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Leipuripäivät 2013  

Perjantai 9.8.2013

klo 9.00-15.00 raisio Open -golfkilpailu,  
 yhteislähtö klo 9.00. 
 – kilpailupaikka on Katinkulta Golf,  
 joka sijaitsee kävelyetäisyydellä  

klo 19.00-21.30 Valio Oy:n juustobuffet,  
 Holiday Club Katinkulta, areena
 – Huom! Sisäänpääsy vain Valio Oy:n  
 kutsukortilla, joka lähetetään  
 vuosikokouspaketin tilanneille. 
 
klo 21.30- 00.00 Voice of Finland 2012 -voittaja  
 Mikko Sipola esiintyy
  
klo 21.30-04.00 Karaoke,  Holiday Club Katinkulta,  
 Yökerho night Cat

Suomen Leipuriliitto ry:n  
113. vuosikokous ja kesäpäivät  
9.–11.8.2013 Sotkamon vuokatissa 

Lauantai 10.8.2013

klo 9.30 Suomen Leipuriliitto ry:n 113. vuosikokous 
  Holiday Club Katinkulta, areena,  
 Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti
 Kokouksen puhujat:
 Sotkamon kunnan tervehdys,  
 kunnanjohtaja Petri Kauppinen
 Vuosikokouspuhe, jari elonen,  
 Suomen Leipuriliitto ry:n puheenjohtaja

klo 09.30-12.30 Fazer Myllyn lastenretki  
 angry Birds acivity Park, Vuokatti
 
klo 10.00-16.00 tavarantoimittajien näyttely,  
 Holiday Club Katinkulta, areena

klo 11.30-14.00 Liukuva lounas, easy Kitchen -ravintola    

klo 16.00 tavarantoimittajien näyttely päättyy 

klo 16.15-17.00 Kavala Salakka esiintyy,  
 solistina aimo Särki,   
 Holiday Club Katinkulta, areena

klo 20.00 juhlaillallinen ja ohjelmaa,  
 Holiday Club Katinkulta, areena
 – juontajana Taneli Sutinen

klo 22.15-02.00 Humpan Pimputtajat -yhtye tahdittaa  
 illallisvieraiden tanssia  

klo 22.00 - 04.00 Karaoke, Holiday Club Katinkulta,   
 Yökerho night Cat   

Osallistujien majoitus: Holiday Club Katinkullan hotellissa, Villas-huoneistoissa tai  
loma-asunnoissa, Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti
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ESITYSLISTA

Kokouksen kulku:

• Kainuun Leipomoliikkeenharjoittajat ry:n tervehdys

• Sotkamon kunnan tervehdys,
  kunnanjohtaja Petri Kauppinen

• Vuosikokouspuhe ja vuosikokouksen avaus, 
 Suomen Leipuriliiton hallituksen puheenjohtaja 
 Jari Elonen

Suomen Leipuriliitto ry:n 
113. vuosikokous
Suomen Leipuriliitto ry:n varsinainen vuosikokous pidetään lauantaina 10.8.2013 alkaen klo 9.30 Sotkamossa, 
Holiday Club Katinkullan Areenalla, osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.

Viralliset asiat:

• Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

• Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös 
 ääntenlaskijoina

• Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

• Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus ja esitellään tilinpäätös

• Esitellään tilintarkastuskertomus

• Esitellään valtuuskunnan lausunto

• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, tuloksen käytöstä ja 
 vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

• Päätetään hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajien ja 
 jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista

• Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja vv. 2014 – 2016

• Päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä

• Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet

• Valitaan yksi tilintarkastaja. Jos valittu tilintarkastaja ei ole 
 tilintarkastusyhteisö, on valittava yksi varatilintarkastaja

• Päätetään toimintasuunnitelmasta sekä tulo- ja menoarviosta v. 2014

• Päätetään liiton jäsenmaksusta ja liittymismaksusta v. 2014 

• Päätetään seuraavan vuosikokouksen paikasta

• Päätetään kokous

Vuoden 2012 vuosikokous pidettiin Kokkolassa.
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Leipuriliiton visio: Aktiivinen,  
Vahva, Näkyvä, Vaikuttaja 

Missio: Tietoa, Taitoa, Tuloksia,  
Toimintaedellytyksiä jäsenistölle

Arvot: Jatkuvuus, Tasapuolisuus, 
Ammattimaisuus
Liittomme hallituksen ja valtuuskunnan 
päätösten mukaisesti Leipuriliiton tärkeim-
mät painopistealueet ovat: 1) Edunvalvon-
ta, 2) Liiton ja jäsenkunnan välinen yhteis-
työ, 3) Tiedottaminen ja ulkoinen viestintä, 
4) Sijoitustoiminta ja varainhankinta.

Näitä ja muita liiton toimintaan kuulu-
via asioita toteutettiin vuoden 2012 aika-
na liiton toimiston kolmen hengen voimin 
(ajalla 1.4.–12.8.2012 toimistossa oli neljä 
henkilöä). On kuitenkin syytä korostaa, et-
tä liiton toiminnan toteuttamisen kannalta 
liiton toimintaan osallistuvien jäsenyritysten 

KATSAUS LIITON TOIMINTAAN VUODELTA 2012
Suomen Leipuriliitto ry:n 112. toimintavuosi on takana. 

edustajien vapaaehtoinen työ Leipuriliiton 
ja sen jäsenyritysten hyväksi oli erittäin tär-
keää. Esimerkiksi liiton puheenjohtajan va-
paaehtoisesti käyttämä työaika ja työmäärä 
Leipuriliiton asioiden hoitamiseen vuoden 
aikana oli jälleen erittäin merkittävää. Erityi-
sesti, kun vielä huomioidaan, että puheen-
johtaja ei saa palkkaa leipomoalan eteen 
tekemästään yleishyödyllisestä työstä. Sa-
moin myös liiton valtuuskunnan puheen-
johtajan osallistuminen Leipuriliiton edus-
tajana kansainvälisiin kokouksiin oli liiton 
toiminnan toteuttamisen kannalta tärkeää.

Leipuriliiton toiseksi suurimman jäsenlei-
pomon Vaasan Oy:n yllättävä 21.12.2012 
faksin välityksellä toimittama eroilmoitus ja 
sitä seurannut liiton jäsenyydestä eroami-
nen johtivat vuoden lopulla suunnitelmiin 
liiton strategian muuttamisesta enemmän 
perheyrittäjyyttä ja kotimaista yritystoimin-
taa korostavaksi. 

1) EDUNVALVONTA

Edunvalvonta jakaantui lähinnä kolmeen 
alueeseen, joita ovat: A) Työehtosopimus-
toimintaan vaikuttaminen B) Elintarvike-
alan lainsäädäntötyöhön vaikuttaminen 
C) Viranomaissuhteiden ja muiden sidos-
ryhmäsuhteiden hoitaminen.  

A) Työehtosopimustoimintaan  
vaikuttaminen

Tiivistä yhteistyötä Elintarviketeollisuusliitto 
ry:n kanssa jatkettiin. Yhteistyö ETL:n kans-
sa on varsin luontevaa, kun molemmat liitot 
toimivat Helsingin Pasilassa samassa toimi-
talossa ja samassa kerroksessa. Leipurilii-
ton ja ETL:n välillä on jo yli vuosikymmenen 
ajan ollut voimassa yhteistoimintasopimus, 
jonka perusteella Leipuriliiton puheenjoh-
taja osallistuu Elintarviketeollisuusliitto ry:n 

Jari Elonen (oik.) valittiin vuosikokouksessa Suomen Leipuriliiton puheenjohtajaksi toiselle kolmivuotiskaudelle eli vuosiksi 2013–2015.  
Onnittelijoina Mika Väyrynen (keskellä) ja Jarmo Matikainen.
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valtiovallan edustajat ymmärtämään, min-
kälaista haittaa sokerivero toteutuessaan 
aiheuttaisi leipomoille ja konditorioille. Asi-
aan otettiin kantaa vuoden aikana monissa 
eri yhteyksissä ja monella eri tavalla. 

Liiton virallinen kanta tuli esille valtio-
varainministeriöön 23.8.2012 lähetetyssä 
lausunnossa, joka koski sokeriverotusta 
selvittävän työryhmän väliraporttia.  Lau-
sunnossa todettiin mm. seuraavaa:  

”Suomen Leipuriliitto ry vastustaa so-
keriveron käyttöönottoa. Sokerivero ja sen 
käyttöönotto olisi yksi uusi byrokratian li-
säys suomalaisen leipomo- ja/tai kondito-
riayrittäjän arkeen. Sokerivero aiheuttaisi 
yrityksille entisestään lisää työtä ja kustan-
nuksia eli niin sanottua hallinnollista rasi-
tetta.  

Leipuriliitto katsoo, että sokerivero-
työryhmän väliraportti osoittaa hyvin sen, 
kuinka monimutkainen ja työläs uusi soke-
riverojärjestelmä kokonaisuudessaan tulisi 
olemaan.     

Leipuriliitto katsoo, että jos valtiovalta 
tarvitsee lisää rahaa, se tulee toteuttaa 
elintarvikkeiden arvonlisäverotusta korot-
tamalla, ei uusilla työtä ja kustannuksia li-
säävillä säännöksillä. Niin harmilliselta kuin 
elintarvikkeiden arvonlisäveron korottami-
nen leipomo- ja konditoria-alan yrittäjistä 
tuntuukin, on se tässä tapauksessa ainoa 
järkevä vaihtoehto. 

Leipuriliitto toteaa, että sokeriverolla ei 
tosiasiassa pystytä edistämään terveellistä 
ravitsemusta. Sokeriverolla voidaan saa-
vuttaa ainoastaan valtiovallan fiskaaliset 
eli valtion tuloja koskevat tavoitteet. Mut-
ta tämä tavoite voidaan saavuttaa paljon 
yksinkertaisemmalla tavalla, aiheuttamat-
ta yrityksille turhaa työtä ja kustannuksia, 
elintarvikkeiden arvonlisäveroa korotta-
malla. Jotta sokeriverolla pystyttäisiin to-
dellisuudessa vaikuttamaan kulutukseen, 
vero tulisi nostaa todella korkeaksi. Ja 
jos vero nostettaisiin korkeaksi, niin siitä 
aiheutuisi erittäin merkittävää vahinkoa 
monipuoliselle, monimuotoiselle ja työvoi-
mavaltaiselle leipomo- ja konditoria-alalle. 
Ja tällöin valtiovallan fiskaaliset tavoitteet 
eivät enää välttämättä täyttyisi. Toivon mu-
kaan näin ei kuitenkaan tulla tekemään. 

Lisäksi korostettiin sitä, että byrokraatti-
nen sokerivero ja sen käyttöönotto kohdis-
tuisi ennen kaikkea pienempiin leipomoi-
hin, koska nimenomaan ne valmistavat 
kahvileipiä ja konditoriatuotteita. Suuret 
ja keskisuuret leipomot keskittyvät pää-
asiassa ruokaleivän valmistamiseen. Kun 

sokeriv eroa ei pidä periä pienemmiltä lei-
pomoalan yrityksiltä, niin ei sitä tasapuoli-
suuden nimissä pidä periä myöskään suu-
remmilta leipomoalan yrityksiltä.

Sokeriveroasia oli vahvasti esillä myös 
Leipuriliiton Kokkolassa 10.–12.8.2012 
pidetyssä vuosikokouksessa ja erityisesti 
vuosikokouksen edellä 9.8.2012 pidetys-
sä tiedotustilaisuudessa. Tuolloin medialle 
lähetettiin tiedote otsikolla ”Ei sokerive-
rolle – erilaisia byrokraattisia velvoitteita ja 
kustannuksia on jo yrityksissä riittämiin”. 
Sokeriveroon otettiin kantaa myös kahdes-
sa Leipuri-lehden pääkirjoituksessa (Leipuri 
1/2012 ”Sokerivero – ei kiitos!” ja Leipuri 
8/2012 ”Tanska luopui sokeriverosta – mi-
tä Suomi tekee?” 

Muuta

Yhteydenpitoa jatkettiin sekä maa- ja met-
sätalousministeriöön että Elintarviketurval-
lisuusvirasto Eviraan ja näiden henkilökun-
taan. Esimerkiksi Oiva-järjestelmän (valta-
kunnallinen elintarvikevalvonnan tietojen 
julkistamisjärjestelmä) käyttöön ottoon 
liittyvissä asioissa oltiin tiiviissä yhteydes-
sä Eviran henkilökuntaan.  Leipomoiden 
osalta vuonna 2013 voimaan tulevan Oi-
va-järjestelmän ensimmäinen vaihe koskee 
leipomoiden yhteydessä olevia tai toisessa 
toimiosoitteessa sijaitsevia myymälöitä se-
kä tarjoilupaikkoja, kuten kahviloita, lou-
nasravintoloita ja henkilöstöravintoloita. 

C) Viranomaissuhteiden ja muiden 
sidosryhmäsuhteiden hoitaminen  

Yhteistyötä sekä Opetushallituksen että sen 
asettaman leipomoalan tutkintotoimikun-
nan kanssa jatkettiin. Pitkäaikaisena tavoit-
teena on vaikuttaa siihen, että leipomoalal-
le saadaan jatkossakin osaavia työntekijöi-
tä. Leipuriliitto toimi myös yhtenä niistä ta-
hoista, jotka nimesivät jäseniä leipomoalan 
tutkintotoimikuntaan. Vuoden päättyessä 
Leipuriliiton nimeäminä henkilöinä tutkin-
totoimikunnassa toimivat yrityskonsultti 
(entinen leipomoalan yrittäjä) Seppo Ran-
tanen ja Fazer Leipomot Oy:n henkilöstön 
kehittämispäällikkö Soile Grönman. 

Aktiivista yhteistyötä jatkettiin myös 
leipomoalan koulutusta antavien amma-
tillisten oppilaitosten kanssa sekä kilpai-
lutoiminnan yhteydessä että muissa yh-
teyksissä. Esimerkiksi Rinkeli Grand Prix 
-kilpailu järjestettiin helmikuussa Torniossa 
Ammatti opisto Lappiassa. Hyvän Leivän 

työvaliokunnan ja hallituksen kokouksiin. 
Näissä kokouksissa Leipuriliiton puheen-
johtaja pystyy tuomaan esille leipomoalalle 
tärkeitä kysymyksiä. Liiton toimitusjohta-
ja osallistui sekä Elintarviketeollisuusliiton 
työmarkkinatoimikunnan että leipomoyh-
distyksen kokouksiin. Liiton toimitusjohtaja 
oli myös lähes päivittäin yhteydessä ETL:n 
työmarkkinapuolen asiamiehiin. Työehto-
sopimustoimintaan vaikuttaminen oli kui-
tenkin haasteellista, kun Leipuriliitto ei ole 
neuvotteluosapuolena esimerkiksi työeh-
tosopimusneuvotteluissa, jotka käydään 
Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Suomen 
Elintarviketyöläisten liitto SEL ry:n välillä.  

B) Elintarvikealan lainsäädäntö-
työhön vaikuttaminen

Vuoden aikana erityisesti elinkeinopuolen 
asioissa vaikutettiin uusien leipomoalaan 
kohdistuvien säännösten valmisteluun. 

Valtiovallan suunnittelema  
sokerivero

Vuoden aikana sekä liiton toimisto että 
liiton hallinto tekivät paljon työtä, jotta 
suunniteltua sokeriveroa ei toteutettaisi. 
Tiedossa oli, että valtiovarainministeriö oli 
asettanut 21.12.2011 sokeriverotusta sel-
vittävän työryhmän, jonka tavoitteena oli 
selvittää sokeriveron käyttöönoton edelly-
tykset ja korvata siten vuoden 2011 alusta 
voimaan tullut makeis-, jäätelö-, ja virvoi-
tusjuomavero yhtenäisellä sokeriverolla. 
Leipomoalan yhteinen tavoite oli saada 

Kari Meltovaara valittiin vuosikokouksessa 
hallituksen varapuheenjohtajaksi eroa pyy-
täneen Juha Valkamon tilalle.
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Ystävien Salonki järjestettiin joulukuussa 
Helsingin palvelualojen oppilaitoksen Roi-
huvuoren koulutusyksikössä.

Työturvallisuuskeskuksen (TTK), Työter-
veyslaitoksen (TTL) ja Suomen Elintarvike-
työläisten liitto SEL ry:n kanssa jatkettiin 
yhteistyötä vuonna 2010 alkaneen jauho-
pölyhankeen tiimoilta. Jauhopölyhankkeen 
johtoryhmä, jonka jäsenenä oli myös liiton 
toimitusjohtaja, oli mukana kevään aika-
na viimeistelemässä työterveyslaitoksen 
tekemää hankkeen lopputyötä: Jauhopö-
lyopas ”Pölyt pois yhteistyöllä – vähennä 
jauhopölyä leipomossa”. Opas julkaistiin 
huhtikuussa 2012. Leipuriliitto osti ja toi-
mitti yhden Jauhopölyoppaan jäsenetuna 
kaikkiin jäsenyrityksiin ja niiden yksittäisiin 
toimipaikkoihin.  

Liiton toimitusjohtaja osallistui ETL:n 
leipomoyhdistyksen ja ETL:n kaupallisen 
toimikunnan kokouksiin ja toi niissä tar-
vittaessa esille leipomoalan näkemyksiä. 
ETL:n leipomoyhdistyksen kokoukset, 
ETL:n kanssa sovitun mukaisesti, järjestet-
tiin toukokuusta 2012 lähtien Leipuriliiton 
hallituksen kokouksien yhteydessä. Leipu-
ri-lehden toimituspäällikkö osallistui ETL:n 
viestintätoimikunnan kokouksiin. Näihin 
kokouksiin osallistumalla varmistettiin 
myös, että liiton toimistolla on ajankoh-
taista tietoa elintarvikealalla esillä olevista 
asioista. Kokouksista saatua tietoa välitet-
tiin jäsenistölle jäsenkirjeiden ja muiden 
tiedotteiden avulla.  

Liiton toimitusjohtaja osallistui myös 
sekä Ruokatieto ry:n hallituksen kokouk-
siin että Tekesin ”Sapuska – kansainvälistä 
liiketoimintaa elintarvikkeista -hankkeen” 
johtoryhmän kokouksiin.  Kaupan osalta 
tärkeimpänä yhteistyötahona ja vaikutta-

misen kohteena toimi Päivittäistavarakaup-
pa ry PTY.

Liiton toimistosta oltiin vuoden aikana 
erilaisissa asioissa yhteydessä myös sekä 
elintarvikealan terveystarkastajiin että elin-
tarvikealan työsuojelutarkastajiin. Vuoden 
aikana pyrittiin vaikuttamaan siihen, ettei-
vät viranomaisten toimenpiteet ja suunni-
telmat vaikeuta (ainakaan kohtuuttomasti) 
leipomoyritysten toimintaedellytyksiä.

Yhteistoimintaa myös erilaisten ns. kehi-
tysyhtiöiden/konsulttiyhtiöiden (mm. Sata-
food Oy:n, Foodwest Oy:n) kanssa jatket-
tiin. Toimitusjohtaja tutustui myös Food-
west Oy:n toimintaan, kun Sapuska -kan-
sainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista” 
johtoryhmän kokous pidettiin Foodwestin 
tiloissa Seinäjoella. Myös puhelinneuvotte-
luja erilaisista hankemahdollisuuksista kon-
sulttiyhtiöiden edustajien kanssa käytiin. 

Sidosryhmät/yhteistyökumppanit

Yhteistyötä jatkettiin monella tapaa myös 
leipomoalan raaka-ainetoimittajien ja ko-
netoimittajien kanssa. Tämä tuli näkyvästi 
esille mm. vuosikokouksen yhteydessä pi-
detyssä ammatillisessa näyttelyssä, johon 
osallistui 39 näytteilleasettajaa 42 osastolla. 

Valio Oy jatkoi leipurimaajoukkueen 
pääyhteistyökumppanina kaksivuotisen so-
pimuksen nojalla. Valio on ollut maajouk-
kueen pääyhteistyökumppanina vuodesta 
2009 lähtien ja vuoden lopulla tehtiin uusi 
kaksivuotinen sopimus vuosille 2013–2014.  

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR 

Leipuriliitto liittyi vuonna 2010 Vilja-alan 
yhteistyöryhmä VYR:n jäseneksi. VYR tu-

kee kansallisen viljastrategian toteutumista 
parantamalla viljaketjun kannattavuutta ja 
sen toimivuutta. Leipuriliiton tavoitteena 
on varmistaa yhteistyöllä laadukkaan ja 
kilpailukykyisen viljaraaka-aineen saanti 
leipomoteollisuudelle. 

VYR:n hankkeita vuonna 2012 olivat 
mm. markkinaseurannan uudistaminen, 
hometoksiiniseurannan laajentaminen, 
VYR-sivuston uudistaminen sekä viljakaup-
paoppaan ja mallasohraoppaan laatiminen.  

Leipuriliiton edustajana vuonna 2012 
vilja-alan yhteistyöryhmän johtoryhmässä 
toimi Fazer Leipomot Oy:n toimitusjohtaja 
Petri Kujala ja liiton toimitusjohtaja oli joh-
toryhmän varajäsen.  

Osallistumisesta VYR:n toimintaan on 
Fazer Leipomot ry:n ja Vaasan Oy:n kanssa 
sovittu siten, että VYR:n johtoryhmän jä-
senenä toimii joko Fazer Leipomot ry:n tai 
Vaasan Oy:n edustaja ja Leipuriliiton toi-
mitusjohtaja toimii johtoryhmän varajäse-
nenä. Edellä mainitut yritykset osallistuvat 
myös VYR:n jäsenmaksun maksamiseen. 

Pro Ruis-yhdistys

Leipuriliitto liittyi vuoden aikana Pro Ruis 
-yhdistyksen jäseneksi. 

Yhdistys hallinnoi maa- ja metsätalous-
ministeriön rahoittamaa valtakunnallista 
rukiin viljelyn kehitysohjelmaa. 

2) LIITON JA JÄSENKUNNAN  
VÄLINEN YHTEISTYÖ
Tämä painopistealue jakautuu lähinnä 
neljään osaan, joita ovat Leipuriliiton toi-
miston ja kentän tiivis ja läheinen yhteis-
toiminta, sisäinen viestintä, paikallisyhdis-

Vuosikokouksessa vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden 
jäsenten muistoksi.

Kokouksessa puhunut Kokkolan kaupunginjohtaja Antti Isotalus (vas.) 
otti mielihyvin vastaan Kaj Boströmin ojentaman koristeleivän.
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tystoiminnan ohjaus ja kehittäminen ja 
kaikenkokoisten leipomoiden tarpeiden 
huomioiminen.

A) Liiton toimiston ja kentän tiivis 
ja läheinen yhteistoiminta

Puhelinneuvonta ja muu palvelu

Leipuriliiton noin 300 jäsenyritystä saivat 
konkreettista palvelua niin työlainsäädän-
töön (ml. työturvallisuusasiat), työehtoso-
pimuksiin kuin elinkeinolainsäädäntöön 
liittyvissä asioissa. Palvelu jakaantui sekä 
puhelinneuvontaan että työpaikalla annet-
tavaan apuun yrityksen yksittäisissä ongel-
matilanteissa. 
Puhelinneuvonta oli vuonna 2012 edelleen 
yksi liiton tärkeimmistä jäsenmaksuun sisäl-
tyvistä jäsenpalveluista. Puhelinneuvonnan 
määrä osoittaa, että jäsenistö ottaa tarvit-
taessa yhteyttä Leipuriliiton toimistoon se-
kä työsuhdekysymyksiin että elinkeinopuo-
len asioihin liittyvissä kysymyksissä. 

Leipuriliiton ja Elintarviketeollisuusliit-
to ry:n välisen yhteistoimintasopimuksen 
mahdollistamaa suoraa yhteydenottoa työ-
suhdekysymyksissä Elintarviketeollisuusliit-
to ry:n työmarkkina-asiamiehiin, erityisesti 
ETL:n leipomoalan toimialapäällikköön (la-
kimies Jukka Soukkanen), käytettiin vuo-
den aikana myös runsaasti hyväksi. Leipu-
riliiton jäsenyritykset olivat päivittäin yhte-
ydessä Jukka Soukkaseen.  

Edellä mainitun yhteistoimintasopimuk-
sen mahdollistamaa suoraa yhteydenottoa 

Elintarviketeollisuusliitto ry:n elinkeinopuo-
len asiamiehiin käytettiin vuoden aikana 
paljon hyväksi. Liittojen välinen yhteistoi-
mintasopimus mahdollistaa myös moni-
puolisen tes- ja työlainsäädäntömateriaalin 
toimittamisen ETL:stä Leipuriliittoon. Tätä 
materiaalia välitettiin liittomme jäsenistölle 
postin ja sähköpostin välityksellä.

Yrityksille annettavan puhelinneuvon-
nan lisäksi Leipuriliiton edustaja osallistui 
myös erilaisiin neuvotteluihin, jotka koski-
vat työpaikalla ilmenneitä työnantajan ja 
työntekijän välisiä erimielisyystilanteita. Näi-
tä neuvotteluja käytiin useimmiten siten, 
että neuvotteluihin osallistui työntekijän 
apuna myös työntekijäliiton (Suomen Elin-
tarviketyöläisten Liitto SEL ry:n) edustaja. 

Leipuriliitosta annettiin vuoden aikana 
apua ja neuvontaa myös tapauksiin, jotka 
liittyivät työsuojelutarkastuksessa ja/tai ter-
veystarkastuksessa yrityksessä ilmenneisiin 
ongelmiin. Näissä asioissa oltiin yhteydessä 
suoraan myös ETL:n asiamiehiin. Lisäksi Lei-
puriliitosta annettiin vuoden aikana apua ja 
neuvontaa erilaisiin yritystä kohdanneisiin 
vahingonkorvausvaatimuksiin, esimerkiksi 
tapauksissa, joissa kuluttaja oli väittänyt 
hampaan katkenneen syötyään leipomon 
tuotteita (vuoden aikana kolme  tapausta).  

Yritysvierailut 

Liiton ja jäsenkunnan välistä yhteistoi-
mintaa toteutettiin myös siten, että liiton 
toimitusjohtaja Mika Väyrynen ja Leipuri-
lehden/Leipuriliiton toimituspäällikkö Elina 

Matikainen kävivät mahdollisuuksien mu-
kaan tutustumassa eri jäsenyritysten toi-
mintaan. Leipuri-lehden toimituspäällikkö 
teki vierailujen yhteydessä myös yritysesit-
telyjä Leipuri-lehteen.

Vuosikokous- ja kesäpäivät

Liiton 112. vuosikokous ja kesäpäivät pi-
dettiin elokuussa Kokkolassa yli 500 osallis-
tujan voimin. Tapahtumapaikkana oli Kok-
kolan kaupungintalo ja tilaisuutta isännöi 
ja emännöi Keskipohjanmaan Leipomoyh-
distys ry. Osallistujista pääosa oli leipomoi-
den edustajia, mutta mukana oli runsaasti 
myös leipomoteollisuutta palvelevan teol-
lisuuden, kaupan ja palveluiden tuottajien 
edustajia. 

Kesäpäivien ohjelma vietiin läpi perin-
teisellä, hyväksi havaitulla kaavalla. Päivät 
alkoivat perjantaina 10.8.2012 Ravintorai-
sio Oy:n järjestämällä Raisio Open -golf-
kilpailulla Kokkolan Golfin kentällä. Kil-
pailuun osallistui 52 pelaajaa (6 naista ja 
46 miestä). Kenttä tarjosi haasteita kaikille 
pelaajille ja myös sääolosuhteet olivat erin-
omaiset. Perjantai-iltana nautittiin perintei-
seen tapaan Valio Oy:n maittavasta juusto-
buffetista viineineen ja muine juomineen. 
Juustobuffet tarjoiltiin hotelli Kaarlen ra-
vintolassa. Loppuillasta yleisöä viihdytti ra-
vintolan alakerran yökerho Callessa esiin-
tynyt Geir Rönning ja Dennis Rönngårdin 
orkesteri. Yläkerran ravintolassa oli lisäksi 
tarjolla karaokea. 

Lauantai 11.8.2012 käynnistyi Leipuri-

Aktiivisimman paikallisyhdistyksen knallit ja muut asiaan 
kuuluvat varusteet luovutettiin vuosikokoustapahtumas-
sa Keskipohjanmaan Leipomoyhdistys ry:n puheenjohtaja 
Jarmo Matikaiselle (vas.) ja sihteeri Ilmari Kankaalle.

Leipuripäivien vieraita hemmoteltiin jälleen Valion herkullisella juusto-
buffetilla.
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liiton virallisella vuosikokouksella ja tava-
rantoimittajien ammatillisella näyttelyllä, 
johon osallistui 39 näytteilleasettajaa 42 
osastolla, sekä Fazer Myllyn järjestämällä 
lastenretkellä Kokkolassa sijaitsevaan Tou-
hutaloon. Tavarantoimittajien näyttely on 
saanut vakiintuneen ja tärkeän aseman 
Leipuripäivillä järjestettävänä ammatillise-
na leipomoalan messutapahtumana. Lap-
sille ja nuorille oli iltapäivällä tarjolla myös 
Keskipohjanmaan Leipomoyhdistyksen jär-
jestämää poniratsastusta kaupungintalon 
kupeessa. Näyttelyn jälkeen ammatillisen 
päivän päätteeksi vuorossa olivat viihdea-
lan ammattilaiset Jussi Lampi, Kari-Pekka 
Toivonen, Ville Virtanen ja Samuli Laiho, 
joiden improvisaatioesitys kirvoitti yleisös-
tä makeat naurut. Juhlaillallinen nautittiin 
Kokkolan kaupungintalon lämpiössä ja 
Kokkola-salissa. Illallisen juontajina toi-
mivat Anna-Liisa Tilus ja Keijo Särkijärvi. 
Jälkiruokana maisteltiin Keskipohjanmaan 
Leipomoyhdistys ry:n jäsenleipomoiden 
valmistamia kakkuja.

Vuosikymmenten perinne Leipuripäi-
villä on ollut, että tapahtuman järjestävän 
isäntäpaikallisyhdistyksen jäsenleipomot 
tarjoavat viikonlopun aikana eri tilaisuuk-
sissa maisteltavat ruokaleivät sekä illallisella 
tarjottavat jälkiruokakakut. Sama perinne 
jatkui myös Kokkolassa. Jokaisen kakun 
yhteydessä oli merkintä sen valmistanees-
ta leipomosta. Näin tiedettiin minkä leipo-
mon kakkua maisteltiin. Illan aikana näh-
tiin myös Ville Virtasen ja kumppaneiden 
toinen esitys ja yllätysnumerona kesällä 
eläkkeelle jääneen Leipuriliiton talous- ja 
toimistosihteerin Eva Heikkisen muistami-

nen. Keskipohjanmaan Leipomoyhdistys 
palkitsi hänet myös kunniakaulimella. Lo-
puksi tanssittiin Silver Stones -yhtyeen mu-
siikin tahdissa ja lisäksi tarjolla oli karaokea 
hotelli Kaarlen ravintolassa.

Vuosikokouksen kulku

Vuosikokouksen avasi Keskipohjanmaan 
Leipomoyhdistys ry:n puolesta Kaj Bo-
ström, joka toivotti kaikki osallistujat ter-
vetulleiksi järjestävän yhdistyksen puolesta. 
Sen jälkeen puheenvuoro siirtyi Kokkolan 
kaupunginjohtaja Antti Isotalukselle, joka 
esitti kokousväelle Kokkolan kaupungin 
tervehdyksen ja kiitti leipureita siitä, että 
he olivat valinneet Kokkolan kokouspaikak-
seen. Hänen jälkeensä oli vuorossa ETL:n 
puheenjohtaja Karsten Slotte, Oy Karl Fazer 
Ab. Hän käsitteli puheessaan monipuolises-
ti elintarviketeollisuuden haasteita. Seuraa-
vaksi Leipuriliiton hallituksen puheenjohta-
ja Jari Elonen piti vuosikokouspuheen, jon-
ka jälkeen hän avasi vuosikokouksen viral-
lisesti. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Jarmo Matikainen ja sihteeriksi kutsuttiin 
Mika Väyrynen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi valittiin Anette Bergvall-
Fagerström ja Susanne Ahlnäs.

Vuosikokous sujui jouhevasti. Aluksi 
esiteltiin tilinpäätös, tase, tuloslaskelma ja 
tilintarkastuskertomus sekä esitettiin val-
tuuskunnan lausunto. Niiden perusteel-
la tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle 
myönnettiin vastuuvapaus. Palkkioiden 
ja kulukorvausten osalta päätettiin jatkaa 
pitkäaikaista käytäntöä eli hallituksen ja 
valtuuskunnan jäsenille ja puheenjohtajil-

le ei makseta palkkioita. Kulut, matkat ja 
majoitukset korvataan sekä hallituksen pu-
heenjohtajalle maksetaan päivärahat. Tilin-
tarkastajalle maksetaan laskun mukaan. 

Kokouksessa valittiin hallituksen pu-
heenjohtajaksi Jari Elonen toiselle kolmi-
vuotiskaudelle vuosiksi 2013–2015. Halli-
tuksen varapuheenjohtajaksi eroa pyytä-
neen Juha Valkamon tilalle valittiin Kari 
Meltovaara, jonka kausi alkoi vuosikokous-
päivästä 11.8.2012 ja kestää vuoden 2013 
loppuun. Valtuuskunnan puheenjohtajaksi 
valittiin uudelleen Anders Bondén ja val-
tuuskunnan varapuheenjohtajaksi valittiin 
uutena Juha Salonen. 

Valtuuskunnan jäsenten lukumäärässä 
päätettiin jatkaa entistä käytäntöä: puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja ja yksi edustaja 
kustakin paikallisyhdistyksestä (14). Niin 
ikään päätettiin jatkaa siten, että valtuus-
kunnan jäseninä toimivat virassa kulloinkin 
olevat paikallisyhdistysten puheenjohtajat, 
siis 14 henkilöä. Samoin päätettiin jatkaa 
sitä käytäntöä, että mikäli paikallisyhdistyk-
sen puheenjohtaja ei voi osallistua valtuus-
kunnan kokoukseen, hänen äänivaltaisena 
sijaisenaan voi toimia kyseisen paikallisyh-
distyksen varapuheenjohtaja.

Tilintarkastajaksi valittiin Sauli Salmi 
KHT ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy.

Toimintasuunnitelma ja budjetti vuodel-
le 2013 hyväksyttiin hallituksen ja valtuus-
kunnan esittämässä muodossa. 

Liiton jäsenmaksujen osalta päätettiin 
hallituksen esityksen mukaisesti, että jä-
senmaksut ovat vuonna 2013 seuraavat: 
• yrityskohtainen perusmaksu 350 euroa
• työntekijäkohtainen maksu 18 euroa/

työntekijä 
• Leipuriliiton minimimaksu kuitenkin on 

400 euroa
• liittymismaksu yrityksiltä 100 euroa, hen-

kilöjäsenmaksu 70 euroa  
Budjetoidut jäsenmaksutulot ovat näin 
n. 203 000 euroa.

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityk-
sen mukaisesti, että Leipuriliitto maksaa/
tilittää näin kertyvistä jäsenmaksutuloista 
mm. seuraavia jäsen- ja/tai yhteistoiminta-
maksuja: 
• Leipätiedotus ry:lle 75 000 euroa 
• ETL ry:lle Elinkeinopoliittinen jäsenmak-

su 41 200 euroa 
• ETL ry:lle työnantajatyömaksuna 50 eu-

roa/yritys + 6,70 euroa/työntekijä (arvioi-
tuna noin 52 020 euroa) 
Lopuksi päätettiin, että vuoden 2013 

Leipuripäivien tavarantoimittajien näyttelyssä Leipätiedotuksen  Terhi Virtanen (oik.) ja 
Kaisa Mensonen pitivät mm. kuituaiheisen kilpailun, johon tässä osallistuvat Per-Erik ja 
Ulla-Britt Bergvall.
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vuosikokous pidetään elokuussa Vuoka-
tissa Sotkamossa. Kutsun esitti Kainuun 
Leipomoliikkeenharjoittajat ry:n puheen-
johtaja Mikko Heikkinen.
Kokouksen virallisen osuuden jälkeen pal-
kittiin pitkäaikaisen perinteen mukaisesti 
aktiivisin paikallisyhdistys. Tunnustuksen 
sai tällä kerralla Keskipohjanmaan Leipo-
moyhdistys ry, ja sen kunniaksi puheen-
johtaja Jarmo Matikainen ja sihteeri Ilmari 
Kangas puettiin knalleihin, valkoisiin hui-
veihin ja hansikkaisiin.

Taustaa jäsenmaksujen  
korottamiselle

Leipuriliiton jäsenmaksujen perimistapaa 
ja -muotoa oli käsitelty Leipuriliiton halli-
tuksen kokouksissa syksystä 2011 lähtien. 
Tiedossa oli, että leipomoalan nelivuotinen 
sopimus Leipätiedotus ry:n rahoittamises-
ta päättyy, kun sekä Vaasan Oy että Fazer 
Leipomot Oy olivat irtisanoneet ko. sopi-
muksen. Molemmat yritykset katsoivat, et-
tä heidän maksuosuutensa Leipätiedotuk-
seen oli liian suuri. Tämän johdosta oli tar-
ve uudistaa Leipätiedotus ry:n rahoitusta, 
mikä käytännössä tarkoitti Leipuriliiton jä-
senmaksuosuuden nostamista. Lisäksi pai-
neita jäsenmaksujen nostamiselle aiheutti 
se, että Leipuriliiton jäsenyritysten määrä ja 
varsinkin jäsenyritysten työntekijämäärä oli 
vähentynyt, mistä on seurannut jäsenmak-
sutulojen vähentyminen. 

Leipuriliiton jäsenmaksujen perimista-
paan ja muotoon liittyen Leipuriliiton hal-
lituksen kokouksissa käytiin läpi erilaisia 
vaihtoehtoisia jäsenmaksumalleja, mm. 
prosentti- tai porrasmalli. Prosenttimallissa 
olisi ollut perusmaksu ja %-osuus yrityksen 
liikevaihdosta. Portaikkomallissa jäsenet 
olisi jaettu liikevaihdon mukaan ryhmiin ja 
kullekin ryhmälle määritetty kiinteä mak-
su. Maksuihin olisi sisältynyt myös Leipä-
tiedotukselle maksettava osuus. Portaikko-
mallissa pohdittiin ryhmien lukumäärää ja 
isoimman ja pienimmän ryhmän maksua. 
Näitä vaihtoehtoja käsiteltiin kevään aika-
na myös liiton paikallisyhdistysten vuosi-
kokousten yhteydessä. Vaihtoehtojen kä-
sittely herätti niissä vilkkaan keskustelun. 
Yleisesti ottaen, muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta, yhtenäinen näkemys kui-
tenkin oli, että kaikkien jäsenyritysten tulisi 
osallistua jollakin tavoin Leipätiedotus ry:n 
rahoittamiseen.

Koska vaihtoehtoiset mallit eivät saa-
neet taakseen koko kentän tukea, Leipurilii-

ton hallitus päätti kesäkuussa yksimielisesti, 
myös valtuuskunnan yksimielisen suosituk-
sen pohjalta, esittää Kokkolassa elokuussa 
kokoontuvalle vuosikokoukselle edellä mai-
nittuja jäsenmaksuja. Vuosikokous hyväksyi 
yksimielisesti jäsenmaksujen korottamisen.

Jäsenmaksujen korottamisella mahdol-
listettiin, että vuodesta 2013 lähtien Lei-
puriliiton jäsenmaksu Leipätiedotus ry:lle 
nostettiin 45 000 eurosta 75 000 euroon. 
Vastaavasti sekä Vaasan Oy:n että Fazer 
Leipomot Oy:n Leipätiedotuksen jäsen-
maksu sovittiin laskettavaksi 30 000 eu-
rosta 15 000 euroon. Edellä mainittu huo-
mioiden Vaasan Oy:n yllättävä eroaminen 
Leipuriliiton jäsenyydestä herätti jäsenkun-
nan keskuudessa suurta ihmetystä.   

Koulutusta jäsenistölle

Varmista kilpailukykysi  
tulevaisuudessa – Tehot irti 
seuranta raporteista -koulutus  
Leipuriliitto järjesti marraskuussa koulu-
tustilaisuuden, jonka tavoitteena oli lisätä 
jäsenyritysten kilpailukykyä seurantarapor-
teista tehtävien analyysien avulla. Varmista 
kilpailukykysi tulevaisuudessa – Tehot irti 
seurantaraporteista -koulutus järjestettiin 
Leipuriliiton tiloissa Helsingissä marras-
kuun lopussa. Siihen osallistui 21 henkilöä. 
Kouluttajina toimivat Ray Blomqvist SCM 
Best Oy:stä ja Aimo Jussila AmiHelp Oy:stä. 

Seminaari ja leipomokäynnit  
Singaporen messumatkalla (14.4.–
21.4.2012)

Matkan aikana järjestettiin seminaariti-
laisuus (16.4.2012), jossa käytiin läpi lei-

pomoalan ajankohtaisia asioita. Lisäksi 
käsiteltiin Leipuriliiton jäsenmaksuasioita, 
kuten liiton jäsenmaksujen perimistapaa 
tulevaisuudessa. Seminaarin yhteydessä 
kuultiin myös Suomen Singaporen suur-
lähettilään Ari Heikkisen pitämä mielen-
kiintoinen esitelmä Singaporesta ja sen 
taloudesta. Singaporessa käytiin tutustu-
miskäynnillä myös kahdessa paikallisessa 
leipomossa, joista toinen oli teollinen ja 
toinen käsityövaltainen leipomo. Näistä 
erityisesti vierailu teollisessa Gardenia Ba-
kery -nimisessä leipomossa oli monella ta-
paa mielenkiintoinen. Seminaariin ja leipo-
mokäynteihin osallistuivat kaikki matkalla 
mukana olleet 40 henkilöä.

Seminaari IBA-messuilla (16.9.–
19.9.2012)

Münchenissa Saksassa syyskuussa järjes-
tettyjen IBA-messujen yhteydessä järjes-
tettiin Leipuriliiton oma seminaari, jossa 
ETL:n toimialapäällikkö Jukka Soukkanen 
kertoi ajankohtaisista työmarkkina-asiois-
ta ja Amihelp Oy:n Aimo Jussila elintarvi-
kealan trendeistä. Seminaariin kutsuttiin 
kaikki Leipuriliiton IBA-matkan osallistujat 
ja siihen osallistui 15 henkilöä.

ASLAK-kuntoutuskurssi

Kansaneläkelaitoksen myöntämä Leipuri-
liiton Aslak-kuntoutuskurssi jatkui vuoden 
2012 aikana. Kurssi järjestettiin Kunnon-
paikassa Siilinjärvellä Kuopion lähellä. 
Aslak järjestetään vuoden aikana neljässä 
noin viikon kestävässä jaksossa. Leipurilii-
ton Aslak-kurssin kaksi ensimmäistä osiota 
järjestettiin vuonna 2011 (elokuu ja mar-

 Leipuripäivien golfkilpailu käytiin upeassa säässä Kokkolan Golfin vehreällä radalla.
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raskuu) ja kaksi osiota vuoden 2012 puo-
lella (maaliskuu ja elokuu). Kurssille mah-
tui ja myös osallistui 10 henkilöä. Ryhmän 
kokemukset Aslak-kuntoutuksesta olivat 
erinomaiset ja niistä kerrottiin myös Lei-
puri -lehdessä 6/2012 olleessa artikkelissa.

Syksyllä 2012 Kela myönsi Leipuriliitolle 
kaksi vuonna 2013 alkavaa Aslak-kurssia. 
Ensimmäinen kurssi oli ajoitettu alkavaksi 
vuoden 2013 tammikuussa ja toinen vuo-
den 2013 syyskuussa. Molempien kurssien 
paikkana on Härmän kuntokeskus. Leipu-
riliiton Aslak-kuntoutuksen kohderyhmänä 
ovat leipomoyrittäjät sekä muut leipomo-
alan johtotehtävissä toimivat henkilöt.

Aslak-kuntoutuksen päätavoitteena on 
parantaa työikäisten työ- ja toimintakykyä 
sekä tukea työelämässä jaksamista. Kun-

toutus on suunniteltu työntekijäryhmil-
le ja ammattialoille, joissa esiintyy työstä 
johtuvaa fyysistä, henkistä ja sosiaalista 
kuormittumista, joka johtaa helposti ter-
veysongelmien kasautumiseen ja työkyvyn 
heikkenemiseen. Aslakissa etsitään eväitä 
siihen, miten työelämän kuormittamat jak-
savat työelämässä eläkeikään asti.

Messut

Bakery and Pastry -messut  
Singaporessa (14.4.–21.4.2012)
Leipuriliitto järjesti messumatkan 14.4.–
21.4.2012 leipomoalan ammattimessuille 
Singaporeen. Pääkohteena olivat Singapo-
ressa 17.– 20.4. pidetyt Food and Hotel 
Asia Convention and Exhibition -messut 

ja siellä erityisesti Bakery and pastry -osio. 
Messut järjestettiin yhdeksässä eri hallissa, 
joten nähtävää riitti niin teollisille kuin kä-
sityövaltaisille leipomoille. Tarjolla oli mo-
nipuolisesti leipomoalan koneita, laitteita, 
raaka-aineita ja pakkaustarvikkeita jne., 
niin konditorioille kuin kaikenkokoisille 
leipomoille. Messuilla käytiin kolmena päi-
vänä. Messuilla seurattiin myös tiiviisti pai-
kallista leipomoalan ammatillista kilpailua, 
Asian Pastry Cup 2012. Matkalle osallistui 
40 henkilöä (ks. myös seminaari ja leipo-
mokäynnit Singaporen matkalla). 

IBA-messut Münchenissä (16.9.–
19.9.2012)

Leipuriliitto järjesti perinteiseen tapaan 
messumatkan 16.9.–19.9.2012 IBA-mes-
suille Müncheniin. Matkalle osallistui 115 
henkilöä, joten voi hyvin todeta, että mes-
sut ovat säilyttäneet arvonsa myös suo-
malaisten leipomoyrittäjien silmissä yhte-
nä parhaista ammatillisista tapahtumista. 
Messuilla oli 1 255 näytteilleasettajaa 58 
maasta. Näyttelyosastoja oli yhteensä kah-
dessatoista hallissa, joten nähtävää ja os-
tettavaa oli paljon.  

B) Sisäinen viestintä 

Julkaisu- ja tiedotustoiminta  

Leipuri-lehti

Vuonna 1903 perustettua Leipuri-lehteä 
toimitettiin vakiintuneeksi tulleet kahdek-
san numeroa. Leipuri-lehti on alan johtava 
ammattijulkaisu Suomessa. Lehden nume-
rot 2/2012 ja 7/2012 postitettiin mahdol-
lisimman kattavasti suomalaisiin päivittäis-
tavarakauppoihin. Leipuri 4/2012 lähe-
tettiin jäsenhankintamielessä myös niihin 
suomalaisiin leipomoihin, jotka eivät ole 
Leipuriliiton jäseniä. Heinäkuun lopussa 
ilmestyneen lehden 5/2012 yhteydessä lä-
hetettiin lukijoille myös vuosikokousliite ja 
-ohjelma. Lisäksi vuosikokousliite lähetet-
tiin erikseen kaikille vuosikokoukseen osal-
listuneille. Leipurin kahdeksaan numeroon 
kertyi yhteensä 376 sivua. Lehden artikkelit 
käsittelivät laajasti leipomo- ja vilja-alaa se-
kä elintarvikealaa yleensä. Pääkirjoituksissa 
otettiin kantaa erilaisiin ajankohtaisiin asi-
oihin, kuten suunnitteilla olleeseen sokeri-
veroon sekä kilpailulainsäädäntöön ja sen 
uudistamiseen. Lisäksi niissä käsiteltiin eri-
laisia johtamistyylejä, Työterveyslaitoksen 
jauhopölyhanketta, Tampereen kaupun-

Leipuripäivävieraille esiintyi nelikko Kari-Pekka Toivonen (vas.), Samuli Laiho, Jussi Lampi ja 
Ville Virtanen.

 Lastenretken riemuja Kokkolan Touhutalossa.
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gin julkisia hankintoja sekä sitä, kuinka ns. 
onnenkauppaa tuomioistuinten ratkaisut 
voivat toisinaan olla. 

Leipuri-lehdessä julkaistiin runsaasti yri-
tysesittelyjä ja haastatteluja sekä raportoi-
tiin jäsenleipomoiden ja paikallisyhdistysten 
ajankohtaisista tapahtumista, kuten merk-
kipäivistä, yrittäjäpalkinnoista ja yrityskau-
poista. Artikkeleissa tuotiin esille myös alan 
ajankohtaisia asioita mm. lainsäädännöstä, 
raaka-aineista, leipomotekniikasta sekä lei-
pomo- ja elintarvikealan messutapahtumis-
ta. Lehdessä olivat esillä myös alan uutiset, 
kilpailut, ravitsemus, terveys ja hyvinvointi, 
pakkaukset, vilja-alan tutkimus sekä erilai-
set elintarvikealan uutuudet.

Niin ikään alan kotimaisesta ja ulko-
maisesta kilpailutoiminnasta kerrottiin Lei-
purissa. Kotimaisista kilpailuista lehdessä 
oli raportti Rinkeli Grand Prix -kilpailuista, 
jotka pidettiin helmikuun alussa Torniossa. 
Ulkomaisista kilpailuista kirjoitettiin loka-
kuussa Norjassa pidetyistä leipureiden PM-
kilpailuista, joissa oli mukana myös Suo-
men joukkue. Niin ikään lehdessä oli ar-
tikkeli marraskuussa Ranskassa pidetyistä 
nuorten leipureiden EM-kilpailuista, joissa 
myös Suomi oli edustettuna.

Leipurissa kerrottiin perinteiseen tapaan 
myös Vuoden Leipäkauppa -voittajan pal-
kitsemisesta. Samoin laaja raportti julkais-
tiin elokuun alussa Kokkolassa pidetyiltä 
Leipuripäiviltä.

Leipurin työmarkkinapalstan kirjoitta-
jana jatkoi Elintarviketeollisuusliitto ry:n 
toimialapäällikkö Jukka Soukkanen, jonka 

aiheina tällä palstalla olivat mm. kokonais-
palkka leipomoalalla, koeaika ja vuokra-
työntekijä sekä varoituksen antaminen. 

Leipuri-lehden ja kesäpäiväliitteen lisäk-
si liiton julkaisutoimintaan kuului vuoden 
2011 vuosikertomuksen julkaiseminen. 
Vuosikertomus koostui kahdesta osiosta: 
katsauksesta liiton toimintaan vuodelta 
2011 ja leipomoalan toimintaympäristöä 
laajemmin käsittelevästä vuosikatsaukses-
ta. Vuosikertomus sisälsi myös tuloslas-
kelman ja taseen. Vuosikertomus ilmestyi 
kesäkuussa 28-sivuisena. Se lähetettiin jä-
senleipomoille sähköisenä versiona, mutta 
se oli haluttaessa mahdollista saada Leipu-
riliitosta myös painettuna. 

Oppikirjojen myynti ja valmistelu

Leipomoalan opiskelijoille ja jäsenistöl-
le myytiin Leipomoalan Edistämissäätiön 
tuottamia ja uusintapainosten osalta Lei-

puriliiton kustantamia oppikirjoja kahvi-
leivän ja konditoriatuotteiden valmistuk-
sesta. Myös Leipuriliiton historiikkikirjaa 
”Suomen Leipuriliitto 1900–2011 Katsaus 
leipomoalan historiaan” oli edelleen myy-
tävänä liiton toimistossa. 

Ruokaleivän valmistusta käsittelevän 
kirjan uudistamistyö jatkui vuonna 2012 
siten, että kirjan rungon muodostavia ar-
tikkeleita päätettiin julkaista Leipuri-lehdis-
sä. Ko. artikkeleita ilmestyi vuonna 2012 
Leipurin numeroissa 4, 5, 6 ja 8.  Niiden 
kaikkien kirjoittajana toimi pääasiassa pro-
fessori Hannu Salovaara, ja häntä avustivat 
Kristiina Tuukkanen, Aimo Jussila ja Heikki 
Kerojoki. 

Ruokaleipäkirjan ohjausryhmä kokoon-
tui vuoden aikana neljä kertaa. Ryhmään 
kuuluivat Hannu Salovaara, Aimo Jussila, 
Elina Ulkuniemi, Elina Matikainen ja Mika 
Väyrynen. Syksyllä ohjausryhmän kokoon-
panoa laajennettiin ja mukaan tulivat lei-

Conditen osastolla Bertil Borg (oik. ) esitteli uutuustuotteita Raimo Liedekselle (vas.) sekä Ulla ja Pekka Eskeliselle Leipuripäivien tavaran-
toimittajien näyttelyssä.

Leipurin kansikuvia vuodelta 2012, 
numerot 2, 4 ja 7.
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pomoalan ammattioppilaitosten opettajat 
Satu Nygård Helpasta ja Pia Laine Omni-
asta, myllyalan tuntija Risto Viskari (Fazer 
Myllystä vastikään eläkkeelle jääneenä) 
sekä kone- ja laitepuolen tuntija Kalevi 
Saikkonen Vaasan Oy:stä (osallistui yhteen 
kokoukseen). 

Jäsentiedotteet

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin jäsenis-
tölle Leipuri-lehden lisäksi myös jäsenkirjei-
den, sähköpostin ja kotisivujen välityksellä. 
Jäsenkirjeitä ja muita tiedotteita lähetettiin 
jäsenistölle 32 kappaletta, joista yhdek-
sän lähetettiin jäsenkirjeenä ja 23 muina 
tiedotteina. Jäsenkirjeiden yhteydessä lä-
hetettyjen liitteiden joukossa olivat mm. 
vuosikertomus sekä ehdotukset tulevan 
vuoden toimintasuunnitelmaksi ja budje-
tiksi. Myös työehtosopimuksiin ja elintarvi-
kelainsäädäntöön liittyvää materiaalia py-
rittiin lähettämään mahdollisimman tuo-
reena jäsenleipomoihin. Liiton hallituksen 
tekemän päätöksen mukaisesti jäsenkirjeet 
ja muut tiedotteet lähetettiin ainoastaan 
sähköpostin välityksellä. Tämä mahdollisti 
nopeamman, laajemman ja myös tasapuo-
lisemman tiedottamisen jäsenkunnalle. 

Kotisivut

Liiton kotisivut uudistettiin syksyllä 2012. 
Syynä siihen oli, että sivujen päivitysjär-
jestelmä ei enää toiminut tietokoneiden 
käyttöjärjestelmän muuttumisen vuoksi. 
Tavoitteena oli myös saada helposti itse 

päivitettävät kotisivut. Uudistus tehtiin Op-
tinet Oy:n Yhdistysavain -julkaisupohjalle ja 
yhteistyökumppanina uudistuksessa toimi 
tamperelainen Moniverso Nettitiimi. Uudet 
sivut julkaistiin marraskuussa 2012. 

Ulkoisesta viestinnästä ja yhteistyöstä 
Leipätiedotus ry:n kanssa kerrotaan jäljem-
pänä kohdassa 3. Tiedottaminen ja Ulkoi-
nen viestintä.

C) Paikallisyhdistysten toiminnan 
ohjaus ja kehittäminen

Paikallisyhdistystoiminnan aktiivisuus vaih-
teli vuoden aikana alueittain.  Toiminnan 
kehittäminen jäi paikallisyhdistysten oman 
aktiivisuuden varaan. Toimitusjohtaja Mi-
ka Väyrynen osallistui seitsemän paikallis-
yhdistyksen vuosikokoukseen ja piti niissä 
ajankohtaiskatsauksen. Liiton puheenjoh-
taja, valtuuskunnan puheenjohtaja ja toi-
mitusjohtaja osallistuivat myös Pirkanmaan 
Leipomot ry:n 70-vuotisjuhlaan, jossa toi-
mitusjohtaja piti juhlapuheen.

Paikallisyhdistysten kokouksiin osallis-
tuminen on yksi keino hoitaa Leipuriliiton 
toimiston ja jäsenkunnan välistä sisäistä 
viestintää.

D) Kaikenkokoisten leipomoiden 
tarpeiden huomioiminen

Liiton valtuuskunta, hallitus ja liiton toi-
mihenkilöt pyrkivät hoitamaan tehtäviään 
myös vuoden 2012 aikana siten, että kai-
kenkokoiset leipomot kokisivat liiton jäse-
nyyden hyödylliseksi.  

3) TIEDOTTAMINEN JA ULKOINEN 
VIESTINTÄ
A) Leipomoalan arvostuksen nos-
taminen ja menekin edistäminen   

Tiedotustilaisuudet ja tiedotteet

Leipuriliitto järjesti vuonna 2012 kaksi tie-
dotustilaisuutta, joista toinen oli Leipurilii-
ton vuosikokouksen ja toinen Vuoden Lei-
päkaupan valinnan yhteydessä. Lehdistö-
tiedotteita lähetettiin yhteensä seitsemän. 
Niistä neljä koski Vuoden Leipäkauppa 
-kilpailua (vuoden 2012 voittaja, vuoden 
2013 kilpailun käynnistäminen, alueelliset 
ehdokkaat ja finalistit). Lisäksi lähetettiin 
Leipuriliiton vuosikokoustiedote. Myös Os-
lossa pidetyistä leipureiden PM-kilpailuista 
tiedotettiin ja yksi tiedote lähetettiin am-
mattioppilaitosten välisen Rinkeli Grand 
Prix 2012 -kilpailun tuloksista. Tiedottei-
den kattavasta jakelusta tiedotusvälineille 
huolehti STT:n Tiedotepalvelu. 

Vuoden Leipäkauppa

Helmikuussa valittiin Vuoden 2012 Leipä-
kaupaksi K-citymarket Joensuu, Pilkko, Ju-
ha ja Mari Kupiainen Oy. Valinta tehtiin jo 
16:nnen kerran. Kilpailu eteni siten, että 
Leipuriliiton paikallisyhdistykset valitsivat 
ensin omalta alueeltaan parhaaksi katso-
mansa päivittäistavarakaupan ja nimesivät 
sen ehdokkaakseen Vuoden Leipäkaupak-
si. Loppukilpailuun valittiin näiden joukos-
ta kolme kauppaa. Ehdolla Vuoden 2012 
Leipäkaupaksi olivat K-citymarket Joensuu 
Pilkon lisäksi K-citymarket Seppälä, Jyväs-

Leipuripäivät huipentuivat juhlaillalliseen kaupungintalossa. Maljoja nostavat 
tässä Karsten Slotte (oik.), Tuire Elonen, Jari Leppänen, Sanni Laine, Kai Renlund 
ja Satu Nygård.

Juhlaillallisen Leipuripäivillä juonsivat Anna-Liisa 
Tilus ja Keijo Särkijärvi.
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kylä ja Stockmann Herkku, Helsinki. Nämä 
kaupat asiantuntijaraati kiersi tammikuus-
sa ennalta ilmoittamattomana aikana. 
Raatiin kuuluivat kehityspäällikkö Katja 
Pethman Maa- ja kotitalousnaisten Keskus 
ry:stä, tuotekehittäjä Pasi Koskinen Fazer 
Leipomot Oy:stä, toiminnanjohtaja Kaisa 
Mensonen Leipätiedotus ry:stä, tuoteryh-
mähallintapäällikkö Saija Miettinen Vaasan 
Oy:stä ja Leipuriliiton toimitusjohtaja Mika 
Väyrynen.

On ilahduttavaa, että päivittäistavara-
kaupan kiinnostus ja arvostus Vuoden Lei-
päkaupan valintaa kohtaan on kasvanut 
vuosi vuodelta. Vuoden Leipäkauppa on 
Suomen Leipuriliiton myöntämä tunnus-
tus työstä suomalaisen leipäkaupan kehit-
tämisessä.

Hyvän Leivän Ystävien Salonki

Hyvän Leivän Ystävien Salonki järjestettiin 
joulukuussa Helsingin palvelualojen oppi-
laitoksen Roihuvuoren koulutusyksikössä. 
Siellä valmistettiin perinteiseen tapaan pi-
pareita yhteistyökumppaneiden kanssa. Ti-
laisuuteen osallistui noin 25 henkilöä. Pai-
kalla oli toimittajia, tutkijoita, viranomaisia, 
opettajia sekä leipomoalan laite- ja tava-
rantoimittajia.  

Ammatilliset kilpailut 

Ammatillisista kilpailuista järjestettiin koti-
maassa ammattioppilaitosten välinen Rin-
keli Grand Prix -kilpailu helmikuun alussa. 
Ulkomaisista kilpailuista osallistuttiin loka-
kuun lopussa Oslossa pidettyyn Pohjois-
maiden väliseen leipureiden mestaruuskil-

pailuun sekä marraskuun alussa Ranskan 
Rouenissa pidettyyn EM Nuori Leipuri 2012 
-kilpailuun.

Rinkeli Grand Prix -kilpailu

Vuoden 2012 Rinkeli Grand Prix oli järjes-
tyksessä jo kahdeskymmeneskolmas. Kil-
pailun järjesti Ammattiopisto Lappia Torni-
ossa ja siihen osallistui kuusitoista joukku-
etta eri puolilta maata. Voittajaksi selviytyi 
Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä 
KEUDA, toiseksi tuli Helsingin palvelualo-
jen oppilaitoksen Roihuvuoren koulutusyk-
sikkö ja kolmanneksi Pirkanmaan koulutus-
konserni-kuntayhtymä PIRKOn Kangasalan 
yksikkö. Rinkeli Grand Prix on ammattiop-
pilaitosten nuorisoasteen leipuri-kondiitto-
riluokkien SM-kilpailu, johon voivat osallis-
tua alle 23-vuotiaat opiskelijat. Ammatti-
oppilaitosten opettajilta saadun palautteen 
mukaan ja myös innokkaan osallistumisen 
perusteella kilpailu on leipuri-kondiittori-
opiskelijoille yksi parhaista työelämän tar-
peita palvelevista tapahtumista.

Leipureiden PM-kilpailu

Pohjoismaiden välinen leipureiden mesta-
ruuskilpailu pidettiin Oslossa järjestettyjen 
leipomoalan ammattimessujen, BAKOn 
yhteydessä 26.–27.10.2012.  PM-kilpai-
luun osallistuivat Suomi, Ruotsi, Norja ja 
Tanska, kukin kolmihenkisin joukkuein. 
Kilpailutuotteina olivat ruokaleivät, kahvi-
leivät ja leipätaitotyö. Suomen joukkueessa 
ruokaleivät leipoi Joachim Wunsch, Fazer 
Leipomot Oy, kahvileivät teki Jari Viljamaa, 
Harjun Leipomo Oy, ja taitotyöstä vastasi 

Katri Mäkinen, Elonen Oy Leipomo. Tuo-
marina toimi Kai Renlund, Vaasan Oy. Kil-
pailun voitti Tanska, toiseksi tuli Ruotsi ja 
Suomi saavutti pronssitilan.  

Nuorten Leipureiden EM-kilpailu

Marraskuun alussa, 5.–7.11.2012, järjes-
tettiin Ranskan Rouenissa nuorten leipu-
reiden EM-kilpailu. Kilpailuun osallistui 
kaikkiaan kymmenen maata, jotka olivat 
Ranska, Hollanti, Tanska, Luxemburg, Bel-
gia, Ruotsi, Itävalta, Saksa, Suomi ja Sveit-
si. Suomen joukkueen muodostivat Emma 
Mahlamäki ja Emilia Raikamo. Heidän val-

Vuoden 2012 Leipäkaupaksi valittiin K-citymarket Pilkko, Joensuu, Juha ja Mari Kupiainen Oy. Banderollia nostavat kauppiaspariskunnan 
(oikealla) lisäksi leipäosaston hoitajat Eija Hietala, Ulla Hyypiä, Minna Mustonen ja Taina Räty sekä Pohjois-Karjalan Leipomoyrittäjät ry:n 
puheenjohtaja Pekka Eskelinen.

Pohjoismaiden välisessä leipomoalan mes-
taruuskilpailussa Suomen joukkueeseen 
kuuluivat vasemmalta lukien Jari Viljamaa 
(kahvi leivät), Katri Mäkinen (taitotyö) ja  
Joachim Wunsch (ruoka leivät).
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mentajanaan ja samalla kilpailun tuomari-
na toimi Helpan lehtori Jarmo Nygård. Kil-
pailun voitti Ruotsin kilpailija, toiseksi tuli 
Tanskan kilpailija ja kolmanneksi Ruotsin 
toinen kilpailija. Joukkuekilpailun voitto 
meni näin Ruotsiin. Myös luovuuspalkin-
non vei Ruotsi. Kilpailussa palkittiin myös 
jokaisen tuoteryhmän paras tekijä. Ruoka-
leivissä paras oli Ranska, sämpylöissä Sak-
sa, pullissa Ruotsi, viinereissä Hollanti ja 
taitotyössä Tanska.

B) Leipätiedotus – Leipätietouden 
edistäminen

Leipuriliitto jatkoi vuonna 2012 läheistä 
yhteistoimintaa Leipätiedotus ry:n kans-
sa. Yhteistyö on luontevaa, koska molem-
mat järjestöt toimivat Helsingin Pasilassa 
samassa toimitalossa ja samassa kerrok-
sessa. Sekä liiton toimitusjohtaja että lii-
ton puheenjohtaja (Elonen Oy Leipomon 
edustajana) osallistuivat Leipätiedotuksen 
hallituksen toimintaan.  

Leipuriliiton, Leipätiedotuksen ja jäsen-
yritysten välisestä työnjaosta on sovittu 
seuraavaa: 
• Suomen Leipuriliitto: Hoitaa leipomo-

alan edunvalvonnan sekä edustaa alaa 
yhteisissä toimialan liiketoimintaan liit-
tyvissä kysymyksissä.

• Leipätiedotus: Vahvistaa viestinnällisin 
keinoin leipomotuotteiden myönteistä 
mielikuvaa.

• Jäsenyritykset: Hoitavat oman brändi- ja 
tuoteviestinnän sekä mainonnan.

Leipätiedotuksen toiminnan  
rahoittaminen

Leipätiedotuksen toimintaa on vuodesta 
2009 lähtien rahoitettu leipomoalan yhtei-
sen nelivuotisen 2009–2012 sopimuksen 
perusteella. Joulukuussa allekirjoitettiin 
uusi sopimus, jonka tarkoituksena on tur-
vata Leipätiedotus ry:n toiminnan perusra-
hoitus vuosina  2013–2014.

Sopimuksen mukaan Leipätiedotus ry:n 
jäseniä leipomokentästä ovat seuraavat yri-
tykset: Suomen Leipuriliitto ry, Fazer Leipo-
mot Oy, Vaasan Oy, Perheleipurit Oy, Alu-
eelliset Ykkösleipurit (Antell Leipomot Oy, 
Linkosuon Leipomo Oy, Leipomo Rosten 
Oy, Porin Leipä Oy), Elonen Oy Leipomo, 
Sinuhe Ky. 

Leipätiedotuksen jäsenyritysten jäsen-
maksut jakaantuivat vuosina 2009–2012 
seuraavasti: 
• Suomen Leipuriliitto ry: 45 000 euroa
• Fazer Leipomot Oy: 30 000 euroa
• Vaasan Oy: 30 000 euroa
• Perheleipurit Oy: 5 000 euroa
• Antell Leipomot Oy: 1 000 euroa
• Linkosuon Leipomo Oy: 1 000 euroa
• Leipomo Rosten Oy: 1 000 euroa
• Porin Leipä Oy: 1 000 euroa
• Elonen Oy Leipomo: 1 000 euroa
• Sinuhe Ky: 1 000 euroa
• MTK: 5 000 euroa 
Uudessa kaksivuotisessa sopimuksessa so-
vittiin, että maksut jakaantuvat vuosina 
2013–2014 seuraavasti:
• Suomen Leipuriliitto ry: 75 000 euroa

• Fazer Leipomot Oy: 15 000 euroa
• Vaasan Oy: 15 000 euroa

Muiden yritysten osalta jäsenmaksut py-
syivät ennallaan. 

Leipuriliiton maksuosuuden kasvattami-
nen päätettiin rahoittaa Leipuriliiton jäsen-
yritysten jäsenmaksun korottamisella, ks. 
edellä kohta Taustaa jäsenmaksujen korot-
tamiselle.

Leipätiedotuksen toimintaa

Vuonna 2012 Leipätiedotus jatkoi työtään 
suomalaisen leivän ja leipomotuotteiden 
myönteisen mielikuvan vahvistamiseksi. 
Tietoa jaettiin ja näkyvyyttä saatiin niin 
painetussa kuin sähköisessä mediassa, eri-
laisissa tapahtumissa ja koulutuksissa sekä 
omilla nettisivuilla. 

Viljasta virtaa – kampanja ”Veikeä 
vilja, kiva kuitu”

Merkittävä osa Leipätiedotuksen toimin-
nasta vuonna 2012 koostui Maa- ja ko-
titalousnaisten kanssa yhteistyössä toteu-
tettavasta ja Maa- ja metsätalousministe-
riön osittain rahoittamasta Viljasta virtaa 
-kampanjasta, jonka tiimoilta järjestelyissä 
Veikeä vilja, kiva kuitu -tapahtumissa tee-
moina olivat terveellinen syöminen, kuidun 
tärkeys ja lähteet, täysjyväviljan terveelli-
syys sekä terveelliset välipalat. Tapahtumat 
suunnattiin alle kouluikäisille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen. Täysjyväviljatuot-
teiden kulutuksen lisäämiseen tähtäävä 
hanke jatkuu vuonna 2013. 

Leipuriliiton toimitusjohtaja Mika Väyrynen luovutti Rinkeli Grand Prix –kilpailun voit-
topokaalin Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä KEUDAn opiskelijoille Niko Etulalle 
ja Susanna Laitalalle. Opettaja Sigrid Müller oikealla.

Ranskan Rouenissa pidettyyn EM Nuori 
Leipuri -kilpailuun osallistuivat Emma Mahla-
mäki (vas.) ja Emilia Raikamo.
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Leipäviikko viikolla 37
Leipäviikkoa vietettiin viikolla 37 teemalla 
”Nauti hyvällä mielellä”. Teemalla halut-
tiin muistuttaa, että elämään kuuluu myös 
herkutteluhetkiä, joista saa nauttia hyvillä 
mielin. Terveellisessä ruokavaliossa koko-
naisuus ratkaisee. Kun arkisyöminen on 
tasapainossa, mahtuu mukaan herkkuhet-
kiä. Leipuriliiton paikallisyhdistykset järjes-
tivät omilla paikkakunnillaan tapahtumia 
Leipäviikon teemalla Kouvolassa, Haukipu-
taalla ja Helsingissä.

Leipäviikon kunniaksi Leipätiedotus he-
rätti henkiin vanhan tavan viemällä näyt-
tävän leipätervehdyksen tasavallan presi-
dentille Sauli Niinistölle. Koriin kerättiin 
kattava valikoima leipomotuotteita ympäri 
Suomen.

Rukiista voimaa -symposiumia

Keväällä Leipätiedotus oli mukana järjestä-
mässä Rukiista voimaa -symposiumia suo-
malaisen ruistutkimuksen edelläkävijän, 
professori Herman Adlercreutzin 80-vuotis-
syntymäpäivän kunniaksi. Symposium ko-
kosi yhteen Helsinkiin pohjoismaiset tutkijat 
kertomaan ja keskustelemaan uusimmista 
rukiiseen liittyvistä tutkimustuloksista. 

Menekinedistämiskampanja

Edellisenä vuonna käynnistetty menekin-
edistämiskampanja, Leivänheittäjät, toteu-
tettiin vuoden 2012 aikana. Kampanjan 
tavoitteena oli vaikuttaa mm. siihen, että 
leivän suosio kuluttajien keskuudessa nou-
sisi jälleen tasolle, jolla sen kuuluisi olla. 
Kampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta 
vastasi mainostoimisto Skandaali. Kampan-
jalle perustettiin ohjausryhmä jäsenyritys-
ten viestintä- ja markkinointi-ihmisistä. Oh-
jausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: 
Satu Ikäheimo ja Hannu Korpivaara (Fazer 
Leipomot Oy), Mira Perander ja Miika He-
lenius (Vaasan Oy), Pasi Kuosmanen (Perhe-
leipurit Oy), Anni-Mari Syväniemi (MTK ry), 
Kaisa Mensonen (Leipätiedotus ry), Riitta 
Salenius-Mela (Helsingin Mylly Oy). Kam-
panjaan sisältyvät videot kuvasi Pablo Films 
ja kampanja toteutettiin Facebookissa. 

Leivänheittäjät-kampanjalla leipä nos-
tettiin uudella tavalla nuorison tietoisuu-
teen. Kohderyhmänä ovat noin 15-vuoti-
aat nuoret. Konseptin puhetapa tuli olla 
haastavasta kohderyhmästään johtuen 
uskottava. Tämä mahdollistettiin toteutta-
malla kampanja yhdessä nuorisokulttuurin 

tavoitelluimpien edustajien (skeittaaja, ka-
tutanssija, amerikkalaisen jalkapallon pe-
laaja ja cheerleader) kanssa. He tekivät vi-
deoissa temppuja ensin omassa lajissaan ja 
sen jälkeen saman tempun leivällä. Lopuksi 
leipä syödään. Tausta-ajatuksena oli, että 
leipä mahdollistaa erinomaisena nuoren 
ravintona kaikenlaiset temput ja akrobaat-
tiset suoritukset.

Kampanjassa nuoria houkuteltiin liitty-
mään Leivänheittäjiin tykkäämällä Face-
book-sivusta ja haastettiin tekemään omia 
temppuvideoita leivällä. Kampanja kesti 
kolme kuukautta ja kampanjan lopussa 
eniten ääniä saanut tempuntekijä palkit-
tiin GoPro-videokameralla.

Kampanjaa varten kerättiin erillinen 
kampanjamaksurahoitus. Tarkoitus oli saa-
da mukaan koko ketju pellolta pöytään. 
Rahoituksen saaminen onnistui lähes ko-
konaisuudessaan. Vain ketjun loppupää, 
eli kaupan toimijat eivät lähteneet monis-
ta yrityksistä huolimatta mukaan rahoitta-
maan kampanjaa. Kampanjan rahoitus oli 
yhteensä noin 130 000 �. Mukana olivat 
myös MTK ja Kauppamyllyjen yhdistys.

Tavoitteena oli, että kaikki leipomoalan 
yritykset ovat mukana vapaaehtoisesti ra-
hoittamassa kampanjaa. Leipomoille lähe-
tettiin vapaaehtoinen tukimaksulasku ja 
suositus summasta alla olevan taulukon 
mukaisesti. 

Leipätiedotuksen jäsenyritykset 
osallistuivat menekinedistämis-
kampanjaan seuraavasti:

Suomen Leipuriliitto ry  24 000 euroa
Fazer Leipomot ry    18 000 euroa

Vaasan Oy     18 000 euroa
Muut jäsenleipomot, kukin  1 500 euroa
MTK ry  10 000 euroa

Vapaaehtoisen tukimaksun kampanjaan 
maksoivat seuraavat Leipuriliiton jäsenyri-
tykset: Maksut olivat yrityksen liikevaihdos-
ta riippuen 75 –750 euroa:
Aallon Leipomo Oy
Aetoleipuri Oy
Oy Ecce-Re Ab 
Konditoria Huovila Oy
Hyväskä Ky
Jokiniemen Leipä Oy
Jokioisten Leipä Oy
Kaesan Kotileipomo Oy
Kiteen Kotileipomo Avoin Yhtiö
Kiuaspulla Oy
Kotileipomo Björn Oy
Kotileipomo Siiskonen Oy
Kursulainen Oy
E. Lakkapään Konditoria Ky
Leppäsen Leipomo Oy
Liisan Leipomo Oy
Nelimarkan Leipomo Oy
Nurmileipä Oy
Marian Konditoria Oy
Ojalan Pakari Ky
Pekan Leipä 
Putaan Pulla Oy
Ramin Konditoria Kahvila Oy
Rikkilän Leipä Oy
Ruislandia Oy
Rieskapaikka Oy
Rönttösrouva Oy
Osuuskauppa Suur-Savo
T:mi Lapin Rinkilä
Uudenmaan Leipä Oy
Vuohelan Herkku Oy

Joachim Wunschin ruokaleipiä PM-kilpailussa.
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Kampanjaan osallistuivat myös 
seuraavat rahoittajatahot

Kauppamyllyjen yhdistys ry
Leipurin Oy
Mauste-Sallinen Oy
Suomen Hiiva Oy
Cortex Oy
Pyroll Oy

4) SIJOITUSTOIMINTA JA VARAIN-
HANKINTA
Leipuriliiton hallitus ja valtuuskunta päät-
tivät strategiapäivässä syksyllä 2010, että 
liiton sijoitustoiminta ja varainhankinta on 
syytä nostaa yhdeksi näkyväksi painopis-
tealueeksi Leipuriliiton toiminnassa. Näin 
jäsenistölle pystytään selkeämmin havain-
nollistamaan se, että sijoitustoiminnan va-
rojen turvaaminen ja tuottojen pitäminen 
mahdollisimman korkealla tasolla myös 
tulevaisuudessa palvelee suoraan jäsenis-
tön etua, koska vain siten on käytännössä 
mahdollista pitää jäsenmaksut kohtuullisen 
alhaisella tasolla ja turvata samalla kuiten-
kin Leipuriliiton vuosittaiseen toimintaan 
tarvittavat tulot. 

Leipuriliiton varoja on sijoitettu kahdelle 
sijoitusyhtiölle. Sijoitustuottojen tulisi olla 
vuosittain noin 6%, jotta liiton varallisuus 
ei vähenisi liiton toimintaan vuosittain käy-
tettävistä varoista huolimatta. Vuosi 2012 
oli Leipuriliiton sijoitusten osalta varsin hy-
vä, jonka takia myös liiton toiminnallinen 
tulos oli viime vuonna ylijäämäinen. Osit-
tain taloudellisen tuloksen positiivisuuteen 

vaikutti kuitenkin se, että edellisinä vuosina 
tehtyjä sijoitusten alaskirjauksia pystyttiin 
kirjamaan nyt ylöspäin. Lue lisää jäljempä-
nä kohdasta Liiton talous, jossa käsitellään 
myös Leipuriliiton perimien jäsenmaksujen 
ja Leipuriliiton maksamien jäsenmaksujen 
määrää ja suhdetta.

MUUTA TOIMINTAA
Kansainvälinen toiminta 
Leipuriliitto on usean vuoden ajan kuu-
lunut jäsenenä kolmeen lähinnä käsityö-
valtaisten leipomoiden ja konditorioiden 
etuja ajavaan liittoon, jotka ovat UIB (Inter-
national Union of Bakers and Bakers-Con-
fectioners), UIPCG (International Union of 
Confectioners, Pastrycooks and Ice-Cream 
Makers) ja CEBP (Confederation of Natio-
nal Bakery and Confectionary Organiza-
tions). Leipuriliitto on myös vuodesta 2003 
lähtien ollut kansainvälisen teollisten lei-
pureiden liiton AIBI:n jäsen (International 
Federation of Plant Bakeries). Lisäksi liiton 
kansainväliseen toimintaan on perinteises-
ti kuulunut osallistuminen pohjoismaiseen 
yhteistyöhön liittyviin kokouksiin (Nordiska 
Rådet). 

Vuoden aikana käytiin neuvotteluja 
UIB:n ja UIPCG:n yhdistymisestä yhdeksi 
liitoksi UIBC:ksi. Tavoitteena on, että UIBC 
aloittaisi toiminnan vuoden 2014 alusta. 

Valtuuskunnan puheenjohtaja Anders 
Bondén osallistui kahteen UIB:n kokouk-
seen ja yhteen UIPCG:n kokoukseen. Bon-
dén toimi myös molempien liittojen tilintar-
kastajana. Toimitusjohtaja Mika Väyrynen 

osallistui kahteen AIBI:n kokoukseen. 
Liiton kansainväliseen toimintaan ovat 

perinteisesti kuuluneet pohjoismaiseen 
yhteistyöhön liittyvät kokoukset eli Nordis-
ka Rådet/Nordic meeting. Kokous järjes-
tettiin syyskuussa Norjan Huippuvuorilla. 
Kokouk seen osallistuivat edustajat kaikki-
en Pohjoismaiden Leipuriliitoista: Suomes-
ta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islan-
nista.  Suomesta kokoukseen osallistuivat 
liiton puheenjohtaja Jari Elonen, valtuus-
kunnan puheenjohtaja Anders Bondén ja 
toimitusjohtaja Mika Väyrynen. 

Puitesopimukset

Leipuriliitolla on voimassaolevat puiteso-
pimukset asianajotoimisto Krogerus Oy:n, 
huoltamoyhtiö ST1:n sekä kenkävalmistaja 
Sievi Oy:n kanssa. Uusia puitesopimuksia ei 
tehty vuoden aikana. 

HALLINTO JA TALOUS
Liiton toimisto

Liiton henkilöstön muodostivat toimitus-
johtaja Mika Väyrynen, Leipurin toimitus-
päällikkö Elina Matikainen sekä 12.8.2012 
asti talous- ja toimistosihteeri Eva Heikki-
nen, jonka tehtäviä jatkoi 1.4.2012 läh-
tien Paula Vesala vuoden 2012 loppuun 
saakka. Sekä Heikkinen että Vesala hoiti-
vat myös liiton kiinteistöasioita. Vuoden 
lopulla liittoon palkattiin talous- ja toimis-
tosihteeriksi ja myös liiton kiinteistöasioita 
hoitamaan Margolit Mihlin, jonka työsuh-
de alkoi tammikuussa 2013. Liitto toimii 
omissa tiloissa Helsingissä, osoitteessa Pa-
silankatu 2. Samassa elintarvikeyhteisössä 
toimivat mm. Elintarviketeollisuusliitto ry ja 
Leipätiedotus ry.

Hallinnon kokoukset

Leipuriliiton valtuuskunta kokoontui vuo-
den aikana sääntömääräisiin kahteen ko-
koukseen. Hallitus kokoontui vuoden ai-
kana neljä kertaa. Hallituksen kokoonpano 
vuoden päättyessä oli seuraava: puheen-
johtaja Jari Elonen, varapuheenjohtaja Ka-
ri Meltovaara, Petri Kujala, Juri Jolkkonen, 
Timo Kyllinen, Jukka Hämäläinen, Heikki 
Jortikka, Raimo Liedes, Jari Mäkilä. Val-
tuuskunnan ja hallituksen yhteisenä elime-
nä toimi puheenjohtajisto, jonka vuoden 
lopussa muodostivat, Jari Elonen, Kari Mel-
tovaara, Anders Bondén, Juha Salonen ja Syyskuussa Münchenissa pidetyillä IBA-messuilla riitti nähtävää. Leipuriliiton järjestämälle 

messumatkalle osallistui yli sata henkilöä.
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Mika Väyrynen. Puheenjohtajisto kokoon-
tui vuoden aikana kaksi kertaa.

Liiton talous

Leipuriliiton maksuvalmius pysyi hyvänä, 
ja vuosi oli muutaman tappiollisen vuoden 
jälkeen voitollinen, kun tilikauden tulos 
oli 74 850,58 euroa ylijäämäinen. Taseen 
loppusumma vuoden 2012 lopussa oli 
6 139 188,74 euroa (6 064 463,35 vuon-
na 2011). Oman pääoman osuus taseen 
loppusummasta vuoden 2012 lopussa oli 
edelleen n. 99 %. Liitolla ei ollut korollista 
velkaa. Taseessa olevat vieraan pääoman 
erät muodostuvat siirtoveloista, joihin sisäl-
tyvät mm. lomapalkkajaksotukset.  

Leipuriliiton julkisesti noteerattu sijoi-
tusomaisuus on kahden pankkiiriliikkeen 
hoidossa. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä 
sijoitusomaisuuteen tehtiin aikaisemmin 
kirjattuun arvonalentumiseen kohdistu-
vaa arvonpalautusta 129 483,10 euroa ja 
uutta arvonalentumista 32 001,15 euroa. 
Sijoitukset arvostetaan korkeintaan han-
kinta-arvoonsa. Julkisesti noteeratun sijoi-
tusomaisuuden markkina-arvo 31.12.2012 
oli 4 893 434,09 euroa, hankinta-arvo 
4 949 355,35 euroa ja kirjanpitoarvo 4 855 
487,57 euroa. 

Sijoitustoiminnan tuottoja kertyi korois-
ta 51 874,91 euroa, tehdyistä kaupoista 
voittoja 346 931,73 euroa, vuokratuottoja 
61 381,15 euroa sekä osinkotuottoja 19 
376,19 euroa. Sijoituksista aiheutui tappio-
ta 11 658,08 euroa. Vuoden 2012 aikana 
ei sijoitusasuntoihin tehty merkittäviä kor-
jauksia.

Toiminnallinen tulos osoitti vuoden lo-
pussa 86 066,68 euron ylijäämää. Vuodelle 
2012 oli budjetoitu 1 100 euron ylijäämä. 
Poistojen jälkeen ylijäämä oli 74 850,58 
euroa. Tuottoja oli budjetoitu 891 000 eu-
roa ja toteutuneet tuotot tuloslaskelmassa 
olivat 1 010 588,96 euroa. Budjetoidut ku-
lut olivat 880 000 euroa ja toteutuneet ku-
lut tuloslaskelmassa olivat 935 738,38 eu-
roa. Jäsenmaksutuotot olivat 144 605 eu-
roa, kun budjetoidut tulot olivat 147 000 
euroa. 

Leipuriliitto keräsi jäsenistöltään jä-
senmaksuja 144 605 euroa. Liitto mak-
soi jäsen- ja muita yhteistoimintamaksuja 
yhteensä 172 645,42 euroa. Näistä suu-
rimmat erät olivat Elintarviketeollisuusliit-
to ry:n elinkeinopoliittinen jäsenmaksu 41 
200 euroa sekä erillinen Elintarviketeolli-
suusliitto ry:lle maksettava yhteistoimin-

tamaksu 49 179 euroa, Leipätiedotus ry:n 
jäsen- ja kampanjamaksut 69 000 euroa 
sekä neljälle kansainväliselle oman alam-
me järjestölle maksettavat jäsenmaksut 
yhteensä 9 120 euroa. Näin ollen voidaan 
todeta, että jäsenistöltä kerätyt jäsenmak-
sutulot käytetään kokonaan eri järjestöille 
maksettaviin jäsen- ja yhteistoimintamak-
suihin. 

Edellä mainittu osoittaa, että Leipuri-
liiton vuosittainen toiminta (Leipuriliiton 
sääntöjen 2 §:n tarkoituksen toteuttami-
nen) perustuu siis olennaiselta osin sijoitus-
toiminnasta saatuihin tuloihin. Sijoitustoi-
minnan varojen turvaaminen ja tuottojen 
pitäminen mahdollisimman hyvällä tasolla 
myös tulevaisuudessa on tavoite, johon py-
ritään. Sijoitustoiminnasta saatavilla tuloilla 
on mahdollista pitää jäsenmaksut nykyisel-
lä alhaisella tasolla ja turvata kassavirta se-
kä hyvä maksuvalmius. 

Tilintarkastajat

Varsinaisena tilintarkastajana toimi Sauli 
Salmi KHT ja varatilitarkastajana tilintar-
kastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.  

Vainajat

Yrjö Elo, Turku,
Ulla-Britt Fagerudd, Larsmo
Lauri Ignatius, Hyvinkää
Hertta Linkosuo, Tampere

Seppo Salo, Mikkeli
Kaarina Vuolteenaho, Helsinki
Mikko Virtanen, Tampere
Jukka Mäkilä, Pori

LOPUKSI
Hallitus on laatinut leipomoalan ja toimin-
taympäristön tapahtumista laajemman 
vuosikatsauksen tilastotietoineen, mikä 
julkaistaan tämän katsauksen lisäksi ja an-
netaan jäsenistölle tiedoksi. 

Hallitus esittää tilikauden tuloksen jättä-
mistä voitto-/tappiovarojen tilille.

Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 
2013 

SUOMEN LEIPURILIITTO RY
Jari Elonen pj, Kari Meltovaara vpj, Tom 
Lindblad, Jari Mäkilä, Heikki Jortikka, Rai-
mo Liedes, Annika Boström, Antti Tyykiluo-
to ja Mika Väyrynen.

Leipuriliiton hakema ensimmäinen Aslak-kuntoutuskurssi saatiin päätökseen elokuussa. 
Osallistujat olivat huipputyytyväisiä vuoden kestäneen kurssin antiin. 
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Vuosikatsaus 2012

vajetta kertyi 3,7 miljardia euroa. Vielä 
vuonna 2010 kauppatase oli 539 miljoo-
naa euroa ylijäämäinen. Kauppataseen 
ylijäämä oli vuosina 1991 – 2010 yhteensä 
134 miljardia euroa, keskimäärin 6,7 mil-
jardia euroa vuodessa. 

EU:n osuus Suomen viennistä laski 
edellisen vuoden 55,7 prosentista 53,6 
prosenttiin. Tuonnissa EU onnistui kasvat-
tamaan osuuttaan hieman: 52,4 prosentis-
ta 53 prosenttiin. Aiemmin EU:n osuudet 
sekä viennistä että tuonnista ovat olleet 
huomattavasti korkeammalla. Vielä viime 
vuosikymmenen alussa EU:lla oli yli 60 pro-
sentin osuus sekä viennistä että tuonnista.

Ruotsi pysyi suurimpana vientimaa-
na ennen Venäjää ja Saksaa. Yhdysvallat, 
Venäjä ja Norja kasvattivat viime vuonna 
osuuksiaan, kun taas vienti Ruotsiin ja Sak-
saan väheni. 

Venäjä säilytti asemansa selvästi tär-
keimpänä tuontimaana viime vuoden hei-
kosta kehityksestä huolimatta. Saksa py-
sytteli tuonnissa Ruotsin edellä toisena. 
Kolmen suuren kauppakumppanin takana 
Kiina on vahvistanut asemiaan neljänneksi 
tärkeimpänä tuontimaana. Tuonnin kas-
vumaita olivat viime vuonna Kiina, Norja, 

Alankomaat ja Ruotsi. Tuonti Venäjältä ja 
Yhdysvalloista sen sijaan kääntyi laskuun. 

Suomen elintarvikevienti pysyi MTT:n 
(Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 
2013 -julkaisu) mukaan edellisen vuoden 
tasolla. Elintarvikkeita vietiin noin 1,6 mil-
jardin euron arvosta. Tuonnin kasvu kiihtyi 
vuonna 2012 vientiä nopeammin. Elintar-
vikkeita tuotiin Suomeen noin 4,6 miljar-
din euron arvosta, mikä oli 7 % enem-
män kuin vuonna 2011. Tuonnin kasvusta 
johtuen elintarvikekaupan alijäämä laa-
jeni 271 miljardilla eurolla. Alijäämäisyys 
on MTT:n mukaan perinteisesti johtunut 
hedelmien, vihannesten, raakakahvin, al-
koholijuomien ja tupakan tuonnin laajuu-
desta. Muita tärkeitä tuontituotteita ovat 
juustot ja viljavalmisteet. Tuonnin kasvu oli 
peräisin kokonaan EU-maista. Elintarvike-
tuonnista lähes 74 % on peräisin EU-mais-
ta ja EU:n ulkopuolisten maiden osuus on 
alle 27 %.

Elintarvikeviennin kasvun suhteen Ve-
näjän markkinat ovat avainasemassa. 
Vuonna 2012 elintarvikkeita vietiin Venä-
jälle 425 miljoonan euron arvosta eli 5 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Venäjä 
on ollut vuosia viennin tärkein kohdemaa, 
sen osuus on vaihdellut 22–27 %:n välillä. 
Naapurimaihin menee kaiken kaikkiaan yli 
puolet Suomen elintarvikeviennistä, vuon-
na 2012 noin 57 % (Ruotsiin 17,6 %, Vi-
roon 8,6 % ja Norjaan 3,7 %). Elintarvike-
viennin merkittävin yksittäinen tuoteryhmä 
ovat meijerituotteet. Viljoja vietiin yhteensä 
noin 150 miljoonan euron arvosta.
 

Inflaatio 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 
vuoden 2012 keskimääräinen inflaatio eli 
kuluttajahintojen muutos oli noin 2,8 %. 
Elintarvikkeiden hintoja nosti eniten lihan, 
kasvisten, maitotuotteiden ja hedelmien 
kallistuminen. Ravintola- ja kahvilapalvelu-
jen kallistumisella ja vuokrankorotuksilla oli 
niin ikään suuri vaikutus inflaatioon.

Suomen vienti ja tuonti

Suomen Pankin Euro ja Talous -julkaisun 
mukaan Suomen talous supistui vuoden 
2012 alkupuoliskolta lähtien. Pitkälti väli-
aikaisiksi ja suhdanneluonteisiksi aiemmin 
arvioidut talouden ongelmat ovat osoittau-
tuneet pysyväm miksi ja rakenteellisiksi. Jul-
kisen talouden velkaantumisen on arvioitu 
jatkuvan lähivuosina. 
Suomen vienti oli vuonna 2012 edelleen 
noin viidennek sen pienempi kuin ennen 
kansainvälisen finanssikriisin kärjistymis-
tä syksyllä 2008. Viennin arvo jäi vuonna 
2012 Tullin ennakkotietojen mukaan 56,8 
miljardiin euroon eli samalle tasolle kuin 
vuotta aiemmin. Vienti oli vielä tammi-lo-
kakuussa hienoisessa kasvussa, mutta kas-
vu taittui marras-joulukuun aikana. Tuon-
ti väheni kaksi prosenttia ja jäi vajaaseen 
59,2 miljardiin euroon. Suomen ulkomaan-
kauppa jäi siten edelleen poikkeuksellisen 
alijäämäiseksi. Kauppatase, tavaraviennin 
arvo miinus tavaratuonnin arvo, oli kään-
tynyt jo vuonna 2011 negatiiviseksi kah-
denkymmenen positiivisen vuoden jälkeen. 
Kauppataseen alijäämää vuonna 2012 ker-
tyi 2,4 miljardia euroa, kun vuonna 2011 

Varmista kilpailukykysi tulevaisuudessa -aiheisella kurssilla 29.11.2012 tutustuttiin mm. 
kilpailja-analyyseihin.



SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012  19

VUOSIKATSAUS 2012

Yritysten liikevoitto ja konkurssit  
Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja 
kuvaava toimintaylijäämä supistui 2,1 pro-
senttia vuodesta 2011. Yritysten yrittäjä-
tulo lisääntyi 0,3 prosenttia ja jäi edelleen 
selvästi pienemmäksi kuin huippuvuonna 
2007. Yrittäjätulo ottaa huomioon myös 
omaisuustulot ja maksetut korot ja se vas-
taa karkeasti voittoa ennen verojen ja osin-
kojen maksua.

Välittömiä veroja yritykset maksoivat vii-
me vuonna 12 prosenttia vähemmän kuin 
edellisenä vuonna ja osinkoja 14 prosenttia 
vähemmän. Yritysten nettoluotonanto eli 
rahoitusasema oli 7,7 miljardia euroa yli-
jäämäinen, kun ylijäämä edellisenä vuon-
na oli 2,8 miljardia euroa. Rahoitusasemaa 
paransi varastojen supistuminen huomat-
tavasti. Yritysten kiinteät investoinnit ko-
timaahan kasvoivat viime vuonna 0,6 pro-
senttia.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 
aikana pantiin vireille 2 956 konkurssia, 
mikä on 0,4 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Henkilökunnan määrä kaikissa 
konkurssiin haetuissa yrityksissä oli 14 201, 
mikä on noin 7,0 % enemmän kuin vuotta 
aiemmin. 

Kotitalouksien tulot, menot  
ja velat

Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kas-
voi vuonna 2012 nimellisesti 2,8 prosenttia 
ja reaalisesti 0,2 prosenttia. Kotitalouksien 
saama palkkasumma kasvoi 3,2 prosenttia 
ja sosiaalietuudet 5,6 prosenttia. Palkka-
tuloja lisäsi ansiotason nousu, ei työllisyys. 
Kotitalouksien omaisuus- ja yrittäjätulot 
vähenivät 0,3 prosenttia.

Kotitalouksien velkaantumisaste oli vii-
me vuoden lopussa 118,6 prosenttia eli se 
kasvoi 2,9 prosenttiyksikköä vuoden aika-
na. Velkaantumisaste on rahoitustilinpidon 
mukaisten lainojen suhde vuoden käytet-
tävissä olevaan nettotuloon. Velkoihin lue-
taan myös kotitalouksien osuus asunto-
osakeyhtiöiden veloista.

Suomen Pankin mukaan (Euro&Talous 
2/2013 -julkaisu) Suomessa kotitalouksien 
velkaantu neisuus on viimeisen 15 vuoden 
aikana kasvanut huomattavasti sekä kan-
santalouden kokoon että kotitalouksien 
tulotasoon suhteutettuna. Vuoden 2012 
lopussa kotitalouksilla oli lainamuotois ta 
velkaa runsaat 123 mrd. euroa. Noin 59 
prosentilla suomalaisista kotitalouksista on 
velkaa. Joka kymme nennellä kotitaloudella 

(17 prosentilla velkaantuneista kotitalouk-
sista) on vel kaa yli kolme kertaa käytettä-
vissä ole van rahatulonsa verran. Näillä ko-
titalouksilla on yhteen laskien lähes puolet 
(48 %) kotitalouksien velasta. Kymmenen 
vuotta aiemmin tuloihinsa nähden yhtä 
voimakkaasti velkaantunei ta oli 4 % koti-
talouksista (8 % velkaan tuneista) ja näiden 
kotitalouksien osuus velasta oli runsas nel-
jännes (26 %).

Suomen väkiluku ja valtiovelan 
määrä

Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 
2012 lopussa Tilastokeskuksen väestöra-
kennetilaston mukaan 5 426 674 henkilöä, 
joista miehiä oli 2 666 622 ja naisia 2 760 
052. Väkiluku kasvoi vuoden 2012 aikana 
25 407 henkilöllä. 

Suomen valtionvelan määrä kasvoi 
vuonna 2012 runsaat 4 miljardia euroa. 
Velan määrä oli vuoden 2012 lopussa en-
nakkotietojen mukaan noin 84 mrd. euroa, 
kun se vuoden 2011 lopussa oli 79,7 mrd. 
euroa. Jokaista suomalaista rasittaa noin 
15 479 euron suuruinen velka, jonka valtio 
on siis puolestamme ottanut.  

Työmarkkinat ja työllisyys

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Ti-
lastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 
vuoden 2012 loka–joulukuussa 3,2 pro-
senttia edellisen vuoden vastaavaan ajan-
kohtaan verrattuna. Reaaliansiot nousivat 
0,8 prosenttia edellisen vuoden neljänteen 
neljännekseen verrattuna, koska ansio-

tason nousu oli nopeampaa kuin kulutta-
jahintojen nousu. 

Vuoden 2012 keskimääräinen ansio-
tason nousu edelliseen vuoteen verrattuna 
oli ennakkotietojen mukaan 3,5 prosenttia 
ja reaaliansiot nousivat 0,7 prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
mukaan työllisyysaste nousi hieman vuon-
na 2012. 15–64-vuotiaiden työllisyysaste 
oli 69,0 prosenttia, mikä oli 0,4 prosent-
tiyksikköä suurempi kuin vuonna 2011. 
Miesten työllisyysaste oli 69,8 prosenttia 
ja naisten 68,1 prosenttia.

Työllisiä oli vuonna 2012 keskimäärin 
2 483 000. Työllisten määrä kasvoi noin 
10 000 hengellä. Työllisten määrä oli kui-
tenkin edelleen pienempi kuin vuonna 
2008. Naisten työllisyysaste nousi 0,7 pro-
senttiyksikköä, miesten työllisyysaste säilyi 
ennallaan. 

Palkansaajia oli 2 146 000 henkeä 
vuonna 2012, suunnilleen sama määrä 
kuin edellisenä vuotena. Heistä 1 810 000 
oli jatkuvassa ja 336 000 määräaikaisessa 
työsuhteessa. Määräaikaisuus on yleisem-
pää naisilla kuin miehillä. 

Yrittäjien määrä vuonna 2012 kas-
voi hieman edellisestä vuodesta. Vuonna 
2012 yrittäjiä ja yrittäjäperheenjäseniä oli 
yhteensä 337 000. Tästä yrittäjäperheen-
jäsenten osuus oli 12 000. Kaikkien yrittä-
jien osuus työllisistä oli keskimäärin 13,6 
prosenttia eli aika lailla samalla tasolla kuin 
vuosina 2009–2011.

Työttömyydessä ei juuri tapahtunut 
muutosta vuosien 2011 ja 2012 välillä. 
Työttömänä oli vuonna 2012 keskimää-
rin 207 000 henkeä. Työttömistä oli mie-

Perinteinen piparinpaisto Roihuvuoren koululla keräsi joulukuussa mukavan määrän innok-
kaita Leipuriliiton sidosryhmäläisiä valmistamaan tuoksuvia herkkuja. 
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hiä 115 000 ja naisia 92 000. Työttömien 
miesten ja naisten lukumäärät säilyivät lä-
hes edellisvuoden tasolla. Työttömyysaste 
oli vuonna 2012 keskimäärin 7,7 prosent-
tia, kun se vuonna 2011 oli 7,8 prosenttia. 
Miesten työttömyysaste oli 8,3 ja naisten 
7,1 prosenttia. 

Vuonna 2012 nuorten 15–24-vuotiai-
den työttömyysaste eli työttömien osuus 
työvoimasta oli 19,0 prosenttia. Osuus oli 
1,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin edel-
lisenä vuonna. Muissa ikäryhmissä työt-
tömyysasteet säilyivät lähes ennallaan. 
15–24-vuotiaiden ikäryhmästä oli työttö-
mänä 63 000 henkeä, noin kolmannes kai-
kista työttömistä.

Vuonna 2012 oli työttömien lisäksi 
113 000 työvoiman ulkopuolella olevaa 
piilotyöttömäksi kutsuttua henkilöä, jotka 
olisivat halunneet ja voineet ottaa vastaan 
työtä, mutta eivät olleet sitä aktiivisesti 
etsineet. Piilotyöttömien määrä nousi 10 
000 hengellä vuoteen 2011 verrattuna. 
Eniten piilotyöttömiä oli 15–24-vuotiaiden 
(35 000) ja 55–64-vuotiaiden ikäryhmissä 
(27 000). Työttömiä ja piilotyöttömiä oli 
yhteensä 320 000 henkeä vuonna 2012.

Työtaisteluja Suomessa  
vuonna 2012

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käy-
tiin 86 työtaistelua vuonna 2012. Työtais-
telujen määrä väheni lähes puolella edelli-
sestä vuodesta, jolloin niitä oli 163 kappa-
letta. Viimeksi työtaisteluja on ollut yhtä 
vähän vuonna 2004. Työtaistelujen määrää 
vähensi vuonna 2012 työ- ja virkaehtosopi-
musten voimassaolo useimmilla sopimus-
aloilla.

Työtaisteluihin osallisten työntekijöiden 
lukumäärä oli vuonna 2012 vain neljän-
neksen edellisvuoteen verrattuna yltäen 
vajaaseen 15 000:een. Määrä oli vähem-
män kuin koskaan aiemmin 1970-luvul-
ta lähtien. Työtaisteluihin osallisten osuus 
työllisistä oli 0,6 prosenttia. Osuus on 
1970-luvulta lähtien tarkasteltuna ollut 
yhtä pieni vain vuonna 2008.

Menetettyjä työpäiviä oli noin 17 000, 
joka on vain runsaan kymmenyksen viime-
vuotisesta. Työpäivämenetyksiä koettiin 
toiseksi vähiten 2000-luvulla.

Elintarviketeollisuudessa ei juurikaan 
lakkoiltu muutamia yksittäisiä yrityskoh-
taisia poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Viljasato

Tiken satotilaston mukaan vuonna 2012 
viljan kokonaissato oli 3,7 miljardia kiloa 
eli samansuuruinen kuin vuonna 2011. 
Leipäviljojen (vehnä ja ruis) sato sen sijaan 
pieneni noin 10 prosenttia.

Leipäviljaa (vehnää ja ruista) korjattiin 
yhteensä 951,1 miljoonaa kiloa, kun vuon-
na 2011 niitä korjattiin 1 053,2 miljoonaa 
kiloa. Leipäviljaa korjattiin siis 102,1 mil-
joonaa kiloa vähemmän kuin vuotta aikai-
semmin. 

Puolet 887 miljoonan kilon vehnäsados-
ta täytti leipävehnän valkuaispitoisuuden, 
sakoluvun ja hehtolitrapainon peruslaatu-
vaatimukset. Sadon laatu ja määrä ei yltä-
nyt kahden edellisvuoden erittäin hyvälle 
tasolle. Leipäviljaksi kelpaava vehnäsato 
oli peräti 40 prosenttia edellisvuotta pie-
nempi, mutta se on silti kahdeksan vuo-
den tarkastelujakson keskiarvoa suurempi. 
Sadosta kevätvehnää oli 782 miljoonaa ki-
loa, josta 55 prosenttia kelpasi leipäviljak-
si. Syysvehnäsadon 105 miljoonasta kilosta 
leipäviljaksi kelpasi vain viidennes. Vehnä-
sadon laatua heikensi matala valkuaispitoi-
suus. Keskimääräinen sakoluku oli edellisiä 
vuosia matalampi, mutta se pysyi kuitenkin 
riittävän korkeana leipäviljan laatuvaati-
muksiin nähden, vaikka sadonkorjuukausi 
venyi pitkälle syksyyn.

Ruissato oli 64,1 miljoonaa kiloa, eli 
18 % ja 14,3 miljoonaa kiloa pienempi 

kuin vuonna 2011. Suurimpana syynä sa-
don pienenemiseen oli se, että rukiin vil-
jelyala pieneni vajaan neljänneksen vuo-
desta 2011. Rukiin viljelyala oli 20,7 tu-
hatta hehtaaria kun se edellisenä vuotena 
oli ollut 26,9 tuhatta hehtaaria. Rukiin 64 
miljoonan kilon sato oli laadultaan hyvää 
kahden edellisvuoden tapaan. Sadosta 
84 prosenttia täytti laadultaan perushin-
taisen rukiin vaatimukset (sakoluku 120, 
hehtolitrapaino 71 kiloa) eli kelpasi lei-
vontaan. Vertailuna todettakoon, että esi-
merkiksi vuoden 2009 sadosta vain noin 
puolet täytti leipäviljan laatuvaatimukset 
ja vuoden 2008 sadosta vain noin neljän-
nes. Tärkeimmiltä rukiintuotantoalueilta 
eli Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta ja 
Hämeestä saatujen näytteiden perusteel-
la ruissato täytti kokonaisuudessaan sille 
asetetut vaatimukset.

Rukiin osalta satomäärä vaikuttaa suo-
raan kotimaisen rukiin osuuteen ruisleiväs-
sä. Noin 100 miljoonan ruiskilon vuosiku-
lutuksesta viime vuoden sato kattaa siten 
alle kaksi kolmasosaa ja tuontirukiin varaan 
jää reilusti yli yksi kolmasosa. Ruis on ai-
noa viljamme, joka ei keskimääräisesti kata 
kotimaista vuosikulutusta. EU-jäsenyyden 
aikana vuosituotanto on ollut keskimäärin 
noin 64 miljoonaa kiloa eli sama kuin vuo-
den 2012 ruissato. Vuosien välillä on ollut 
suurta vaihtelua, mutta rukiin osalta emme 
ole olleet omavaraisia moneen vuoteen.

Singaporeen tehdyllä messumatkalla seurattiin mm. Asian Pastry Cup –kilpailua ja sen pal-
kintojen jakoa.
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Hinta- ja kustannuskehitys  
leipomoalalla

Ruispalaleivissä, joka on myyntimäärältään 
suurin tuoteryhmä, hinta (joulukuu 2011–
joulukuu 2012) laski 3,81 eurosta 3,72 
euroon eli 2,4 %. Palaleipien kilohinnan 
osalta on syytä huomioida myös se, että 
marraskuussa 2003 palaleivän kilohinta 
oli 3,86 euroa, joten joulukuussa 2012 
palaleivän kilohinta oli 3,6 % alempi kuin 
yhdeksän vuotta aikaisemmin. Palaleipien 
kilohinnan vuosikeskiarvo nousi kuitenkin 
3,83 eurosta 3,85 euroon eli 0,5 %

Sekahiivaleivän hinta (joulukuu 2011–
joulukuu 2012) nousi 4,26 eurosta 4,69 
euroon (eli 10 %), vuosikeskiarvon nous-
tessa 4,25 eurosta 4,50 euroon (5,8%). 
Sämpylän kilohinta nousi 5,26 eurosta 
5,40 euroon (2,6 %). Pullapitkon kilohinta 
nousi 6,79 eurosta 6,92 euroon (1,9 %).

Leipomotuotteiden kotimaan  
toimitukset ja leipomojauhojen 
kotimaan myynti

Elintarviketeollisuusliitto ry:n Selma-tilas-
ton mukaan vuonna 2012 Tuoreet leipo-
motuotteet -tuoteryhmän (tumma ruoka-
leipä, vaalea ruokaleipä, ruokaisat tuotteet, 
kahvileivät) kulutus laski volyymissä 2,8 %, 
tuoteryhmän arvon kasvaessa 2,4 % (SEL-
MA, tuoreet leipomotuotteet, arvo ja vo-
lyymi, 2011). Tuoreiden leipomotuotteiden 
toimitukset päivittäistavarakaupalle olivat 
noin 142 miljoonaa kiloa ja toimitusten 

arvo noin 445 miljoonaa euroa. Tuoteryh-
män arvonnousu osoittaa, että leipomoala 
on pystynyt siirtämään kohonneita ener-
gia- ja raaka-ainekustannuksia tuotteiden 
hintoihin.

Selma-tilaston mukaan tumman ruoka-
leivän kulutus nousi vuoden 2012 aikana. 
Kyseessä oli positiivinen muutos, sillä tum-
man ruokaleivän kulutus oli ollut laskussa 
vuodesta 2008 lähtien. Tumman ruokalei-
vän kulutus nousi viime vuonna volyymissä 
0,9 %, tuoteryhmän arvon kasvaessa perä-
ti 7,3 %. Sen sijaan valitettavasti vaalean 
ruokaleivän kulutuksen lasku jatkui. Näin 
on tapahtunut vuodesta 2009 lähtien. Vaa-
lean ruokaleivän kulutus laski volyymissä 
6,9 % ja arvossa laskua oli 2,5 %. 

Ruokaisat tuotteet (mm. täytetyt leivät, 
pikkusyötävät) ja kahvileivät (ml. kondito-
riatuotteet) olivat usean vuoden ajan Tuo-
reet leipomotuotteet -tuoteryhmän kasva-
vin tuoteryhmä. Vuonna 2012 niiden ku-
lutus kuitenkin putosi volyymissä 1,1 %, 
mutta arvossa kasvua oli kuitenkin 2,5%. 
Näiden tuoteryhmien yhteenlaskettu osuus 
koko Tuoreet leipomotuotteet -tuoteryh-
män myynnistä oli vuonna 2012 noin 
29,8 %, tumman ja vaalean leivän ollessa 
yhteensä 70,2%.   

Olennaista Selma-tilaston osalta on 
kuitenkin huomioida, että tilastossa ovat 
mukana vain 13 suurinta suomalaista lei-
pomoa ja niiden päivittäistavarakauppaan 
toimittamat pakatut leipomotuotteet. Suo-
messa oli viime vuoden lopussa Tilastokes-
kuksen tilastojen mukaan yhteensä 697 

leipomoa. Suurin osa suomalaisista leipo-
moista siis ei ole mukana Selma-tilastossa. 
Tilastossa mukana olevien leipomoiden 
markkinaosuuden oletetaan olevan päi-
vittäistavarakaupan leipomotuotteiden 
myynnistä 75–80%.

Olennaista on huomioida myös se, että 
Selma-tilastossa eivät ole lainkaan muka-
na suomalaisten leipomoiden suurkeitti-
öihin (Horeca) toimittamat tuotteet. Siinä 
ei myöskään näy päivittäistavarakaupan 
sisällä toimivien jauho- ja/tai paistopiste-
leipomoiden myynti, ei myöskään Selma-
tilastossa mukana olevien leipomoiden 
osalta. Leipomoyrityksiltä saadun palaut-
teen mukaan varsinkin jauholeipomoiden 
määrä ja samalla jauholeipomoiden tuot-
teiden myynti on viime vuosien aikana 
kasvanut merkittävästi. Jauholeipomoilla 
tarkoitetaan päivittäistavarakaupan sisällä 
toimivaa leipomoa, jossa tuotteita valmis-
tetaan alusta alkaen ns. kädet jauhoissa. 
Paistopisteleipomolla tarkoitetaan leipo-
moa, joissa paistetaan lähinnä pakastettuja 
tai esipaistettuja leipomotuotteita. 

Lisäksi tiedetään, että leipomotuottei-
den tuonti Suomeen on lisääntynyt voi-
makkaasti. Tuonnin osuuden arvioidaan 
olevan nyt noin 15–20 %.

Edellä mainitut seikat huomioiden on 
äärimmäisen vaikeaa arvioida sitä, miten 
leipomotuotteiden kulutus on todellisuu-
dessa Suomessa muuttunut, kun tilastoin-
ti on niin vajavaista. Arviointia ei helpota 
myöskään se, että lähiruuan suosion kasvu 
on saattanut lisätä pienempien leipomoi-

Rinkeli Grand Prixin voittajien oma kondi-
toriatyö oli Kruunuleivos, jossa maistuivat 
vanilja, vadelma ja passionhedelmä.

Rinkeli Grand Prix järjestettiin Torniossa. Kilpailijat työskentelivät joskus kylki kyljessä, 
mutta sopu antoi hienosti tilaa.
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den tuotteiden myyntiä. Eli todellisuudessa 
on lähes mahdotonta sanoa, onko leivän 
kulutus Suomessa vähentynyt vai lisäänty-
nyt.

Kauppamyllyjen Yhdistys ry tilastoi lei-
pomojauhojen kotimaan myynnin, jonka 
perusteella voidaan tehdä myös joitakin 
arvioita leipomovalmisteiden kulutuksen 
kehityksestä. Tilaston mukaan vuonna 
2012 vehnäjauhoja toimitettiin 114,5 mil-
joonaa kiloa, mikä oli 8,6 % vähemmän 
kuin vuonna 2011. Tuolloin vehnäjauho-
ja toimitettiin 125,5 miljoonaa kiloa, mikä 
oli 4,6 % vähemmän kuin vuonna 2010 
(131,5 miljoonaa kiloa). Lisäksi on syytä 
huomioida, että vehnäjauhojen toimituk-
set ovat vähentyneet jo tätäkin ennen use-
an vuoden ajan. Vertailuna todettakoon, 
että vuonna 2008 vehnäjauhoja toimitet-
tiin 146,5 miljoonaa kiloa, kun niitä vuon-
na 2012 toimitettiin 114,5 miljoonaa kiloa. 
Ko. tilaston perusteella voidaan todeta, 
että Kauppamyllyjen yhdistyksen jäsenten 
vehnäjauhojen kotimaan toimitukset ovat 
vähentyneet varsin merkittävästi viime vuo-
sien aikana. Leipomotuotteiden tuonnin 
kasvulla tiedetään olevan suora vähentävä 
vaikutus kotimaan jauhotoimitusten mää-
rään. Esimerkiksi kansainvälisen sijoitusyh-
tiön omistuksessa olevan yhden Suomen 
suurimmista leipomoista tiedetään tuovan 
lähes kaikki Suomessa myytävät paahto-
leivät Virosta.  

Kauppamyllyjen yhdistyksen tilaston 
mukaan vuonna 2012 ruisjauhojen toimi-
tukset olivat 69,4 miljoonaa kiloa, laskua 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,9 %. 
Vuonna 2011 ruisjauhojen toimitukset oli-
vat 70,7 miljoonaa kiloa, laskua tuolloin 
vuoteen 2010 verrattuna oli 1,3 %. Vertai-
luna todettakoon, että vuonna 2007 ruis-
jauhoja toimitettiin 75,4 miljoonaa kiloa.

Edellä mainittujen tilastojen puutteel-
lisuus osoittaa hyvin myös sen, että elin-
tarvikealalle tulisi saada yhtenäinen ku-
luttajatietoon perustava markkinaseuran-
tajärjestelmä, jonka perusteella saataisiin 
yksityiskohtaisempaa tietoa markkinoiden 
kehittymisestä.  

Työehtosopimukset ja  
ansiokehitys leipomoalalla

Valtakunnalliset työmarkkinoiden kes-
kusjärjestöt solmivat ns. raamiratkaisun 
lokakuussa 2011. Muiden liittojen tehtä-
väksi tuli pyrkiä solmimaan raamiratkaisun 
mukaiset työehtosopimukset 25.11.2011 
mennessä. ETL solmi raamiratkaisun mu-
kaiset työehtosopimukset Ammattiliitto 
Pro:n, Meijerialan Ammattilaiset MVL:n ja 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n 
kanssa. Sopimukset olivat kestoltaan 25 
kuukautta ja tulivat voimaan 1.4.2012. 

ETL ei saanut solmittua raamisopimus-
ta Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL 
ry:n kanssa.  Raamisopimuksen allekirjoit-
taminen olisi johtanut siihen, että sopimus 
olisi ollut voimassa kevääseen 2016 asti, 
koska raamisopimuksen periaatteiden mu-
kaisesti raamisopimus olisi tullut voimaan 
vasta nykyisen työehtosopimuksen päätty-
essä eli vasta keväällä 2014. Työntekijöiden 
osalta palkankorotusten laskentaperusteet 
vuosille 2012 ja 2013 oli kuitenkin sovit-
tu vuonna 2010 solmitussa nelivuotisessa 
työehtosopimuksessa (2010-2014) ja ne 
muodostuvat neljän teollisuusliiton työ-
ehtosopimusten (teknologiateollisuuden 
työntekijät, kemianteollisuuden työnteki-
jät, mekaanisen metsäteollisuuden työn-
tekijät, ja tekstiili- ja vaatetusalan työnte-
kijät) keskimääräisten yleiskorotusten mu-
kaan. Nämä ns. verrokkialat (ks. yllä) ovat 
mukana raamisopimuksessa. Näin ollen 
palkankorotusten tason suhteen ETL:n ja 
SEL:n sopimukset noudattivat siten pieniä 
poikkeuksia lukuun ottamatta raamisopi-
musta myös vuosina 2012 ja 2013. 

Leipomotyöntekijöiden palkkoja koro-
tettiin 1.4.2012 yleiskorotuksella, jonka 

suuruus oli 2,22 %. Korotukset toteutet-
tiin ETL:n ja SEL:n välillä solmitun työehto-
sopimuksen mukaisesti ainoastaan ns. 
yleiskorotuksena. Tämä tarkoitti sitä, että 
Leipomoiden työntekijöitä koskevan työ-
ehtosopimuksen mukaiset taulukkopalkat 
eivät nousseet. Käytännössä tämä tarkoitti 
sitä, että ainoastaan työssä olevien leipo-
motyöntekijöiden palkat nousivat. Työn-
tekijän henkilökohtaisen palkan ja työeh-
tosopimuksen mukaisen taulukkopalkan 
väliin jäi leipomoalalle harvinaisena käy-
täntönä ns. ilmatila. Leipomotyöntekijöi-
den palkkoja korotettiin vielä 1.10.2012 
yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 0,3 %. 
Näin ollen ilmatila käytännön palkkojen 
ja taulukkopalkkojen välillä kasvoi. Lei-
pomotyöntekijöille ei myös maksettu ke-
väällä 2012 raamisopimuksen kuulunutta 
150 euron suuruista kertaerää, koska ETL 
ja SEL eivät olleet mukana raamisopimuk-
sessa. 

Elintarviketeollisuusliito ry:n ja Ammat-
tiliitto Pro:n välillä solmittu raamiratkaisun 
mukainen toimihenkilöiden työehtosopi-
mus tuli voimaan 1.4.2012 ja se on voimas-
sa 30.4.2014 saakka. Sopimuksen mukai-
sesti toimihenkilöiden palkkoja 1.4.2012 
korotettiin 1,6 % suuruisella yleiskorotuk-
sella. Tämän lisäksi palkkoja korotettiin 
0,8 % paikallisella erällä.  Paikallinen erä 
käytettiin yritys- tai toimipaikkakohtaisesti 
työntekijöiden henkilökohtaisiin palkan-
korotuksiin tai palkkausepäkohtien kor-
jaamiseen. Paikallisen erän käyttämisestä 
ja kohdentamisesta neuvoteltiin paikalli-
sesti työnantajan ja luottamusmiehen tai 
muun toimihenkilöiden valitseman henki-
löstön edustajan kesken. Paikallista erää ei 
voinut jättää jakamatta. Jos yksimielisyyttä 
paikallisen erän jakamisesta ei työpaikal-
la saavutettu, maksettiin paikallinen erä 
yleiskorotuksena, jolloin yleiskorotus oli 
yhteensä  2,4 % (1,6 % + 0,8 %). Toimi-
henkilöiden vaativuusluokkapalkkoja koro-
tettiin 2,4 %:lla. Sen lisäksi toimihenkilöille 
maksettiin raamiratkaisun mukainen 150 
euron suuruinen kertakorvaus.  

Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Auto- ja 
Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välillä 
solmittu raamiratkaisun mukainen elintar-
vikealan autonkuljettajien työehtosopimus 
tuli voimaan 1.4.2012 ja se on voimassa 
30.4.2014 saakka. Sopimuksen mukaises-
ti autonkuljettajien palkkoja (sekä henkilö-
kohtaisia palkkoja että taulukkopalkkoja) 
1.4.2012 korotettiin 2,4%. Sen lisäksi au-
tonkuljettajille maksettiin raamiratkaisun 

Suomen vanhin toiminnassa oleva leipomo-
yritys Oy Fredr. Edv. Ekberg Ab täytti alku-
vuodesta 160 vuotta. Leo Hämäläinen (vas.) 
katsasti juhlan kunniaksi tehtyä näyttelyä 
yhdessä Otto Ekbergin kanssa. 
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mukainen 150 euron suuruinen kertakor-
vaus.  

Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja YTN:n 
välillä ei ole voimassa olevaa työehtoso-
pimusta, palkkapöytäkirjaa tai mitään 
muutakaan sitovaa sopimusta. ETL ei ole 
solminut sopimuksia YTN:n kanssa, kos-
ka yritykset haluavat noudattaa itsenäistä 
palkkapolitiikkaa ylempien toimihenkilöi-
den kanssa. Elintarviketeollisuusliitto ry 
kuitenkin suositteli jäsenyrityksilleen, että 
ylempien toimihenkilöiden palkkoja koro-
tettaisiin samalla tavalla kuin toimihenkilöi-
den osalta tehtiin. Toisin sanoen 1.4.2012 
suositeltiin toteutettavan sekä 1,6 %:n 
yleiskorotus että 0,8 %:n paikallinen erä. 
Mikäli paikalliset osapuolet eivät pääse pai-
kallisen erän jakamisesta yksimielisyyteen, 
maksettaisiin korotus yleiskorotuksena. Tä-
män lisäksi suositeltiin maksettavaksi 150 
euron kertaerä huhtikuun palkanmaksun 
yhteydessä 2012. Suosituksen mukainen 
korotustaso noudatteli tällöin keskusjär-
jestöjen välistä raamiratkaisua.

EK:n palkkatilastojen mukaan leipo-
motyöntekijöiden kiinteä kuukausipalkka 
nousi 2,5 %. Leipomotyöntekijöiden an-
siokehitys oli vuoden aikana EK:n palkka-
tilastojen mukaan 3 %.    

Leipomoalan työntekijöiden  
palkat, TES -muutokset 

Leipomoiden työntekijöitä koskevan työ-
ehtosopimuksen perusteella leipomoiden 
työntekijöille maksettiin vuoden 2012 lo-
pussa palkkoja seuraavasti:

Palkka
ryhmä

Pää
kaupunki
seutu

I II

1. 1.642 � 1.564 � 1.556 �

2. 1.728 � 1.646 � 1.637 �

3. 1.819 � 1.732 � 1.722 �

4. 1.884 � 1.794 � 1.784 �

5. 1.937 � 1.845 � 1.835 �

6. 2.040 � 1.943 � 1.933 �

6. + 5% 2.142 � 2.040 � 2.030 �

Taulukkopalkat eivät korottuneet vuoden 
2012 aikana.

Lauantaityölisä 21,82 �
Yötyölisä (21-06) 100 %
Ammattitutkintolisä 30 �
Ylempi ammattitutkinto  50 �

Palveluvuosilisät
1 vuosi   50 �
5–10 vuotta  74 �
10–15 vuotta  96 �
15–20 vuotta 120 �
20–25 vuotta 156 �
25–30 vuotta 167 �
yli 30 vuotta 183 �

Yritykset ja toimipaikat 

Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkare-
kisterin mukaan maassamme toimi vuoden 
2012 lopulla 697 leipomoyritystä, kun niitä 
esimerkiksi vuonna 2003 oli vielä 869. Yri-
tyksillä oli vuoden 2012 lopulla yhteensä 
766 toimipaikkaa, kun niitä vuonna 2003 
oli vielä 942. Henkilöstön määrän mukaan 
lajiteltuna jako oli seuraava:

Yritykset Toimi
paikat

Tuntematon (uusi) 7 12

0-4 471 502

5-9 87 98

10-19 74 91

20-49 39 32

50-99 10  19

100-249 7 10

250-499 0 0

500-999 0 2

1000- 2 0

697   766

Euromääräisen liikevaihdon suuruusluokan 
mukaan leipomoiden ja toimipaikkojen ja-
ko oli seuraava:

Yritykset Toimi
paikat

Tieto puuttuu 31 44

1–199 999 372 393

200 000–399 999 92 104

400 000–999 999 98 114

1 000 000–1 999 999 53 52

2 000 000–9 999 999 37 37

10 000 000–19 999 999 9 16

20 000 000- 5 6

697 766

Suomen Leipuriliiton jäsenyritysten luku-
määrä ja kokojakautuma henkilömäärän 
(sis. yritysten Leipuriliitoon ilmoittamat 
leipomotyöntekijät, toimihenkilöt ja auto-
miehet) mukaan oli seuraava:

Yritykset Toimi
paikat

1   –  5   henkilöä 146

6   –  10     ” 60   

11 –  30     ”    72

31 –  50     ”      4 

yli     50    ”      6

yli   100    ”      9

297 341

henkilöjäseniä 44

kunniajäseniä 9

Leipuriliittoon kuului vuoden 2012 lopus-
sa 297 jäsenyritystä, joilla oli yhteensä 341 
toimipistettä.

EM Nuori Leipuri 2012 –kilpailun 
Suomen joukkueen tuotteita.



24  SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

TULOSLASKELMA

 1.1.31.12.2012 1.1.31.12.2011
 � �

Varsinainen toiminta  
Julkaisutoiminta  
Tuotot 117 205,10 124 441,47
Henkilöstökulut -67 198,55 -64 035,39
Muut kulut -66 783,97 -67 157,63
Julkaisutoiminnan kate -16 777,42 -6 751,55
  
Koulutus ja kokoustoiminta  
Tuotot 139 731,78 163 861,33
Kulut -127 349,42 -148 539,23
Leipäkampanjat -15 985,44 -39 241,07
Koulutustoiminnan kate -3 603,08 -23 918,97
  
Hallintokulut  
Hallintokulut yhteensä -48 943,99 -52 226,24
  
Toimintakulut  
Henkilöstökulut -260 187,61 -236 230,57
Matka-ja autokulut -20 552,85 -25 349,19
Vuokrat -22 345,24 -18 102,86
Toimistokulut -37 604,44 -32 760,42
Poistot -11 216,10 -16 022,99
Jäsenmaksut -123 466,42 -68 822,20
Muut kulut -30 568,76 -21 274,34
Toimintakulut yhteensä -505 941,42 -418 562,57
  
Kulujäämä -575 265,91 -501 459,33
  
Sijoitustoiminta  
Korkotuotot 51 874,91 75 593,10
Vuokratuotot 61 381,15 62 951,39
Osinkotuotot 19 376,19 23 676,96
Sijoitustoiminnan myynti tuotot 346 931,73 165 359,38
Korkokulut -27,75 -32,60
Sijoitustoiminnan muut kulut -10 669,61 -11 008,89
Sijoitustoiminnan myynti tappiot -11 658,08 -79 838,74
Sijoitusten arvonpalautukset 129 483,10 31 786,12
Sijoitusten arvonalentumiset -32 001,15 -97 889,08
Sijoitustuotot yhteensä 554 690,49 170 597,64
  
Varainhankinta  
Jäsenmaksut 144 605,00 147 671,00
./. ETL:n osuus -49 179,00 -50 419,00
Varainhankinta yhteensä 95 426,00 97 252,00
  
Tuotto/kulujäämä 74 850,58 -233 609,69
  
  
Tilikauden tulos 74 850,58 -233 609,69
  
Tilikauden yli/alijäämä 74 850,58 233 609,69
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TASE

31.12.2012 31.12.2011
� �

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
 Koneet ja kalusto 26 170,87 37 386,97
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 26 170,87 37 386,97

Sijoitukset

 Osakkeet ja osuudet 486 568,34 486 568,34
 Sijoitusosakkeet ja osuudet 5 414 959,38 5 227 917,90
 Muut sijoitukset 88 356,22 178 509,49
Sijoitukset yhteensä 5 989 883,94 5 892 995,73

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 016 054,81 5 930 382,70

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
 Siirtosaamiset 24 755,45 47 847,54

24 755,45 47 847,54

Rahat ja pankkisaamiset 98 378,48 86 233,11
Rahoitusomaisuus yhteensä 98 378,48 86 233,11

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 123 133,93 134 080,65

VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 139 188,74 6 064 463,35

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
 Toimintapääoma 5 991 317,80 6 224 927,49
 Tilikauden yli/alijäämä 74 850,58 -233 609,69

6 066 168,38 5 991 317,80
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
 Saadut ennakot 1 425,79 4 087,74
 Muut lyhytaikaiset velat 12 096,35 12 355,65
 Siirtovelat 57 818,22 55 022,16
 Vuokravakuudet 1 680,00 1 680,00
 Vieras pääoma yhteensä 73 020,36 73 145,55

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 73 020,36 73 145,55

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 139 188,74 6 064 463,35
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TLILINTARKASTUS

Tilintarkastuskertomus
Suomen Leipuriliitto ry:n jäsenille

Olen tilintarkastanut Suomen Leipuriliitto ry:n kirjanpidon, tilin-
päätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. –31.12.2012.  Tilinpäätös 
sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen vastuu 

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa 
oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätök-
sen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on 
huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.  

Tilintarkastajien velvollisuudet

Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perus-
teella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, et-
tä noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilin-
tarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja 
suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden 
siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovat-
ko 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 esitet-

tävistä muista tiedoista.  Toimenpiteiden valinta perustuu tilintar-
kastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virhees-
tä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä 
riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen val-
vonnan, 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 sovel-
lettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, 
toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuu-
den sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen.   

Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tar-
peellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määrä-
ysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 2013
Sauli Salmi

KHT

Valtuuskunnan lausunto
Valtuuskunta on varsinaisessa kevätkokouksessaan 5.6.2013 tu-
tustunut Suomen Leipuriliitto ry:n vuoden 2012 tilinpäätökseen, 
taseeseen, tuloslaskelmaan, budjettivertailuun ja katsaukseen Lii-
ton toiminnasta vuonna 2012.  Olemme lukeneet myös tilintarkas-
tajan tilinpäätöksestä antaman tilintarkastuskertomuksen.

Esitämme yksimielisesti Suomen Leipuriliitto ry:n 10.8.2013 
Vuokatissa kokoontuvalle varsinaiselle vuosikokoukselle tilinpää-
töksen vahvistamista.  Puollamme vastuuvapauden myöntämistä 

hallituksen jäsenille, koska myöskään tilintarkastaja ei ole tilin-
tarkastuskertomuksessaan antanut huomautusta asiaan liittyen.

Helsingissä 5. päivänä kesäkuuta 2013
Suomen Leipuriliitto ry:n valtuuskunta

Anders Bondén

puheenjohtaja
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LIITON HALLINTO

Liiton hallinto
Valtuuskunta vuoden 2012 lopussa
Puheenjohtaja  Anders Bondén  Vöyri
Varapuheenjohtaja Juha Salonen  Turku

Paikallisyhdistykset Jäsen  Kotipaikka
Etelä-Pohjanmaan Leipomoyhdistys ry Mika Takaluoma Lapua
Etelä-Suomen Leipomoyrittäjät ry Juha Mattila Helsinki
Kaakkois-Suomen Leipomoyrittäjät ry Simo Vainikka Lappeenranta
Kainuun Leipomoliikkeenharjoittajat ry  Mikko Heikkinen Kuhmo
Keski-Pohjanmaan Leipomoyhdistys ry Jarmo Matikainen Ylivieska
Keski-Suomen Leipomoyhdistys ry Markku Mäkinen  Jyväskylä
Lapin Leipomoyrittäjät ry  Raimo Hanhivaara Kittilä
Pirkanmaan Leipomot ry Heikki Jänne  Tampere
Pohjois-Karjalan Leipomoyrittäjät ry  Pekka Eskelinen Savonlinna
Pohjois-Pohjanmaan Leipomot ry  Antti Tyykiluoto Ii
Satakunnan Leipomoyhdistys ry  Timo Valli Pori
Savon Leipomoyhdistys ry Juha Miettinen Joroinen
Turun Seudun Leipomoyrittäjät ry Sakari Rinne  Raisio
Vaasan Piirin Leipomoyhdistys ry  Susanne Ahlnäs Vaasa

Hallitus vuoden 2012 lopussa Kausi Kotipaikka
Jari Elonen, puheenjohtaja 2010–2012  Jämsä
Kari Meltovaara, varapuheenjohtaja 11.8.2012–2013 Turku
Petri Kujala  2012–2014 Helsinki
Heikki Jortikka  2012–2014 Lempäälä
Raimo Liedes 2012–2114 Mikkeli
Jari Mäkilä 4.9.2012–2013  Pori
Juri Jolkkonen 12.2.2012–2013 Helsinki
Jukka Hämäläinen 2010–2012 Mustasaari 
Timo Kyllinen 2010–2012  Puolanka

Puheenjohtajisto, joka toimii sekä valtuuskunnan että hallituksen työvaliokuntana
Jari Elonen Hallituksen puheenjohtaja
Kari Meltovaara Hallituksen varapuheenjohtaja
Anders Bondén Valtuuskunnan puheenjohtaja
Juha Salonen Valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Mika Väyrynen Toimitusjohtaja
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