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Kuluttajat: 

Päivittäistavaramarkkinoiden kehitys

mukavuudenhalu ohjaa kulutusta

vaihtoehtojen tarve on kasvanut

kaupan merkkien asema on vahvistunut

Asiakkaat: 

erottumisen tarve on lisääntynyt 

hintojen alentaminen on ajanut usein 
kehitystoiminnan edelle

2009

y

Kilpailijat: 

ylikapasiteettia on syntynyt etenkin 
pyyhinnässä
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Suomisen vastaus markkinakehitykseen on Portaat huipulle -ohjelma

Costs 
down

Value 
innovation

Strategisilla kehitysohjelmilla 

alennetaan kustannuksia

haetaan uutta myyntiä 

luodaan tuotetarjontaan lisäarvoa.

Säästötoimet ja jatkuva parantaminen ovat 
vaikuttaneet 2006 - 2008 yli 15 miljoonaa euroa.

Value up

vaikuttaneet 2006 2008 yli 15 miljoonaa euroa.

Tuotetarjontaa on uudistettu ja uusmyyntiä on lisätty. 
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Liikevaihdon ja –voiton kehitys 2004 - 2008
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-15-50

Liikevaihto Muutos %
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Liikevoitto % Liikevaihdosta



Suominen vuonna 2008

Markkinat ja ympäristö Toimenpiteet

Keväällä tuotteiden kysyntä oli vahvaa ja 
myynti kasvoi.

Syksyllä rahoituskriisi aiheutti 
epävarmuutta markkinoilla ja koko 
vuoden myyntivolyymi aleni hieman.

Raaka-aineiden hintamuutokset olivat 
ennätyksellisen rajuja; alkuvuonna 
jyrkkää nousua ja vuoden lopussa laskua.

Kapasiteettia sopeutettiin alentuneisiin 
myyntimääriin. 

Kustannussäästöjen ja toiminnan   
tehostamisen vaikutus oli 6 M€.

Käyttöpääomaa vapautui 12,3 M€ - lainojen 
nettolyhennykset olivat 12,5 M€. 

Pääomalaina emittoitiin maaliskuussa.

S dik it 66 M€ l i jä j t l t t t ttii
Energian hinnan ja henkilökustannusten 
nousut jatkuivat.

Syndikoitu 66 M€:n lainajärjestely toteutettiin 
joulukuussa.
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Pyyhintä 2004 - 2008

Liikevaihto M€ Liikevoitto ennen arvonalentumisia M€

0

20

40

60

80

-10

30

70

110

150

190

2004 2005 2006 2007 2008

Liikevaihto, M€

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-2

0

2

4

6

8

2004 2005 2006 2007 2008

Liikevoitto ennen arvonalentumisia, M€

2009Suominen Yhtymä Oyj

-20-50

Liikevaihto Muutos %
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Liikevoitto % Liikevaihdosta



Pyyhintä vuonna 2008

Markkinat ja ympäristö Toimenpiteet

Kosteuspyyhkeiden ja kuitukankaiden 
myynti oli edellisvuoden tasolla.

Henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden 
myynnin kasvu jatkui, lastenhoitopyyhkeiden 
myynti tasaantui.

Kuitukankaiden toimitusten painopiste siirtyi 
Eurooppaan.

Vuoden lopulla oli selvästi nähtävissä

Codi Wipes -kosteuspyyheyksikkö keskittyy 
jatkossa paremmin kannattaviin 
tuotealueisiin.

Codi Wipesin henkilöstöä vähennetään, 
minkä johdosta Q4:llä kirjattiin 1,6 M€:n
kertaluonteinen kulu.

Kuitukankaissa pysäytettiin yksi tuotantolinja 
sekä toteutettiin lomautuksia. Vuoden lopulla oli selvästi nähtävissä 

kysynnän vaimenemista.

Hintaeroosiota kosteuspyyhkeissä, kuitu-
kankaiden myyntihintoja nostivat raaka-
ainekustannukset. 

Kuitukankaissa tehtiin 2,5 M€:n pysyvien 
vastaavien alaskirjaus.

Yksiköiden johtamiskäytännöt uudistettiin 
uuden toimialajohtajan johdolla

Yksiköiden tehokkuuden paraneminen näkyi 
mm. saannossa. 
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Joustopakkaukset 2004 - 2008
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Joustopakkaukset vuonna 2008

Markkinat ja ympäristö Toimenpiteet
Elintarvikepakkausten kysyntä jatkoi 
kasvuaan.

Hygieniapakkausten myyntimäärät laskivat.

Kaupan pakkausten sekä turva- ja 
systeemipakkausten volyymit säilyivät 
vakaina.

Alkuvuonna raaka-ainehinnat nousivat ja 
olivat kesällä ennätyskorkealla Loppu-

p

Myyntihintoja korotettiin osassa tuotteita 
kustannusnousujen vuoksi. 

Amer-tuoteperheeseen lisättiin uutuus-
tuotteita vastaamaan etenkin elintarvike-
pakkausmarkkinan tarpeisiin.

Puolan tehtaan tuotantoa kasvatettiin.

Työvoima väheni 40 henkilöllä.
olivat kesällä ennätyskorkealla. Loppu
vuoden aikana hinnat laskivat jyrkästi.

Joustopakkausten kysyntä vaimeni vuoden 
lopulla, selvimmin hidastuminen näkyi turva-
ja systeemipakkauksissa.
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Taloustilanteen vaikutuksia Suomisen liiketoimintaan

• Päivittäistavaroiden kulutus on yleistä kulutuskysyntää vakaampaa. Tästä huolimatta Suomisenkin 
toimitusvolyymeissa on tapahtunut alenemista. 

• Suominen on sopeuttanut toimintaansa kysynnän vaimenemiseen jo aiemmin suunnitelluilla ja 
toteutetuilla sekä työn alla olevilla kapasiteetti- ja henkilöstövähennyksillä. Lisäksi lomautuksiin on 
varauduttu tarpeen mukaan.

• Päivittäistavaroiden kysyntä ohjautunee laman aikana aiempaa enemmän kaupan omiin 
merkkeihin, mutta merkkituotevalmistajat puolustavat asemiaan voimakkaasti. 

• Suomisen asiakkaina on niin johtavia merkkituotevalmistajia kuin kaupan ketjuja. Suomisen 
markkina-asemaa vahvistetaan läheisellä yhteistyöllä molempien asiakasryhmien kanssa.

• Kilpailijakentässä odotetaan tapahtuvan muutoksia, jotka saattavat näkyä myös varsin 
aggressiivisena markkinakäyttäytymisenä.

• Globaali markkinatilanne on vähentänyt raaka-aineiden kulutusta ja pudottanut raaka-aineiden 
hintoja. Suomisen hinnanmuodostusmekanismien vuoksi tästä seuraa niin tilapäistä tuloksen 
kohenemista kuin liikevaihtomme alenemista.
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Näkymät vuodelle 2009

• Suomisen tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiakkaiden kanssa tehtyjen 
sopimusten ja käyttöennusteiden perusteella. Lähiajan käyttöennusteet osoittavat alempia määriä, 
mutta onko taustalla kulutuskysynnän vaimeneminen, vai asiakkaiden varastotasojen aleneminen 
lyhyellä tähtäimellä, on vielä vaikea arvioida. Suomisen päätuoteryhmien kulutuksen arvioidaan 
olevan taloustilanteen heikentyessä yleistä kulutuskysyntää vakaampaa. 

• Suomisen liikevaihdon arvioidaan laskevan edellisvuotisesta niin yleisen taloudellisen tilanteen 
kuin liiketoimintayksiköiden rationointitoimenpiteiden vuoksi.

• Toiminnan painopiste on kannattavuuden parantamisessa sekä kassavirtojen ja pääomarakenteen 
vahvistamisessa. Portaat huipulle –tehostamisohjelmaa jatketaan koko konsernissa ja sen 
odotetaan parantavan Suomisen kilpailukykyäodotetaan parantavan Suomisen kilpailukykyä.

• Muoviraaka-aineiden hinnat laskivat vuoden 2008 lopulla, minkä arvioidaan parantavan lähinnä 
ensimmäisen neljänneksen tulosta.

• Suominen arvioi, että toiminnallinen tulos ja tulos verojen jälkeen vuonna 2009 paranevat 
edellisvuotisesta.  
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Kiitos! 
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