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Puheenjohtajan tervehdys
Suomen Liikemies-Yhdistykselle vuosi
2010 oli iloista kehitystä perinteitä kunnioittaen. Olemme valmistelleet uusia tavoitteita, kehittäneet toimintatapojamme, pitäneet erinomaisia kuukausikokouksia ja
yhdistykseen on liittynyt 29 uutta jäsentä.
Toimintaan merkittävästi vaikuttava ratkaisu oli nimittää yhdistyksen sihteeri, OTK
Tomi Korpiola Lexia Oy:stä yhdistyksen
toiminnanjohtajaksi.Toimintavuoden aikana siirryimme taloudenhoidossa käyttämään apuna ammattimaista varainhoitajaa.
Siinä tehtävässä on aloittanut Nordea. Siirryimme myös käyttämään auktorisoitua
tilintarkastajaa Signia Tilintarkastus Oy:tä
vastuullisena tilintarkastajana KHT Marko
Reponen.
Johtokunta on pyrkinyt parantamaan ja kehittämään yhdistyksen tiedonkulkua.Tässä
keskeisenä on omien internet-sivujen uusiminen ja siinä eri suuntiin tapahtuvan
tiedonvaihdon mahdollistaminen.Tämä työ
on edennyt vähän hitaasti. Jatkossa kehittämistä tehdään jatkuvasti.
Vuosikokouksessa valittiin Suomen Liikemies-Yhdistyksen kunniajäseneksi erittäin
ansioitunut ja monessa tehtävässä yhdistyksessä toiminutVesa Kauppinen.Vuoden Liikemieheksi johtokunta valitsi Nurminen
Logistics Oyj:n hallituksen puheenjohtajan
Juha Nurmisen, joka on varsinaisten töidensä lisäksi toiminut aktiivisesti
ympäristönsuojelukysymyksissä, erityisesti
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Itämeren suojelussa.
Johtokunnassa on toiminut työvaliokunnan
lisäksi ohjelmatoimikunta, Vuoden Liikemiehen valintatoimikunta, tulevaisuustoimikunta ja golf-toimikunta.
Yhdistyksen tavoitteista on käyty vuoden
aikana vilkasta keskustelua. Johtokunta on
lokakuussa tehnyt jäsenistölle esityksen
omista näkemyksistään keskustelun
avaukseksi. Mielipiteiden ja kannanottojen
jälkeen johtokunta tekee ehdotuksensa
vuosikokoukselle 2011. Tarkoituksena on
lähinnä päivittää tavoitteet vastaamaan tämän päivän liikemiehen toimintaa.
Vuosi 2011 tulee olemaan Suomen Liikemies-Yhdistykselle jälleen menestyksen
vuosi, koska jäsenistömme tekee sen sellaiseksi.
Kustaa Poutiainen

Johtokunnan vuosikertomus
vuodelta 2010
Vuosi 2010 oli yhdistyksen 114. toimintavuosi. Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä vuoden lopussa oli 590. Uusia jäseniä vuonna
2010 yhdistykseen liittyi 29 henkilöä. Yhdistyksen toiminnan runko muodostui totuttuun tapaan kuukausikokouksista, joiden
esitelmöitsijät kiinnostivat jäsenistöämme
osallistujamäärien pysyessä pääosin
vakiintuneella hyvällä tasolla – keskimäärin kokouksiin osallistui 70–80 yhdistyksen jäsentä.
Toimintavuonna 2010 pidettiin seitsemän
kuukausikokousta, joista kaksi pidettiin
esitelmänpitäjän vieraana. Suomalaisella
Klubilla pidettiin kuukausikokous neljä kertaa ja Sokos Hotel Presidentissä kerran.
Vuosikokouksessa 8.3.2010 vahvistettiin
yhdistyksen johtokunnan jäsenten lukumääräksi 13 sekä valittiin erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet Erkki Pärssinen,
Tapio Hakala, Niko Papula ja Juha
Rissanen uudelleen johtokuntaan. Uusiksi
johtokunnan jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Eeva Laine sekä johtaja Lauri Hallberg.
Järjestäytymiskokouksessaan johtokunta
valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen
seuraavaksi yksivuotiskaudeksi hallituksen
puheenjohtaja Kustaa Poutiaisen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin

toimitusjohtaja Erkki Pärssinen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi johtaja Maritta Iso-Aho.Yhdistyksen isännäksi kutsuttiin toimitusjohtaja Niko Papula,
rahastonhoitajaksi johtaja Juha Rissanen,
varaisännäksi ja -sihteeriksi toimitusjohtaja Timo Argillander. Johtokunnan jäsenet ovat: kauppaneuvos Soili Suonoja,
toimitusjohtaja Niko Papula, johtaja
Juha Rissanen, yrittäjäneuvos Paavo
Aro, hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino, toimitusjohtaja Tapio Hakala, toimitusjohtaja Timo Argillander, johtaja
Seppo Saarto, toimitusjohtaja Eeva Laine sekä johtaja Lauri Hallberg.
Puheenjohtajisto valitsi 8.2.2010 johtokunnan päätöksen valtuuttamana yhdistyksen
sihteeriksi OTK Tomi Korpiolan
1.4.2010 alkaen. Johtokunta nimitti
17.6.2010 tekemällään päätöksellä OTK
Tomi Korpiolan yhdistyksen toiminnanjohtajaksi.
Vuonna 2010 valittu johtokunta kokoontui yhteensä yhdeksän kertaa.
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Helmikuu
Kuukausikokous 8.2.2010
Sanoma Entertainment Oy:n toimitusjohtaja Anu Nissinen
”Mediatoimialan murros”
Esityksessään toimitusjohtaja Nissinen esitteli Sanoma-konsernin rakenteen. Sanoma
Entertainment on yksi konsernin viidestä
liiketoimintayksiköstä.Yksikössä oli esityksen hetkellä 526 työntekijää. Sen toimialaan
kuuluvat televisio- ja radioliiketoiminta.
Televisiokanavia ovat: Nelonen, Jim, Kino
TV ja Liv. Radioasemia yhtiöllä on puolestaan kaksi: Radio Rock ja Radio Aalto. Näiden lisäksi yhtiö tarjoaa kaapelitelevisio- ja
laajakaistapalveluita Welho –brändillä Sanoma Televisionin alla. Internetissä tapahtuva uhkapelitoiminta on myös yksi tulevaisuuden ala.
Myynnistä reilu neljännes koostuu vähittäismyynnistä. Aikakauslehtien osuus on
noin 37%, sanomalehtien noin 14%.
Digitaalinen media puolestaan tuottaa noin
11 % nettomyynnistä. Sanoma Entertainmentilla on hallussaan vahva yhdistelmä
radio-, tv- ja verkkoliiketoimintaa. Kaupallinen katsojaosuus kohderyhmässä 1044 vuotiaat on 33.7 %. Yhtiö on toiseksi
suurin alallaan Suomessa.
Kuluttajien tottumukset ovat kovaa vauhtia muuttumassa. Perinteisestä lehtien lukemisesta on jo siirrytty suurelta osin
internetiin. Mainostamisessa tämä näkyy
8

Sanoma Entertainment Oy:n toimitusjohtaja Anu
Nissinen esitelmöi

paineena perinteisiä medioita kohtaan.
Muutos voimistuu tulevina vuosina. Markkinoiden muuttuminen pakottaa mediayhtiöt jatkuvasti kehittämään uusia tuotteita
ja palveluita.Verkkotuotteet kasvavat yhtiön palveluvalikoimassa nopeimmin.
Eri mediaformaattien erot tulevat katoamaan. Kuluttajat tulevat valitsemaan kulloiseenkin hetkeen sopivan median. Nissinen totesi kuluttajien vaatimusten medioita
kohtaan kasvavan. Nelonen on vastannut
haasteeseen muuttumalla yhdestä kanavasta
multimediataloksi. Uusimpana Ruutu.fi palvelu, jossa video- ja audiosisältö on löydettävissä yhdestä verkkopalvelusta.

Maaliskuu
Kuukausikokous 8.3.2010
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Perä
”Talvivaaran kaivoshanke”
Toimitusjohtaja Perä kertoi Talvivaaran kaivoshankkeen historiasta ja nykytilasta.
Sotkamossa sijaitseva kaivos oikeuksineen
myytiin Talvivaaralle vuonna 2004. Myynnin taustalla oli kaivoksen edellisen omistajan, Outokumpu-konsernin strateginen
päätös vetäytyä kaivostoiminnasta.
Yhtiö keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuottamiseen.Talvivaaran kaivosalueen
mineraalivarannot muodostavat yhden Euroopan suurimmista sulfidisen nikkelin
varannoista. Kaivoksen toiminta-ajaksi on
arvioitu n. 46 vuotta. Talvivaara käyttää
toiminnassaan biokasaliuotus-menetelmää.
Biokasaliuotus-menetelmän myötä pienempienkin metallipitoisuuksien esiintymän hyödyntäminen on tullut mahdolliseksi. Talvivaaran malmin metallipitoisuus on
suhteellisen alhainen, mutta se sopii hyvin
liuotettavaksi korkean sulfidipitoisuuden
vuoksi. Biokasaliuotus on prosessi, jolla
metallit liuotetaan malmista bakteerien
avulla. Rautaa ja rikkiä hapet-tavat bakteerit, joita Talvivaara käyttää biokasaliuotusprosessissa, kasvavat luonnostaan malmissa.
Tuotantoprosessin neljä päävaihetta ovat
louhinta, murskaus, biokasaliuotus ja metallien talteenotto. Alkuaikoina vaivana ol-

Toimitusjohtaja Pekka Perä
leesta murskauksen hitaudesta on päästy
yli, ja toimitusjohtaja Perä näkee alan tulevaisuuden valoisana. Lopuksi toimitusjohtaja Perä korosti yhtiön ottavan
ympäristönäkökulmat vakavasti. Tiukasti
säännellyllä alalla ympäristön huomioiminen on elinehto yhtiön toiminnalle.
Huhtikuu
Kuukausikokous 12.4.2010
Sipoonranta Oy:n myyntijohtaja Antti
Seppinen
”Sipoonranta –projektin tilanne”
Esityksessään Seppinen kertoi taustastaan
ja Diili-ohjelman voiton merkityksestä hänelle ja Sipoonranta-projektille. Ohjelma
oli tuonut Sipoonranta-projektille huomattavasti näkyvyyttä ja edesauttanut huoneistojen myyntiä ainakin välillisesti.
Seppinen esitteli Sipoonranta-projektin ja
9

Sipoonranta Oy:n myyntijohtaja Antti Seppinen esitelmöi

kertoi projektin toteutuksesta. Sipoonranta on merellinen asuntoalue 20 km päässä Helsingin keskustasta. Alueelle valmistuu vilkas pienvene- ja vierasvenesatama
sekä 200-250 asuntoa. Alueelle rakennetaan rivitaloja, kerrostaloja ja erillistaloja.
Ensimmäiset asunnot valmistuvat keväällä
2011 ja koko alueen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2013.
Seppinen kertoi myös As Oy Sipoonrannan
Nautiluksen ja As Oy Sipoonrannan Fokkan
asunnoista ja niiden myyntitilanteesta.

Yrittäjä Marko Parkkinen
”Kasvu ja uudet liikeideat”
Esityksessään Parkkinen kertoi Suomen
yhteiskunnan ongelmista ja suomalaisista
yrittäjinä ja riskinottajajina. Parkkisen mu10

kaan Suomen yhteiskunta oirehtii
monitahoisesti.Vanhat tuotannontoimialat
karkaavat kilvan edullisemman kustannustason maihin, Suomi on jäänyt jalkoihin
tietoyhteiskuntakilpailussa ja hoivakulut
karkaavat käsistä. Oirehtiminen voidaan
Yrittäjä Marko Parkkinen

saada kuriin vain toimimalla kaikilla alueilla nykyistä paremmin. Paremmin toimiminen tarkoittaa Parkkisen näkemyksen
mukaan uuden tekemistä, mikä puolestaan
edellyttää riskinottoa.
Parkkisen mukaan suomalaiset ottavat aivan liian vähän riskejä. Suomi on maailman
ainoa maa, jossa korkeushyppääjä ylpeilee
sillä, ettei ikinä ole koskaan pudottanut rimaa. Riskinotto on kaiken kehityksen ja
oppimisen edellytys.
Parkkinen esitteli Riskinottajat.fi-palvelun
ja riskinottajien yhteisön. Parkkinen haastoi yhdistyksen jäsenet mukaan riskinottajiin.
Toukokuu
Kuukausikokous 11.5.2010
KONE Oyj:n toimitusjohtaja ja Aaltokorkeakoulusäätiön puheenjohtaja Matti
Alahuhta
”KONEen muutoksen johtaminen”
Esityksessään toimitusjohtaja Alahuhta esitteli KONEen käynnistämän muutoksen
taustatekijöitä. KONEen kannattavuus oli
aiemminkin ollut melko hyvä, mutta myynnin kasvu oli hidasta ja tuottavuus selvästi
heikompi kuin alan johtavan yrityksen tuottavuus. Tästä lähtökohdasta KONEella
käynnistettiin merkittävä muutos.Yhtiölle
määriteltiin kirkas strategia ja sille luotiin
viisi kehitysohjelmaa mahdollistamaan kan-

KONE Oyj:n toimitusjohtaja Matti Alahuhta

nattavaa kasvua: asiakaslähtöisyys, erinomaisuus tuotteissa ja palveluissa, toiminnallinen erinomaisuus, ostotoiminnan kehittäminen sekä läsnäolo Aasiassa. Kehitysohjelmien etenemistä alettiin seurata systemaattisesti ja eteneminen niissä tehtiin
näkyväksi koko henkilöstölle.
Vuoden 2005 lopulla määriteltiin yhtiön
arvot: asiakkaan ilahduttaminen, tahto uusiutua, into saada aikaan ja yhdessä onnistuminen. Vuonna 2007 tutkittiin, mitkä
megatrendit vaikuttavat eniten KONEen
liiketoimintaan. Merkittävimmiksi
KONEen pitkän ajan markkinakasvuun vaikuttaviksi megatrendeiksi osoittautuivat
väestön ikääntyminen, turvallisuuden kasvava merkitys ja ennenkaikkea kaupungistuminen. Näistä viimeksimainittu tarjoaa
KONEelle sekä merkittäviä kasvumahdollisuuksia että differentoitumismahdollisuuksia ihmisten liikkuessa
kaupungistuvassa maailmassa yhä monimutkaisemmissa rakennuksissa. KONEen
visioksi määriteltiinkin: ”KONE tarjoaa
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parhaan käyttäjäkokemuksen”.
KONE jatkaa systemaattista kehitystyötään
sekä megatrendien hyödyntämistä toiminnassaan parantaakseen entisestään kilpailukykyään. Kehitysohjelmat ovat mahdollistaneet KONEen markkina-aseman vahvistumisen ja liikevoiton jatkuvan kasvun.
Alahuhta painotti KONEeen menestystekijänä myös vuoropuhelua yhtiön johdon
ja koko henkilöstön välillä. Viestin pitää
kulkea molempiin suuntiin.
”Aalto-yliopisto”
Alahuhta jatkoi esitystään käymällä läpi
Aalto-yliopiston perustamisvaihetta ja taustoja sekä esitteli Aalto-yliopiston strategian pääkohdat. Alahuhdan esitysten jälkeen
kampanjapäällikkö Jussi Liesiö Aalto-yliopistosta piti puheenvuoron Aalto-yliopiston säätiöpääoman keruukampanjasta.
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Vuoden Liikemiehen
maljan luovutus
Syyskuussa yhdistys kokoontui Vuoden Liikemieheksi valitun John Nurminen Oy:n
hallituksen puheenjohtaja, Nurminen
Logisticsin hallituksen jäsen ja John Nurmisen Säätiön hallituksen puheenjohtaja
Juha Nurmisen vieraana Huolintatalossa
Pasilassa. Vuoden 2010 Liikemiestä kuulemaan oli kerääntynyt noin 75 yhdistyksen
jäsentä.
Juha Nurminen kiitti puheensa aluksi Vuoden liikemiehen tunnustuksesta ja totesi sen
tekevän hänet sekä ylpeäksi että nöyräksi.
Ylpeäksi yritysten ja säätiön väen puolesta, ja nöyräksi tunnustuksen säätiön
ympäristötyölle tuomien velvoitteiden takia.
Nurminen totesi perheyritystaustan perinteineen ja arvoineen vaikuttaneen hänen
toimintaansa vahvasti. Yhdistämällä perinteitä ja uusia asioita hän on pyrkinyt luomaan uusia tapoja ajatella ja suhtautua vanhoihin rakenteisiin.Yhteiskuntavastuutaan
Nurminen on puolestaan toteuttanut Itämerta suojelemalla ja merellistä kulttuuriperintöä vaalimalla.
Kerratessaan John Nurmisen konsernin
1886 alkanutta historiaa siirtomaatavarakaupasta varustamotoimintaan, huolintaan,
matkailuun ja lopulta logistiikkaan, Nurminen arvioi omista laivoista luopumisen
1960-luvulla yhtiön kovimmaksi päätök-

nimeäminen ja
seksi. Neljännen sukupolven yrittäjä Nurmisen oma työmaa on painottunut satamiin
ja erikoislogistiikkaan. Suurimman työnsä
hän kokee tehneensä huolinnan kansainvälisen kentän integrointiprosesseissa 1970ja 80-luvuilla. Vuonna 2008 yritys jakaantui kahteen, jolloin pörssiyhtiö Nurminen
Logistics keskittyi kansainvälisiin rautatiekuljetuksiin, terminaali- ja huolintapalveluihin sekä projektilogistiikkaan,
perheyhtiö John Nurminen puolestaan
taidelogistiikkaan, satamatoimintoihin ja
merikarttojen kustannustoimintaan.
Yhtenä perusteena tunnustukselleen Nurminen piti työtään John Nurmisen Säätiössä. Säätiöllä toimintalinjat ovat
Itämerellinen ympäristö- ja suojelutyö sekä
merikulttuurin vaaliminen. Säätiö on
kustannuspuolella onnistunut rakentamaan
hyvän brändin meritaide- ja –tietokirjallisuudelle.
Ympäristötyössä toimitaan tällä hetkellä
kahdella rintamalla: estämällä Itämeren
rehevöitymistä poistamalla fosforia mereen
huuhtoutuvista jätevesistä sekä johtamalla
Tankkeriturva-hanketta. Tankkeriturvahankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä
öljyonnettomuus Itämerellä parantamalla
öljytankkereiden navigointia. Molemmat
hankkeet ovat Nurmisen mukaan oivia esimerkkejä siitä, että säätiön lisäarvo

Juha Nurminen
Juha Nurminen vastaan ottaa maljan yhdistyksen
puheenjohtaja Kustaa Poutiaiselta
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ympäristöpuolella on pienenä ja ketteränä
kolmannen sektorin toimijana ollut sillanrakentajana yksityisen ja julkisen sektorin
välillä.
Puheensa lopuksi ja kiitosten lomassa Nurminen ilmoitti käyttävänsä tulevaisuudessa yhä enemmän aikaa säätiötyöhön ja
vähentävänsä panostaan yritystoiminnassa.
Lokakuu
Kuukausikokous 11.10.2010
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
SITRA:n yliasiamies Mikko Kosonen
”Suomen suunta, innovaatiot ja
kilpailuedellytykset”
Esityksensä aluksi yliasiamies Kosonen kar-

toitti Suomen asemaa globaalissa maailmantaloudessa. Hänen mukaansa Suomen
taloudellinen kasvu ja hyvinvointi perustuvat lähtökohtaisesti edistykselliseen teollisuus- ja innovaatiopolitiikkaan, joiden molempien takana voidaan nähdä pitkäjänteinen panostaminen tutkimus- ja kehittämistyöhön. Toisaalta Suomen kasvu on ollut seurausta valtion harjoittamasta edistyksellisestä sosiaali- ja koulutuspolitiikasta,
jonka sisältämä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajatus on kirvoittanut yhä useampia antamaan panoksensa taloudellisen kasvun hyväksi.Vaikka Suomen voidaan sanoa
olevan yksi globalisaation voittajista, voidaan jo nyt tunnistaa globalisaation 2. vaiheen, väestön ikääntymisen, ilmastonmuutoksen ja talouskriisin aiheuttamia vakavia uhkia Suomen taloudelliselle kasvul-

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA:n yliasiamies Mikko Kosonen esitelmöi
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le ja hyvinvoinnille. Näitä ovat Kososen mukaan muun muassa se, että perinteinen teollinen elinkeinorakenteemme rapautuu nopeasti ja että Suomen valtion huoltosuhde
on vääristynyt enenevällä vauhdilla. Kososen mukaan Suomella on rakenteellisen
muutoksen tarve, joka Suomelle on myös
mahdollisuus.
Kosonen kävi läpi myös yhteiskunnan muutosta 1980-luvun teollisesta yhteiskunnasta 2010-luvun ihmis- ja ratkaisukeskeiseksi
palveluyhteiskunnaksi. Kososen mukaan
Suomen vahvuuksia tässä muutoksessa ovat
erityisesti pienuus, korkea koulutustaso ja
teknologiaosaaminen, PPP-yhteistyö sekä
suomalainen kulttuuri. Kosonen näkee
Suomen globaalina edelläkävijänä muun
muassa teknologiapohjaisissa hyvinvointipalveluissa, energiatehokkuudessa ja vesiteknologiassa. Menestymisen kannalta jatkossa on oleellista, että tunnistetaan omat
mahdollisuudet, kohdistaan resurssit asiakkaiden tarpeiden mukaan ja pystytään tekemään tarvittavat ”kipeät” päätökset.
Kosonen eritteli menestystekijöitä, jotka
hänen mukaansa ovat olennaisia yritystoiminnan ja työn murrosvaiheessa menestymiselle. Hänen mukaansa yrittäjyyskulttuuriin ja yrittäjämäiseen asenteeseen on
ensiarvoisen tärkeää panostaa. Uusia innovaatioita voi syntyä vain tehokkaissa ja innovatiivisissa ympäristöissä, joissa tuetaan
aidosti keksinnöllisyyttä. Yrityskasvu on
merkityksellinen seikka rakenteellisessa
muutoksessa. Tämän vuoksi menes-

tykselliset pääomamarkkinat ja omistajuus
sekä liiketoimintaosaaminen ovat tärkeitä.
Merkityksellisiä ovat myös yritysverkostot.
Kosonen näkee, että yritysten jatkuva
uusiutumiskyky eli strategisen ketteryys
edellyttää parempaa johtajuutta. Kosonen
peräänkuuluttaa myös johdon yhtenäisyyttä, strategista herkkyyttä ja resurssien liikkuvuutta strategisen ketteryyden
mahdollistajana.
Lopuksi Kosonen esitteli Sitran toimintatapaa ja visiota huomisen menestyvän Suomen rakentajana. Sitran visiona on, että
Suomi menestyy hyvinvointia luovien
systeemisten muutosten globaalina edelläkävijänä. Sitra on näiden muutosten
mahdollistaja, näkijä ja tekijä.
Marraskuu
Kuukausikokous 8.11.2010
Nordea Suomen pääekonomisti Martti
Nyberg
”Maailmantalouden ajankohtaiskatsaus suomalaisesta näkökulmasta”
Nyberg käsitteli esityksessään maailmantalouden elpymistä. Vuoden 2009 kansainvälisen taantuman jälkeen maailmantalous on
elpynyt nopeasti. Nybergin mukaan tämä
tulee kuitenkin tasaantumaan. Nyberg kävi
esityksessään läpi eri maiden talouden kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä. Seuraavassa joitakin huomioita:
15
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Nybergin mukaan USA:n vähittäiskaupassa
on havaittu kasvua. Jo aiemmin alkanut
yksityisen kulutuksen kasvu on jatkunut ja
yksityinen kulutus on nimellisesti jo korkeammalla kuin se oli ennen taloustaantumaa. Talouden elpyminen on merkinnyt
investointien uudelleenkäynnistymistä.
Kiinan talouden osalta Nyberg totesi kasvuhuipun olevan jo takana. Nyberg huomautti, että vaikka Kiina on sulkemassa
lainahanojaan, ei se ole enne kasvun romahtamisesta. Venäjän talouden osalta Nyberg
totesi, että sen elpyminen tulee
vahvistumaan.
Nybergin mukaan euroalueella ostopäällikköindeksit ovat vielä verrattaen korkealla.
Euroalueen kasvuhuiput ovat meneillään.
Huomioitavaa on kuitenkin, että käsitys
talouden tilasta vaihtelee euroalueella. Suo16

men talouden osalta Nyberg totesi mm.,
että Suomessa BKT:n kasvupyrähdys on
käynnissä, Suomessa kuluttajien odotukset
ovat kehittyneet myönteisesti ja kotimarkkinoilla on ollut myönteistä kehitystä.

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n toimitusjohtaja Pekka Luukkanen
”Suomalaisen henkivakuuttamisen
ajankohtaiset trendit”
Luukkanen kävi esityksessään läpi Nordean
henkivakuutustoimintaa ja sen historiaa.
Luukkasen mukaan henkivakuutustoiminta
mielletään Suomessa usein riskeihin perustuvaksi vakuuttamiseksi, vaikka tosiasiassa
suurin osa henkivakuutustoiminnasta on

säästämistä ja sijoittamista tukevaa
vakuuttamista. Henkivakuutustoimialan
rakenne on muuttunut viidessätoista vuodessa suuresti. Vakuutussäästöjen määrällä
mitattuna Nordea on noussut markkinajohtajan asemaan noin 25 %:n markkinaosuudellaan.
Luukkanen kävi läpi myös säästämistyyppisen henkivakuuttamisen vaihtoehtoja.
Ensimmäisessä vaihtoehdossa, takuusäästämisessä riski säästöjen arvonkehityksestä on vakuutusyhtiöllä, jolloin
vakuutuksenottaja saa sopimukselle etukäteen vahvistetun vuotuisen koron. Toinen
vaihtoehto on sijoitussidonnainen vakuutus, jossa riski säästöjen arvonkehityksestä

on vakuutuksenottajalla hänen tekemiensä
sijoituspäätösten mukaisesti. Valtaosa suomalaisesta henkivakuutusliikkeestä onkin
tätä nykyä sijoitussidonnaista alan pyrkiessä vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin
tarjoamalla ajanmukaisia ja kilpailukykyisiä sijoitustuotteita sekä toisaalta kattavan
valikoiman henkilöriskien hallintaan tarkoitettuja riskihenkivakuuttamisen tuotteita.
Lopuksi Luukkanen toi esiin henkivakuuttamisen ajankohtaisia trendejä, joita ovat
muun muassa finanssialan rakennemuutokset, verolainsäädännön muutokset sekä liiketoiminnan ja asiointitapojen muuttuminen.

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n toimitusjohtaja
Pekka Luukkanen
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LIIKEMIESGOLF 2010

Yhdistyksen perinteikäs kesätapahtuma Liikemiesgolf-turnaus pelattiin 10.8.2010 Keimola
Golfissa.
GOLF-KILPAILUN TULOKSET
Vuoden 2010 liikemiesgolffari-tittelin voitti Kauko Helttunen. Toiseksi tuli Heikki Vahala ja
kolmanneksi Erkki Pärssinen.
Naisten sarjan voitti Riitta Saarikangas.
Lähimmäksi lippua
Kalevi Saavalainen
Pisin drive
Kari Hagfors
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RAHASTOT JA JÄSENMAKSUT
Liikesivistysrahaston erityisrahasto Suomen Liikemies-Yhdistys ry:n rahaston
pääoma 31.12.2010 oli 62 956,00 e. Käyttövarat 31.12.2010 olivat 17 205,88 e.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi Suomen Liikemies-Yhdistys ry:lle 6 000 euron suuruisen
apurahan käytettäväksi yhdistyksen vuosikirjan painattamisesta aiheutuvien toimittamiskustannusten osittaiseen kattamiseen.
Jäsenmaksut
Jäsenmaksut ovat olleet kuluneella kaudella
Liittymismaksu
20 euroa
Vuosimaksu
45 euroa
Kannattajavuosimaksu
100 euroa
Vakinaisen jäsenen kertamaksu 450 euroa
Stipendit ja apurahat

Luovutettiin stipendi jäsentyytyväisyystutkimuksen tekemisestä Suomen Liikemiesten
Kauppaopiston opiskelijoille Lauri Kiilamolle (500 e) ja Samuli Paloselle (500 e).
Annettiin 2000 euron lahjoitus Aalto-yliopiston säätiöpääomaan, jolloin valtio sijoittaa
säätiöpääomaan 2,5-kertaa lahjoitetun summan.
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Suomen LiikemiesYhdistys r.y:n
johtokunta 2010
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Lauri Halberg
lauri.hallberg@nordea.fi
johtaja,
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy

Kustaa Poutiainen, pj.
kustaa.poutiainen@puzer.fi
hallituksen puheenjohtaja,
Stephen Industrial Inc Oy
*)

Tapio Hakala
tapio.hakala@hlgroup.fi
toimitusjohtaja,
HL-Group Oy

Erkki Pärssinen, 1. vpj
erkki.parssinen@yrittajat.fi
toimitusjohtaja,
Espoon Yrittäjät ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät

Eeva Laine
eeva.laine@exelain.com
toimitusjohtaja,
ExeLain Oy, Ltd

Maritta Iso-Aho, 2.vpj.
maritta.iso-aho@alko.fi
johtaja,
Alko Oy
*)

Liisa Leino
liisa.leino@leinovalu.fi
hallituksen puheenjohtaja,
Leinovalu Oy
*)

Timo Argillander
timo.argillander@digitalmedia.fi
toimitusjohtaja,
Digital Media Finland Oy
*)

Niko Papula
niko.papula@iki.fi
toimitusjohtaja,
Rex Partners Oy

Paavo Aro
paavo.aro@aroyhtiot.fi
yrittäjäneuvos,
Aro Yhtiöt Oy
*)

Juha Rissanen
juha.rissanen@aktia.fi
johtaja,
Aktia

Seppo Saarto
seppo.saarto2@pp.inet.fi
johtaja,
Nordea Oyj
*)
Soili Suonoja
soili,suonoja@kolumbus.fi
kauppaneuvos
*)

Isäntä
Niko Papula
niko.papula@iki.fi
toimitusjohtaja,
Rex Partners Oy

Varaisäntä ja varasihteeri
Timo Argillander
Rahastonhoitaja
Juha Rissanen
Tilintarkastajat
Signia Tilintarkastus Oy
vastuuhenkilönä KHT Marko Reponen
Varatilintarkastaja
Ilkka Santti

*) Erovuorossa 2011
Toimihenkilöt:
Toiminnanjohtaja
Tomi Korpiola
tomi.korpiola@lexia.fi
partner, OTK
Lexia Oy

Yhteystiedot
Postiosoite: Suomen Liikemies-Yhdistys r.y
c/o Tomi Korpiola
Lexia Oy
Kalevankatu 20, 00100 Helsinki
www.suomenliikemiesyhdistys.fi

Edustajat yhteisöissä:
Jenny ja Antti Wihurin rahaston
hallituksen jäsen
Vesa Kauppinen
kauppatieteiden maisteri
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston
Säätiön hallituksen jäsen
Erkki Pärssinen
toimitusjohtaja
Suomen Kukkasrahaston valtuuskunnan
varapuheenjohtaja
Matti Ollila
talousneuvos
Yhdistys on Kotimaisen työn liiton jäsen
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TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2010

1.1.-31.12.2009

20 220,00

20 590,01
6 000,00

20 220,00

26 590,01

-7 321,8
-1 222,83
-8 544,63

-5 400,00
-1 780,04
-7 180,04

-53,40
-53,40

-71,19
-71,19

-10 639,40
-1 830,66
-213,80
-66,56
-4 450,00
-1 312,08
-90,00
-358,68
-13 568,84
-9 062,10
-2 257,01
-1 496,95
-3 000,00
-48 346,08
-36 724,11

-7 224,39
-3 828,45
-1 254,24
-663,00
-4 439,00
-757,32
-181,50
0,00
-7 007,08
-1 566,22
-1 831,27
-1 645,30
-1 000,00
-31 397,77
-11 058,99

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Osinko- ja korkotuotot
Omaisuuden luovutusvoitot
Omaisuuden luovutustappiot
Omaisuudenhoitomaksut

20 995,49
9 174,39
-725,48
-1 102,50

11 152,84
44 610,11
-513,21

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

28 341,90

55 249,74

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

-8 382,21

43 190,75

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Jäsen- ja liittymismaksut
Avustukset
Varainhankinnan muut tuotot
Yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Palkat
Henkilösivukulut
Yhteensä
Poistot
Koneista ja kalustost
Yhteensä
Muut varsinaisen toiminnan kulut
Kuukausikokoukset
Johtokunnan kokoukset
Pankkikulut
Konttoritarvike, painatus ym.
Vuosikirjan painatus
Hallinto ja kirjanpito
Jäsenmaksut
Ilmoituskulut
Jäsenrekisterin hoitokulut
Jäsentoiminta
Internetsivut
Golf turnauskulut
Annetut avustukset
Yhteensä
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
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TASE 2010

1.1.-31.12.2010

1.1.-31.12.2009

160,18

213,58

Sijoitukset
Rahastosijoitukset ja arvopaperit

736 746,14

769 990,32

Yhteensä

736 906,32

770 203,90

2 310,81
9 512,90
11 823,71

171,30
10 049,45
10 220,75

VASTAAVAA YHTEENSÄ

748 730,03

780 424,65

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
Rahaston oma pääoma
Edellisten tilikausien tulos
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden tulos
Tilikauden alijäämä
Yhteensä

31.12.2010

31.12.2009

469 244,31

469 244,31

287 867,93

267 989,59

-8 382,21
748 730,03

43 190,75
780 424,65

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

748 730,03

780 424,65

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Yhteensä
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TILINPÄÄTÖKSEN 31.12. 2010 LIITETIEDOT
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisin poistoin vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Saamisiin merkityt myynti- ja muut
saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.
Yhdistyksen sijoitusomaisuuden markkina-arvo ylittää edelleen kokonaisuutena niiden hankintahinnan.Vaikka eräiden yksittäisten omaisuuserien markkina-arvo alittaa hankintahinnan ei niiden merkitys ole oleellinen eikä siten vaaranna ykdistyksen talouden tulevaa tasapainottamista. Sijoitusomaisuus on arvostettu hankintamenoonsa.
Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Yhdistyksen pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.
Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi verotuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa tai - menojäännös- poistoa vastaava määrä.
arvioitu
Käyttöomaisuushyödyke pitoaika poisto % ja -menetelmä
Koneet ja kalusto
10-12 vuotta, 25% menojäännöspoisto
Jäsenrekisterin hoitokuluissa on mukana vuoden 2009 loppupuolen postitus-kustannuksia
3763,29. Tilikauden 2010 osuus hoitokuluista on 9805,55 euroa.
Vertailukelpoisuus
Omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot on kirjattu sijoitus- ja rahoitustoimintaan. Aikaisemmin nämä tuotot ja kulut on esitetty satunnaisissa erissä. Omaisuuden hoitokulut on kirjattu
sijoitus- ja rahoitustoimintaan. Aikaisemmin nämä kulut olivat varsinaisen toiminnan
pankkikuluissa. Annetut avustukset on kirjattu varsinaisen toiminnan kuluihin. Aikaisemmin
nämä kulut on esitetty yleisavustuksissa.
Arvopapereiden hankintamenoihin tehty oikaisu 23312,41 edellisten tilikausien ylijäämään.
Sijoitusarvopapereiden myyntivoitto ja -tappio
Korkorahasto-osuuksien myyntivoittoa ja -tappiota kertyi seuraavasti:
Nordea Euro A tuotto 9174,39 euroa
Nordea Korkotuotto B kasvu -725,48
Yhteensä 8448,91euroa
Sijoituksien markkina-arvo 31.12. 2010 on 975773,71 euroa.
Tilinpäätöksen allekirjoitus
Helsingissä helmikuun 14. päivänä 2011
Kustaa Poutiainen, Erkki Pärssinen, Paavo Aro, Eeva Laine
Tilinpäätösmerkintä
Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on
tänään annettu kertomus.
Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2011
Signia Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisö, Marko Reponen KHT
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TILINTARKASTUSKERTOMUS 2010
Suomen Liikemies-Yhdistys ry:n jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Suomen Liikemies-Yhdistys ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja
hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2010.Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on
luotettavalla tavalla järjestetty.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita.
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai
laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2011
Signia Tilintarkastus Oy
KHT-yhteisö
Marko Reponen
KHT
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VUODEN LIIKEMIEHET
Yhdistys on vuodesta 1980 yhdessä Talouselämä-lehden kanssa valinnut Vuoden Liikemiehen,
jotka ovat olleet
v. 1980 toim.joht. Jorma Nokkala
v. 1981 toim.joht. Veijo Sydänmetsä
v. 1982 toim.joht. Gustav von Hertzen
v. 1983 toim.joht. Gary Sundberg
v. 1984 pääjohtaja Heikki O. Salonen
v. 1985 toim.joht. Seppo Halttunen
v. 1986 toim.joht. Arvo Suutari
v. 1987 toim.joht. Hannu Seppälä
v. 1988 toim.joht. Pekka Paasikivi
v. 1989 hall.puh.joht. Reijo Vauhkonen
v. 1990 hall.puh.joht. Matti T. Martela
v. 1991 hall.puh.joht. Yrjö Toivola
v. 1992 toim.joht. Jorma Nieminen
v. 1993 toim.joht. Heikki Kyöstilä
v. 1994 toim.joht. Stig Lindström
v. 1995 vuorineuvos Erkki J. Toivanen
v. 1996 toim.joht. George Berner
v. 1997 hall.puh.joht. Einari Vidgrén
v .1998 toim.joht. Kirsti Paakkanen
v. 1999 toim.joht. Pentti Rotola-Pukkila

Tmi Nokka-Koneet
Pyhännän Rakennustuote Oy
Suomen Sokeri Oy
Teknolon Group
Amer-yhtymä Oy
Halton Oy
Ruusutarhat Arvo Suutari Oy
Seppälä Oy
Oras Oy
Suomen Vuolukivi Oy
Martela Oy
Vaisala Oy
Benefon Oy
Planmeca Oy
Lival Oy
Onninen Oy
Berner Oy
Ponsse Oy
Marimekko Oyj
P. Rotola-Pukkila Oy

Nimikettä muutettiin vuonna 2000 siten, että kulloinkin valitaan kuluvan vuoden Liikemies.
v. 2001 toim.joht. Stig Gustavson
v. 2002 toim.joht. Ilkka Brotherus
v. 2003 toim.joht. Mika Anttonen
v. 2004 hall.jäs. Rabbe Grönblom
v. 2005 hall.puh.joht. Jouko Kemppi
v. 2006 toimitusjohtaja Mauri Ikola
v.2007 toimitusjohtaja Jussi Nurmio
v.2008 toimitusjohtaja Jari Sarasvuo
v.2009 toimitusjohtaja Anne Berner
v.2010 hall.puh.joht. Juha Nurminen

KCI Konecranes
Sinituote Oy
Greeni Oy
Kotipizza Oyj
Kemppi Oy
Vepsäläinen Konserni
Taivas Oy
Trainers` House Oy
Oy Vallila Interior Ab
Nurminen Logistics Oyj, John Nurminen Säätiö
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