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Berner Oy on vuonna 1883 perustettu suomalainen perheyhtiö, jonka toiminta on kansainvälistä. Berner on myynnin 
ja markkinoinnin erikoisosaaja, joka toimii usealla eri alalla. Yrityksen pääkonttori, tuotekehitys ja tuotantolaitokset 
sijaitsevat Suomessa. Baltiassa ja Ruotsissa asiakkaita palvelevat tytäryhtiöt. Vuonna 2011 yhtiön liikevaihto oli yli 
294,5 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on 531 työntekijää. Lue lisää www.berner.fi 

 

Antti Korpiniemestä Berner Oy:n uusi toimitusjohtaja – 
George Berner jää eläkkeelle 

 
130-vuotiaan suomalaisen perheyrityksen Berner Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu 1.9.2013. Uu-
deksi toimitusjohtajaksi on nimitetty yrityksen hallituksen jäsen, Kasvinsuojelu ja Puutarhan-
hoito -osaston johtaja, agronomi, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, eMBA Antti Korpi-
niemi (s. 1961).  

25 vuotta toimitusjohtajana toiminut, Berner Oy:n perustajan Sören Bernerin pojanpojanpoi-
ka George Berner (s. 1948) jää eläkkeelle syyskuussa 2013. DI George Bernerin ura per-
heyrityksessä on kestänyt yli 40 vuotta.  Hänen johdollaan Berner Oy on kasvanut tasaisesti 
ja keskittynyt viime vuosina ydinliiketoiminta-alueiden kehittämiseen sekä oman tuotannon 
vahvistamiseen. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli lähes 300 miljoonaa euroa, ja sen palve-
luksessa on 531 työntekijää. 

George Berner jättää toimitusjohtajan tehtävän 1. syyskuuta 2013. Hän kuitenkin jatkaa yri-
tyksessä aktiivisena omistajana ja hallituksen jäsenenä. 

”Jään eläkkeelle luottavaisin mielin. Yritys on vakavarainen ja sen arvot ja toimintatavat ovat 
kestäviä. Suku on aktiivinen omistaja ja Antti Korpiniemellä on minun sekä hallituksen täysi 
tuki”, George Berner toteaa. 

Antti Korpiniemellä on pitkä ja vankka kokemus Berner Oy:stä. Hän on toiminut 23 vuotta 
erilaisissa johto- ja luottamustehtävissä. Viimeiset 18 vuotta hän on toiminut Kasvinsuojelu ja 
Puutarhanhoito -osaston johtajana. Hallituksen jäsen Korpiniemi on ollut vuodesta 1996. 

”Pyrimme jatkossakin yhtiön tasaiseen kasvuun liiketoiminnan kehittämisellä ja yrityskaupoil-
la. Meillä on vahva tase, osaava ja motivoitunut henkilöstö ja yhteistyöni suvun jäsenten 
kanssa toimii erittäin hyvin. Edellytykset menestykselle ovat mitä parhaimmat”, Korpiniemi 
sanoo. 
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