerros- ja laminoituihin ratkaisuihin, juomateollisuuden käyttämiin etiketteihin sekä 
raha- ja arvotavaroiden kuljetuksissa käytettyihin turvapakkauksiin.

Pyyhintä-toimialalla Suominen on pyrkinyt kasvattamaan liikevaihtoa erityisesti merkki-
tavaravalmistajille toimitettavissa henkilökohtaisissa hygieniapyyhkeissä. Tuotekehityksen 
merkitys korostuu etenkin pyrittäessä luomaan uusia kuluttajaratkaisuja. Toimialalla 
tähdätään myös tuotteiden yksikkökustannusten laskemiseen, jotta voidaan varmistaa 
perinteisten volyymituotteiden, kuten lastenhoidon pyyhkeiden, kilpailukyky. 
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Toimintamme 
menestystekijät

Asiakassuhteet

Suomisella on runsaasti pitkäaikaisia asiakassuhteita oman alansa johtavien toimijoiden 
kanssa. Asiakkaisiimme kuuluu merkittäviä kansainvälisiä merkkitavaroita valmistavia ja 
myyviä yrityksiä sekä johtavia kaupan ketjuja. 

Autamme asiakkaitamme menestymään markkinoilla tuottamalla heille palveluita sekä 
kehittämällä tuotteita, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin ja kuluttajien odotuksiin. 
Olemme asiakassuhteidemme avulla pystyneet luomaan joustavia ja tehokkaita toimin-
tamalleja, jotka auttavat ylläpitämään olemassa olevia asiakassuhteita sekä hankkimaan 
uusia asiakkaita eri liiketoiminta-alueilla.

Toiminnan kokonaislaadun hallinta

Asiakkaiden tuotteille ja toiminnalle asettamat laatukriteerit ovat korkeat, ja niiden 
saavuttamista arvioidaan säännöllisillä toimittaja-auditoinneilla. Laatukriteerit korostuvat 
hygienia- ja elintarvikealojen tuotteissa, joissa terveyteen ja hygieniaan liittyvien ominai-
suuksien tulee täyttää lainsäädännön ja kuluttajien vaatimukset. 

Kuluttajat liittävät etenkin merkkitavaroihin tuotteen toimivuuteen ja laatuun liittyviä 
odotuksia, jotka toimittajan tulee kyetä täyttämään. Joustopakkausten elintarvike- ja 
hygieniatuotteita valmistavilla tehtailla on BRC (British Retail Consortium) -tuoteturvalli-
suussertifikaatit. Codi Wipesin ja Kuitukankaiden tuotantoprosessit on ISO 9001 -serti-
fioitu. Standardit toimivat osoituksena toiminnan laadusta ja turvallisuudesta Suomisen 
pyrkiessä hankkimaan uusia asiakkaita.

Tutkimus ja tuotekehitys

Suominen on asiakkaidensa ja toimittajiensa merkittävä kehityskumppani, joka pyrkii 
tuottamaan yhä enemmän lisäarvoa asiakkailleen uusien tuotteiden ja prosessien avulla. 
Suurin osa tuotekehitystyöstä tehdään yhdessä avainasiakkaiden kanssa, jotta kuluttajien 
muuttuviin tarpeisiin ja markkinatilanteeseen voidaan vastata mahdollisimman nopeasti.

Valikoidut tuotantoprosessit

Suomisen yksiköt hyödyntävät tuotannossaan valittuja teknologioita, joilla voidaan 
valmistaa tuotteita varioimalla niiden ominaisuuksia – muun muassa tuotteen tunnun ja 
ulkonäön osalta.

Toimitusketjun hallinta

Toimitusketjun hyvä hallinta on yksi tärkeimmistä menestystekijöistämme. Pitkäaikaisten 
asiakassuhteiden ansiosta tunnemme ja osaamme ennakoida asiakkaidemme tarpeet, 
mikä mahdollistaa joustavan toiminnan sekä asiakkaiden että tavarantoimittajien kanssa. 
Toimitusketjun hallinta kattaa Suomisella hankintatoimen, oman tuotannon ja jalostuk-
sen, varastoinnin sekä jakelun asiakkaille. Hyvä toimitusketjun hallinta myötävaikuttaa 
korkean kokonaislaadun tuottamiseen ja mahdollistaa kustannuksiltaan kilpailukykyisen 
toiminnan.
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Kansainvälinen pakkaus- 
ja pyyhintäratkaisuiden 
toimittaja
Suomisen valmistamat pakkaukset ja pyyhintätuotteet helpottavat kuluttajien elämää ja 
tuovat mukavuutta sekä hyvinvointia arkipäivään. Kuluttajat käyttävät valmistamiamme 
pakkauksia laajalla maantieteellisellä alueella Keski-Euroopasta Pohjoismaihin ja Venä-
jälle. Kosteuspyyhkeitämme on tarjolla koko Euroopassa ja kuitukangastamme löytyy 
osana pyyhintä- tai hygieniatuotteita myös Pohjois-Amerikan markkinoilla.    

Suomisen liiketoiminta jakaantuu Joustopakkaukset- ja Pyyhintä-toimialoihin. Suominen 
Joustopakkaukset valmistaa kuluttajapakkauksia Suomessa ja Puolassa. Lisäksi yksiköllä 
on myyntikonttorit Ruotsissa ja Venäjällä. Joustopakkaukset työllisti keskimäärin 525 
henkilöä vuonna 2010.  

Pyyhintä-toimialaan kuluu kaksi yksikköä, Alankomaissa sijaitseva kosteuspyyhkeitä 
valmistava Suominen Codi Wipes sekä Suomessa kuitukankaita valmistama Suominen 
Kuitukankaat. Toimialalla työskenteli keskimäärin 369 henkilöä vuonna 2010.  

Codi Wipes 56,4 (31 %)
Kuitukankaat 59,1 (33 %)
Joustopakkaukset 66,1 (36 %)

Codi Wipes 201
Kuitukankaat 168
Joustopakkaukset 525

Liikevaihto yksiköittäin, 
milj. €

Henkilöstö keskimäärin
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Lisäarvoa korkealaatuisilla 
pakkauksilla
Joustopakkaukset valmistaa muovikalvosta fleksopainet-
tuja kuluttajapakkauksia teollisuuden ja kaupan käyttöön. 
Yksikkö on merkittävä elintarvike- ja hygieniapakkausten 
toimittaja Euroopassa ja johtava kaupan pakkausten val-
mistaja Suomessa.    

Joustopakkausten tuotteet jakaantuvat neljään pääsegmenttiin:

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 Minigrip®- ja Zipper-pussit

Joustopakkaukset – 
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Monipuolinen 
toimintaympäristö
Joustopakkausten markkinat palautuivat maltilliselle kasvu-uralle 
vuoden 2009 kysynnän heikkenemisen jälkeen. Kasvun odote-
taan olevan edelleen voimakkainta itäisessä Keski-Euroopassa ja 
Venäjällä.

Suominen Joustopakkausten asiakkaat ovat kansainvälisiä merkkitavaroita valmistavia 
yrityksiä, johtavia alueellisia tai paikallisia elintarvike- ja hygieniatuotteiden valmistajia 
sekä kaupan ketjuja, jotka toimivat Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Kaupan 
pakkausten markkina-alueena on pääasiassa Suomi. Turvapusseja toimitetaan rahan ja 
arvotavaroiden käsittelijöille koko Euroopan alueelle. AmerChain™-pakkauskonseptin, 
joka yhdistää systeemipakkaukset ja niille räätälöidyn pakkauslinjan, myynti kattaa Poh-
joismaat sekä itäisen Keski-Euroopan. 

Asiakaskunnan ja kilpailijoiden konsolidoituminen sekä tuotannon siirrot edullisemman 
kustannustason maihin lisäävät asiakkaiden hankintatoiminnan keskittymistä ja hintakil-
pailua markkinoilla. Kuluttajamarkkinoilla tapahtuvat muutokset ovat entistä nopeampia 
erilaisten kampanjoiden lisääntyessä, mikä edellyttää toimittajilta entistä joustavampaa 
tuotantoa ja lyhyempiä toimitusaikoja. 

Myynnin kehitys

Suominen Joustopakkausten liikevaihto aleni 1,1 % edellisvuoden 66,9 miljoonasta 
eurosta 66,1 miljoonaan euroon. Liikevaihto supistui kaupan pakkausten osalta. Kaupan 
pakkausten myyntiä alensi hedelmä- ja vihannesrullapussien valmistuksen lopettaminen 
vuoden 2010 alussa. Hygieniapakkausten myynti oli edellisvuoden tasolla, ja alueellisesti 
toimitukset Venäjän pehmopaperiasiakkaille lisääntyivät. 

Elintarvikepakkausten myynti oli niin ikään edellisvuoden tasolla. Pakaste- ja kuivatuote-
pakkausten myynti laski hieman, mutta leipomopakkausten toimitukset kasvoivat eten-
kin Keski-Euroopan asiakkaille. Juomateollisuudelle myytävien etikettien myynnin kasvu 
jatkui. Turva- ja systeemipakkausten myynti oli samalla tasolla kuin vuonna 2009. 

Rakenteellisten muutosten vuosi

Joustopakkausten vuoden 2010 liiketappio oli 2,1 miljoonaa euroa (2,8). Heikenty-
neeseen tulokseen vaikutti erityisesti öljypohjaisten muoviraaka-aineiden hintojen raju 
nousu, joka lisäsi kustannuksia merkittävästi. Edellisvuonna yksikkö hyötyi raaka-aine-
hintojen laskusta. Liiketappioon sisältyy noin 1,2 miljoonan euron kertakustannukset 
Nastolan tehtaan sulkemiseen sekä varallisuuserien alaskirjauksiin liittyen.   

Toiminnan tehostamista jatkettiin rakenteellisilla rationalisoinneilla. Norrköpingin tehtaan 
toiminta lopetettiin ensimmäisen neljänneksen aikana ja tuotanto siirrettiin Puolaan. 
Syksyllä tehtiin päätös Nastolan tehtaan lakkauttamisesta ja tuotannon siirtämisestä 
muihin yksiköihin vuoden 2011 loppuun mennessä. Myös Tampereen tehtaan tuotantoa 
järjesteltiin uudelleen ja osa tuotannosta siirrettiin muille tehtaille.

Päätösten seurauksena henkilöstö vähenee 102 henkilöllä Suomessa. Puolan tehtaalla 
lisäys on noin 35 henkilöä. Henkilövähennyksistä, koneiden siirroista ja muista päätöksiin 
liittyvistä toimenpiteistä koituu noin 1,2 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, 
joista vajaa puolet kirjattiin vuonna 2010. 

Joustopakkaukset – 

Liikevaihto, 
milj. €

Henkilöstö, 
keskimäärin
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Joustopakkausten bruttoinvestoinnit olivat 3,8 miljoonaa euroa (2,0) sisältäen viimeisintä 
fleksopainoteknologiaa hyödyntävän, ajonvaihtoautomatiikalla varustetun kapearatapai-
nokoneen Puolan tehtaalle.

Tavoitteena toiminnan kannattavuus ja tasapaino  
muutosten keskellä  

Joustopakkaukset-toimialalla keskitytään toiminnan tasapainottamiseen rakenteellisten 
muutosten ja konesiirtojen aikana. Ensisijainen tavoite on myyntikatteiden parantaminen 
ja tuotannon tehostaminen etenkin saantoa parantamalla. 

Myynnin kasvua haetaan etenkin juomateollisuudesta sekä turva- ja systeemipakkausten 
segmentistä. Joustopakkausten vahva asema Venäjän markkinoilla pyritään turvaamaan 
vahvistamalla asiakassuhteita. Myös Amer-tuoteperheen kaupallistamista jatketaan 
uusilla markkina-alueilla.     
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Kattava tuotevalikoima 
pyyhintään
Suomisen Codi Wipes -yksikkö on yksi Euroopan suurim-
mista kosteuspyyhevalmistajista. Codi Wipesin tuotteet 
ovat kuluttajapakkauksiin pakattuja kosteuspyyhkeitä, 
jotka ovat valmiita toimitettavaksi kaupan hyllyille.  

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

Codi Wipes kehittää kosteuspyyhkeitä eri-ikäisille lapsille. Kauneudenhoito- ja 
kosmetiikkapyyhkeitä käytetään kasvojenpuhdistukseen, meikinpoistoon ja 
ihonkuorintaan. Hygieniapyyhkeiden valikoimaan kuuluvat mm. deodorantti- ja 
intiimipyyhkeet sekä aikuisten inkontinenssipyyhkeet. Kylpyhuoneiden, lat-
tioiden, lasien sekä työtasojen ja muiden pintojen puhdistukseen käytetään 
enenevässä määrin kotitalouspyyhkeitä. Yksikön tuotetarjontaa täydentävät 
luonnonkuiduista ja uusiutuvista raaka-aineista valmistetut ympäristöystävälliset 
tuoteratkaisut.

Pyyhintä: Codi Wipes – 
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Erikoistuminen ja yhteistyö 
mahdollistavat kasvun

Länsi- ja Keski-Euroopan kosteuspyyhemarkkinoiden kas-
vun ennustetaan hidastuvan aikaisempiin vuosiin verrattuna. 
Kysyntä kasvaa kuitenkin edelleen vahvasti Itä-Euroopan mark-
kinoilla. Määrällisen kasvun painopisteen odotetaan siirtyvän 
kosmetiikka- ja meikinpoistopyyhkeisiin.  

Codi Wipes toimittaa tuotteitaan merkkituotteita valmistaville yrityksille sekä vähittäis-
kaupan ketjuille. Yksikön päämarkkina-alue on Keski- ja Pohjois-Eurooppa. Tuotteita 
myydään myös Etelä-Eurooppaan sekä Euroopan ulkopuolisille asiakkaille.

Codi Wipesin tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä asiakkaiden kanssa, jotka arvosta-
vat kumppanuutta, hyvää palvelua ja tuotekehitysyhteistyötä. Codi Connect -palvelu 
yhdistää yksikön oman osaamisen sen yhteistyökumppaneiden tarjontaan tavoittee-
naan uusien tuotekonseptien kehittäminen. Kosteuspyyhetuotteiden kehitys keskittyy 
erilaistamiseen, haluttujen ominaisuuksien korostamiseen ja kustannusten optimointiin. 
Tuotekustannuksia alennetaan säilyttäen kuitenkin tuotteiden erinomainen laatutaso.  

Kilpailijoiden lukumäärä Euroopan kosteuspyyhemarkkinoilla on lisääntynyt, mikä 
aiheuttaa markkinoille ylitarjontaa ja hintojen laskua lastenhoitopyyhkeiden kaltaisissa 
volyymituotteissa. Kaupan ketjut panostavat edelleen omien merkkiensä kehittämiseen, 
kun taas merkkituotevalmistajat laajentavat liiketoimintaansa Euroopan ulkopuolisille 
markkinoille, jotka tarjoavat brändeille merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Markkinoiden 
yleiset trendit – mukavuus, huolenpito, luonnonmukaisuus ja hinta – ohjaavat uutuus-
tuotteiden lanseerauksia. 

Myynnin kehitys

Suominen Codi Wipesin liikevaihto, 56,4 miljoonaa euroa, laski 12,6 prosenttia edellis-
vuoden 64,5 miljoonasta eurosta. Liikevaihdon aleneminen johtui pääasiallisesti myyn-
tihintojen laskusta vuoden alussa, mutta myös toimitusmäärät laskivat hieman. Tuote-
segmenteistä henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden myynti kasvoi, mutta lastenhoito- ja 
wc-pyyhkeiden myynti pieneni. Kilpaillussa markkinassa yksikkö pystyi säilyttämään 
asiakassuhteensa aktiivisella tuotehinnoittelulla sekä hyvällä toimitusketjun hallinnalla ja 
palvelulla. 

Säästöjä kustannuksissa

Codi Wipesin toimintakulut alenivat henkilöstökustannusten sekä aine- ja tarvikeosto-
jen pienentymisen ansiosta. Lisäksi tuotannon tehokkuus työntekijää kohden parani, 
kun automaation hyödyntämistä lisättiin. Tuotannossa löydettiin entistä tehokkaampi 
ratkaisu kosteuspyyhkeiden pakkaamiseksi useita tuotteita sisältäviksi monipakkauksiksi, 
millä vastataan tämän tyyppisten ratkaisuiden kysynnän kasvuun.

Codi Wipesilla aloitettiin joulukuussa yhteistoimintamenettely työntekijöiden kanssa 
henkilöstöä koskevista vähennyksistä, joka koskee enintään 20 henkeä. Rationalisointi-
toimenpiteiden johdosta yksikkö kirjasi miljoonan euron kertaluonteisen kulun vuodelle 
2010. 

Pyyhintä: Codi Wipes – 

Liikevaihto, 
milj. €

Henkilöstö, 
keskimäärin
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Yksikön bruttoinvestoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa (1,0), joista merkittävin osuus 
kohdistui tehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin.

Huomio uutuuksiin 

Codi Wipes kehittää kosteuspyyhkeiden lisäarvoa antavia ominaisuuksia, kuten iholle 
hyvää tekeviä voiteita. Erilaisten luonnollisten ja hellävaraisten tuoteperheiden lansee-
raukset lisääntyvät. Teollisuus- ja laitospyyhintä luo Suomiselle uusia mahdollisuuksia 
laajentaa liiketoimintaa, sillä markkina tarjoaa kosteuspyyhkeille erilaisia käyttömahdolli-
suuksia uusien jakelukanavien kautta. 

Codi Wipesilla jatketaan systemaattista toiminnan rationalisointia, yksinkertaistetaan 
tuotannon organisaatiorakennetta ja keskitytään parantamaan kustannustehokkuutta.  
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Laaja tuotevalikoima 
pyyhintään ja 
hygieniatuotteille
Suominen Kuitukankaat toimittaa kuitukangasta rullatavarana:

 ›  Kosteuspyyhkeisiin
 ›  Teollisuuden kuiva- ja kosteuspyyhkeisiin
 ›  Naisten hygieniatuotteisiin
 ›  Aikuisten inkontinenssituotteisiin
 › Haavanhoitotuotteisiin 

Kuitukankaita valmistetaan sekä vesineulaus- että lämpösidontatekniikalla. Tuot-
teissa käytetään asiakaskohtaisia raaka-aineseoksia ja räätälöityjä ominaisuuksia, 
kuten kuviointia ja perforointia. Yksikön oma polypropeenikuidun valmistus mah-
dollistaa sekä tuotteiden toiminnallisuuden että ominaisuuksien kehittämisen. 

Sideaineettomat, vesineulatut Fibrella®-kuitukankaat soveltuvat lastenhoitoon ja 
henkilökohtaiseen hygieniaan tarkoitettuihin tuotteisiin, kotitalouksien ja teolli-
suuden pyyhkimistuotteisiin sekä haavanhoitotuotteisiin. 

Lämpösidotut Novelin®- ja Karelin™-kuitukankaat soveltuvat pintamateriaaliksi 
imukykyisiin hygieniatuotteisiin, kuten vaippoihin, naisten siteisiin tai inkonti-
nenssituotteisiin. Karelin™-kuitukankaaseen voidaan myös lisätä erilaisia hoitavia 
ja rauhoittavia ainesosia, kuten Aloe veraa, ja tuottaa näin yksilöllisiä ratkaisuja 
asiakkaille.  

Tuotevalikoimaan kuuluu myös Biolace®-kuitukangas, joka valmistetaan luonnon-
kuiduista ja uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvista kuiduista. Biolace®-tuotteet 
ovat 100-prosenttisesti biohajoavia ja kompostoitavia.  
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Kustannustehokkuus 
markkinoiden ajurina
Kuitukankaiden markkinat kasvavat maailmanlaajuisesti, mutta 
Suomisen lähimarkkina-alueilla kasvu on vaatimatonta lukuun 
ottamatta Venäjää.  

Suominen Kuitukankaat on Euroopan johtavia pyyhintään käytettävien kuitukankaiden 
valmistajia. Yksikkö toimittaa kuitukankaita myös Venäjän ja Pohjois-Amerikan mark-
kinoille. Asiakkaista suurin osa on maailman johtavia päivittäistavaroita valmistavia 
merkkituoteyrityksiä, jotka jatkojalostavat kuitukankaasta lastenhoito-, kosmetiikka-, 
hygienia- ja terveydenhoitotuotteita. 

Markkinoilla on edelleen ylikapasiteettia kuitukankaiden valmistuksessa. Kilpailijat ovat 
investoineet uusiin vesineulauslinjoihin, mikä kiristää kilpailutilannetta. Asiakkaat suosi-
vat useammalta toimittajalta saatavilla olevia kuitukankaita, joita erilaistetaan asiakkai-
den omassa tuotannossa. 

Suominen on vastannut tiukentuneeseen markkinatilanteeseen kehittämällä aikaisempaa 
edullisemman kuitukankaan, jonka keveys ja kestävyys on optimoitu raaka-aineseoksen 
ansiosta kilpailukykyisiksi. 

Myynnin kehitys

Suominen Kuitukankaiden liikevaihto kasvoi 4 prosenttia edellisvuoden 56,9 miljoonasta 
eurosta ollen 59,1 miljoonaa euroa. Hygieniatuotteissa käytettävien lämpösidottujen 
kuitukankaiden myynti pieneni selvästi. Yksikön suurimman segmentin eli pyyhintä-
tuotteisiin käytettävän vesineulatun kuitukankaan toimitukset kasvoivat hieman. Myös 
terveydenhoitotuotteisiin toimitettavan kuitukankaan myynti kasvoi edellisvuodesta. 

Kysyntä elpyi selvästi alkuvuoden hiljaisesta tilanteesta loppuvuoden aikana. Myynti-
toimenpiteitä lisättiin mm. Venäjän markkinoille, mikä johti lisääntyneisiin toimituksiin. 
Vuoden kuluessa toteutettiin mittava tuoteuudistus asiakkaalle ns. prime-kategoriassa ja 
tuotteen myynti käynnistyi odotuksia vastaavasti.  

Raaka-aineiden hintakehitys heikensi kannattavuutta

Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana koettiin ennätyksellinen raaka-
aineiden hintojen nousu. Suuressa osassa asiakkuuksia raaka-ainekustannusten nousu 
siirtyy myyntihintoihin viiveellä. Tämä merkitsi yksikölle noin kahden miljoonan euron 
ylimääräistä tulosrasitetta. Yksikön liiketulosta rasitti lisäksi lämpösidotun kuitukankaan 
alentunut tuotantomäärä.  

Yksikön kuluissa säästöjä kirjattiin lähinnä henkilöstökustannuksissa. Vuotta 2009 kor-
keammat energiahinnat vaikuttivat epäedullisesti tuotanto- ja kuljetuskustannuksiin. 

Kuitukankaiden bruttoinvestoinnit olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,5), joista merkittävä 
osuus kohdistui päälinjojen tuotantotehokkuuden nostoon sekä kahden linjan moder-
nisointiin yhdeksi uudeksi tuotantolinjaksi. Modernisoidulla linjalla voidaan valmistaa 
raaka-ainepohjaltaan nykyistä monipuolisempia tuotteita.

Liikevaihto, 
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Kilpailuetua erilaistamisella 

Kuitukankaat-yksikössä tavoitteena on kapasiteetin täysi käyttö kuitukankaiden ja kuitu-
jen valmistuksessa sekä tuotantotehokkuuden jatkuva parantaminen. 

Yksikössä hyödynnetään vuonna 2010 aloitettua uuden liiketoiminnan kehittämisen 
prosessia, jonka tavoitteena on etsiä aktiivisesti uusia käyttökohteita tuotteille. Lämpösi-
dotut kuitukankaat tarjoavat uusia mahdollisuuksia, sillä tuotannossa kuitukankaaseen 
voidaan lisätä esimerkiksi hoitavia ainesosia tai antibakteerisia aineita. Tuotteita voidaan 
valmistaa myös biopohjaisista tai luonnosta peräisin olevista lämpösidottavista kuiduista.  

Merkkitavara-asiakkaiden tuotteiden painopiste on edelleen korkean jalostusasteen tuot-
teissa, mutta tarjoamassa on myös painoltaan ja ominaisuuksiltaan kustannustehokkaita 
kuitukankaita. 
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Erinomainen laatu on 
lähtökohtamme

Laatumäärittelyt ja laadunvalvonta ovat keskeisessä asemassa 
Suomisen tuotantoprosesseissa, sillä asiakkaat asettavat tuot-
teille omia yksityiskohtaisia laatukriteerejään. Nämä kriteerit 
korostuvat erityisesti elintarvike-, hygienia- ja kosmetiikka-alojen 
tuotteissa, joissa puhtaus ja hygieniaan liittyvät seikat ovat tär-
keitä. Laatuodotukset liittyvät esimerkiksi valmistuksen hygie-
niaan ja tuoteturvallisuuteen sekä pakkausten painojälkeen ja 
ulkoasuun.   

Suomisen yksiköt noudattavat hyvän tuotantotavan periaatteita (GMP). Joustopakkaus-
ten elintarvike- ja hygieniapakkauksia valmistavat tehtaat on BRC (British Retail Consor-
tium) -sertifioitu. Codi Wipesin ja Kuitukankaiden tuotanto on ISO 9001 -sertifioitua ja 
Kuitukankaiden tuotteille on myönnetty Ökö-tex -sertifikaatti. Asiakkaiden tuotteille ja 
toiminnalle asettamien laatukriteerien saavuttamista arvioidaan säännöllisillä asiakasau-
ditoinneilla.

Yksiköissämme suoritetaan tuotantoprosessien aikana laadunvalvontatestejä, joilla 
varmistetaan tuotteiden täyttävän niille asetetut laatuvaatimukset. Laadunvalvonnasta 
vastaa kunkin yksikön oma laadunvalvontahenkilöstö, joka testaa ja tarkastaa tuotteita 
järjestelmällisesti. Laadunvalvontahenkilöillä on käytettävissään laadunvalvontaan tarkoi-
tetut laboratoriotilat ja -välineet. 

Edellytämme tärkeimpien raaka-aineiden ja tarvikkeiden toimittajiltamme vastaavanlai-
sia testejä liittyen raaka-aineiden ja tarvikkeiden laatuun ja ominaisuuksiin sekä laadun 
tasaisuuteen. Tavarantoimittajien laadukkuus varmistetaan säännöllisillä auditoinneilla. 
Toimittajaksi pääseminen edellyttää tuotteiden ja toiminnan kvalifiointia.
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Kumppanuus perustuu 
läheiseen yhteistyöhön

Suomisen yksiköillä on omat myyntiorganisaationsa, jotka toimi-
vat läheisessä yhteistyössä asiakkaiden hankinta-, markkinointi- 
ja tuotekehitysorganisaatioiden kanssa. Tiettyjen tuoteryhmien 
osalta käytetään myös myyntiagentteja ja jälleenmyyjiä.   

Joustopakkausten myynti on jaettu alueellisesti ja myynnin päivittäisestä johtamisesta 
vastaavat alueelliset myyntijohtajat. Myynti- ja avainasiakaspäälliköt sekä asiakaspalvelu 
työskentelevät pääosin Suomen ja Puolan tehdaspaikkakunnilla sekä Norrköpingin ja 
Pietarin myyntikonttoreissa. Pyyhintä-toimialan myynti ja markkinointi on yksiköiden 
toimipisteissä Veenendaalissa ja Nakkilassa. 

Suomisen asiakassuhteet ovat usein pitkäaikaisia ja tuotevalikoimaa kehitetään vastaa-
maan asiakkaiden tarpeita. Merkittävässä osassa asiakassuhteista käytetään pidempiai-
kaisia puitesopimuksia, joissa sovitaan hinnoittelusta ja muista myyntiehdoista. Yhtiön 
myyntiorganisaatiossa oli vuoden 2010 lopussa 52 työntekijää.
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Tehokas arvoketju
Suomisen hankintatoiminta on organisoitu liiketoimintayksi-
köittäin. Konsernin hankintapolitiikassa liiketoimintayksiköitä 
ohjeistetaan hyödyntämään pitkäaikaisia suhteita toimittajien 
kanssa – kuitenkin siten, että tärkeissä hankinnoissa käytetään 
useampaa toimittajaa.  

Toimittajien laatua ja hintakilpailukykyä testataan tarjouspyyntöjen avulla. Tärkeimmissä 
hankinnoissa käytetään pääsääntöisesti vuosi- tai muita pidempiaikaisia sopimuksia.
Hankintasopimuksista keskeisimpiä ovat sopimukset raaka-aineostoista, joiden osuus 
liikevaihdosta on yli puolet. Muovikalvot ja muovigranulaatit ovat suurin ostoryhmä. 
Kuitukankaiden tuotantoon hankitaan myös viskoosi- ja polyesterikatkokuituja. Kosteus-
pyyhkeiden valmistuksessa pääraaka-aineita ovat kuitukankaat, nesteet ja pakkausma-
teriaalit. Öljypohjaisten raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen ja niihin vaikuttavien 
tekijöiden seurannalla, ostojen ajoittamisella ja varastotasojen hallinnalla on huomattava 
tulosvaikutus.

Suomisen yksiköiden tuotanto perustuu pääosin tilauksiin, jolloin tavara luovutetaan 
itsenäiselle tavarankuljettajalle heti sen valmistumisen jälkeen. Osa tuotannosta ohjataan 
varastoon odottamaan asiakkaan tilausta tai toimituskutsua.

Suomisella on merkittäviä varastotoimintoja Codi Wipesin Veenendaalin tehtaalla 
Alankomaissa sekä Kuitukankaiden Nakkilan tehtaalla Suomessa. Joustopakkausten 
varastointi tapahtuu tuotantoyksiköissä Suomessa ja Puolassa sekä Ruotsin Norrköpingin 
toimipisteessä. Lisäksi muutamilla merkittävillä sopimusasiakkailla on ulkoisia kaupinta-
varastoja.

Codi Wipesin ja Joustopakkausten kuljetukset ovat pääosin maantiekuljetuksia. Kuitu-
kankaiden kuljetukset tapahtuvat puolestaan pääasiassa konttikuljetuksina merirahtina. 
Kuljetusten osalta Suominen on tehnyt toimenpiteitä kuljetuskustannusten alentamiseksi 
ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi. 
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Kehityskumppanuus tuo 
lisäarvoa asiakkaille
Tutkimus- ja tuotekehitystyöllä on keskeinen asema Suomisen 
strategian toteuttamisessa, kun liiketoimintaa keskitetään korke-
amman jalostusarvon tuotteisiin. Tuotekehityksemme keskittyy 
tuotteiden toiminnallisuuden ja helppokäyttöisyyden paranta-
miseen, uusien materiaalien tarjoamiseen, asiakkaiden ja omien 
valmistusprosessien tehostamiseen sekä toimitusketjun kustan-
nustehokkuuden parantamiseen.   

Uusien ja edelleen jalostettujen tuotteiden määrä vaihtelee liiketoimintayksiköittäin. 
Suuri osa kehitystyöstä tehdään yhteistyössä asiakkaiden ja heidän tuotekehitysyksi-
köidensä kanssa. Suomisen tuotekehityshenkilöstö tekee yhteistyötä myös raaka-aine- ja 
pakkauskonetoimittajien kanssa raaka-aineiden ja pakkausten toiminnallisuuden paran-
tamiseksi sekä uusien tuotteiden kaupallistamiseksi. 

Kuitukankaiden tehtaan yhteydessä Nakkilassa on tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan 
laboratorio. Tuoteideoiden testaamisessa hyödynnämme koetuotantolinjoja ja muita 
laboratorion laitteita. Koetuotantolaitteilla saadaan myös valmistukseen ja jalostukseen 
liittyvää tärkeää kehitystietoa ennen täysimittaisen tuotannon aloittamista. Laitteita 
voidaan käyttää myös asiakkaiden tuotantoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Jous-
topakkauksilla kalvonvalmistuksen pilottilinja on sijoitettu Ikaalisten tehtaalle. 

Ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin

Joustopakkausten tuotekehitys on keskittynyt helppokäyttöisiin ja uudelleensuljettaviin 
pakkausratkaisuihin, erilaistaviin materiaaleihin ja pakkausten ominaisuuksien optimoin-
tiin elintarvikkeiden tuoreuden säilyttämiseksi. Materiaalikäytön optimointiin kiinnitetään 
huomiota ohentamalla materiaaleja ja hyödyntämällä kierrätysmateriaalia niin kaupan 
pakkausten kuin Suomisen toiminnan ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Codi Wipesin tuotekehitys keskittyy neste- ja pakkausratkaisujen kehittämiseen hyö-
dyntäen tässä oman nestevalmistuslaitoksen osaamista. Kuitukankaiden kehittämisessä 
Suominen painottaa tuotteiden ulkonäön ja ominaisuuksien erilaistamista. Vuonna 2010 
Kuitukankaat lanseerasi uuden kevyemmän kuitukankaan, jonka kilpailukyky on varmis-
tettu kustannustehokkaan raaka-aineseoksen ansiosta.  

Vuonna 2010 tutkimus- ja kehitystoiminnan menot olivat 2,0 miljoonaa euroa eli 
1,1 prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2010 tuotekehityksen painopistealueita Jous-
topakkauksilla olivat mm. elintarvike- ja pehmopaperipakkausten AmerPromo™-
kampanjakoodaus sekä Pirkka-kierrätysmuovikassi, joka sisältää yli 90 % kierrätysmate-
riaalia. Codi Wipesilla keskityttiin kosteuspyyhkeiden tuoteominaisuuksien laajentami-
seen ja Kuitukankailla oman polypropeenikuidun sekä kevyen ja kustannustehokkaan 
kuitukankaan kehittämiseen. 
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Kierrätystä, uusiokäyttöä  
ja toiminnan tehostamista

Toimintamme ja tuotteemme vaikuttavat yhteiskuntaan ja 
ympäristöön. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme vähen-
tääksemme ympäristökuormitusta ja minimoidaksemme tuot-
teidemme ympäristövaikutukset niiden elinkaaren ajalta.    

Suomisen ympäristövaikutukset syntyvät jätevesistä, kiinteistä sekajätteistä sekä paino-
värien 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 vaaditaan ympä-
ristölupia mm. jätevesien käsittelyyn, painatuksen ilmapäästöihin, melupäästöihin sekä 
kemikaalien ja jätteiden käsittelyyn.

Joustopakkausten painatuksen VOC-päästöt poltetaan kaasuja varten rakennetuissa 
polttolaitoksissa. Kaupan pakkausten valmistuksessa kaatopaikkajätteiden määrää 
vähennetään kierrätyksellä ja uusiomateriaalien hyödyntämisellä.  

Kuitukankailla on ollut ISO 14001 -ympäristösertifikaatti vuodesta 2000. Yksikön tuo-
tannossa kierrätysvesi puhdistetaan, 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.  

Nakkilan tehdas sekoittaa puuhakkeeseen tuotantojätteet, jotka eivät sovellu uusio-
käyttöön, ja polttaa ne tehtaan yhteydessä sijaitsevassa polttolaitoksessa. Tämä tuottaa 
lämpöä sekä tuotantolinjoille että kotitalouksiin.  
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Codi Wipesilla on ympäristölupa nesteiden valmistuksessa syntyviin jätevesiin. Yksiköllä 
on käytössään täysin automaattinen varasto, jonka valaistusta ja energiankulutusta on 
vähennetty lämpötilan hallintajärjestelmien avulla.

Kestävän kehityksen huomioiminen  
tuotevalikoimassa

Suominen on sitoutunut kestävään kehitykseen sekä minimoimaan materiaaliensa, pro-
sessiensa ja toimintatapansa ympäristövaikutukset Kansainvälisen 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 uusiu-
tuviin raaka-aineisiin perustuvien vaihtoehtojen määrän lisäämistä tuotevalikoimaan. 

Kuitukankaat valmistaa tiettyjä tuotteitaan pelkästään luonnonkuiduista tai uusiutu-
viin 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 Associa-
tionin vaatimukset. Osa Pyyhintä-toimialan tuotteista täyttää Joutsenmerkki-sertifioinnin 
ja Okö-tex-standardien vaatimukset.

Joustopakkausten ja Ruokakeskon yhdessä kehittämälle Pirkka-kierrätysmuovikassille 
myönnettiin marraskuussa 2010 Vuoden hyötykäyttöteko -palkinto. Palkinto myönnet-
tiin osoituksena huomattavasta ympäristöalalla toteutetusta jätteiden tai uusioraaka-
aineiden hyödyntämiseen liittyvästä innovatiivisesta ratkaisusta. Pirkka-kierrätyskassi on 
valmistettu yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Tästä materiaalista 30 % saadaan 
Ruokakeskon tavarakuljetuksissa käytettävistä kuljetussuojamuoveista. Loppuosa kassin 
kierrätysraaka-aineesta on Joustopakkausten tehtaiden uusiomateriaalia, jota syntyy mm. 
elintarvike- ja hygieniapakkausten sekä kaupan pakkausten valmistuksen yhteydessä.

Ympäristö – 
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Yhteiset tavoitteet 
ja sama suunta
Suomisen henkilöstöstrategian tavoitteena on tukea liiketoi-
minnan kehitystä. Tämän vuoksi pidämme henkilöstön koulu-
tusta, motivaatiota ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin erityisen 
tärkeänä. Viime vuosien aikana Suomisella on keskitytty tavoit-
teellisen yrityskulttuurin kehittämiseen ja henkilöstön osaamisen 
vahvistamiseen. Käytössämme on henkilökohtaisen suorituksen 
arviointijärjestelmä, johon sisältyy mm. tavoite- ja kehityskes-
kustelut esimiehen kanssa.  

Vuoden aikana Suomisen johtoryhmässä ja Pyyhintä-toimialan johdossa tehtiin muutok-
sia. Joulukuussa Kuitukankaiden yksikönjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 
nimitettiin aiemmin yksikön myyntijohtajana toiminut Juha Jokinen. Codi Wipes -yksikön 
myyntijohtajana toiminut Erik van Deursen nimitettiin heinäkuussa yksikön johtajaksi ja 
joulukuussa myös konsernin johtoryhmän jäseneksi. Pyyhintä-toimialaa johtaa Suomisen 
toimitusjohtaja Petri Rolig oman toimensa ohella. 

Vuosi 2010 oli vahvasti rakenteellisten muutosten aikaa. Joustopakkausten Norrköpingin 
tehtaan toiminta lopetettiin tammikuussa ja tuotanto siirrettiin Puolan tehtaalle. Alku-
vuonna Tampereen Kassitehtaalla lopetettiin hedelmä- ja vihannesrullapussien valmistus 
kannattamattomana, mikä merkitsi 14 työpaikan vähentymistä. Syksyllä Joustopakkauk-
silla päätettiin lopettaa Nastolan tehtaan toiminta ja siirtää tuotanto Joustopakkausten 
muihin yksiköihin vuoden 2011 loppuun mennessä. Myös Tampereen tehtaan tuotantoa 
järjesteltiin uudelleen ja osa tuotannosta siirrettiin Ikaalisten ja Puolan tehtaille.

Codi Wipes -yksikössä aloitettiin vuoden 2010 lopulla toiminnan rationalisointiin tähtää-
vien toimenpiteiden suunnittelu. Samalla käynnistettiin paikallisen käytännön mukainen 
yhteistoimintamenettely työntekijöiden kanssa. Yhteistoimintamenettely saatettiin 
loppuun 17.1.2011.  

Turvallisuustyöstä kiitosta

Joustopakkaukset ja Kuitukankaat ovat olleet jo useamman vuoden ajan suomalaisen 
Nolla tapaturmaa -foorumin jäseniä. Foorumi myönsi toukokuussa 2010 Joustopakka-
usten Ikaalisten tehtaalle II-tasoluokituksen Kohti maailman kärkeä ja Kuitukankaiden 
Nakkilan tehtaalle III-tasoluokituksen eli Suuntana maailman kärki. Tasoluokitusta myön-
nettäessä tarkasteltiin mm. työpaikan työtapaturmataajuuden kehitystä ja tapaturmien 
vakavuutta. Lisäksi edellytettiin, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitus-
menettely ovat kunnossa.

Panostuksen ansiosta Suomisella on tapahtunut tapaturmien määrässä myönteistä kehi-
tystä. Tapaturmataajuus oli konsernin yksiköissä keskimäärin 6,33 miljoonaa työtuntia 
kohden, ja muutos aikaisempiin vuosiin nähden 53 %. Henkilöstöä palkitaan tapatur-
mattomien päivien perusteella. Suomisen parhaimpana yksikkönä kunnostautui Jousto-
pakkausten Ikaalisten tehdas, joka saavutti yli 860 tapaturmatonta päivää vuoden 2010 
loppuun mennessä. Suomisen kaikissa yksiköissä jatketaan turvallisuustyötä aktiivisesti 
ennaltaehkäiseviä toimia ja riskikartoituksia painottaen. 
 

Henkilöstön kehitys  
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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 hallin-
nointikoodia 2010. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla 
osoitteessa www.cgfinland.fi. 

Yhtiökokoukset

Suominen Yhtymä Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiö-
kokouksessa. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, 
kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä 
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 tarvittaessa 
koolle käsittelemään tiettyä yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta. Yhtiökokouksen kutsuu 
koolle yhtiön hallitus. 

Suominen Yhtymä Oyj:n kullakin osakkeella on yksi ääni. Äänioikeutta on yhtiöjärjes-
tyksellä rajoitettu niin, ettei kukaan osakkeenomistaja ole yhtiökokouksessa oikeutettu 
äänestämään enemmällä kuin yhdellä viidesosalla kokouksessa edustetusta äänimää-
rästä. Yhtiöllä ei ole tiedossa osakassopimuksia äänivallan käytöstä eikä yhtiön osakkei-
den luovuttamisen rajoittamisesta.

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

Etukäteistietojen antaminen

Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen yhdessä hallituksen määräämässä yhtiön 
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä julkaistavalla yhtiökokouskutsulla, jossa 
mainitaan mm.
 › yhtiökokouksen aika ja paikka
 ›  ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi
 ›  kuvaus menettelyistä, joita osakkeenomistajan on noudatettava voidakseen osallistua 

yhtiökokoukseen ja äänestää siinä
 ›  päivämäärä, jolloin osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on oikeus osallis-

tua yhtiökokoukseen ja äänestää siinä
 ›  missä yhtiökokousasiakirjat ja päätösehdotukset ovat saatavilla
 ›  yhtiön internet-sivujen osoite

Seuraavat tiedot asetetaan nähtäville yhtiön internet-sivuille 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 pörssitie-
dotteena.
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Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja asetetaan osakkeenomistajien nähtäville yhtiön 
internet-sivuille kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Kokouspöytäkirjan liitteet 
asetetaan nähtäville ainoastaan siinä tapauksessa, että ne sisältävät yhtiökokouksen 
tekemän päätöksen sisällön.

Hallitus

Kokoonpano

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2010 yhtiön hallitukseen valittiin Heikki Bergholm, 
Kai Hannus, Suvi Hintsanen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Hallitusjä-
senten henkilö- ja omistustiedot ovat luettavissa vuosikertomuksen Hallitus-osassa.

Tehtävät

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus. Hallitus 
päättää asioista, joilla yhtiön toiminnan laajuus huomioon ottaen on huomattava merki-
tys yhtiön toiminnalle. Hallituksella on vuosittainen kokoussuunnitelma. 

Hallituksen keskeiset tehtävät ovat:
 ›  päättää yhtiön konsernirakenteesta ja organisaatiosta
 ›  nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja
 ›  päättää yhtiön toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa palkoista, palkkioista ja 

muista etuuksista 
 ›  päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä
 ›  käsitellä ja hyväksyä tilinpäätökset, toimintakertomukset, tilinpäätöstiedotteet ja osa-

vuosikatsaukset
 ›  seurata ja valvoa konsernin tuloskehitystä ja varmistaa johtamisjärjestelmän toiminta
 ›  hyväksyä yhtiötä koskevat toimintapolitiikat (rahoitus-, vakuutus- ja riskienhallintapoli-

tiikat sekä hallinnointiperiaatteet)
 ›  päättää kiinteän omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta
 ›  päättää strategisesti ja taloudellisesti merkittävistä investoinneista, 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 puhelinkokouksia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan 
tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan johdolla. Kokousten esittelijänä toimii 
pääsääntöisesti toimitusjohtaja. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja pöytäkir-
janpitäjänä toimii talousjohtaja. 

Vuonna 2010 hallitus piti 25 kokousta, joista yksi pidettiin liiketoimintayksikössä. Jäsen-
ten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 97.

Toiminnan arviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä vuotuisen itsearvioinnin.
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Riippumattomuusarviointi

Hallitus on 21.4.2010 arvioinut jäsentensä riippumattomuuden hallinnointikoodin suo-
situksen 15 mukaisesti. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että 
merkittävistä osakkeenomistajista. 

Hallituksen valiokunnat

Suominen Yhtymä ei ole perustanut valiokuntia asioiden valmistelua varten, koska 
yhtiön koon ja liiketoiminnan laajuuden ei ole katsottu edellyttävän hallituksen työsken-
telyn jakamista. Hallitus hoitaa tarkastusvaliokunnalle osoitetut tehtävät (hallinnointikoo-
din 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 lainmukaisuu-
desta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja toimii konsernin 
toimialat käsittävän johtoryhmän puheenjohtajana sekä johtoryhmän jäsenten välittö-
mänä esimiehenä. 

Toimitusjohtajana on toiminut Petri Rolig ja hänen henkilö- ja omistustietonsa ovat luet-
tavissa vuosikertomuksen Johtoryhmä-osiosta.

Konsernin johtoryhmä

Hallituksen päättämä Suominen Yhtymä -konsernin johtoryhmä toimii toimitusjohtajan 
tukena strategian valmistelussa, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten operatii-
visten asioiden käsittelyssä sekä tiedonkulun varmistamisessa. Konsernin johtoryhmän 
muodostavat toimitusjohtaja puheenjohtajana, Pyyhintä-toimialan yksiköiden johtajat, 
Joustopakkaukset-toimialan johtaja, sekä talousjohtaja. Konsernin johtoryhmän jäsenten 
henkilö- ja omistustiedot ovat luettavissa vuosikertomuksen Johtoryhmä-osiosta.

Palkitseminen

Hallitus

Suominen Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous etukäteen 
vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2010 hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 30 000 euroa, 
varapuheenjohtajan 22 500 euroa ja jäsenten 18 750 euroa. Palkkioista 40 % maksettiin 
yhtiön osakkeita käyttäen. 

Osakkeina maksetut palkkiot:
Saaja Osakkeita, kpl
Mikko Maijala, hallituksen puheenjohtaja 7 500
Heikki Mairinoja, hallituksen varapuheenjohtaja 5 625
Heikki Bergholm, hallituksen jäsen 4 688
Kai Hannus, hallituksen jäsen 4 688
Suvi Hintsanen, hallituksen jäsen 4 688
Juhani Lassila, hallituksen jäsen 4 688

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

Toimitusjohtaja ja muu johto

Yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, 
palkkioista ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän 
jäsenet kuuluvat optiopohjaisten kannustinohjelmien piiriin. Yhtiön avainhenkilöille on 
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kannustinjärjestelmä, jonka palkitsemiselementtejä ovat yksiköiden ja konsernin liiketu-
los sekä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen. Kannustinjärjestelmän perusteet 
hyväksyy hallitus. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille ei makseta erillisiä palkkioita.

Vuonna 2010 toimitusjohtajan palkat ja palkkiot luontoisetuineen olivat yhteensä 376 
tuhatta euroa, mihin sisältyi vuoden 2009 tuloksen perusteella maksettua bonusta 
90 tuhatta euroa. Toimitusjohtajalle on vuoden 2010 aikana myönnetty 100 000 kpl 
optioita, jotka oikeuttavat merkitsemään vastaavan määrän osakkeita optio-ehtojen 
mukaisesti.

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot olivat 598 tuhatta euroa vuonna 
2010, mihin sisältyy vuoden 2009 tuloksen perusteella maksettua bonusta 133 tuhatta 
euroa. Vuonna 2010 konsernin johtoryhmän jäsenille on myönnetty optioita yhteensä 
200 000 kappaletta. 

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

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan  
ja riskienhallinnan järjestelmät 

Valvontaympäristö

Suomisella valvonta on oleellinen osa organisaation toimintaa. Valvontaa tehdään eri-
laisten liiketoimintaprosessien ohjauksessa ja varmistamisessa sekä kattavassa raportoin-
nissa.

Suomisella ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Valvontaympäristö raken-
tuu ohjeistukseen, yrityskulttuuriin sekä päälliköiden ja työntekijöiden tapaan toimia. 
Konserni on määritellyt arvonsa, eli ohjaavat periaatteensa, joilla kannustetaan aktiivi-
seen 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 toimintapolitiikkoihin ja muihin ohjeisiin. Organisaation vastuut 
rakentuvat tehtävien asemavaltuuksiin, tehtävien eriyttämiseen sekä ”kahden silmäpa-
rin” 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 valvon-
taprosessien analysoinneilla ja arvioinneilla sekä ulkoisten tilintarkastajien tarkastuksilla.

Konsernin talousfunktio avustaa liiketoimintayksiköitä niiden toiminnan ja kannatta-
vuuden analysoinnissa sekä liiketoimintavalintoja 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 kes-
kittyä liiketoiminnan kannalta keskeisimpiin riskeihin. Riskit jaetaan liiketoimintariskeihin, 
jotka ovat seurausta liiketoimintaympäristön muutoksista, ja toimintariskeihin, jotka ovat 
seurausta siitä, että organisaatiossa hallitaan toimintaprosesseja puutteellisesti.

Tulevaa vuotta koskevien suunnitelmien ja budjettien hyväksynnän yhteydessä liiketoi-
minnan riskit arvioidaan ja myös kvantifioidaan. Vuoden 2010 käsittelyssä riskien tarkas-
telu painottui asiakasriskeihin, myyntihintojen muutoksiin, raaka-aineiden hintavaihtelui-
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hin, rahoituksen saatavuuteen ja tehokkuuden parantamisohjelman toteutukseen. Liike-
toiminnan riskeihin otetaan vuosittain kantaa myös hallituksen toimintakertomuksessa.

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

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

Keskeisiä tulevaisuutta koskevia oletuksia ja tilinpäätöspäivän arvioita, joihin liittyy mer-
kittävä riski varojen ja velkojen kirjanpitoarvon olennaisesta muuttumisesta, arvioidaan 
jatkuvasti ja niitä myös verrataan samanlaisten yksiköiden tekemiin arvioihin. Tällaisen 
riskitarkastelun perusteella päätettiin kirjata alas Kuitukankaat-rahavirtayksikön liikearvo 
vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Kompleksiset ja muuttuvat liiketoimintatekijät voivat 
tuoda haasteen arvioitaessa omaisuuserien tasearvoja. Välttääkseen virhearviointeja 
varojen tai velkojen arvostuksessa käypiin arvoihin yhtiö tekee säännöllisiä tarkistuksia 
esimerkiksi vertailemalla tietoja materiaalivirroista, määristä, arvoista ja laadusta kirjan-
pidon 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 valvontamenettelyt, joiden 
tarkoituksena on estää, paljastaa ja korjata virhetilanteet ja poikkeamat. Konsernitason 
ohjeistuksen lisäksi valvontatoimenpiteitä suoritetaan yksikkö- ja tehdastasoilla. 

Jatkuvassa liiketoiminnassa sovelletaan useita valvontamenettelyitä, joilla estetään 
mahdollisten virheiden ja poikkeamien syntyminen taloudellisessa raportoinnissa ja joilla 
nämä virheet havaitaan ja korjataan. Suominen jakaa valvontatoimet kolmeen katego-
riaan. Kirjalliset ohjeistukset auttavat organisaatiossa toimivia vakiinnuttamaan nou-
datettavat tarkastusmenettelyt. Jatkuvalla ja säännöllisellä raportoinnilla, jolla saadaan 
palautetta konsernin toiminnoista ja yksiköiden taloudesta, varmistetaan ohjeiden ja 
määriteltyjen menettelytapojen noudattaminen. Prosesseissa, jotka on luokiteltu kriit-
tisiksi, tarvitaan erityisiä autorisointeja töiden edistymisen mahdollistamiseksi vaiheesta 
toiseen joko turvallisuussyistä tai oikeellisuuden varmistamiseksi.

Suomisen osakeantiin liittyen keväällä 2010 tehtiin juristien toimesta varsin laaja juridi-
nen Due Diligence sekä eri yksiköt kattava liiketoiminnan tarkastus, jolla varmistettiin 
listalleottoesitteen faktat ja niiden taustat.

Käytännön valvontaa tehdään johtoryhmien katsaustilaisuuksissa, 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 tehokkuu-
den perusteella. Controllereiden vastuulla on varmistaa, että talousprosessien valvon-
tamenettelyt 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 toimintapolitiikat ja muut ohjeet 
ja määräykset, jotka koskevat taloudellista 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 standardikokonaisuutta. Konsernijohto 
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ja yksiköiden johtoryhmät pitävät kuukausittain kokouksia, joissa analysoidaan toimin-
taan liittyvien mittareiden ja indikaattoreiden kehitystä. Niiden avulla pyritään siihen, 
että johto pystyisi paremmin ymmärtämään liiketoiminnan tuloksellisuutta ja toimintaan 
vaikuttavia tekijöitä.  

Seuranta  

Vastuu jatkuvasta seurannasta on liiketoimintayksiköiden johdolla ja controller-funktioilla. 
Ulkoiset tilintarkastajat suorittavat säännöllisesti talouden avainprosesseja koskevia sisäi-
sen valvonnan tarkastuksia. 

Vuoden 2010 tilintarkastajien erillistarkastukset ovat käsittäneet IFRS:n sisällön mää-
rittelyä ja tarkastuksia, osakeantiesitteen tarkastuksen, materiaalivirtojen raportointia, 
varastojen ja muiden omaisuuserien arvojen tarkastusta, palkanlaskennan järjestelmätar-
kastuksen sekä rahoituksen riskien läpikäyntiä.

Laatutarkastajien ja asiakkaiden auditoijien tekemät säännölliset tarkastukset kattavat 
myös toimitusketjun prosessien valvontamenettelyt. 

Konsernin talousosasto toteuttaa itsearviointia valvonnan järjestämisestä konsernin yksi-
köissä, joka pohjalta hallitukselle on annettu raportti valvonnan yleisestä tasosta. Talous-
osasto tekee myös konsernin yksiköiden toimintoja ja prosesseja kattavia tapauskohtaisia 
valvontatoimeksiantoja. Tämän mukaisesti käynnistettiin syksyllä yksiköiden varastojen ja 
liikepääoman hallinnan prosessien määrittely ja tarkastus. Yhden yksikön osalta toteutet-
tiin ulkoisen asiantuntijan avulla business contorollointiin liittyvien prosessien validointi. 
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, toimitusjohtaja ja päävastuul-
linen tilintarkastaja. Sisäpiirirekisteritietoja ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-
järjestelmässä.

Yhtiö ylläpitää myös yrityskohtaista ei-julkista sisäpiirirekisteriä, jonka pysyviä sisäpiiriläi-
siä ovat yhtiön johtoryhmän jäsenet ja määrätyt taloushallinnon henkilöt. Laajoista tai 
muuten merkittävistä hankkeista pidetään hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Sisäpiirivas-
taavana toimii talousjohtaja.

Sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla ajan-
jaksona, joka alkaa kauden päättymisestä ja päättyy kyseistä kautta koskevan osavuo-
sikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen (suljettu ikkuna). Sisäpiiriläisten on 
pyydettävä sisäpiirivastaavalta arvio suunnittelemansa osakekaupan lain- ja ohjeenmukai-
suudesta.

Julkisten sisäpiiriläisten osakkeenomistustiedot ovat luettavissa vuosikertomuksen Halli-
tus- ja Johtoryhmä-osioissa sekä Euroclear Finland Oy:n NetSire-palvelusta. 

Tilintarkastus

Suominen Yhtymä Oyj:n tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuul-
lisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.

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

Vuonna 2010 PricewaterhouseCoopersille maksetut palkkiot konserniyhtiöiden lakisää-
teisestä tilintarkastuksesta olivat 87 tuhatta euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä 
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tehtävistä tilintarkastusyhteisölle ja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille 
maksettiin 81 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 tiedottamisen vastuut ja tiedotettavat asiat.

Kuvaus yhtiön hallinnoinnista ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010 
sekä listayhtiöitä koskevan tiedonantovelvollisuuden puitteissa julkistetut muut tiedot 
ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilta www.suominen.fi. 
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Hallitus
Mikko Maijala, s. 1945
Tekniikan lisensiaatti
Hallituksen jäsen vuodesta 2005, varapuheenjohtaja 2005, puheenjohtaja vuodesta 2006

Omistaa 2 263 335 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, Roguette Nordica Oy

Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, Roquette Nordica Oy 2004 – 2009

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

Omistaa 88 192 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

Heikki Bergholm, s. 1956
Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2001, puheenjohtaja 2001 – 2002

Omistaa 3 603 448 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja, Componenta Oyj
Hallituksen puheenjohtaja, Lakan Betoni Oy
Hallituksen jäsen, Lassila & Tikanoja Oyj
Hallituksen jäsen, MB Rahastot Oy

Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, Suominen Yhtymä Oyj 2002 – 2006
Eri tehtäviä, Lassila & Tikanoja-yhtymä: toimitusjohtaja 1998 – 2001, varatoimitusjohtaja 1997 – 1998, 
tulosyksiköiden toimitusjohtaja 1986 – 1997 ja talousjohtaja 1985 – 1986
Tutkija ja kehityspäällikkö, Teollistamisrahasto Oy 1980 – 1985
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Kai Hannus, s. 1945
Teollisuusneuvos, Tekniikan lisensiaatti
Hallituksen jäsen vuodesta 2006

Omistaa 46 194 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Keskeinen työkokemus:
Johtaja, teolliset suhteet, Ciba Speciality Chemicals 2006 – 2007
Johtaja, strategian ja liiketoiminnan kehitys, Ciba Specialty Chemicals 2005 – 2006
Johtaja, globaalit asiakassuhteet, Ciba Specialty Chemicals 2004 – 2005
Toimitusjohtaja, Raisio Chemicals Oy 1999 – 2004
Varatoimitusjohtaja, Raisio Chemicals Oy 1992 – 1999

Suvi Hintsanen, s. 1967
Kauppatieteiden maisteri, Kehitysjohtaja, Pohjola Pankki Oyj
Hallituksen jäsen vuodesta 2010

Omistaa 9 376 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

Juhani Lassila, s. 1962
Kauppatieteiden maisteri, Agros Oy:n toimitusjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2005

Omistaa 89 920 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta
Määräysvalta Evald ja Hilda Nissin säätiössä, joka omistaa 4 276 980 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja, Evald ja Hilda Nissin Säätiö
Hallituksen varapuheenjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
Hallituksen jäsen, Comptel Oyj

Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, Agros Oy 2005 –
Talousasioiden integraatiojohtaja Instrumentarium Oyj:n ja GEMS/IT:n yhdistyessä 2003 – 2004 
Konsernin talous- ja rahoitusasioista vastaava johtaja, Instrumentarium Oyj 1999 – 2004
Rahoitusjohtaja, Instrumentarium Oyj 1996 – 1999
Yritystutkija, Postipankki Oyj 1988 – 1996
Sijoitusasiantuntija, Instrumentarium Oyj 1987 – 1988

Hallitus – 

Toimitusjohtaja
Petri Rolig, s. 1963
Diplomi-insinööri
Suominen Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2008.

Omistaa 75 000 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Tilintarkastaja
PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö
Päävastuullinen tilintarkastaja 
Heikki Lassila, KHT



38Suominen 2010

Johtoryhmä
Petri Rolig, s. 1963
Toimitusjohtaja
Diplomi-insinööri
Suominen-konsernissa vuodesta 2006 

Omistaa 75 000 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:
Hallituksen varapuheenjohtaja, Kemianteollisuus ry 
Hallituksen puheenjohtaja, Muoviteollisuus ry
Hallituksen jäsen, Suomen Uusiomuovi Oy

Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, Suominen Yhtymä Oyj 2008 – 
Toimialajohtaja, Suominen-konserni 2006 – 2008
Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Huhtamäki-konserni 2001 – 2006
Muovipäällystyksen ja jatkojalostuksen operatiiviset tehtävät, Stora Enso 1995 – 2001

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

Omistaa 26 338 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

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

Johtoryhmä – 
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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

Juha Jokinen, s. 1969
Yksikönjohtaja, Kuitukankaat
Diplomi-insinööri, eMBA
Suominen-konsernissa vuodesta 2010

Ei omista Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeita

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry Finatex
Hallituksen jäsen, Jokilaakson Ympäristö Oy

Keskeinen työkokemus:
Yksikönjohtaja, Suominen-konserni 2010 –
Myyntijohtaja, Suominen Kuitukankaat Oy 2010
Director - Business Development & Projects, Yara Industrial ASA 2008 – 2010 
Business Development Director, Kemira GrowHow Oyj, Industrial 2005 – 2007
Eri päällikkötason tehtäviä, Kemira GrowHow Oyj 2002 – 2005
Eri päällikkötason tehtäviä, Akzo Nobel 1998 – 2001
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Osakepääoma ja osakkaat
Osakepääoma

Suominen Yhtymä Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 11 860 056 euroa ja osakkeiden 
lukumäärä 47 395 014 kappaletta. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osake noteerataan 
NASDAQ OMX Helsingissä pienten yhtiöiden listalla toimialaluokassa Päivittäistavarat 
kaupankäyntitunnuksella SUY1V. ISIN-koodi on FI0009010862.

Suominen Yhtymä Oyj:n osake tuottaa oikeuden yhteen (1) ääneen yhtiökokouksessa. 
Yhtiöjärjestyksen mukaan kukaan osakkaista ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä 
kuin viidennellä osalla (1/5) yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Osakkeet antavat 
yhtäläiset oikeudet Suominen Yhtymä Oyj:n varojen jaossa. 

Osakkeenomistajan on voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle 
viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä.

Lunastusvelvollisuus

Yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastusvelvollisuutta koskeva pykälä, jonka mukaan osak-
keenomistaja, jonka omistus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia, on velvollinen lunas-
tamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet yhtiöjärjestyksessä 
tarkemmin määritellyllä tavalla.

Osakkeiden vaihto

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto ennen osakeantia NASDAQ OMX Helsingissä 
1.1. – 30.6.2010 oli 2 575 585 osaketta sisältäen myös merkintäoikeuksien perusteella 
muodostuneet väliaikaiset osakkeet. Yhtiön varsinaisen osakkeen kaupantekokurssi vaih-
teli 1,41 ja 1,74 euron välillä ennen osakeannin merkintäoikeuden irtoamista 4.6.2010 ja 
sen jälkeen 0,74 ja 1,39 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi 30.6. oli 0,75 euroa. 
Väliaikaisen osakkeen kaupantekokurssi vaihteli 0,71 ja 0,75 euron välillä. Viimeinen 
kaupantekokurssi oli 0,73 euroa. Merkintäoikeuksien ylin kurssi NASDAQ OMX Helsin-
gissä oli 0,50 euroa ja alin 0,23  euroa. Päätöskurssi oli 0,24 euroa. Merkintäoikeuksia 
vaihdettiin 2,1 miljoonaa kappaletta 0,6 miljoonan euron kokonaishintaan.

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto osakeannin jälkeen NASDAQ OMX Helsin-
gissä 1.7. – 31.12.2010 oli 3 501 425 osaketta. Kaupantekokurssi vaihteli 0,48 ja 0,79 
euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,52 euroa. Osakekannan markkina-arvo 
vuoden lopussa oli 24 557 629 euroa. Koko vuoden osakkeiden vaihto oli 15,2 % osa-
kepääoman mukaisista osakkeista. 

Omat osakkeet 

Yhtiöllä oli 1.1.2010 hallussaan 682 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja 
osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %.

Vuoden 2009 yhtiökokouksen hallitukselle myöntämä valtuutus hankkia enintään 200 
000 omaa osaketta oli edelleen voimassa, ja ajalla 1.1. – 30.6.2010 hankittiin 76 405 
omaa osaketta. Saman yhtiökokouksen myöntämästä omien osakkeiden luovutusvaltuu-
tuksesta oli jäljellä valtuutus 200 682 oman osakkeen luovuttamiseen. Sen mukaisesti 
yhtiö on katsauskauden aikana luovuttanut 31 877 omaa osaketta hallituksen palkki-
oina. Luovutettujen osakkeiden hinta oli 1,60 euroa kappaleelta.

23.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 
200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuu-
kautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on 
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yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mah-
dollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana 
yhtiön osakeperusteista kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle 
hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Omat 
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa 
yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 200 682 yhtiön hallussa 
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt näitä 
vuoden 2010 yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia. 

Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 31.12.2010 yhteensä 168 805 omaa osaketta, 
joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,36 prosenttia.

Optio-ohjelmat 

Suomisella on optio-ohjelmat 2006, 2007 ja 2009. Hallitus päätti oikaista optio-
ohjelmien ehtoja siten, että optionhaltijalla on merkintäoikeusannin jälkeen oikeus yhtä 
suureen suhteelliseen osuuteen yhtiöstä kuin ennen antia. Myös merkintähintoja on 
oikaistu.

2006A-optiot ja 2006B-optiot ovat rauenneet. 2006C-optioita on myönnetty 100 000 
kappaletta alkuperäiseen merkintähintaan 1,66 euroa. Optio-oikeudella merkittävissä 
oleva uusi osakemäärä on 200 000 kappaletta ja uusi merkintähinta on 1,05 euroa. 
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2006C on 2.5.2010 – 30.10.2011.

2007A-optioit ovat rauenneet. 2007B-optioita on myönnetty alunperin 90 000 kappa-
letta alkuperäiseen merkintähintaan 1,66 euroa. Optio-oikeudella merkittävissä oleva 
uusi osakemäärä on 180 000 kappaletta ja uusi merkintähinta on 1,05 euroa. Yhtiölle 
on palautunut 60 000 kappaletta eli optio oikeuksien haltijoilla on 120 000 kappaletta. 
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007B on 2.5.2010 – 30.10.2011.

2009A-optioita on myönnetty alunperin 150 000 kappaletta alkuperäiseen merkintä-
hintaan 1,46 euroa. Optio-oikeudella merkittävissä oleva uusi osakemäärä on 300 000 
kappaletta ja uusi merkintähinta on 0,95 euroa. Näistä yhtiölle on palautunut 50 000 
kappaletta eli optio-oikeuksien haltijoilla on 250 000 kappaletta. Osakkeiden merkintä-
aika optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011 – 30.10.2012. 

2009B-optioita on myönnetty osakeannin jälkeen 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 47 395 014 kappaletta, voi 
se voimassaolevien optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 48 265 014 kappalee-
seen.

Hallituksen muut valtuudet

Hallituksella on jäljellä valtuutus vuoden 2009 optio-ohjelman mukaisesti antaa 300 
000 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 300 000 Suomisen osaketta. Ylimääräisen 
yhtiökokouksen 1.6.2010 myöntämästä osakeantivaltuutuksesta jäljellä ollut valtuutus 
6 325 098 uuden osakkeen antamiseen päättyi 31.12.2010, minkä jälkeen hallituksella 
ei ole voimassa olevia muita valtuutuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, 
optio-oikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen antamisesta.

Osingonjakopolitiikka

Hallitus asetti 12.2.2007 Suominen Yhtymää koskevat taloudelliset tavoitteet vuosille 
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2007 – 2009. Niiden mukaisesti voitonjakoa kasvatetaan yhtiön terve kehitys turvaten.

Johdon osakkeenomistus 

Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ja heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt 
ja säätiöt omistivat 10 621 335 osaketta 31.12.2010. Nämä oikeuttavat 22,5 prosenttiin 
äänimäärästä.

Hallituksen jäsenet Osakkeet 31.12.2010 Osakkeet 1.1.2010

Mikko Maijala, hallituksen puheenjohtaja 2 263 335 1 075 839

      Maijala Investment Oy 158 990 76 100

Heikki Mairinoja, hallituksen varapuheenjohtaja 88 192 38 471

      Monaccio Oy 9 900 4 950

Heikki Bergholm, hallituksen jäsen 3 603 448 1 738 286

Kai Hannus, hallituksen jäsen 46 194 18 209

Suvi Hintsanen, hallituksen jäsen 9 376 0

Juhani Lassila, hallituksen jäsen 89 920 40 272

      Evald ja Hilda Nissin säätiö 4 276 980 2 138 490

Johtoryhmän jäsenet Osakkeet 31.12.2010 Osakkeet 1.1.2010

Petri Rolig, toimitusjohtaja 75 000 20 000

Arto Kiiskinen, talousjohtaja 26 338 13 169

Mikko Pellinen, toimialajohtaja 0 0

Erik van Deursen, yksikönjohtaja 0 0

Juha Jokinen, yksikönjohtaja 0 0
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Omistajaryhmät

Omistajien  
lukumäärä %-osuus Osakemäärä kpl

% osakkeista ja 
äänimäärästä

Yritykset 154 5,9 13 564 428 28,6 

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1 0,0 14 435 0,0 

Julkisyhteisöt 4 0,2 6 416 004 13,5

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 32 1,2 5 094 456 10,7 

Kotitaloudet 2 395 92,3 21 819 155 46,0 

Ulkomaiset osakkeenomistajat 9 0,3 245 441 0,5 

2 595 100,0 47 153 919 99,5

Hallintarekisteröidyt osakkeet 4 52 022 0,1

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 168 805 0,4

Yhteistilillä 20 268 0,0

Yhteensä 2 599 47 395 014 100,0

Osakkeenomistuksen jakauma

Osakkeita kpl
Omistajien  
lukumäärä %-osuus Osakemäärä kpl

% osakkeista ja 
äänimäärästä

1-100 203 7,8 11 880 0,0 

101-500 539 20,7 163 752 0,3 

501-1 000 444 17,1 353 944 0,7 

1 001-5 000 919 35,4 2 209 405 4,7 

5 001-10 000 222 8,5 1 674 080 3,5 

10 001-50 000 210 8,1 4 078 803 8,6 

50 001-100 000 31 1,2 2 190 669 4,6 

100 001-500 000 18 0,7 4 461 267 9,4 

yli 500 000 13 0,5 32 062 141 67,6 

2 599 100,0 47 205 941 99,6

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 168 805 0,4

Yhteistilillä 20 268 0,0

Yhteensä 47 395 014 100,0

Joista hallintarekisteröityjä 4 52 022 0,1

Osakeantioikaistu kurssikehitys
2006 – 2010

Osakkeen vaihto ja keskikurssi 
kuukausittain 2010
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2010

Osakas Osakemäärä kpl
% osakkeista ja  

äänimäärästä

1. Oy Etra Invest Ab 8 223 320 17,4

2. Evald ja Hilda Nissin Säätiö 4 276 980 9,1

3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 823 104 8,1

4. Heikki Bergholm 3 603 448 7,6

5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 2 567 700 5,4

6. Mikko Maijala 2 263 335 4,8

7. Juhani Maijala 2 175 631 4,6

8. Eeva Maijala 1 515 995 3,2

9. Veikko Laine Oy 1 110 400 2,4

10. Argonius Oy 710 100 1,5

11. Harald Relander 660 000 1,4

12. Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 572 426 1,2

13. Jorma Takanen 559 702 1,2

14. Oy Fincorp Ab 411 504 0,9

15. Finnfoam Oy 400 000 0,8

16. Jarkko Takanen 381 080 0,8

17. Markku Oksanen 317 500 0,7

18. Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf 300 000 0,6

19. Matti Kavetvuo 300 000 0,6

20. Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry 269 220 0,6

Kaikki yhtiön osakkaita koskevat tiedot perustuvat arvo-osuusrekisteriin 31.12.2010.

Sijoittajasuhteet

Suominen Yhtymä Oyj:n sijoittajasuhteiden hoidosta vastaa toimitusjohtaja Petri Rolig. Yhtiön talous-
tiedottamisesta ja sijoittajaviestinnästä vastaavat konsernin toimitusjohtaja Petri Rolig 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 koskevan 
tulostiedotteen julkistamisen välisenä aikana ei sijoittajatapaamisia järjestetä eikä konsernin tulosta ja 
kehitystä kommentoida.
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Tunnusluvut
Osakekohtaiset osakeantioikaistut tunnusluvut

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS

2010 2009 2008 2007 2006

Tulos/osake ennen arvonalentumisia, € -0,22 0,02 -0,20 -0,07 -0,08

Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, € -0,34 0,02 -0,31 -0,43 -0,08

Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liike-
toiminnoista, € -0,34 0,02 -0,20 -0,28 -0,05

Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liike-
toiminnoista ennen osakeantia, € 0,04 -0,31 -0,43 -0,08

Liiketoiminnan rahavirta/osake, € -0,06 0,74 0,52 0,08 0,34

Liiketoiminnan rahavirta/osake ennen osake-
antia, € 1,13 0,80 0,12 0,53

Oma pääoma/osake, € 0,70 1,01 0,98 1,28 1,56

Oma pääoma/osake ennen osakeantia, € 1,55 1,50 1,96 2,40

Osinko/osake, € 0,02 0,06

Osinko/tulos, % 84,4 -122,0

Osinko/tulos ennen osakeantia, % 55,2 -79,6

Osinko/liiketoiminnan rahavirta, % 2,7 17,4

Osinko/liiketoiminnan rahavirta ennen osake-
antia, % 1,8 11,4

Efektiivinen osinkotuotto, % 1,3 2,0

Hinta/voittosuhde (P/E) jatkuvista liike-
toiminnoista -1,52 67,1 -3,3 -7,4 -60,4

Hinta/voittosuhde (P/E) jatkuvista liike-
toiminnoista ennen osakeantia 43,8 -2,2 -4,8 -39,5

Tilikauden 

 alin kaupantekokurssi, € 0,48 0,65 0,60 2,01 2,80

 ylin kaupantekokurssi, € 1,74 1,93 2,25 3,79 3,85

 keskikurssi, € 0,79 1,27 1,50 3,21 3,32

 viimeinen kaupantekokurssi, € 0,52 1,59 0,66 2,07 2,97

Osakekannan markkina-arvo 31.12., milj. € 24,6 37,7 15,6 49,0 70,3

Osakkeiden lukumäärä *

 keskimäärin vuoden aikana 41 865 760 23 707 065 23 699 569 23 679 266 23 709 255

 vuoden lopussa 47 395 014 23 719 430 23 665 055 23 683 769 23 668 991

osakeantioikaistu (kerroin 1,53) 36 271 809 36 260 341 36 229 277 36 275 160

Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 6 639 579 3 306 822 4 251 828 8 765 455 7 000 722

 % keskimääräisestä osakemäärästä 15,9 13,9 17,9 37,0 29,5

 % keskimääräisestä osakeantioikaistusta 
 osakemäärästä 9,1 11,7 24,2 19,3

Tilikaudella ei ole kirjattu osinkoja.

* Vertailuvuosien 2009, 2008, 2007 ja 2006 laskennassa käytetty ulkopuolisten omistuksessa olevaa osakkeiden lukumäärää.
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Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS

2010 2009 2008 2007 2006

Liikevaihto, milj. € 173,4 179,4 214,6 215,2 202,6

Vienti ja ulkomaantoiminnot, milj. € 146,4 149,5 179,7 181,1 169,5

% liikevaihdosta 84,4 83,3 83,7 84,2 86,9

Liikevoitto ennen arvonalentumisia, milj. € -5,8 6,7 -1,6 1,7 1,2

% liikevaihdosta -3,3 3,7 -0,7 0,8 0,6

Liikevoitto, milj. € -10,8 6,7 -4,0 -6,8 1,2

% liikevaihdosta -6,2 3,7 -1,9 -3,1 0,6

Voitto ennen veroja, milj. € -15,7 1,0 -8,8 -10,7 -2,7

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

Tilikauden voitto jatkuvista liiketoiminnoista, 
milj. € -14,4 0,9 -7,2 -10,1 -1,8

% liikevaihdosta -8,3 0,5 -3,4 -4,7 -0,9

Tilikauden voitto, milj. € -14,4 0,9 -7,2 -10,1 -1,8

% liikevaihdosta -8,3 0,5 -3,4 -4,7 -0,9

Liiketoiminnan rahavirta, milj. € -2,5 26,8 18,9 2,7 12,5

Taseen loppusumma, milj. € 119,4 122,8 143,8 172,4 175,9

Oman pääoman tuotto (ROE), % -37,3 2,4 -16,7 -18,8 -3,1

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -10,6 6,4 -2,9 -4,5 0,9

Omavaraisuusaste, % 27,9 29,9 24,6 26,9 32,3

Omavaraisuusaste, %, pääomalainat omana 
pääomana 32,9 36,4 31,6 28,0 34,5

Gearing, % 174,0 161,2 229,9 210,5 154,4

Gearing, %, pääomalainat omana pääomana 132,1 114,4 157,2 197,7 137,7

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

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

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

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

Henkilöstö keskimäärin 901 944 1 019 1 070 1 058
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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 x 100

tulos/osake

Osinko/liiketoiminnan 
rahavirta, %

osinko/osake x 100

liiketoiminnan rahavirta/osake 

Efektiivinen osinkotuotto, %

osinko/osake x 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) x 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  x 100

taseen loppusumma - saadut ennakot

Gearing, %

(korollinen vieras pääoma - korolliset saamiset - rahavarat) x 100

oma pääoma 
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Kooste vuoden 2010 pörssitiedotteista
Helmikuu
11.2. Suominen Kuitukankailta lomautusvaroitus
11.2. Tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2009
11.2. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
11.2. Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustusjärjestelmästä
12.2. Kutsu Suominen Yhtymä Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
18.2. Suominen käynnistää omien osakkeiden hankinnan

Maaliskuu
2.3. Suomisen vuosikertomus ja vuosikooste 2009 julkaistu
9.3. Suominen Kuitukankaiden yt-neuvottelut päätökseen
23.3. Suominen Yhtymä Oyj:n vuoden 2010 näkymät
23.3. Suominen Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

Huhtikuu
1.4. Omien osakkeiden luovutus
22.4. Osavuosikatsaus 1.1 – 31.3.2010

Toukokuu
10.5. Kutsu Suominen Yhtymä Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
26.5. Suominen valmistelee noin 10 miljoonan euron merkintäetuoikeusantia

Kesäkuu
1.6. Suominen Yhtymä Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
1.6. Suominen Yhtymän hallitus on päättänyt merkintäetuoikeusannista ja sen ehdoista
4.6. Suominen Yhtymän merkintäetuoikeusannin esite on julkaistu
11.6. Suominen Yhtymän hallituksen jäsen Heikki Mairinoja tuomittu tiedottamisrikoksista sakkorangaistukseen
14.6. Täydennys Suominen Yhtymä Oyj:n 4.6.2010 päivättyyn esitteeseen
24.6. Suominen Yhtymän merkintäetuoikeusanti ylimerkittiin
30.6. Suominen Yhtymän merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos

Heinäkuu
1.7. Suominen Yhtymän uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriin
1.7. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta
19.7. Osavuosikatsaus 1.1. –  30.6.2010
29.7. Omien osakkeiden hankinnan päättyminen

Syyskuu
2.9. Suominen Joustopakkaukset aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa
2.9. Suomisen liiketuloksen arvioidaan olevan tappiollinen

Lokakuu
22.10. Osavuosikatsaus 1.1. –  30.9.2010
26.10. Suominen Joustopakkausten yt-neuvottelut Suomessa päätökseen

Marraskuu
12.11.  Suominen Yhtymä Oyj:n taloustiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2011

Joulukuu
3.12. Muutoksia Suomisen Pyyhintä-toimialalla ja konsernin johtoryhmässä
9.12. Suominen sopi uudelleenrahoituksesta ja kirjaa liikearvo- ja kertaluonteisia kuluja

Suominen Yhtymä Oyj:n pörssitiedotteet ja -ilmoitukset ovat luettavissa täydellisinä yhtiön internetsivuilla 
osoitteessa www.suominen.fi. Yllä luetellut tiedotteet voivat sisältää vanhentunutta tietoa. 

Vuosikooste – 
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Tietoja osakkeenomistajille
Taloudellinen tiedottaminen

Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3. julkaistaan 29.4.2011
Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6. julkaistaan 18.7.2011
Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9. julkaistaan 25.10.2011

Vuosikertomus, tilinpäätös, osavuosikatsaukset ja muut pörssitiedotteet julkaistaan 
suomeksi ja englanniksi. Ne ovat luettavissa heti ilmestymisen jälkeen yhtiön kotisivuilla 
osoitteessa www.suominen.fi. Kotisivuilla voi myös ilmoittautua tilinpäätösten ja osavuo-
sikatsausten postituslistalle. 

Yhtiökokous

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 30.3.2011 klo 
13.00 Helsingissä Ravintola Palacen Konferenssisalissa, Eteläranta 10. Yhtiökokouskutsu 
on julkaistu Aamulehdessä 7.3.2011. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2011 merkit-
tynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään 
23.3.2011 klo 16.00 mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen ir@suominen.fi, puhe-
limitse numeroon 010 214 3535, kirjeitse osoitteella Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 
33101 Tampere tai faksilla numeroon 010 214 3530. 

Osingonmaksu

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 ei jaeta osinkoa. 
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Yhteystiedot
Konserni

Suominen Yhtymä Oyj
Vestonkatu 24
PL 380
33101 Tampere
Puh. 010 214 300
Faksi 010 214 3530
Sähköposti: info@suominen.fi

Joustopakkaukset

Suominen Joustopakkaukset Oy
Vestonkatu 24
PL 33 
33731 Tampere 
Puh. 010 214 200
Faksi 010 214 2241 
Sähköposti: flexibles@suominen.fi

Codi Wipes

Codi International BV
Turbinestraat 19
P.O. Box 417
NL-3900 AK Veenendaal
Alankomaat
Puh. +31 (0)318 564 811
Faksi +31 (0)318 529 382
Sähköposti: info@codi.nl

Kuitukankaat

Suominen Kuitukankaat Oy
Suomisentie 11
PL 25 
29251 Nakkila 
Puh. 010 214 500
Faksi 010 214 5510 
Sähköposti: nonwovens@suominen.fi

www.suominen.fi


