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Monen 
alan 
osaaja

123-vuotiaan 
Bernerin omistajille 
perheyritys on 
leiviskä, jota pitää 
kartuttaa tulevien 
sukupolvien 
hyväksi.

erner Oy:n pääkonttori on si-
jainnut Helsingin Eteläran-
ta 4:ssa jo yli 80 vuotta. Talon 
toisessa kerroksessa on ”pe-
räkamari”, joka on varattu 
ylimmälle johdolle.

Kamarin paneloiduilta 
seiniltä katsoo kaksi vaikut-

tavaa muotokuvaa. Toinen esittää Sören 
Berneriä, joka muutti Helsinkiin Norjan 
Stavangerista. Hän perusti vuonna 1883 
agentuuriliikkeen, joka toi maahan muun 
muassa silliä.

Toinen esittää hänen poikaansa kauppa-
neuvos Rolf Berneriä, jolla oli keskeinen roo-
li perheyrityksen kehittämisessä.

Nyt huonetta hallitsevat Rolfi n pojanpo-
jat, toimitusjohtaja George Berner, 58, ja 
hallituksen puheenjohtaja Peter Berner, 
60. He ovat istuneet samassa huoneessa 
vuodesta 1988 lähtien ja johtavat yritystä 
tandem-mallilla.

Liikekumppanit ja yrityksen osastopäälli-
köt voivat tavata yhtiön ylimmän johdon sa-
massa huoneessa.

Järjestely takaa reaaliaikaisen tiedonku-
lun. Molemmat tietävät heti toistensa kes-
kusteluista alaisten ja asiakkaiden kanssa. 
Erillistä raportointia ei tarvita.

Johtamismalli mahdollistaa nopeat pää-
tökset silloin, kun tarvitaan sekä toimitus-
johtajan että hallituksen puheenjohtajan 
kantaa.

George ja Peter ovat serkuksia. Sen lisäksi 

◼ Tässä ”peräkamarissa” George (vas.) 
ja Peter Berner ovat työskennelleet 18 
vuotta. Ikkunaseinältä katselee isoisän 
isä Sören Berner ja paneloidulta seinäl-
tä isoisä Rolf Berner.

Teksti Kustaa Hulkko 
Kuvat Hannu Lindroos
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he ovat ystävyksiä.  Peter jäi pienenä orvok-
si ja vietti paljon aikaa Georgen perheessä. 
”Olemme kuin veljiä”, sanoo George.

Diplomi-insinööri George on matemaat-
tinen tyyppi, diplomiekonomi Peter taas hu-
manistinen. Yhteistä on se, että kumpikin 
on ripeä päätöksentekijä.

”Olisi kauheaa, jos toinen olisi jahkailija”, 
sanoo Peter.

Kauppaa ja teollisuutta
Jokainen suomalainen tietää Bernerin tuo-
temerkkejä. Tunnettuja ovat vaikkapa hius-
tenhoidon brändi XZ, kosmetiikkamerkki 
Herbina, autonvaha Korrek, lasinpesunes-
te Lasol ja Nokian saappaat.

Lista osoittaa, että Berner on monialayri-
tys – sellainen, josta liikkeenjohdon konsul-
tit sanovat, että ”se ei osaa fokusoida”, kes-
kittyä yhteen avainalaan.

”Me aiomme jatkaa tällä tavalla. Omasta 
mielestämme olemme taitavia myymään ja 
markkinoimaan brändejä erityisesti Suo-
messa”, George vastaa kritiikkiin.

”Keskeisiä liiketoiminta-alueita on neljä: 
kasvinsuojelu, teknokemia ja kosmetiikka, 
terveydenhoitoon liittyvät tuotteet ja toimin-
ta kauppahuoneena eli agentuurina”, hän 
määrittelee.

Berner harjoittaa myös teollisuutta. Hei-
nävedellä se valmistaa esimerkiksi Herbi-
na-tuotteita, Rajamäellä Lasolia ja Askolas-
sa Karhu-pesäpalloja.

Lasol ja Korrek ovat markkinajohtajia, sa-
moin vauvanhoitotarvikemerkki Ainu. XZ on 
markkinoiden kolmas kovassa kilpailussa 
L’Oréalin, Procter & Gamblen ja Unileverin 
tuotteita vastaan.

Kasvinsuojelumarkkinoilla Berner on 
Suomen, Ruotsin ja Baltian tärkeimpiä pe-
laajia. 

Bernerin tulos on viime vuosina ollut ta-
saisen hyvä. Liikevoitto on ollut viisi–kuusi 
prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto on 
parhaimmillaan ylittänyt 20 prosenttia.

Pörssiin menosta suku ei ole keskustel-
lut vakavasti. Vakavarainen yhtiö ei tarvitse 
ulkopuolisten rahaa, vaan rahoittaa inves-
tointinsa useimmiten omasta kassastaan.

Edustusten riski
Agentuurilla on aina se riski, että päämies 
ottaa edustuksen pois agentilta ja alkaa 
tuoda tavaraa omiin nimiinsä.

Viimeksi kulunut vuoden jakso oli poikke-
uksellisen hankala Bernerille. Esimerkiksi 
keittomerkki Blå Band ja Reebokin urheilu-
tossut siirtyivät valmistajien omien tytäryh-
tiöiden markkinoitavaksi.

Viiden suuren edustuksen päättyminen 
on iskenyt 15 prosentin loven yhtiön 250 
miljoonan euron liikevaihtoon. Näin ollen 
vuoden 2006 myynti ja tulos laskevat jonkin 
verran viime vuoteen verrattuna.

Tätä taustaa vasten on luonnollista, että 
Bernerin strategiaan kuuluu uusien brän-
dien ostaminen vanhojen rinnalle aloil-
la, joilla yrityksellä on osaamista. ”Niitä ei 
kukaan vie, niiden tarina päättyy vain siinä 
tapauksessa, että kuluttaja lopettaa niiden 
ostamisen”, George Berner sanoo.

Alkolta Berner on ostanut teknokemian 
tuotannon eli muun muassa Lasolin, As-
kolta Karhun pesäpallotuotteet, Instrulta 
hampaanhoitomerkki Oxygenolin, Unileve-
riltä ihonhoitobrändi LV:n, Noirolta – nyt-
temmin Lumenelta – Herbinan.

Nokian Jalkineet on Bernerin uusin alue-
valtaus viime vuodelta. Sekin oli tuotemerk-
kiostos – omaa kumisaapastehdasta yritys 
ei hankkinut.

Serkukset ovat yhtä mieltä siitä, että uu-
sille toimialoille yritys ei enää lähde.

Perinne on tärkeä
Perheyhtiön perinne ja identiteetti on Ber-
nereille tärkeä.

”Edustamme Peterin kanssa yhtiön nel-
jättä sukupolvea. Emme koskaan ajattele, 
että juuri tämä vuosineljännes tai vuosi oli-
si kauhean tärkeä.”

Serkusten mukaan perheyrityksen omis-
taja-johtaja on tarkka ja välttää turhia ris-
kejä, koska hänelle yritys on vain lainassa 
oleva leiviskä, jota pitää kartuttaa.

”Me voimme menettää koko suvun omai-
suuden, jos huonosti käy. Vastuu on paljon 
kovempi kuin palkkajohtajalla, joka voi 
saada korkeintaan potkut”, Peter sanoo.

Suku on selvinnyt ilman suuria skismoja 
tai valtataisteluita. ”Meitä on varmaan niin 
harvalukuinen määrä, että pärjäämme kes-
kenämme”, Peter pohtii.

Omistajia on nyt kymmenkunta. Viimek-
si lunastettiin Arne Bernerin perilliset ulos 
vuonna 1991.

”Syömme kerran vuodessa rapuja yhdes-
sä. Myös tennistä pelataan usein”, George 
kertoo. A propos tennis: George on voitta-
nut lajissa yli 40 Suomen mestaruutta.

Myös viides sukupolvi on jo tosissaan 
mukana yrityksen toiminnassa. Peterin ty-
tär Daniela Berner on XZ:n tuotepäällikkö 
ja Georgen poika Rikhard Berner agentuu-
riosaston markkinointipäällikkö.

Työ ja pääoma
Rolf Berner aloitti vuonna 1946 ”kokei-
lun”, jossa yhtiön voitosta jaetaan henki-
lökunnalle 10 prosenttia. Kokeilua on tä-
hän mennessä jatkettu jo 60 vuotta.

Peter kertoo, että isoisän mielestä hen-
kilöstön pitää saada yritykseen tuomas-
taan ”työpääomasta” samantyyppinen kor-
vaus, kuin osakkeenomistajat saavat raha-
pääomastaan.

◼ Tuulilasinpesuaine Lasol kuuluu Ber-
nerin teknokemian tuotevalikoimaan. 
Rajamäen tehtaan tuotantolinjalla Nina 
Rosenblad.

◼ Bernerin tuttu logo loistaa 
Helsingin Etelärannassa yhtiön vanhan 
toimitalon julkisivussa.

”Edustamme 
yhtiön neljättä 
sukupolvea. Emme 
ajattele, että juuri 
tämä neljännes olisi 
kauhean tärkeä.”
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Suomen Kuvalehti palkitsee Berner 
Osakeyhtiön Suomen parhaana 
perheyrityksenä.

Berner on luonut yli vuosisadan mittai-
sen, ansiokkaan historian omilla toimi-
aloillaan.

Raadin mukaan Berner on myös eetti-
sesti kärkiyrityksiä perusarvoinaan työ, 
rehellisyys ja ihminen. Yritys on näyttä-
nyt muille suuntaa aloittamalla voitto-
palkkioiden jakamisen koko henkilöstölle 
jo sotien jälkeen.

Yhtiön taloutta on hoidettu pitkäjän-
teisesti, ja perheyritykselle tärkeä taseen 
omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

Suomen Kuvalehti järjesti Suomen 
paras yritys -kilpailun toisen kerran tänä 
syksynä.

Raatia johti vuorineuvos Matti Hon-
kala. Mukana olivat myös toimitusjoh-
tajat Anders Blom, Tuula Kallio ja Ilkka 
Seppälä sekä valtiosihteeri Raimo Sailas 
ja johtaja Riitta Vuorenmaa.

Viimeisen 20 vuoden aikana henkilös-
tön voitto-osuus on enimmillään vastan-
nut kahden kuukauden palkkaa. Jopa la-
man aikana se oli kolmen viikon palkan 
suuruinen.

”Se sitouttaa – joskus liiankin hyvin”, 
George sanoo. Yrityksessä on paljon työn-
tekijöitä, joille Berner on uran ainoa työ-
paikka.

Käytännössä yhtiö siis antaa kymmenes-
sä vuodessa yhden vuoden tuloksen henki-
lökunnalle.

”Monet sanovat meille, miten raaskitte 
antaa niin paljon pois. Mutta me laskem-
me, että järjestelmä hyödyttää sekä yhtiötä 
että henkilökuntaa”, George sanoo.

Hänen mukaansa järjestelmä edistää 
tuottavuutta ja säästäväisyyttä, sillä työn-
tekijät tietävät, että jokaisesta tuhlatusta 
eurosta kymmenen senttiä menee heidän 
pussistaan. SK

◼ Berner on Suomen suurimpia kosme-
tiikan maahantuojia. Sirpa Lehtikangas 
(oik.) meikkaa Tiina Lehvosta Sokoksen 
Clarins-tiskillä.

Suomen paras 
perheyritys
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