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Lauri Ratialle Vuoden Maineteko 2016 -tunnustus
(Helsinki, 09. helmikuuta 2017) Kansainvälisten huippuyliopistojen alumniklubit
palkitsivat Lauri Ratian vuosittain jaettavalla Vuoden maineteko -tunnustuksella.
Lisätietoa tunnustuspalkinnosta osoitteessa www.vuodenmaineteko.fi.
Tunnustus jaetaan henkilölle tai yhteisölle, joka on kuluneen vuoden aikana
erityisen merkittävällä tavalla kunnostautunut suomalaisille tärkeässä asiassa. Lauri
Ratia on ollut valintatoimikunnan mielestä määrätietoisena yritysjohtajana
keskeisessä roolissa pelastamassa suomalaisen laivanrakennuksen tulevaisuuden ja
varmistanut paitsi työpaikkojen säilymisen myös niiden kolmikertaistumisen aina
15 000 työpaikkaan Suomessa.
Lauri Ratialla on pitkä urahistoria suomalaisten yritysten johtamisessa ja
hallitustyöskentelyssä. Ratia on vahva muutosjohtaja, jonka kokemusta tarvittiin
vaikeuksiin ajautuneen STX Finlandin pelastamisessa. Pelissä oli vahva suomalainen
laivanrakennustaito ja kymmenet tuhannet työpaikat, pitkäaikaiset asiakassuhteet,
korealainen yritysaneerauksessa ollut emoyhtiö sekä Finnveran miljoonatakuut ja
pankkien mittavat saatavat. Tämä palapeli oli lähtökohtaisesti erittäin vaikea ja
vuoden 2013 keväällä näytti vahvasti siltä, että yhtiö ei tule selviytymään. Asiakkaat
eivät yrityksen taloudellisen tilanteen vuoksi ollet valmiita tekemään uusia tilauksia
ja risteilymarkkina oli tekemässä pohjakosketusta. Korealainen emoyhtiö ei ollut
halukas sijoittamaan uutta omaa pääomaa yhtiöön, mikä olisi ollut edellytys
pankeille jatkaa yrityksen rahoittamista.
Lauri Ratia nimettiin tässä tilanteessa yhtiön hallitukseen. Hän otti ensi päivinään
johtavan roolin hallitustyöskentelyssä ja aloitti pankkien edellyttämän, mittavan
tervehdyttämisohjelman suunnittelun. Kaikkien keskeisten sidosryhmien
sitouttaminen laadittuun tervehdyttämisohjelmaan vaati mittavan määrän yöhön
venyneitä, kireitä neuvotteluita. Jo hyväksytyistä linjauksista lipesi useaan otteeseen
jokin keskeinen taho, kunnes syyskuussa 2013 löydettiin konsepti, jonka
toteuttamisesta sovittiin asiakkaiden, rahoittajien ja STX:n kanssa. Ohjelman
toteuttamista varten yhtiöön perustettiin projektinjohto-organisaatio, joka johti ja
valvoi kaikkiaan kolmentoista modulin toteuttamista. Ratian tarkasti valvoma
ohjelma loi vuoden 2014 keväällä edellytykset onnistuneelle omistuksen vaihdolle,
jonka pohjatyön hän oli aloittanut jo aikaisemmin.
Meyer Turku on tänään hyvin menestyvä laivanrakennusyhtiö. Sen tilauskirjat ovat
ennätyskorkealla aina vuoteen 2024. Vuoden 2016 aikana yhtiö sai uusia tilauksia,
jotka vastaavat vuoteen 2022 mennessä 320 000 bruttorekisteritonnin
risteilijävolyymin valmistumista. Vertailun vuoksi vuonna 2010, joka oli edellinen
ennätysvuosi, valmistui 21 000 tonnin risteilijämäärä. Tilausten työllistävä vaikutus
on merkittävä – kun vuonna 2014 yhtiö työllisti alihankintaverkosto mukaan lukien

5000 työtekijää, tulee työntekijöiden määrä kolminkertaistumaan 15 000
työntekijään seuraavan viiden vuoden aikana.
Tällä hetkellä Lauri Ratia toimii Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Tämä
on ollut vähintäinkin yhtä haasteellinen tehtävä kuin Turun telakan pelastaminen.
Ennusmerkit kuitenkin osoittavat, että yhtiön tervehdyttäminen näyttää onnistuvan.
Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä käyttökate oli ensimmäisen kerran
positiivinen.
Vuoden maineteko -tunnustus
Vuoden maineteko -tunnustuksen myöntävät Harvardin, IMD:n, INSEAD:n, London
School of Economicsin sekä London Business Schoolin alumniklubit.
Vuoden mainetekotunnustuksella on jo 14-vuotinen historia. Aikaisemmin
palkinnon ovat saaneet dosentti Eero Hirvensalo, ministeri Max Jakobson, tuottaja
Seppo Vesterinen, hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen, Lordi-yhtye,
yrittäjäneuvos Kirsti Paakkanen, presidentti Martti Ahtisaari, poliisikomentaja Jukka
Riikonen, toimitusjohtaja Mikael Hed ja Angry Birds -tiimi, Eduskunnan
oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, Startup-säätiö sekä Eksoten johtaja Timo
Salmisaari, sairaanhoitaja Piia Laitinen ja toimittaja Arman Alizad.
Lisätietoja ja Vuoden maineteko 2016 valintatoimikunnan puolesta
Mika Malin p. 040 5608785 mmalin@mba2003.hbs.edu

LIITE Kansainvälisten huippuyliopistojen alumniklubit Suomessa
Vuoden maineteon palkitsevat klubit edustavat kansainvälisiä yliopistoja: Harvard,
IMD, INSEAD, London School of Economics ja London Business School. Klubit
järjestävät keskustelutilaisuuksia, edistävät jäsenistönsä verkostoitumista sekä
tukevat koulujensa toimintaa. Alumniklubeihin kuuluu kouluissa
korkeakoulututkinnon tai merkittäviä kursseja suorittaneita entisiä opiskelijoita.
Harvard Club of Finland
Harvard on Yhdysvaltojen vanhin yliopisto, perustettu vuonna 1636. Se sijaitsee
Cambridgessä, Massachusettsin osavaltiossa, Suur-Bostonissa. Harvardista on
valmistunut mm. kahdeksan Yhdysvaltojen presidenttiä sekä suuri määrä eri alojen
nobelisteja.
Suomen Harvard Clubin toiminnan piiriin kuuluu noin 130 Harvardissa tutkinnon
tai lyhyitä kursseja suorittanutta, jotka edustavat kaikkia Harvardin tiedekuntia.
Harvard Club on vuonna 1997 perustanut Harvard Rahaston Suomen
Kulttuurirahaston yhteyteen. Muita toimintamuotoja ovat erilaiset jäsen- ja
keskustelutilaisuudet.
Lisätietoja: www.harvard.fi puheenjohtaja Mika Malin p. 040 560 8785
mmalin@mba2003.hbs.edu
IMD Alumni Club Finland
IMD on yksi maailman johtavista businesskouluista, joka on erikoistunut
johtamiskoulutukseen ylemmän yritysjohdon koulutusohjelmissa. Koulu sijaitsee
Lausannessa, Sveitsissä ja se on tunnettu etenkin reaalimailman ongelmiin
fokusoituneista ohjelmistaan. Tarjoten MBA-, eMBA- ja avoimia johtamisohjelmia
sekä online johtokoulutusta IMD kouluttaa joka vuosi tuhansia johtajia yli sadasta
kansallisuudesta.
Suomessa IMD alumnijärjestöllä on yli 2000 jäsentä.
Lisätietoja: puheenjohtaja Ioana Canescu p. 040 573 5716
helsinki@alumni.imd.ch
INSEAD Alumni Association of Finland
INSEAD tunnetaan kansainvälisesti arvostetuista MBA-, PhD- ja yritysjohdon
koulutusohjelmistaan. Koulu tarjoaa opetusta Fontainebleaussa Ranskassa,
Singaporessa ja Abu Dhabissa, missä on vuonna 2013 aloitettu uusi MBA-ohjelma.
Yhteistyö Whartonin, Kelloggin ja John Hopkins University/SAIS:in kanssa
mahdollistaa opettajien ja opiskelijoiden vaihdon Yhdysvaltoihin. Lisäksi yhteisiä

opetusohjelmia on mm. Kiinassa ja Brasiliassa, Pariisissa Sorbonnen kanssa.
Israelissa on INSEAD:n tutkimuskeskus.
INSEAD:lla on yli 40.000 alumnia, joista puolet MBA:ita. Vuonna 2014 INSEAD:sta
valmistui yli 1000 MBA:ta ja lähes 200 EMBA:ta. Yritysjohdon koulutusohjelmissa
oli yli 9000 osallistujaa. Koulun kansainvälisyyttä kuvaa se, että opettajat edustavat
35 eri kansallisuutta ja alumneja asuu yli 160 eri maassa ympäri maailmaa.
Suomessa on 250 alumnia, joista 50 on MBA:ita. Esimerkiksi Helsingin
kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on yksi heistä.
Aktiivinen kansainvälinen alumniverkosto on yksi INSEAD:n suurimmista
myyntivalteista. Suomen alumniyhdistys järjestää vuosittain 5–10 yritysvierailua,
luentoa tai verkottumistilaisuutta.
Lisätietoja: puheenjohtaja Markku Komsi p. 040 758 6813
markku.komsi@gmail.com
https://iconnect.insead.edu/IAA/FIN
LSE Alumni Finland, Finland
Vuonna 1895 perustettu London School of Economics and Political Science (LSE) on
yksi maailman johtavia talous- ja yhteiskuntatieteisiin keskittyneitä yliopistoja.
LSE on merkittävässä asemassa maailmanlaajuisessa yhteiskunnallisessa
tutkimuksessa, opetuksessa ja keskustelussa. Neljännes Nobelin taloustieteen
palkinnonsaajista on joko opiskellut tai työskennellyt LSE:ssä. LSE:n alumneja on yli
190 maassa. Suomessa LSE:ssä opiskelleita asuu noin 250.
Lisätietoja, LSE Alumni Finland puheenjohtaja Antti Leino p. 040 7058769
A.J.Leino@outlook.com
London Business School Alumni, Finland
London Business School on yksi maailman johtavia businesskouluja. LBS on ainoa
ei-amerikkalainen businesskoulu, jonka MBA-ohjelma on arvioitu maailman
ykköseksi. Koulun viidenkymmenen elinvuoden aikana noin 150 000 opiskelijaa ja
liikkeenjohtajaa on kulkenut LBS:n ovista. Vuosittain LBS:n
johtamiskoulutusohjelmissa opiskelee 2000 kokopäiväopiskelijaa sekä 10 000
yritysjohtajaa. Koulun ainutlaatuinen akateeminen ympäristö sekä kiinteä
vuorovaikutus LBS:n 40 000 alumniin luo koulun käyneille mielenkiintoisia
menestystarinoita uralla ympäri maailman. Suomalaisia on opiskellut London
Business Schoolissa suhteellisen pieni, noin 100 henkilön ryhmä.
Lisätietoja: LBS Alumni Club Finland r.y., puheenjohtaja Ilpo Uotila p. 0400 301327
iuotila.msc13@london.edu

