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PERJANTAI 12.8.2016

klo 9.00–15.00 Raisio Open Golf -kilpailu
 Virpiniemi Golf
 yhteislähtö klo 9.00

klo 19.00–21.00 Valio Oy:n juustobuffet 
 Radisson Blue Hotel
 (Hallituskatu 1, 90100 OULU)
 Huom. Sisäänpääsy vain Valion kutsukortilla, 
 joka lähetetään vuosikokouspaketin 
 tilanneille.

klo 21.30–02.00 Janne Pekkala ja Disco Transit

klo 22.00–02.30 Karaoke, Radisson Blu Hotel

Suomen Leipuriliitto ry:n
116. vuosikokous ja kesäpäivät
12.–14.8.2016 Oulussa
Majoitus: 
Radisson Blue Hotel Oulu (Hallituskatu 1, 90100 Oulu), Scandic Oulu (Saaristonkatu 4, 90100 Oulu) tai 
Original Sokos Hotel Arina (Pakkahuoneenkatu 16, 90100 Oulu).
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LAUANTAI 13.8.2016

klo 9.30 Suomen Leipuriliitto ry:n 116. vuosikokous
 Oulun kaupunginteatteri / Suuri näyttämö
 (Kaarlenväylä 2, 90015 Oulun kaupunki)

klo 09.15 Fazer Myllyn lastenretki
 Oulun SuperParkiin

klo 10.00–16.00 Tavarantoimittajien näyttely
 Oulun kaupunginteatterin ala-aula
 ja lämpiö  

klo 11.30–14.00 Liukuva lounas
 Oulun kaupunginteatteri

klo 16.00 Tavarantoimittajien näyttely päättyy 

klo 16.15–17.00  Condite Oy:n musiikkituokio
 esiintyjänä Idols -voittaja Mitra
 Oulun kaupunginteatteri

Klo 19.30 Siirtyminen juhlaillalliselle

klo 20.00 Juhlaillallinen Radisson Blue Hotel
 Ravintola Toivo ja meriterassi. 
 Illallisen yhteydessä  
 Kinnusen Mylly Oy:n vauhdittamana 
 JeanS. 

n. klo 23.00–03.00 Tanssimusiikkia 

n. klo 23.00–03.00 Karaoke, Radisson Blu Hotel

LEIPURIPÄIVÄT 2016

Kansien kuvat: Oulun kaupunki
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Kokouksen kulku:

• Pohjois-Pohjanmaan Leipomot ry:n tervehdys,  
 Annukka Lantto, Antell-konserni

• Juhlapuhe

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

Suomen Leipuriliitto ry:n  
116. vuosikokous
Suomen Leipuriliitto ry:n varsinainen vuosikokous pidetään lauantaina 13.8.2016 alkaen kello 9.30 Oulussa, 
Oulun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä osoitteessa Kaarlenväylä 2, 90015 Oulun Kaupunki.

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. 2017–2019

• Päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä

• Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet

• Päätetään hallituksen ja valtuuskunnan ehdottamista 
 liiton sääntömuutoksista

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

• Päätetään toimintasuunnitelmasta sekä tulo- ja menoarviosta v. 2017

• Päätetään liiton jäsenmaksusta ja liittymismaksusta v. 2017 

• Päätetään seuraavan vuosikokouksen paikasta

• Päätetään kokous

ESITYSLISTA

Vuoden 2015 vuosikokousyleisöä Kalastajatorpalla Helsingissä.
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KATSAUS LIITON TOIMINTAAN VUODELTA 2015
Suomen Leipuriliitto ry:n 115. toimintavuosi on takana. 

Leipuriliiton visio: Aktiivinen, 
Vahva, Näkyvä, Vaikuttaja  

Missio: Tietoa, Taitoa, Tuloksia, 
Toimintaedellytyksiä jäsenistölle

Arvot: Jatkuvuus, Tasapuolisuus, 
Ammattimaisuus

Liittomme hallituksen ja valtuuskunnan 
päätösten mukaisesti Leipuriliiton tär-
keimmät painopistealueet ovat: 1) Edun-
valvonta, 2) Liiton ja jäsenkunnan välinen 
yhteistyö, 3) Tiedottaminen ja ulkoinen 
viestintä. Myös liiton varallisuuden hoito 
ja varallisuudesta saatava tuotto on tär-
keä osa liiton toimintaa, koska vain siten 
liiton jäsenmaksut voidaan pitää nykyi-
sellä alhaisella tasolla.

Näitä ja muita liiton toimintaan kuu-
luvia asioita toteutettiin vuoden 2015 
aikana liiton toimiston kolmen hengen 
voimin. On kuitenkin syytä korostaa, et-
tä liiton toimintaan osallistuvien jäsen-
yritysten edustajien vapaaehtoinen työ 
Leipuriliiton ja sen jäsenyritysten hyväksi 
oli myös erittäin tärkeää liiton toiminnan 
toteuttamisen kannalta. Esimerkiksi liiton 
puheenjohtajan käyttämä työaika ja työ-
määrä Leipuriliiton asioiden hoitamiseen 
vuoden aikana oli jälleen erittäin merkit-
tävää. Erityisesti, kun vielä huomioidaan, 
että puheenjohtaja ei saa palkkaa leipo-
moalan eteen tekemästään yleishyödylli-
sestä työstä. Samoin myös liiton valtuus-
kunnan puheenjohtajan osallistuminen 
Leipuriliiton edustajana kansainvälisiin 
kokouksiin oli liiton toiminnan toteutta-
misen kannalta tärkeää.

Vuoden 2015 aikana Leipuriliiton toi-
minnassa korostettiin edelleen perheyrit-
täjyyttä ja kotimaista yritystoimintaa. 

1) EDUNVALVONTA
Edunvalvonta jakaantui lähinnä kol-
meen alueeseen, joita ovat: A) Työeh-
tosopimustoimintaan vaikuttaminen B) 
Elintarvikealan lainsäädäntötyöhön vai-
kuttaminen C) Viranomaissuhteiden ja 
muiden sidosryhmäsuhteiden hoitami-
nen.  

A) Työehtosopimustoimintaan 
vaikuttaminen

Tiivistä yhteistyötä Elintarviketeollisuusliitto 
ry:n kanssa jatkettiin. Yhteistyö ETL:n kans-
sa on varsin luontevaa, kun molemmat lii-
tot toimivat Helsingin Pasilassa samassa 
toimitalossa ja samassa kerroksessa. Leipu-
riliiton ja ETL:n välillä on pitkään ollut voi-
massa yhteistoimintasopimus, jonka perus-
teella Leipuriliiton puheenjohtaja osallistuu 
Elintarviketeollisuusliitto ry:n työvaliokun-
nan ja hallituksen kokouksiin. Näissä koko-
uksissa Leipuriliiton puheenjohtaja pystyy 
tuomaan esille leipomoalalle tärkeitä ky-
symyksiä. Liiton toimitusjohtaja osallistui 
sekä Elintarviketeollisuusliiton työmarkki-
natoimikunnan että leipomoyhdistyksen 
kokouksiin (jälkimmäiset pidettiin Leipuri-
liiton hallituksen kokouksen yhteydessä). 
Liiton toimitusjohtaja oli myös lähes päivit-
täin yhteydessä ETL:n työmarkkinapuolen 
asiamiehiin. Työehtosopimustoimintaan 
vaikuttaminen oli kuitenkin haasteellista, 
kun Leipuriliitto ei ole neuvotteluosapuo-
lena esimerkiksi työehtosopimusneuvotte-
luissa, jotka käydään Elintarviketeollisuus-
liitto ry:n ja Suomen Elintarviketyöläisten 
liitto SEL ry:n välillä.  

B) Elintarvikealan 
lainsäädäntötyöhön 
vaikuttaminen

Vuoden aikana erityisesti elinkeinopuolen 
asioissa pyrittiin vaikuttamaan uusiin leipo-
moalaan kohdistuvien säännöksiin ja myös 
niiden valmisteluun. 

OIVA-valvonta ja tulosten 
julkaiseminen
Leipuriliitto osallistui vuoden aikana myös 
Oiva III sidosryhmäyhteistyöhön. Vuoden 
aikana Leipuriliitto yritti vaikuttaa Elintar-
viketurvallisuusvirasto Eviraan, jotta Evira 
muuttaisi tekemäänsä päätöstä koskien 
Oiva-tulosten sisältöä ja julkaisutapaa. Kes-
kustelu ja vaikuttaminen Oiva-järjestelmän 
(valtakunnallinen elintarvikevalvonnan tie-
tojen julkistamisjärjestelmä) ympärillä jat-
kui siis vilkkaana. 

Leipuriliitto lähetti huhtikuussa 2014 
Eviraan pyydetyn lausunnon ”Oiva val-
vontatietojen julkistamisjärjestelmän oh-
jeesta”.

Leipuriliiton lausunnossa todettiin mm. 
seuraavaa: 
Suomen Leipuriliitto toteaa, että Suomen 
Leipuriliitto ja sen jäsenyritykset eivät hy-
väksy nykyistä valvontatietojen julkaisemis-
tapaa, jossa tarkastuksen yksittäisen tar-
kastuskohdan heikoin arvosana otetaan 
julkaistavaksi yleisarvosanaksi. Katsomme, 
että viraston määräämä julkaisutapa on 
kohtuuton. Näkemyksemme on, että tar-
kastustulos tulee määrittää jollakin muulla 
tavoin, esimerkiksi annettujen arvosanojen 
keskiarvon perusteella.

Korostamme, että tässä asiassa tulee 
erottaa toisistaan kaksi eri asiaa: toisaal-
ta Oiva-tulosten julkaisutapa ja toisaalta 
se, mihin toimenpiteisiin elintarvikealan 
toimijan tulee ryhtyä, jos tarkastuksessa 
havaitaan jotain epäkohtia (tai puutteel-
lisuuksia). Jos tarkastuksessa havaitaan 
jokin epäkohta, on itsestään selvää, että 
tällainen epäkohta tulee korjata mahdol-
lisimman nopeasti (viranomaisen antaman 
kohtuullisen määräajan puitteissa). Koko-
naan toinen asia on se, että tällaisesta epä-
kohdasta tiedotetaan julkisesti esimerkiksi 
valtakunnallisilla nettisivuilla (tai yrityksen 
sisäänkäynnin yhteydessä). Nykyisessä 
muodossaan Oiva-valvontatulosten julkai-
sutapa on asiaton ja kohtuuton, eikä täl-
laisella julkaisutavalla ole mitään tekemistä 
elintarviketurvallisuuden kanssa. Yksittäi-
sestä epäkohdasta tehty julkinen tiedon-
anto voi olla yrityksen toiminnan kannalta 
kohtalokasta.  

Lisäksi on syytä huomioida, että Oiva-
valvontatarkastukset ja tarkastuksessa teh-
tävät päätökset perustuvat viime kädessä 
aina yksittäisen valvontaviranomaisen 
omaan harkintaan ja päätelmiin. Tämän 
vuoksi on täysin selvää ja luonnollista, et-
tä eri tarkastajat tekevät samanlaisistakin 
asioista erilaisia johtopäätöksiä. Yksittäis-
ten ihmisten tekemissä päätöksissä on ai-
na kysymys inhimillisestä toiminnasta, jota 
ei millään koulutuksella pystytä muuksi 
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muuttamaan. Katsomme, että valvonta-
tarkastajien samanlaisissa asioissa tekemät 
toisistaan poikkeavat tulkinnat tulevat ole-
maan iso ongelma elintarvikeyritysten ta-
sapuolisessa kohtelussa. Tästäkään syystä 
yksittäisen tarkastuksen huonointa arvosa-
naa ei saa ottaa julkistettavan tarkastusra-
portin yleisarvosanaksi.

C) Viranomaissuhteiden ja muiden 
sidosryhmäsuhteiden hoitaminen  

Yhteistyötä sekä Opetushallituksen että 
sen asettaman leipomoalan tutkintotoi-
mikunnan kanssa jatkettiin. Pitkäaikaisena 
tavoitteena on ollut vaikuttaa siihen, että 
leipomoalalle saadaan jatkossakin osaavia 
työntekijöitä. Leipuriliitto toimi myös yhte-
nä niistä tahoista, jotka nimesivät jäseniä 
leipomoalan tutkintotoimikuntaan. Vuo-
den päättyessä Leipuriliiton nimeäminä 
työantajapuolen edustajina tutkintotoimi-
kunnassa toimivat yrityskonsultti (entinen 
leipomoalan yrittäjä) Seppo Rantanen ja Fa-
zer Leipomot Oy:n Senior Manager Kimmo 
Huttunen. Yhden työnantajapuolen edus-
tajan nimeää Suomen Yrittäjät.

Leipuriliitto antoi 22.9.2015 yhdessä 
Ammattiliitto PRO Ry:n ja Suomen elintar-
viketyöläisten Liitto SEL Ry:n kanssa yhtei-

sen lausunnon Leipomoalan tutkintotoimi-
kunnan asettamisesta. Järjestöjen yhteinen 
näkemys oli, että on positiivista, että leipo-
moalan ammattitutkinnot (viisi kpl) säily-
vät suunnitelman mukaan ennallaan. Sen 
sijaan negatiivista oli, että Opetushallituk-
sen suunnitelman mukaan tutkintotoimi-
kunnan jäsenten lukumäärä vähennetään 
9:stä 6:een. Järjestöjen yhteinen näkemys 
oli, että tätä ei tule toteuttaa. 

Järjestöt toivat esille sen, että kun tut-
kintotoimikuntaan voidaan ilmoittaa sekä 
työnantaja- että työntekijäpuolelta kolme 
edustajaa, tutkintotoimikuntaan saadaan 
edustus kaikenkokoisista leipomoista/
konditorioista, niin suurista, keskisuurista 
kuin pienistä yrityksistä. Jos henkilömää-
rä pudotetaan kahteen, asiantuntemus 
leipomoalan erikokoisista ja erilaisista 
(käsityövaltainen/teollinen) yrityksistä jää 
riittämättömäksi. Järjestöt toivat yhteisen 
huolen esille koskien sitä, että leipomoalan 
tutkintotoimikunnasta tulee taho, jolla ei 
ole riittävän laaja-alaista alan osaamista ja 
mahdollisuutta varmistaa alan koulutuksen 
tasoa sekä laatua ja siten mahdollisuutta 
varmistaa työelämän kannalta oikeanlai-
nen osaaminen sekä tunnistaa työelämän 
kannalta todelliset tarpeet. Käytännön 
työelämän ääni pienenisi, mikä olisi niin 
järjestelmälle, työntekijöille, työnantajille 
kuin leipomoalan tulevaisuuden ja osaa-
misen varmistamiselle vahingollista. Sen 
takia järjestöjen yhteinen näkemys oli, et-
tä leipomoalan tutkintotoimikunnan tulee 
jatkaa edelleen kokoonpanolla 3+3+3.

Leipuriliiton entinen toiminnanjohtaja, leipuriväen keskuudessa pidetty ja arvostettu  Leo 
Hämäläinen  oli mukana vuosikokouksessa ja piti siellä myös oman, kaikkien sydämiin jää-
neen puheenvuoronsa. Kokous jäi Leo Hämäläisen viimeiseksi vuosikokoukseksi.   

Jari Elonen valittiin vuosikokouksessa Hel-
singissä yksimielisesti hallituksen puheen-
johtajaksi kolmannelle kaudelle, vuosiksi 
2016-2018.

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 Lapin ammattiopis-
tossa Rovaniemellä. Hyvän Leivän Ystävi-
en Salonki järjestettiin joulukuussa Stadin 
ammattiopiston Prinsessantien yksikössä 
Helsingissä.

Liiton toimitusjohtaja osallistui ETL:n 
toimialayhdistysten, kuten ETL:n työmark-
kinatoimikunnan kokouksiin ja toi niissä 
tarvittaessa esille leipomoalan näkemyk-
siä. ETL:n leipomoyhdistyksen kokoukset 
on ETL:n kanssa sovitun mukaisesti jär-
jestetty toukokuusta 2012 lähtien Leipu-
riliiton hallituksen kokouksien yhteydessä. 
Leipuri-lehden toimituspäällikkö osallis-
tui ETL:n viestintätoimikunnan kokouk-
siin. Näihin kokouksiin osallistumalla var-
mistettiin myös, että liiton toimistolla on 
ajankohtaista tietoa elintarvikealalla esillä 
olevista asioista. Kokouksista saatua tietoa 
välitettiin jäsenistölle jäsenkirjeiden ja mui-
den tiedotteiden avulla.  

Yhteistoimintaa jatkettiin myös erilais-
ten ns. kehitysyhtiöiden/konsulttiyhtiöiden 
kanssa. Myös puhelinneuvotteluja erilaisis-
ta yhteistyömahdollisuuksista konsulttiyh-
tiöiden edustajien kanssa käytiin. Kaupan 
osalta tärkeimpänä yhteistyötahona ja vai-
kuttamisen kohteena toimi Päivittäistava-
rakauppa ry PTY.

Liiton toimistosta oltiin vuoden aikana 
erilaisissa asioissa yhteydessä myös sekä 
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elintarvikealan terveystarkastajiin että elin-
tarvikealan työsuojelutarkastajiin. Yhtey-
denpitoa jatkettiin työturvallisuuskeskuk-
sen kanssa työturvallisuuteen liittyvissä asi-
oissa. Vuoden aikana pyrittiin vaikuttamaan 
siihen, etteivät viranomaisten toimenpiteet 
ja suunnitelmat vaikeuta (ainakaan koh-
tuuttomasti) leipomoyritysten toiminta-
edellytyksiä.

 
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 40 näytteilleasettajaa 43 osas-
tolla. 

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR 

Leipuriliitto jatkoi Vilja-alan yhteistyöryh-
mä VYR:n jäsenenä. Leipuriliitto on ollut 
VYR:n jäsen vuodesta 2010. VYR tukee 
kansallisen viljastrategian toteutumista pa-
rantamalla viljaketjun kannattavuutta ja 
sen toimivuutta. Leipuriliiton tavoitteena 
on varmistaa yhteistyöllä laadukkaan ja kil-
pailukykyisen viljaraaka-aineen saanti leipo-
moteollisuudelle. VYR:n keskeinen hanke 
vuoden aikana oli markkinaseurannan ja 
viestinnän kehittäminen. 

Leipuriliiton edustajana vuoden 2015 
aikana vilja-alan yhteistyöryhmän johto-

ryhmässä toimi Fazer Leipomot Oy:n tut-
kimusjohtaja Heli Anttila ja liiton toimitus-
johtaja oli johtoryhmän varajäsen. Fazer 
Leipomot osallistuu myös VYR:n jäsenmak-
sun maksamiseen.

Pro Ruis-yhdistys

Leipuriliitto jatkoi Pro Ruis -yhdistyksen jä-
senenä. Yhdistys hallinnoi maa- ja metsäta-
lousministeriön rahoittamaa valtakunnallis-
ta rukiin viljelyn kehitysohjelmaa. 
 

D) Muuta 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
seuraamusmaksuesitys 
markkinaoikeudelle:
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV toimitti 
24.6.2015 Markkinaoikeudelle seuraa-
musmaksuesityksen, jossa KKV vaati, 
että markkinaoikeus määrää Leipuriliitolle  
55 000 euron seuraamusmaksun. KKV:n 
mukaan Leipuriliitto syyllistyi vuosina 
2007-2010 laittomiin jäsenistölle annet-
tuihin hintasuosituksiin. 

Leipuriliiton näkemyksen mukaan 
KKV:n vaatimus oli perusteeton. Leipu-
riliitto antoi 25.6.2016 julkisuuteen tie-
dotteen otsikolla ”Suomen Leipuriliiton 
tavoitteena on ollut jäsenyritysten kustan-
nustietoisuuden parantaminen”. Tiedot-
teessa todettiin seuraavaa:
”Leipuriliiton tehtävänä on ajaa kaiken-
kokoisten jäsenyritysten asiaa, ja siten 

Vuosikokouksessa valtuuskunnan johtoon 
valittiin Anders Bondén (vas.) puheenjohta-
jaksi ja Juha Salonen varapuheenjohtajaksi. 

Helsingin kokouksessa saivat Leipuriliiton kultaisen ansiomerkin Juha Mattila (vas.), Rune 
Luukkonen, Mika Väyrynen, Raimo Liedes, Annukka Lantto, Heikki Räinä, Pekka Eskelinen, 
Ulf Fagerudd, Simo Vainikka ja Timo Valli. 

TOIMINTAVUOSI 2015

parantaa kaikenkokoisten jäsenyritysten 
toimintaedellytyksiä. Tämän tarkoituksen 
toteuttamiseksi Leipuriliitto tiedotti ko. 
vuosina jäsenistölleen tasapuolisesti leipo-
moalan kasvavasta kustannuskehitykses-
tä. Jäsenyritysten kustannustietoisuuden 
lisäämisen tavoitteena oli, että erikokoi-
set, myös pienet, jäsenyritykset kykenevät 
tekemään tarvittavia toimenpiteitä säilyt-
tääkseen toimintaedellytyksensä myös tu-
levaisuudessa. Leipuriliiton tavoitteena oli, 
että niin pienillä, keskisuurilla kuin suurilla 
jäsenyrityksillä olisi edes vähän tasa-arvoi-
semmat mahdollisuudet sekä leipomoiden 
keskinäisessä kilpailussa että kilpailussa 
tuontituotteiden kanssa. Kun yritysten 
kustannustietoisuus paranee, yrityksillä 
on mahdollisuus tehdä sellaisia muutoksia 
toimintaansa, jotka mahdollistavat yritys-
toiminnan jatkamisen ja mahdollisimman 
monen työntekijän työllistämisen. 

Jos leipomoalan toimialajärjestö ei voi 
kertoa jäsenyrityksilleen kasvavista kustan-
nuksista, niin mistä varsinkin pienemmät 
yritykset voivat saada tietoa, miten kustan-
nukset kehittyvät leipomoalalla? Kilpailu-
viraston tutkimuksen takia Leipuriliitto ei 
ole voinut viime vuosina hoitaa tätä toi-
mialajärjestölle kuuluvaa tärkeää edunval-
vontatehtävää ja tästä nimenomaan suo-
malaiset pienet ja keskisuuret leipomo- ja 
konditoria-alan perheyritykset ovat kärsi-
neet. Pienempien leipomoiden aika kuluu 
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käytännön töissä ja erilaisten viranomais-
ten ja leipomoalan työehtosopimusten 
edellyttämien vaateiden ja velvoitteiden 
täyttämisessä. 

Leipomoalan yritykset eivät yllämainit-
tuina vuosina, eivätkä sen jälkeen, ole ky-
enneet siirtämään kohonneita kustannuk-
sia tuotteiden hintoihin. Pienillä ja keski-
suurilla yrityksillä ei ole toimipisteitä, joita 
yritykset voisivat lopettaa, eikä juuri myös-
kään henkilökuntaa, jota vähentää. Kun 
kohoavia kustannuksia ei ole saatu siirre-
tyksi tuotteiden hintoihin ja kohoavien kus-
tannusten takia henkilökuntaa on jouduttu 
kuitenkin vähentämään, tällaisten yrittäjien 
on vastapainoksi täytynyt vain lisätä omaa 
työpanostaan ja siten ”ottaa kohoavat kus-
tannukset omasta selkänahastaan”. 

Leipuriliitto toteaa, että olennaista on 
ymmärtää, että kilpailutilanne leipomoalan 
erikokoisilla yrityksillä, paikallisilla, alueelli-
silla ja valtakunnallisilla leipomoilla, on toi-
sistaan oleellisesti poikkeava ja erilainen. 
Erikokoisten leipomoyritysten kustannus-
rakenne ja yritysten tapa toimia poikkeavat 
toisistaan hyvin monella eri tavalla. 

Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikka-
rekisterin mukaan Suomessa toimi vuoden 
2006 lopulla 809 leipomo- ja/tai kondito-
riayritystä, vuoden 2010 lopussa niitä oli 
enää 718. Suomen Leipuriliitolla oli vuosi-
na 2007-2010 hiukan yli 300 jäsenyritystä. 

On selvää, että Leipuriliitto ei voi, eikä 
edes halua, vaikuttaa yksittäisten yritysten 
hinnoittelupäätöksiin. Yritykset tekevät 
nämä päätökset luonnollisesti itsenäisesti. 
Päivittäistavarakauppa päättää leivän ku-
luttajahinnasta”.

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-
tystoiminnan ohjaus ja kehittäminen ja 
kaikenkokoisten leipomoiden tarpeiden 
huomioiminen.

A) Liiton toimiston ja kentän tiivis 
ja läheinen yhteistoiminta

Puhelinneuvonta ja muu palvelu
Leipuriliiton noin 290 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 2015 edel-
leen yksi liiton tärkeimmistä jäsenmak-
suun sisältyvistä jäsenpalveluista. Puhelin-
neuvonnan määrä osoittaa, että jäsenistö 
ottaa tarvittaessa yhteyttä Leipuriliiton 
toimistoon sekä työsuhdekysymyksiin et-
tä elinkeinopuolen asioihin liittyvissä kysy-
myksissä. 

Leipuriliiton ja Elintarviketeollisuusliit-
to ry:n välisen yhteistoimintasopimuksen 
(palvelusopimuksen) mahdollistamaa suo-
raa yhteydenottoa työsuhdekysymyksissä 
Elintarviketeollisuusliitto ry:n työmarkkina-
asiamiehiin, erityisesti ETL:n leipomoalan 
toimialapäällikköön Jukka Soukkaseen ja 
asiamies Annaleena Pentikäiseen, käytet-
tiin vuoden aikana myös runsaasti hyväksi. 
Leipuriliiton jäsenyritykset olivat päivittäin 
yhteydessä 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 kos-
kivat työpaikalla ilmenneitä työnantajan 
ja työntekijän välisiä erimielisyystilanteita. 
Näitä neuvotteluja käytiin useimmiten si-
ten, että neuvotteluihin osallistui työnteki-
jän apuna myös työntekijäliiton (Suomen 
Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n) edus-
taja. 

Leipuriliitosta annettiin vuoden aikana 
apua ja neuvontaa myös tapauksiin, jot-
ka liittyivät työsuojelutarkastuksessa ja/tai 
terveystarkastuksessa yrityksessä ilmen-
neisiin ongelmiin. Näissä asioissa oltiin yh-
teydessä suoraan myös ETL:n asiamiehiin. 
Lisäksi Leipuriliitosta annettiin vuoden ai-
kana apua ja neuvontaa erilaisiin yrityksille 
esitettyihin vahingonkorvausvaatimuksiin. 

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 monia yritysesit-
telyjä Leipuri-lehteen. 

Vuosikokous- ja kesäpäivät

Liiton 115. vuosikokous ja kesäpäivät pi-
dettiin elokuussa Helsingissä noin 520 
osallistujan voimin. Tapahtumapaikkana 
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Ravintoraision järjestämä Leipuripäivien golf-turnaus pelattiin aurinkoisessa säässä Espoon 
Niipperissä. Siihen osallistuivat myös Jussi Heino (oik.), Mikko Heikkinen ja Aleksi Tuokko.
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oli Hilton Kalastajatorppa, johon kaikki ta-
pahtumat keskittyivät. Tilaisuutta yhdes-
sä Leipuriliiton kanssa isännöi ja emännöi 
Etelä-Suomen Leipomoyrittäjät ry. Osallis-
tujista pääosa oli leipomoiden edustajia, 
mutta mukana oli runsaasti myös leipo-
moteollisuutta palvelevan teollisuuden, 
kaupan ja palveluiden tuottajien edusta-
jia. 

Kesäpäivien ohjelmassa noudatettiin 
hyväksi havaittua kaavaa. Päivät aloitet-
tiin perjantaina 14.8.2015 Ravintoraisio 
Oy:n järjestämällä Raisio Open -golfkil-
pailulla, joka pelattiin Espoon Niipperissä 
sijaitsevassa Ringside Golfissa. Kilpailuun 
osallistui 57 pelaajaa (6 naista ja 51 mies-
tä). Turnaus pelattiin lempeässä auringon-
paisteessa. Perjantai-iltana kokoonnuttiin 
nauttimaan perinteiseen tapaan Valio 
Oy:n runsaasta juustobuffetista viineineen 
ja muine juomineen Kalastajatorpalle. Il-
lan päätteeksi tanssitahdeista vastasi bän-
di Altti Uhlenius Happy Family ja solistina 
toimi Johanna Försti. Tarjolla oli myös ka-
raokea Vanhan Torpan puolella. 

Lauantai 14.8.2015 käynnistyi Leipuri-

liiton virallisella vuosikokouksella ja tava-
rantoimittajien ammatillisella näyttelyllä, 
johon osallistui 40 näytteilleasettajaa 43 
osastolla. Tavarantoimittajien näyttely on 
saavuttanut vakiintuneen ja tärkeän ase-
man Leipuripäivillä järjestettävänä amma-
tillisena leipomoalan messutapahtumana. 
Näyttelyn jälkeen jaettiin golfturnauksen 
palkinnot ja sen jälkeen kesäpäivävieraita 
viihdytti Marco Bjurström omalla ”Puo-
lituntisellaan”. Fazer Mylly järjesti lauan-
taiaamupäivällä valtaisan suosion saaneen 
lastenretken Fazerilaan eli Fazerin makeis-
tehtaalle Vantaalle.

Juhlaillallinen nautittiin Kalastajatorpan 
Pyöreässä salissa ja Siirtomaasalissa. Illalli-
sen juontajana toimi Marco Bjurström ja 
vauhdikkaasta, molemmissa saleissa sa-
masta ohjelmasta vastasi tanssi- ja laulu-
ryhmä 6Pack. Vuosikymmenten perinne 
Leipuripäivillä on ollut, että tapahtuman 
järjestävän isäntäpaikallisyhdistyksen jä-
senleipomot tarjoavat viikonlopun aikana 
eri tilaisuuksissa maisteltavat ruokaleivät 
sekä illallisella tarjottavat jälkiruokakakut. 
Sama perinne jatkui myös Helsingissä. Illal-

lisen jälkiruokana maisteltiin siis Etelä-Suo-
men Leipomoyrittäjät ry:n jäsenleipomoi-
den valmistamia kakkuja. Jokaisen kakun 
yhteyteen oli merkitty myös kakun valmis-
taneen leipomon nimi, jotta tiedettiin min-
kä leipomon kakkua maisteltiin. 

Illallisen aikana sisarjärjestö Ruotsista, 
Sveriges Bagare och Konditorer, muisti 
115-vuotiasta Suomen Leipuriliittoa lahjal-
la. Loppuillan tahdeista vastasi Altti Uhle-
nius Happy Family. 

Vuosikokouksen kulku

Vuosikokouksen avasi Etelä-Suomen Lei-
pomoyrittäjät ry:n puolesta Mika Gilan, 
joka toivotti kaikki osallistujat tervetul-
leiksi sekä kesäpäiville että varsinaiseen 
vuosikokoukseen. Juhlapuheen piti johta-
ja Lauri Peltola Kesko Oy:stä. Sen jälkeen 
Leipuriliiton hallituksen puheenjohtaja Jari 
Elonen piti vuosikokouspuheen, jonka jäl-
keen hän avasi vuosikokouksen virallises-
ti. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Juha Mattila ja sihteeriksi kutsuttiin Mika 
Väyrynen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ään-

Leipuripäivien lastenretki suuntautui Fazerin makeistehtaalle Vantaan Vaaralaan. Touhua riitti muffinsien koristelupajassa.
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tenlaskijoiksi valittiin Anna Repo ja Nina 
Ekberg-Tkaczick. Vuosikokouksen 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 Leipuriliiton pu-
heenjohtaja kaudelle 2016-18. Jari Elonen 
valittiin tehtävään yksimielisesti eli hän jat-
kaa tehtävässä vielä kolmannen kauden. 
Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin 
Anders Bondén ja varapuheenjohtajaksi 
Juha Salonen, kumpikin uudelleen. 

Valtuuskunnan jäsenten lukumääräs-
sä päätettiin jatkaa entistä käytäntöä eli 
valtuuskuntaan kuuluvat puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja yksi edustaja kusta-
kin paikallisyhdistyksestä (14). Niin ikään 
päätettiin jatkaa siten, että valtuuskunnan 
jäseninä toimivat virassa kulloinkin olevat 
paikallisyhdistysten puheenjohtajat, siis 14 
henkilöä. Samoin päätettiin jatkaa sitä käy-
täntöä, että mikäli paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtaja ei voi osallistua valtuuskunnan 

kokoukseen, hänen äänivaltaisena sijaise-
naan voi toimia kyseisen paikallisyhdistyk-
sen varapuheenjohtaja.

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

Toimintasuunnitelma ja budjetti vuodel-
le 2016 hyväksyttiin hallituksen ja valtuus-
kunnan esittämässä muodossa. 

Liiton jäsenmaksun osalta hyväksyt-
tiin hallituksen esitys, että jäsenmaksut 
pysyvät ennallaan vuonna 2015. Se tar-
koittaa, että yrityskohtainen perusmaksu 
säilyy 350 eurossa ja työntekijäkohtainen 
maksu 18 eurossa/työntekijä. Leipuriliiton 
minimijäsenmaksu on 400 euroa ja niillä 
yrityksillä, joilla ei ole lainkaan ulkopuoli-
sia työntekijöitä tai joihin sovelletaan jon-
kin muun alan kuin ETL:n neuvottelemia 
työ ehtosopimuksia, minimijäsenmaksu on 
250 euroa. Liittymismaksu yrityksiltä on 
100 euroa, samoin henkilöjäsenmaksu on 
70 euroa. Budjetoidut jäsenmaksutulot oli-
sivat näin n. 175 000 euroa.

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityk-
sen mukaisesti, että Leipuriliitto maksaa/
tilittää näin kertyvistä jäsenmaksutuloista 
mm. seuraavia jäsen- ja/tai yhteistoiminta-
maksuja: 
• Leipätiedotus ry:lle 85 000 euroa, 
• ETL ry:lle Elinkeinopoliittinen jäsenmak-

su 41 200 euroa 

• ETL ry:lle työnantajayhteistyömaksuna 
50 euroa/yritys + 6,70 euroa/työntekijä 
(arvioituna noin 44 650 euroa). 

Kaikkien em. maksujen arvioidaan olevan 
15 350 euroa suuremmat kuin Leipuriliiton 
jäsenistöltään saamat/arvioidut jäsenmak-
sutulot. Liiton toiminnan perustana ovat 
edelleenkin olennaiselta osin sijoitustoi-
minnasta saatavat tulot, joiden turvaami-
nen ja tuottojen pitäminen mahdollisim-
man korkealla on ensisijaisen tärkeää Lei-
puriliiton toiminnan kannalta.

Lopuksi päätettiin, että vuoden 2016 
vuosikokous pidetään elokuussa Oulussa. 
Kutsun esitti Pohjois-Pohjanmaan Leipo-
mot ry:n puheenjohtaja  Sirpa Räinä. 

IBA-messumatka

Perinteinen matka Iba-messuille Münche-
niin tehtiin 12.–15.9.2015. Matkalle osal-
listui noin seitsemänkymmentä henkilöä 
Leipuriliiton jäsenyrityksistä sekä yhteis-
työyrityksistä. Matkajärjestelijänä toimi 
Suomi-Seuran Matkatoimisto Oy.

Leivomme Suomessa -merkki 
jäsenistön käyttöön 

Leipuriliitossa teetettiin jäsenyritysten käyt-
töön merkki ”Leivomme Suomessa”. Mer-
kin suunnitteli Mainostoimisto Adverbi Oy. 

Leipuripäivillä tavataan tuttuja, vaihdetaan kuulumisia ja viihdytään. Tunnelmaa  
Valion illasta.

Perjantaina 14.8.2016 Leipuripäivillä  
Valion juustobuffet-pöytä notkui herkkuja.

TOIMINTAVUOSI 2015
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Auringonpaiste hemmotteli  
Helsingin Kalastajatorpalla 
järjestettyjen Leipuripäivien 
vieraita. Tulossa Anette Berg-
vall Fagerström (vas.)  ja Pe-
ter Fagerström sekä Per-Erik 
ja Ulla-Britt Bergvall Bergwal-
lin leipomosta.

Tavarantoimittajien näyttely on Leipuripäivien odotettu ammattitapahtuma. 
Conditen osastolla vieraili mm. Annukka Lantto Antell-konsernista, isäntä-
nään Conditen toimitusjohtaja Carl-Berti Borg.  Taustalla Anssi ja Tiina Ränti-
lä Leivon Leipomosta.

Johanna Försti tanssitti yleisöä Leipuripäivillä perjantai-iltana. 

B) Sisäinen viestintä 

Julkaisu- ja tiedotustoiminta  

Leipuri-lehti
Leipuri-lehdestä ilmestyi vakiintuneeseen 
tapaan kahdeksan numeroa vuonna 2015. 
Vuonna 1903 perustetulla Leipurilla on yli 
satavuotiset perinteet ja se on alan joh-
tava ammattijulkaisu Suomessa. Lehden 
numero 2/2015 postitettiin mahdollisim-
man kattavasti suomalaisiin päivittäista-
varakauppoihin. Leipuri 4/2014 lähetettiin 
jäsenhankintamielessä myös niihin suoma-
laisiin leipomoihin, jotka eivät ole Leipuri-
liiton jäseniä. Heinäkuun lopussa ilmesty-
neen lehden 5/2015 yhteydessä meni lu-
kijoille vuosikokousliite ja -ohjelma. Lisäksi 
52-sivuinen vuosikokousliite lähetettiin 
erikseen kaikille vuosikokoukseen osallis-
tuneille. Leipurin kahdeksan numeron yh-
teenlaskettu sivumäärä vuonna 2015 oli 
362 sivua. 

Leipuri-lehden artikkeleiden aiheina oli-
vat pääasiallisesti leipomo- ja vilja-ala se-
kä elintarvikeala yleensä. Pääkirjoituksissa 
otettiin alkuvuonna kantaa ajankohtaisiin 
asioihin, kuten suomalaisten viranomais-
ten toimintaan, hintojen alentamiseen päi-
vittäistavarakaupassa, päättäjien usein vain 
eduskuntavaalien alla ilmenevään kiinnos-
tukseen yrittäjien huolista sekä nykymuo-
toiseen vapaaseen kilpailuun, josta seu-
rauksena on ollut monella alalla yritystoi-

minnan keskittyminen harvempien käsiin.  
Heinäkuussa ilmestyneen Leipurin pääkir-
joituksessa käsiteltiin laajasti Kilpailu- ja ku-
luttajaviraston vallankäyttöä, josta kärsivät 
erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ja 
suomalainen työllisyys. Loppuvuoden nu-
merojen pääkirjoituksissa käsiteltiin Lei-
puripäiville kokoontuneen leipurikunnan 
yhtenäisyyttä, ay-liikkeen määrittelemää 
vapaata sopimusyhteiskuntaa sekä päivit-

täistavarakaupan keskittymisen vaikutusta 
leipomoalaan. 

Olennainen osa Leipuri-lehden sisältöä 
olivat yritysesittelyt ja haastattelut. Leh-
dessä raportoitiin myös jäsenleipomoiden 
ja paikallisyhdistysten tapahtumista, ku-
ten merkki- ja vuosipäivistä, yrittäjäpal-
kinnoista ja yrityskaupoista. Artikkeleis-
sa tuotiin esille alan ajankohtaisia asioi-
ta mm. lainsäädännöstä, raaka-aineista, 

TOIMINTAVUOSI 2015
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leipomotekniikasta sekä leipomo- ja elin-
tarvikealan messutapahtumista. Lehdessä 
olivat esillä myös elintarvikealan monen-
laiset uutiset ja uutuudet, kilpailutulokset, 
ravitsemusuutiset sekä terveys ja hyvin-
vointi.  Lehden numeroissa julkaistiin ar-
tikkeleita kirjoitussarjasta, jonka tarkoitus 
on muodostaa runko uudelle ruokaleivän 
leivonnan käsikirjalle. 

Myös alan kilpailutoiminta oli lehdessä 
esillä. Kotimaisista kilpailuista raportoitiin 
Rinkeli Grand Prix -kilpailuista, jotka pidet-
tiin helmikuun alussa Pietarsaaressa. 

Vuoden Leipäkauppa -voittajan pal-
kitsemisesta Joensuussa oli Leipurissa 
laaja artikkeli alkuvuonna, samoin kuin 
elokuun alussa Helsingissä pidetyiltä lii-
ton vuosikokouksesta ja kesäpäivistä eli 
Leipuripäivistä. Leipurin työmarkkina-
palstan kirjoittajana jatkoi Elintarvikete-
ollisuusliitto ry:n toimialapäällikkö Jukka 
Soukkanen kahdella kirjoituksella, joissa 
käsiteltiin päivittäisiä lepotaukoja leipo-
moissa sekä tilaajavastuulakia ja sen vaa-
timia selvityksiä.

Leipurin kolumnistina aloitti loppu-
vuonna europarlamentaarikko Sirpa Pie-
tikäinen. Ensimmäisessä kirjoituksessaan 
hän käsitteli kokonaisvaltaisemman ruo-
kapolitiikan tarvetta Euroopassa.          

Leipuri-lehden ja kesäpäiväliitteen li-
säksi liiton julkaisutoimintaan kuului vuo-
den 2014 vuosikertomuksen julkaisemi-
nen. Vuosikertomus koostui kahdesta 
osiosta: katsauksesta liiton toimintaan 
vuodelta 2014 ja leipomoalan toimin-
taympäristöä laajemmin käsittelevästä 
vuosikatsauksesta. Vuosikertomus sisälsi 
myös tuloslaskelman ja taseen. Vuosiker-
tomus ilmestyi kesäkuussa 28-sivuisena. 
Se lähetettiin jäsenleipomoille sähköisenä 
versiona, mutta se oli haluttaessa mahdol-
lista saada Leipuriliitosta 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 1900-2010  Katsaus 
leipomoalan historiaan” oli edelleen saata-
vissa liiton toimistossa. 

Ruokaleivän valmistusta käsittelevän 
kirjan uudistamistyö jatkui vuonna 2015 
siten, että kirjan rungon muodostavien ar-

Näyttelyn jälkeisestä ohjelmasta huolehti 
Leipuripäivillä Marco Bjurström.

Leipuripäivien juhlaillallisen alkumaljat nautittiin Kalastajatorpan terassilla. 

Ruotsin Leipuriliiton Günther Koerffer (oik.) ja Martin Lundell muistivat 115-vuotiasta Suo-
men Leipuriliittoa lahjalla juhlaillallisen aikana. Lahjan vastaanottivat Jari Elonen (vas.), 
Anders Bondén ja Mika Väyrynen.

TOIMINTAVUOSI 2015
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tikkeleiden julkaisu jatkui Leipuri-lehdissä. 
Ko. artikkeleita ilmestyi vuonna 2015 jokai-
sessa Leipurin kahdeksassa numerossa. Nii-
den kirjoittajina toimivat Hannu Salovaara, 
Maija Hurri-Martikainen, Aimo Jussila ja Ari 
Ignatius sekä Tuula Laukkanen, Päivi Ka-
nerva, Hanna Koivula ja Lauri Narinen.  

Kirjan valmistuminen aikataulutettiin 
vuoden 2016 kesään. Siksi syksyllä 2015 
valittiin kirjalle koordinaattori Tiia Mörsky, 
joka työskentelee leipomotuotteiden tutki-
mustehtävissä tutkimus- ja innovaatioyritys 
Campden BRI:ssa Iso-Britanniassa. Kirjan 
koordinoinnin hän tekee sivutoimisesti.

Ruokaleipäkirjan ohjausryhmä kokoon-
tui vuoden aikana kolme kertaa. Ryhmään 
kuuluivat Hannu Salovaara, Aimo Jussila, 
Ari Ignatius, Maija Hurri-Martikainen, Satu 
Nygård, Pia Laine, Risto Viskari, Elina Ma-
tikainen ja Mika Väyrynen. 

Jäsentiedotteet

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin jäse-
nistölle Leipuri-lehden lisäksi myös jäsen-
kirjeiden, sähköpostin ja kotisivujen väli-
tyksellä. 

Jäsentiedotteita ja -kirjeitä lähetettiin 
jäsenistölle 54 kappaletta. Jäsenkirjeiden 
yhteydessä lähetettyjen liitteiden joukos-
sa olivat mm. vuosikertomus sekä ehdo-
tukset tulevan vuoden toimintasuunni-
telmaksi ja budjetiksi. Jäsentiedotteet ja 
-kirjeet lähetettiin jäsenistölle sähköpos-
tin välityksellä. Tämä mahdollisti nopeam-
man, laajemman ja myös tasapuolisem-
man tiedottamisen jäsenkunnalle. 

Kotisivut

Kotisivut toimivat liiton viestikanavana se-
kä jäsenistölle että ulospäin. Sivuille päivi-
tettiin säännöllisesti Leipuriliiton ja leipo-
moalan uutisia. Kotisivujen kautta pystyi 
myös ilmoittautumaan erilaisiin tapahtu-
miin, kuten Leipuripäiville. Jäsenistö käyt-
ti sähköistä ilmoittautumismahdollisuutta 
erittäin hyvin hyväkseen. 
 

C) Paikallisyhdistysten toiminnan 
ohjaus ja kehittäminen

Paikallisyhdistystoiminnan aktiivisuus vaih-
teli vuoden aikana alueittain. Toiminnan 
kehittäminen jäi paikallisyhdistysten oman 
aktiivisuuden varaan. Toimitusjohtaja Mika 
Väyrynen osallistui kolmen paikallisyhdis-
tyksen vuosikokoukseen ja piti niissä ajan-

kohtaiskatsauksen. Paikallisyhdistysten ko-
kouksiin osallistuminen on yksi keino hoi-
taa Leipuriliiton toimiston ja jäsenkunnan 
välistä sisäistä viestintää.

D) Kaikenkokoisten leipomoiden 
tarpeiden huomioiminen

Liiton valtuuskunta, hallitus ja liiton toi-
mihenkilöt pyrkivät hoitamaan tehtäviään 
myös vuoden 2015 aikana siten, että kai-
kenkokoiset leipomot kokisivat liiton jäse-
nyyden hyödylliseksi.  

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

3) TIEDOTTAMINEN JA ULKOINEN 
VIESTINTÄ  
A) Leipomoalan arvostuksen 
nostaminen ja menekin 
edistäminen   

Tiedotustilaisuudet ja tiedotteet

Leipuriliitto järjesti vuonna 2015 kaksi tie-
dotustilaisuutta, joista toinen oli Leipuri-
liiton vuosikokouksen ja toinen Vuoden 
Leipäkaupan valinnan yhteydessä. Lehdis-
tötiedotteita lähetettiin yhteensä kahdek-
san. Neljä tiedotetta koski Vuoden Leipä-
kauppa -kilpailua (vuoden 2015 voittaja, 
vuoden 2016 kilpailun käynnistäminen, 
alueelliset ehdokkaat ja finalistit). 

Vuoden Suomalaisen Leipäkaupan tittelistä iloitsivat joensuulaisen S-market Rantakadun 
Pekka Alitupa (vas.), Marketta Muhonen ja Ari Piiroinen.

TOIMINTAVUOSI 2015
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Keväällä, ennen eduskuntavaaleja, lä-
hettiin mediatiedote otsikolla ”Leipomo-
alan tavoitteet tulevalle eduskunnalle ja 
hallitukselle”. 

Vuosikokouksen yhteydessä elokuus-
sa lähetettiin tiedote otsikolla ”Supistuva 
ostovoima, eri kauppaketjujen tuotteiden 
halpuuttaminen sekä tuonnin kasvu vai-
keuttavat leipomoyritysten toimintaa”.

Yksi tiedote lähetettiin ammattioppilai-
tosten välisen Rinkeli Grand Prix 2015 -kil-
pailun tuloksista. Tiedotteiden kattavasta 
jakelusta tiedotusvälineille huolehti ePressi 
-niminen tiedotepalvelu. 

Vuoden Leipäkauppa

Helmikuussa valittiin Vuoden 2015 Leipä-
kaupaksi S-market Rantakatu, Joensuu. 
Valinta tehtiin jo yhdeksännentoista ker-
ran. Kilpailu käytiin vuonna 2015 pienem-
pien päivittäistavarakauppojen sarjassa. Se 
eteni siten, että Leipuriliiton paikallisyhdis-
tykset valitsivat ensin omalta alueeltaan 
parhaaksi katsomansa päivittäistavarakau-
pan ja nimesivät sen ehdokkaakseen Vuo-
den Leipäkaupaksi. Loppukilpailuun valit-
tiin näiden joukosta neljä kauppaa. Ehdolla 
Vuoden 2015 Leipäkaupaksi olivat S-mar-
ket Rantakatu, Joensuu, K-supermarket 

Kangasala, K-supermarket Mustapekka, 
Helsinki ja K-supermarket Mynämäki. Nä-
mä kaupat asiantuntijaraati kiersi tammi-
kuussa ennalta ilmoittamattomana aikana. 
Raatiin kuuluivat senior customer marke-
ting manager Taru Pajula, Fazer Leipomot 
Oy; myyntipäällikkö Mai Britt Jaakkola, Lei-
von Leipomo Oy; toiminnanjohtaja Kaisa 
Mensonen, Leipätiedotus ry; viestintä- ja 
talousassistentti Terhi Virtanen, Elintarvike-
tieteiden seura ry sekä Leipuriliiton toimi-
tusjohtaja Mika Väyrynen.

Päivittäistavarakaupan kiinnostus ja 
arvostus Vuoden Leipäkaupan valintaa 
kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta. Vuo-
den Leipäkauppa on Suomen Leipuriliiton 
myöntämä tunnustus työstä suomalaisen 
leipäkaupan kehittämisessä.

Hyvän Leivän Ystävien Salonki

Hyvän Leivän Ystävien Salonki järjestet-
tiin joulukuussa Stadin ammattiopiston 
Prinsessantien yksikössä. Perinteiseen ta-
paan siellä valmistettiin pipareita yhteis-
työkumppaneiden kanssa. Tilaisuuteen 
osallistui noin 25 henkilöä. Paikalla oli 
toimittajia, tutkijoita, viranomaisia, opet-
tajia sekä leipomoalan laite- ja tavaran-
toimittajia.  

 

Ammatilliset kilpailut 
Ammatillisista kilpailuista järjestettiin koti-
maassa ammattioppilaitosten välinen Rin-
keli Grand Prix -kilpailu helmikuun alussa. 

Muita kilpailuja ei järjestetty, eikä leipu-
rimaajoukkue osallistunut kansainvälisiin 
kilpailuihin.  

Rinkeli Grand Prix -kilpailu

Vuoden 2015 Rinkeli Grand Prix oli jär-
jestyksessä jo kahdeskymmeneskuudes. 
Kilpailun järjesti Omnia Pietarsaaressa 
ja siihen osallistui viisitoista joukkuetta 
eri puolilta maata. Voittajaksi selviytyi 
Ammattiopisto Tavastian joukkue Hä-
meenlinnasta. Toiseksi tuli Tampereen 
seudun ammattiopiston Hepolamminka-
dun toimipisteen joukkue ja kolmanneksi 
rovaniemeläisen Lapin ammattiopiston 
joukkue. Rinkeli Grand Prix on ammatti-
oppilaitosten nuorisoasteen leipuri-kon-
diittoriluokkien SM-kilpailu, johon voi-
vat osallistua alle 23-vuotiaat opiskelijat. 
Ammattioppilaitosten opettajilta saadun 
palautteen mukaan ja myös innokkaan 
osallistumisen perusteella kilpailu on lei-
puri-kondiittoriopiskelijoille yksi parhaista 
työelämän tarpeita palvelevista tapahtu-
mista.

TOIMINTAVUOSI 2015

Rinkeli GP 2015:n voitto meni Hämeenlinnaan, Ammattiopisto Tavastian joukkueelle Jaana Kemppinen ja Grace Dee (keskellä), joiden oi-
kealla puolella opettaja Minna Koskela. Vasemmalla hopealle sijoittuneen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun joukkue Veera Heikkilä 
ja Saara Pietilä, reunassa opettaja Hanna Oinonen. Oikealla kilpailun pronssimitalistit eli Lapin ammattiopiston Jasmi Ylisirniö ja Sanna 
Keskipalosaari sekä opettaja Esa Rantakeisu. 
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B) Leipätiedotus – Leipätietouden 
edistäminen

Leipuriliitto jatkoi vuonna 2015 läheistä 
yhteistoimintaa Leipätiedotus ry:n kans-
sa. Leipuriliitto on myös Leipätiedotuksen 
toiminnan suurin rahoittaja. Yhteistyö on 
luontevaa, koska molemmat järjestöt toi-
mivat Helsingin Pasilassa samassa toimi-
talossa ja samassa kerroksessa. Sekä liiton 
toimitusjohtaja että liiton puheenjohtaja 
(Elonen Oy Leipomon edustajana) osallis-
tuivat Leipätiedotuksen hallituksen toimin-
taan.  

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 jäseniä leipomokentästä 
ovat sekä Leipuriliitto että yksittäiset leipo-
moyritykset. Näiden lisäksi jäseninä ovat 
myös Kauppamyllyjen yhdistys ry ja sekä 

Sonja Suvanto (vas.) ja Terhi Virtanen jakoivat mm. kuituinfoa Leipätiedotuksen osastolla 
ELMA-messuilla Helsingin Messukeskuksessa. 

Kuituympyrä oli paljon esillä Leipätiedotuk-
sen viestinnässä.

ti runsaasti materiaalia asiantuntijoiden 
käyttöön. Leipätiedotuksen kysytyimpiä 
esitteitä olivat Ravinto-opas, testit ja eri-
laiset julisteet. Suurimmat materiaalien ti-
laajaryhmät olivat kuntien terveys- ja ope-
tustoimi.

Vuonna 2015 Leipätiedotus oli useissa 
leipää käsittelevissä artikkeleissa ja uutisis-
sa kirjoittajana, haastateltavana, taustoit-
tavana asiantuntijana, lähdemateriaalin 
tarjoajana tai materiaalien ja julkaisujen 
kommentoijana. Leipätiedotus osallis-
tui useisiin kuluttajille ja ammattilaisille 
suunnattuihin tapahtumiin ja messuille, 
joissa viesti leivän terveellisyydestä ja her-
kullisuudesta tavoitti kuluttajia sekä heitä 
ohjaavia terveydenhuollon- ja opetusalan 
ammattilaisia. Tiivis yhteistyö Maa- ja Ko-
titalousnaisten kanssa jatkui Missä leipä 
kasvaa -hankkeen tiimoilta. Myös Ruo-
kakeskon kanssa jatkettiin yhteistyötä. 
Kuidun tärkeydestä ja terveellisyydestä 
viestittiin mm. Leipäviikolla Ruokakeskon 
viestintäkanavissa, kuten Pirkka -lehdessä 
ja K-kaupoissa sekä internetsivuilla. 

Leipätiedotus ry jatkoi yhteistyötä Nor-
jan, Tanskan ja Ruotsin vastaavien orga-
nisaatioiden kanssa, ja yhdistysten edus-
tajat kokoontuivat Ruotsissa. Tavoitteena 
on tehdä yhteistyötä viestinnässä ja hyö-
dyntää tehtyjä materiaaleja, tutkimuksia 
ja kokemuksia. Jatkossa tämä tarjoaa laa-
jemman mahdollisuuden Leipätiedotuksel-
le tehdä ruotsinkielistä materiaalia edulli-
sesti myös Leipuriliiton jäsenten käyttöön. 

TOIMINTAVUOSI 2015

Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto 
MTK ry. Leipätiedotus sai Maaseutuviras-
tolta Hankerahoitusta Missä leipä kasvaa 
-hankkeeseen.

Leipätiedotuksen leipomoalan jäsenyri-
tysten jäsenmaksut jakaantuivat vuonna 
2015 seuraavasti: 
• Suomen Leipuriliitto ry: 85 000 euroa 
• Fazer Leipomot Oy: 25 000 euroa
• Vaasan Oy: 25 000 euroa
•  Perheleipurit Oy: 10 000 euroa
• Antell Leipomot Oy: 2 000 euroa
• Elonen Oy Leipomo: 2 000 euroa 
• Leipomo Rosten Oy: 2 000 euroa
• Linkosuon Leipomo Oy: 2 000 euroa
• Porin Leipä Oy: 2 000 euroa 
• Sinuhe Ky: 2 000 euroa

Leipätiedotuksen toimintaa 

Vuonna 2015 Leipätiedotus jatkoi työtään 
suomalaisen leivän ja leipomotuotteiden 
myönteisen mielikuvan vahvistamisek-
si. Viestinnässä keskityttiin korostamaan 
etenkin leivän sisältämää kuitua sekä ter-
veellisiä välipaloja. Tämän viestinnän koh-
deryhmänä olivat lapset, heidän vanhem-
pansa sekä asiantuntijat. Viestiä välitettiin 
tiedotteissa, lehtiartikkeleissa. radiohaas-
tatteluissa ja twitter-keskusteluissa. Myös 
Leipätiedotuksen www-sivujen sisältö päi-
vitettiin. 

Mediatiedottamisen lisäksi Leipätiedo-
tus jalkautui moniin tapahtumiin ja tuot-

L E I P Ammm.Fi
TIEDOf US
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Leipäviikko
Leipäviikon teemana oli vuonna 2015 tär-
keä ja terveellinen kuitu. Teeman tarkoi-
tuksena oli korostaa kuluttajille, että leipä 
on paras viljakuidun lähde. 

Leipäviikolla tehtiin edellisen vuoden 
tapaan yhteistyötä Ruokakeskon kanssa. 
Kuituympyrä -juliste toimitettiin kaikkiin 
K-marketteihin, K-supermarketteihin ja 
K-citymarketteihin sekä Pirkka-lehteen 
Leipäviikon aineistoksi. Pirkka lehdessä 
julkaistiin myös Leipäviikon tiedote hyvi-
en kuitupitoisten välipalojen vaikutuksista 
koululaisten jaksamiseen. Leipätiedotuk-
sen materiaalia käytettiin myös K-ryhmän 
ruokakauppojen sähköisessä viestinnässä 
Leipäviikon aikana sekä ympäri vuoden.

Pirkanmaan Leipomot ry järjesti Leipä-
viikon tapahtuman, jossa maistatettiin ja 
myytiin leipomotuotteita. Leipätiedotus 
oli mukana Tampereen keskustorin tapah-
tumassa. Paikallislehdet kirjoittivat Leipä-
viikon tapahtumista ja usealla radiokana-
villa puhuttiin Leipäviikon aikana leivästä. 

Leipäviikon kunniaksi tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistölle vietiin leipäter-
vehdys. Etelä-Suomen Leipomoyrittäjät 
ry:n edustaja Anna Repo kokosi kattavan 

valikoiman yhdistyksen jäsenleipomoiden 
tuotteita. Tervehdyksen veivät Leipätiedo-
tuksen hallituksen puheenjohtaja Maria 
Pimenoff (Fazer Leipomot Oy), toiminnan-
johtaja Kaisa Mensonen ja projektikoordi-
naattori Terhi Virtanen, Etelä-Suomen Lei-
pomoyrittäjät ry:n Anna Repo (Nurmileipä 
Oy) ja Leipuriliiton toimituspäällikkö Elina 
Matikainen. 

Leipätiedotuksen edustajat veivät myös 
maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo 
Tiilikaiselle Leipäviikon tervehdyksenä ko-
rillisen leipomotuotteita. Koriin oli kerätty 
kattava valikoima leipomotuotteita ympä-
ri Suomea. 

Leipomotuotteiden 
myyntitilastointi

Leipätiedotus jatkoi vuonna 2014 aloitet-
tua leipomotuotteiden myyntitilastointia. 
Vuonna 2015 tilastoinnissa oli mukana 24 
yritystä. Tilastoinnissa seurattiin sekä vä-
hittäiskauppaan että suurkeittiöihin toimi-
tettavien leipomotuotteiden määrää tuo-
teryhmittäin kuukausitasolla volyymissa 
(kg). Tuoteryhmittelyssä tuotteet oli jaet-
tu neljään ryhmään: tumma ruokaleipä, 

vaalea ruokaleipä, ruokaisat tuotteet sekä 
kahvileipä ja konditoriatuotteet. 

Tilaston mukaan kotimaisten leipo-
motuotteiden kokonaismyynti vähittäis-
kauppaan ja suurkeittiöille pysyi vuoden 
2014 tasolla, mutta tuoteryhmien välillä 
tapahtui siirtymää. Ruokaleipien myyn-
nissä tumman ruokaleivän suosio nousi 
vaaleaan ruokaleipään verrattuna. Vuon-
na 2015 tumman ruokaleivän myynti sekä 
vähittäiskauppoihin että ammattikeittiöi-
hin kasvoi ja vuonna 2015 tumman leivän 
myynti vähittäiskauppoihin oli ensimmäis-
tä kertaa vaalean ruokaleivän myyntiä 
suurempaa. Tästä aiheesta voi lukea lisää 
Vuosikat saus-osasta sivulta 19 kohdasta 
Leipomotuotteiden myyntilastointi ja lei-
pomojauhojen kotimaan myynti. 

4) SIJOITUSTOIMINTA JA 
VARAINHANKINTA
Leipuriliiton hallitus ja valtuuskunta päät-
tivät strategiapäivässä syksyllä 2010, että 
liiton sijoitustoiminta ja varainhankinta 
on syytä nostaa yhdeksi näkyväksi paino-
pistealueeksi Leipuriliiton toiminnassa. 
Näin jäsenistölle pystytään selkeämmin 

TOIMINTAVUOSI 2015

Leipuripäivien juhlaillallisen jälkiruuaksi tarjottiin perinteen mukaisesti kakkuja, joita arvioivat tässä mm. Lena Sjövall (oik.), Raimo Elonen 
ja Toni Rantala.
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havainnollistamaan se, että sijoitustoi-
minnan varojen turvaaminen ja tuotto-
jen pitäminen mahdollisimman korkeal-
la tasolla myös tulevaisuudessa palvelee 
suoraan jäsenistön etua, koska vain siten 
on käytännössä mahdollista pitää jäsen-
maksut kohtuullisen alhaisella tasolla ja 
turvata samalla kuitenkin Leipuriliiton 
vuosittaiseen toimintaan tarvittavat tulot. 

LEIPURILIITON MUUTA TOIMINTAA
Kansainvälinen toiminta 
Leipuriliitto on usean vuoden ajan kuu-
lunut jäsenenä kahteen käsityövaltaisten 
leipomoiden ja konditorioiden etuja aja-
vaan liittoon, jotka ovat maailmanlaajui-
nen järjestö UIBC (International Union 
of Bakers and Confectioners) ja euroop-
palaisten leipomoiden ja konditorioiden 
järjestö CEBP (Confederation of Natio-
nal Bakery and Confectionary Organiza-
tions). Leipuriliitto on vuodesta 2003 läh-
tien ollut myös kansainvälisen teollisten 
leipureiden liiton AIBI:n jäsen (Internatio-
nal Federation of Plant Bakeries). 

Hallituksen puheenjohtaja ja toimi-

tusjohtaja osallistuivat kesäkuussa AIBI:n 
Ateenassa järjestämään kongressiin. Toi-
mitusjohtaja osallistui helmikuussa AIBI:n 
Brysselissä pidettyyn hallituksen koko-
ukseen. Valtuuskunnan puheenjohtaja 
osallistui maaliskuussa sekä CEBP:n että 
UIBC:n kokoukseen Amsterdamissa. Li-
säksi hän osallistui toukokuussa CEBP:n 
kokoukseen Brysselissä ja syyskuussa IBA-
messujen yhteydessä Munchenissä pidet-
tyihin CEBP:n ja UIBC:n kokouksiin. Jou-
lukuussa valtuuskunnan puheenjohtaja 
Bondén osallistui Brysselissä järjestettyyn 
CEBP:n kokoukseen. 

Lisäksi liiton kansainväliseen toimin-
taan on perinteisesti kuulunut osallistu-
minen pohjoismaiseen yhteistyöhön liit-
tyviin kokouksiin (Nordic Meeting/Nordis-
ka Rådet). Kokous järjestettiin syyskuus-
sa Ruotsissa. Kokoukseen osallistuivat 
edustajat kaikkien Pohjoismaiden Leipu-
riliitoista: Suomesta, Ruotsista, Norjasta, 
Tanskasta ja Islannista. Suomesta kokouk-
seen osallistuivat liiton puheenjohtaja Ja-
ri Elonen, valtuuskunnan 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 toimisto-
assistentti Kati Sinda. Liitto toimii omissa 
tiloissa Helsingissä, osoitteessa Pasilankatu 
2. Samassa elintarvikeyhteisössä toimivat 
mm. Elintarviketeollisuusliitto ry ja Leipä-
tiedotus ry.

 
Hallinnon kokoukset

Leipuriliiton valtuuskunta kokoontui vuo-
den aikana sääntömääräisiin kahteen 
kokoukseen. Hallitus kokoontui vuoden 
aikana kuusi kertaa. Hallituksen kokoon-
pano vuoden päättyessä oli seuraava: pu-
heenjohtaja Jari Elonen, varapuheenjoh-

Leipuriliiton perinteiseen sidosryhmille järjestettyyn piparinpaistotapahtumaan osallistuvat mm. Yleisradion Rolf Streg (vas.), Opetushalli-
tuksen Markku Kokkonen ja Amihelpin Aimo Jussila.

TOIMINTAVUOSI 2015



SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2015  17

taja Kari Meltovaara, Markus Hellström, 
Annika Boström, Antti Tyykiluoto, Heikki 
Jortikka, Pekka Eskelinen, Jari Mäkilä ja 
Harri Kiiskinen. Valtuuskunnan ja hallituk-
sen yhteisenä elimenä toimi puheenjoh-
tajisto, jonka vuoden lopussa muodosti-
vat Jari Elonen, Kari Meltovaara, Anders 
Bondén, Juha Salonen ja Mika Väyrynen. 
Puheenjohtajisto kokoontui vuoden aika-
na yhden kerran.

Liiton talous

Leipuriliiton maksuvalmius pysyi hyvänä. 
Vuosi oli kuitenkin tappiollinen, kun ti-
likauden tulos oli 52 672,29 euroa ali-
jäämäinen. Taseen loppusumma vuoden 
2015 lopussa oli 5 913 219,62 euroa  
(5 954 117,15 euroa vuonna 2014). 
Oman pääoman osuus taseen loppu-
summasta vuoden 2015 lopussa oli 
edelleen n. 99 %. Liitolla oli ostovelkoja  
25 012,39 euroa tilinpäätöshetkellä. 
Taseessa olevat vieraan pääoman erät 
muodostuvat siirtoveloista, joihin sisälty-
vät mm. lomapalkkajaksotukset ja muut 
lyhytaikaiset velat. 

Leipuriliiton julkisesti noteerattu sijoi-
tusomaisuus on täydellä valtakirjasalkulla 
Nordean Private bankingin hoidossa. Si-
joitustuottojen tulisi olla vuosittain noin 

6-7 %, jotta liiton varallisuus ei vähenisi 
liiton toimintaan vuosittain käytettävistä 
varoista huolimatta. Vuosi 2015 oli Leipu-
riliiton sijoitusten osalta hyvä, kun Norde-
assa olevat sijoitukset tuottivat odotusten 
mukaisesti. 

Nordean sijoitukset arvostetaan han-
kinta-arvoonsa tai sitä alempaan tilin-
päätöspäivän markkinahintaan. Sijoitus-
omaisuuden markkina-arvo 31.12.2015 
oli 4 842 962,07 euroa, hankinta-arvo 
oli 4   780 150,37 euroa ja kirjanpitoarvo  
4 757 010,50 euroa. 

Nordean sijoitussalkussa sijoitustoimin-
nan tuottoja kertyi koroista 316,60 euroa, 
osinkotuotoista 198,00 euroa, tehdyistä 
kaupoista myyntituottoja 436 790,60 euroa. 
Sijoitustoiminnan arvonpalautuksia tehtiin 
10 215,88 euroa. Sijoitustoiminnan tuotto-
ja kertyi siten yhteensä 447 521,08 euroa. 
Sijoituksista aiheutui myyntitappiota, korko-
kuluja sekä muita kuluja yhteensä 50 896,32 
euroa. Nordean sijoitussalkun tuotot olivat 
kokonaisuudessaan yhteensä 396 624,76 
euroa. Liiton vuokraustoiminnasta kertyi 
vuokratuottoja yhteensä 107 110,80 eu-
roa ja vuokraustoiminnan kuluja 43 437,07 
euroa. Vuokraustoiminnasta kertyi tuottoja 
yhteensä 63 673,73 euroa. 

Kokonaisuudessaan sijoitus- ja vuok-
raustoiminnasta kertyi tuottoja yhteensä 
460 298,49 euroa, kun budjetoidut sijoi-
tustoiminnan tulot olivat 500 000 euroa.

Toiminnallinen tulos osoitti vuoden lo-
pussa 36 688,32 euron alijäämää. Tähän 
vaikutti osaltaan se, että ylimääräisenä ku-
luina jouduttiin maksamaan KKV-asiassa 
asianajotoimisto Merilampi Oy:lle asian-
ajopalkkioita yli 36 000 euroa. Poistojen 
jälkeen alijäämä oli 52 672,29 euroa. Tuot-
toja oli budjetoitu koko vuodelle 2015 yh-
teensä 983 000 euroa ja toteutuneet tuo-
tot tuloslaskelmassa olivat 958 256,61 eu-
roa. Budjetoidut kulut olivat 983 000 euroa 
ja toteutuneet kulut tuloslaskelmassa olivat 
1 010 928,90 euroa.                                                           

Leipuriliitolle kertyi jäsenistöltä jäsen-
maksutuloja 164 785,00 euroa (vuonna 
2014 jäsenmaksutuloja kertyi 172 227,63 
euroa). Liitto maksoi eri järjestöille jäsen- 
ja/tai yhteistoimintamaksuja enemmän 
kuin se sai jäsenistöltään jäsenmaksutulo-
ja. Näistä suurimmat erät olivat Elintarvi-
keteollisuusliitto ry:n elinkeinopoliittinen 
jäsenmaksu 41 200 euroa sekä erillinen 
Elintarviketeollisuusliitto ry:lle maksettava 
yhteistoimintamaksu 40 444,50 euroa, Lei-
pätiedotus ry:n jäsenmaksu 85 000 euroa 

Vuoden Leipäkaupan voittajille annetaan 
Leipuriliiton kultaiset mitalit kiitokseksi 
työstä suomalaisen leipomoalan ja leipä-
kulttuurin hyväksi.

sekä mm. kolmelle kansainväliselle oman 
alamme järjestölle maksettavat jäsenmak-
sut yhteensä 9 500 euroa. Lisäksi jäsen-
maksua maksettiin Pro Ruis -yhdistykselle 
2 000 euroa ja Vilja-alan yhteistyöryhmälle 
8 000 euroa. Näin ollen voidaan todeta, 
että jäsenistöltä kerätyt jäsenmaksutulot 
käytettiin kokonaisuudessaan muille jär-
jestöille maksettaviin jäsen- ja yhteistoi-
mintamaksuihin. 

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

Kauko Mäkelä, Kotka
Riitta Kärki, Lieksa
Kaisa Partanen, Lieksa
Oiva Torniainen, Mikkeli 
Eeva-Maija Koivisto, Ikaalinen
Gustav Kangas, Närpiö
Kai Pentti, Orivesi

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 kir-
jaamista voitto-/tappiovarojen tilille. 

Helsingissä 10. päivänä toukokuuta 2016

SUOMEN LEIPURILIITTO RY
Jari Elonen pj, Kari Meltovaara vpj, Mar-
kus Hellström, Jari Mäkilä, Heikki Jortikka, 
Vesa Ojala, Antti Tyykiluoto, Harri Kiiski-
nen, Pekka Eskelinen ja Mika Väyrynen.
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Suomen väkiluku ja valtiovelan 
määrä

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston 
mukaan Suomen virallinen väkiluku oli 
vuoden 2015 lopussa 5 487 308. Väki-
luku kasvoi vuoden 2015 aikana 15 555 
henkilöllä. Suomea, ruotsia tai saamea 
äidinkielenään puhuvien määrä väheni 
vajaalla 4 000 henkilöllä. Vieraskielisten 
määrä kasvoi runsaalla 19 000 henkilöllä. 

Suomessa asui vakituisesti vuoden 
2015 lopussa 329 562 äidinkieleltään vie-
raskielistä henkilöä. Vieraskielisten osuus 
koko väestöstä on nyt 6 prosenttia. Suu-
rimmat vieraskielisten ryhmät olivat äidin-
kielenään venäjää puhuvat, 72 436 hen-
kilöä, viroa puhuvat, 48 087 ja somalia 
puhuvat, 17 871. 

Valtiokonttorin julkaisemien tieto-
jen mukaan Suomen valtiolla oli joulu-
kuun lopussa 2015 hiukan alle 100 mil-
jardia euroa velkaa, tarkalleen ottaen 
99 807 303 576 euroa. Velan määrä kas-
voi vuonna 2015 noin 4,7 miljardia. Ve-
lan määrä vuoden 2014 lopussa oli 95,1 
miljardia euroa, kun se vuoden 2013 lo-
pussa oli 89,7 miljardia euroa. Jokaista 
suomalaista rasittaa nyt siis noin 18 188 
euron velka.

 

Pörssi

Helsingin pörssin yleisindeksi kohosi selväs-
ti vuonna 2015. Vuoden viimeisenä kaup-
papäivänä keskiviikkona yleisindeksi päätyi 
8 596 pisteeseen. Indeksi aloitti kuluneen 
vuoden pisteluvusta 7 827. Nousua kertyi 
11 prosenttia. Korkeimmillaan pörssi kä-
vi 9 374 pisteessä huhtikuun 13. päivänä. 
Alimmillaan indeksi putosi 7 534 pistee-
seen syyskuun 28. päivänä.

Pörssivuosi oli kolmejakoinen. Talvella 
ja alkukeväällä pörssi nousi voimakkaasti. 
Kesällä alkoi voimakas heilunta, joka joh-
tui muun muassa Kiinan talousongelmis-
ta. Heilunta johti pörssin alamäkeen, joka 
taittui lokakuussa. Loppuvuonna pörssin 
suunta oli jälleen ylöspäin.

Vuosikatsaus 2015

Viljasato

Luonnonvarakeskus Luken satotilaston 
mukaan vuoden 2015 viljasato oli pienin 
kolmeen vuoteen. Viljasato oli 3,7 miljar-
dia kiloa eli 10 prosenttia edellisvuotta 
pienempi. Silti 3,7 miljardin kilon sadosta 
riittää 3,2 miljardin vuosikulutuksella vielä 
500 miljoonaa kiloa vientiin. Ohra-, kaura- 
ja vehnäsato pienenivät, kun taas ruissato 
nousi lähes 45 prosenttia vuodesta 2014. 
Viime vuosikymmeninä Suomeen on tuotu 
viljoista merkittävästi vain ruista, jonka tuo-
tanto on kattanut kotimaisen kulutuksen 
vain harvoin.

Viime syksy oli poikkeus, sillä ruissato, 
noin 108 miljoonaa kiloa, kattaa ensim-
mäistä kertaa viiteentoista vuoteen koti-
maisen tarpeen. Vertailuna todettakoon, 
että ruissato oli vuonna 2014 yhteensä 75 
miljoonaa kiloa, mikä oli jo tuolloin kolme 
kertaa enemmän kuin vuonna 2013. 

Rukiin 108 miljoonan kilon sadosta 88 
prosenttia oli hehtolitrapainoltaan yli 71 
kiloa ja sakoluvultaan yli 120. Rukiin kes-

kimääräinen hehtopaino (77,2 kiloa) oli 
korkea ja vain 12 prosenttia näytteistä oli 
sakoluvultaan alle 120. Rukiin keskimää-
räinen sakoluku oli myös vuonna 2014 yli 
120, silloin ensimmäistä kertaa yli 20 vuo-
teen. 

Ruis on ainoa viljamme, joka ei keski-
määräisesti kata kotimaista vuosikulutus-
ta. EU-jäsenyyden aikana vuosituotanto 
on ollut keskimäärin noin 64-65 miljoonaa 
kiloa. Vuosien välillä on ollut suurta vaihte-
lua. Kasvava rukiin viljelyinnostus luo kui-
tenkin pohjaa tulevaisuuden mahdolliselle 
omavaraisuudelle.

Vehnäsato oli määrällisesti hyvä – lähes 
miljardi kiloa. Se on satavuotisen tilastointi-
historian toiseksi suurin (vuonna 2014 veh-
näsato oli ensimmäisen kerran yli miljardi 
kiloa). Vehnän leivontalaatu jäi kuitenkin 
heikoksi. Vain noin 18 prosenttia sadosta 
ylittää leivontalaatukriteerit. Määrällisesti 
vähemmän leivontalaatuista vehnää oli vii-
meksi seitsemän vuotta sitten. Vehnäsadon 
laatua heikensi matala valkuaispitoisuus ja 
sakoluku. Myöhään jatkuneet puinnit las-

VUOSIKATSAUS 2015

Iba-messuilla Münchenissä 12.-17.9.2015 oli esillä mm. chiansiemenillä höystettyjä leipiä.
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kivat kevätvehnän sakolukua merkittävästi 
heikentäen leivontalaatua matalan valku-
aisen lisäksi.

Reilusti yli puolet viljasta eli noin 2,3 
milj. tonnia käytetään maatiloilla pääosin 
kotieläinten rehuksi. Loput viljasadosta eli 
arviolta 1,4 milj. tonnia jää muuhun käyt-
töön – kotimaan ruoka- ja juomateollisuu-
teen sekä vientimarkkinoille.

Leipomotuotteiden myyntilastoin-
ti ja leipomojauhojen kotimaan 
myynti

Leipätiedotus ry jatkoi vuonna 2014 
aloitettua tuoreiden leipomotuotteiden 
myyntitilastointia. Tilastossa seurataan 
sekä vähittäiskauppaan että suurkeitti-
öihin toimitettavien leipomotuotteiden 
määrää jakelukanavittain ja tuoteryhmit-
täin kuukausitasolla volyymissa (kg). Tuo-
teryhmittelyssä tuotteet on jaettu neljään 
ryhmään: tumma ruokaleipä, vaalea ruo-
kaleipä, ruokaisat tuotteet sekä kahvileipä 
ja konditoriatuotteet. Leipomotuotteiden 
tilastossa on huomioitu myös tullin tilas-
toimat maahan tuodut leipomotuotteet 
ruokaleivän, ruokaisien tuotteiden ja ma-
keiden kahvileipien osalta. 

Olennaista tilaston osalta on huomioi-
da, että mukana on 24 suomalaista leipo-
moa ja niiden päivittäistavarakauppaan ja 
suurkeittiöihin toimittamat leipomotuot-
teet. Tilastossa mukana olevien leipomoi-
den markkinaosuuden arvioidaan ole-
van 70 prosenttia kotimaisten leipomo-
tuotteiden myynnistä, vaikka suurin osa 
suomalaisista leipomoista ei ole mukana. 
Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Suo-
messa oli viime vuoden lopussa yhteensä 
713 leipomoa. 

Leipätiedotuksen myyntitilaston mu-
kaan vuonna 2015 kotimaassa tuotettu-
jen, Tuoreet leipomotuotteet -tuoteryh-
män (tumma ruokaleipä, vaalea ruokalei-
pä, ruokaisat tuotteet, kahvileivät) tuot-
teiden kokonaismyynti vähittäiskauppaan 
ja suurkeittiöille on pysynyt vuoden 2014 
tasolla, mutta tuoteryhmien välillä on ta-
pahtunut siirtymää. 

Tumma ja vaalea ruokaleipä

Kotimaisista ruokaleivistä tumman ruoka-
leivän suosio nousi vaaleaan verrattuna. 
Tämä on nähtävissä myyntitilastoinnin li-
säksi sekä ruoankäyttö- että kuluttajatut-
kimuksissa. Tumman leivän suosiota selit-

VUOSIKATSAUS 2015TOIMINTAVUOSI 2015

Ruisleivän raaka-aineomavaraisuus oli viime syksynä korkean viljelyalan ja hyvän sadon 
ansiosta parempi kuin vuosikausiin.

tävät mm. täysjyväisen ja rukiisen leivän 
todetut terveysvaikutukset. 

Vuoden 2015 aikana kotimaisen tum-
man ruokaleivän myynti (kg) sekä vähittäis-
kauppoihin (1,9 %) että ammattikeittiöihin 
(3,6 %) kasvoi ja vuonna 2015 tumman lei-
vän myynti vähittäiskauppoihin oli ensim-
mäistä kertaa vaalean ruokaleivän myyntiä 
suurempaa. Tummaa ruokaleipää myytiin 
vähittäiskauppaan 4 prosenttia vaaleaa 
ruokaleipää enemmän. Vaalean ruokalei-
vän myynti vähittäiskauppoihin laski yli kol-
me prosenttia, mutta kasvoi suurkeittiöihin 
lähes 1,5 prosenttia. Koska tullin tuonti-
tilastoissa ei ruokaleivän osalta erotella 
tummaa ja vaaleaa ruokaleipää, ei vertailua 
tuontileivän osalta voida tehdä.

Huomioitaessa sekä Suomessa tuotettu 
tumma ja vaalea pehmeä ruokaleipä et-

tä ulkomailta tuotu pehmeä ruokaleipä, 
kasvoi ruokaleivän myynti hiukan (0,7 %) 
vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014. 
Kotimaisten yritysten Suomessa myydyn 
ruokaleivän määrä pysyi vuoden 2014 
tasolla (- 0,3 %). Tullin tilaston mukaan 
leipomotuotteiden tuonnin määrä (kg) 
kasvoi vuonna 2015 pehmeän ruokalei-
vän osalta 9 prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna. 

Vuonna 2015 tuonnin osuus Suomessa 
kuluttajamarkkinoille myydystä pehmeäs-
tä ruokaleivästä oli käytössä olleiden luku-
jen mukaan vähintään noin 12,5 prosent-
tia. Tuonnin osuus ruokaleivän osalta laski 
lähes 4 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 
2015. Huomioitavaa on, että tuonnin 
osuus on todellisuudessa suurempi, koska 
tuontiluvuissa ei ole mukana niiden yritys-
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ten tuontia, joilla vuotuisen tuonnin arvo 
alittaa 500 000 €.

Arvioitaessa asukaskohtaista ruokalei-
vän kulutusta vuonna 2015 käytössä oli 
ruokaleivän myynti- ja tullitilastojen lisäksi 
tiedot kuivaleivästä. Ruokaleivän (tumma 
ja vaalea ruokaleipä sekä kuivaleipä) osalta 
voidaan vuoden 2015 kulutuksesta todeta, 
että asukaskohtainen ruokaleivän kulutus 
on säilynyt edellisen vuoden tasolla ja on 
ollut reilu 40 kg / v. Päivittäin suomalai-
nen syö leipää noin 110 g, mikä vastaa 
3-4 viipaletta tuoreleipää tai kymmentä 
palaa kuivaleipää. Suomalaisten vuotui-
nen ruokaleivän kulutus (kg) on säilynyt 
kutakuinkin ennallaan, mutta siirtymää on 
tapahtunut tuoteryhmän sisällä. Tumman 
ruokaleivän kulutus on entistä vahvempaa.

Ruokaisat tuotteet

Ruokaisien tuotteiden myynti (kg) kasvoi 
sekä vähittäiskaupan että suurkeittiöiden 
puolelle. Tilastoinnissa mukana olleiden 
kotimaisten yritysten myymien ruokaisien 
tuotteiden (mm. täytetyt leivät, karjalan-
piirakat, pikkusyötävät) määrä kasvoi lähes 
5 % eli 2,5 milj. kg vuodesta 2014 vuo-
teen 2015. Jos ruokaisien tuotteiden osalta 
tarkastellaan ainoastaan vähittäiskaupassa 
myynnissä olevia kotimaassa tuotettujen 
ruokaisien tuotteiden myyntiä, kasvoi se yli 
4 % vuodesta 2014. Kotimaisten yritysten 
toimitukset suurkeittiöpuolelle kasvoivat yli 
5 %. Ruokaisien tuotteiden tuonnin määrä 
(kg) kasvoi vuonna 2015 vuodesta 2014 
noin 4,5 %. 

Vuonna 2015 tuonnin osuus kuluttaja-
markkinoille myydyistä ruokaisista tuotteis-
ta oli käytössä olleiden lukujen mukaan 44 
%. Tuonnin osuus ruokaisien tuotteiden 
osalta kuitenkin laski 9 prosenttia vuodesta 
2014 vuoteen 2015. Ruokaisien tuotteiden 
tuonnin osalta on kuitenkin huomioitava, 
että tuonnin osuus on todellisuudessa yllä 
olevia laskelmia korkeampi, sillä tullin ra-
portoimissa tuontiluvuissa ei ole mukana 
niiden yritysten tuonti, joiden vuotuinen 
tuonnin arvo alittaa 500 000 €. 

Arvioitaessa asukaskohtaista ruokaisien 
tuotteiden kulutusta vuonna 2015 on ku-
lutus kasvanut. Asukaskohtainen ruokaisi-
en tuotteiden kulutus kasvoi vuoden 2014 
n. 9 kg:sta / hlö vuonna 2015 n. 10 kg:aan 
/ hlö (sis. tuonti). Suomalaisten leipomo-
tuotteiden vuotuinen kulutus on säilynyt 
pitkäaikaisella tasollaan, mutta siirtymää 
on tapahtunut tuoteryhmästä toiseen ruo-

kaisien tuotteiden kulutuksen vahvan kas-
vun myötä.

Kahvileipä

Leipätiedotuksen tilastoinnissa mukana 
olleiden yritysten Suomessa myydyn (kg) 
kahvileivän määrä nousi 2 %. Tullin tilas-
ton mukaan kahvileivän tuonti (kg) kasvoi 
4 % vuodesta 2014 vuoteen 2015. Koko-
naisuudessaan kahvileivän myynti kasvoi 
noin 2,5 %. Vuonna 2015 tuonnin määrä 
Suomessa kuluttajamarkkinoille myydystä 

kahvileivästä oli käytössä olleiden lukujen 
mukaan vähintään 30 %. Tuonnin osuus 
kahvileivän osalta laski 7 %:a vuodesta 
2014 vuoteen 2015. Myös kahvileivän 
tuonnin osalta on huomioitava, että tuon-
nin osuus on todellisuudessa yllä olevia 
laskelmia korkeampi, sillä tullin raportoi-
missa tuontiluvuissa ei ole mukana niiden 
yritysten tuonti, joiden vuotuinen tuonnin 
arvo alittaa 500 000 €. 

Myös kahvileivän asukaskohtainen ku-
lutus kasvoi vuonna 2015. Kahvileipää 
syötiin vuonna 2015 n. 8 kg / hlö, kun 

Kakkutaidetta Iba-messuilla Münchenissä syyskuussa 2015. 

VUOSIKATSAUS 2015
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kulutus vuonna 2014 oli n. 7 kg / hlö (sis. 
tuonti).

Kauppamyllyjen yhdistys ry:n 
leipomojauhojen kotimaan myynti

Kauppamyllyjen Yhdistys ry tilastoi leipo-
mojauhojen kotimaan myynnin, jonka pe-
rusteella voidaan tehdä myös joitakin arvi-
oita leipomovalmisteiden kulutuksen ke-
hityksestä. Tilaston mukaan vuonna 2015 
vehnäjauhoja toimitettiin 112,2 miljoonaa 
kiloa, mikä oli 1,4 prosenttia vähemmän 
kuin vuonna 2014. Tuolloin vehnäjauhoja 
toimitettiin 113,9 miljoonaa kiloa. Vertailu-
na todettakoon, että vuonna 2010 vehnä-
jauhojen toimitukset olivat 131,5 miljoonaa 
kiloa ja vuonna 2008 niitä toimitettiin peräti 
146,5 miljoonaa kiloa. Leipomotuotteiden 
tuonnin kasvulla tiedetään olleen viime 
vuosina suora vähentävä vaikutus kotimaan 
jauhotoimitusten määrään. 

Kauppamyllyjen yhdistyksen tilaston mu-
kaan vuonna 2014 ruisjauhojen toimitukset 
olivat 68,6 miljoonaa kiloa, nousua edelli-
seen vuoteen verrattuna oli peräti 10,5 pro-
senttia. Vuonna 2014 ruisjauhojen toimi-
tukset olivat 62 miljoonaa kiloa. Vertailuna 
todettakoon, että vuonna 2007 ruisjauhoja 
toimitettiin 75,4 miljoonaa kiloa.

Työmarkkinat ja työllisyys

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 
palkansaajien nimellisansiot nousivat vuo-

den 2015 loka–joulukuussa 1,1 prosenttia 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna. Reaaliansiot nousivat 1,3 pro-
senttia edellisen vuoden viimeiseen nel-
jännekseen verrattuna. Reaaliansioiden 
nousuun vaikutti kuluttajahintojen lasku. 
Inflaatio oli negatiivinen loka–joulukuussa 
2015. Vuoden 2015 keskimääräinen ansio-
tason nousu edelliseen vuoteen verrattuna 
oli ensimmäisten ennakkotietojen mukaan 
1,2 prosenttia ja reaaliansiot nousivat 1,4 
prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
mukaan työllisiä oli vuonna 2015 keskimää-
rin 2 437 000, mikä oli 10 000 vähemmän 
kuin vuonna 2014. Sekä naisten että mies-
ten työllisten määrä väheni 5 000 hengellä. 
Vuoden 2014 työllisyysaste oli 68,1 prosent-
tia, kun se vuonna 2013 oli 68,3 prosenttia.

Työttömiä oli vuonna 2015 keskimäärin 
252 000 henkeä, mikä oli 20 000 enemmän 
kuin vuonna 2014. Työttömänä oli miehiä 
137 000 ja naisia 115 000. Työttömyysaste 
oli vuonna 2015 keskimäärin 9,4 prosenttia, 
ja vuonna 2014 se oli 8,7 prosenttia. Työt-
tömien määrä on ollut kasvussa vuodesta 
2012 lähtien.

Vuonna 2015 oli työttömien lisäksi 144 
000 työvoiman ulkopuolella olevaa pii-
lotyöttömäksi luokiteltua henkilöä, jotka 
olisivat voineet ottaa työtä vastaan, mutta 
eivät olleet sitä aktiivisesti etsimässä. Piilo-
työttömien määrä nousi edellisvuodesta 
5000 hengellä. Piilotyöttömien määrä on 
kasvanut tasaisesti vuodesta 2008 lähtien.

 

Työtaisteluja Suomessa  
vuonna 2015

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 
Suomessa käytiin 163 työtaistelua. Luku-
määrä kasvoi edellisvuodesta, jolloin työ-
taisteluita oli 128. Työtaisteluihin osallisten 
työntekijöiden lukumäärä oli noin 134 500 
(vuonna 2014 määrä oli 69 000) ja mene-
tettyjä työpäiviä kertyi noin 109 000 (vuon-
na 2014 niitä kertyi 40 500). Menetettyjen 
työpäivien määrä melkein kolminkertaistui 
edellisvuoteen verrattuna. 2000-luvulla 
menetettyjä työpäiviä on ollut viime vuot-
ta enemmän vuosina 2000, 2005, 2010 
ja 2011. Työtaistelujen lukumäärässä on 
mukana myös työtaistelulla uhkaaminen. 
Nämä ovat mukana ainoastaan työtaiste-
lujen lukumäärätiedossa, ne eivät kerrytä 
osallisten työntekijöiden eikä menetettyjen 
työpäivien määrää. Uhkausten osuus työ-
taistelujen lukumäärästä oli poikkeukselli-
sen suuri, lähes neljäsosa, vuonna 2015. 
Ilman uhkauksia työtaistelujen lukumäärä 
oli 127.

Laillisten työtaistelujen osuus oli yli 
50 %. Laillisten työtaistelujen tavallista 
suurempaa osuutta selittävät lähinnä viime 
syksynä järjestetyt maan hallituksen toimiin 
kohdistunut poliittinen mielenilmaus sekä 
postialan työehtosopimusneuvotteluihin 
liittyneet toimenpiteet.

Työtaisteluista suurin osa, 107 kpl, oli 
lakkoja. Lakoista lähes 60 % oli laittomia. 
Seuraavaksi yleisimpiä olivat uhkaus ja 
saarto. 

Työehtosopimukset ja ansiokehi-
tys leipomoalalla

Elintarviketeollisuusliitto ry solmi mar-
raskuussa 2013 tammikuuhun 2017 voi-
massa olevat työehtosopimukset Suo-
men Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n, 
Ammattiliitto Pro:n, Meijerialan Ammat-
tilaiset MVL ry:n, Auto- ja Kuljetusalan 
työntekijäliitto AKT kanssa. Sopimukset 
noudattelivat pääpiirteissään valtakun-
nallisten keskusjärjestöjen syksyllä 2013 
linjaaman työllisyys- ja kasvusopimuksen 
mukaista kustannustasoa. Lisäksi ETL ja 
YTN teki ylempiä toimihenkilöitä koske-
van yhteisen suosituksen vuosien 2014 ja 
2015 palkankorotuksista.

ETL:n ja SEL:n välillä solmittu kolme-
vuotinen työehtosopimus on voimassa 
1.4.2014 - 31.1.2017. Sopimus poikkeaa 
työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisista 
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Ruisjauhojen toimitukset vuonna 2015 olivat yhteensä 68,6 miljoonaa kiloa eli 10,5 % 
enemmän kuin vuonna 2014.
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muista ratkaisusta mm. kestonsa perus-
teella siten, että se oli kiinteä kolmevuo-
tinen, eikä siten ollut irtisanottavissa so-
pimuskauden aikana. 

Leipomotyöntekijöiden palkkoja koro-
tettiin 1.8.2015 tai lähinnä sen jälkeen 
alkavan palkanmaksukauden alusta lu-
kien yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 
0,4 %. Myös taulukkopalkkoja korotet-
tiin 0,4 %:lla. 

Sekä ETL:n ja Ammattiliitto Pro:n et-
tä ETL:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työn-
tekijäliitto AKT ry:n välillä solmittu työ-
ehtosopimus on voimassa 1.5.2014 - 
31.1.2017.

Sopimusten perusteella toimihenki-
löiden palkkoja korotettiin 1.9.2015 tai 
lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmak-
sukauden alusta lukien yleiskorotuksella, 
jonka suuruus oli 0,4 %. Myös taulukko-
palkkoja korotettiin 0,4 %:lla.

Automiesten palkkoja korotettiin 
1.9.2015 tai lähinnä sen jälkeen alka-
van palkanmaksukauden alusta luki-
en yleiskorotuksella, jonka suuruus oli  
0,4 %. Myös taulukkopalkkoja korotettiin  
0,4 %:lla.

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 itsenäis-
tä palkkapolitiikkaa ylempien toimihen-
kilöiden kanssa. Elintarviketeollisuusliitto 
ry kuitenkin suositteli jäsenyrityksilleen, 
että ylempien toimihenkilöiden palkko-
ja korotettaisiin samalla tavalla kuin toi-
mihenkilöiden osalta tehtiin. Toisin sa-
noen 1.9.2015 suositeltiin toteutettavan  
0,4 %:n yleiskorotus. 

EK:n palkkatilastojen mukaan keski-
määräiset kuukausiansiot olivat vuonna 
2015 seuraavat:
• Leipomotyöntekijät 2 701 € (vertailu-

na meijerityöntekijän keskimääräinen 
kuukausiansio 2 597 €) 

• Toimihenkilöt 3 320 €
• ylemmät toimihenkilöt 5 031 €

EK:n palkkatilastojen mukaan leipo-
motyöntekijän kuukausiansiot laskivat 
0,7 %. Tähän oli syynä se, että yritykset 
vähensivät yötyön tekemistä eli ns. aa-
mutuntien määrää. Leipomoalalla mak-
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setaan leipomotyöntekijöille klo 21-06 
välillä tehdystä työstä 100 %:lla korotet-
tua palkkaa. 

 

Leipomoalan työntekijöiden pal-
kat ja TES -lisät 

Leipomoiden työntekijöitä koskevan työ-
ehtosopimuksen perusteella leipomoiden 
työntekijöille maksettiin vuoden 2015 lo-
pussa palkkoja seuraavasti:
 

Palkka
ryhmä

Pää kaupunki
seutu

I

1. 1.750 � 1.667 �

2. 1.841 � 1.753 �

3. 1.933 � 1.841 �

4. 2.004 � 1.909 �

5. 2.061 � 1.963 �

6. 2.167 � 2.064 �

6. + 5% 2.275 � 2.167 �

Lauantaityölisä 22,29 �

Yötyölisä (21–06) 100 %

Ammattitutkintolisä 30 �

Ylempi ammattitutkinto 50 �

Palveluvuosilisät

1 vuosi  51 �

5–10 vuotta  75 �

10–15 vuotta  98 �

15–20 vuotta 122 �

20–25 vuotta 159 �

25–30 vuotta 171 �

yli 30 vuotta 187 �

Yritykset ja toimipaikat 

Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkare-
kisterin mukaan maassamme toimi vuoden 
2015 lopulla 713 leipomoyritystä, kun niitä 
vuonna 2014 oli 719. Tilastokeskuksen ti-
laston mukaan leipomoyritysten määrä vä-
heni siis kuudella yrityksellä. Vertailuna kui-
tenkin todettakoon, että esimerkiksi vuon-
na 2003 leipomoyrityksiä oli vielä 869. 

Leipätiedotuksen tilastojen mukaan sekä kahvileivän myynti että tuonti kasvoivat 
vuonna 2015.
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Yrityksillä oli vuoden 2015 lopulla yhteen-
sä 833 toimipaikkaa, kun niitä vuonna 
2014 oli 794. Toimipaikkojen määrä kas-
voi siis 39 toimipaikalla. Henkilöstön mää-
rän mukaan lajiteltuna jako oli seuraava:

Yritykset
Toimi
paikat

Tuntematon (uusi)     22    39

04   480  512

59     76  132

1019     70    86

2049     44    37

5099     16    18  

100249       3    7 

250499       0      2

500999       1      0

1000       1      0

  713 833

Leipuripäivien kakut olivat toimittaneet Etelä-Suomen Leipomoyrittäjät ry:n jäsenleipomot. 

Euromääräisen liikevaihdon suuruusluo-
kan mukaan leipomoyritysten jako oli 
seuraava:

Tieto puuttuu    19

1–199 999  412 

200 000–399 999    70

400 000–999 999    95

1 000 000–1 999 999    60

2 000 000–9 999 999    43

10 000 000–19 999 999     10

20 000 000–      4

713

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

Yritykset
Toimi
paikat

1   –  5   henkilöä 101

6   –  10     ” 52

11 –  30     ” 65

31 –  50     ” 7

yli     50    ” 8

yli   100    ” 5

238 268

henkilöjäseniä 56

kunniajäseniä 8

Leipuriliittoon kuului vuoden 2015 lopus-
sa 238 jäsenyritystä, joilla oli yhteensä 268 
toimipistettä.
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TULOSLASKELMA

1.1. – 31.12.2015
�

1.1. – 31.12.2014
�

Varsinainen toiminta
Julkaisutoiminta
Tuotot 101 142,91 113 216,47
Kulut
Henkilöstökulut  67 099,61  68 323,54
Muut kulut   54 316,74  67 632,26
Kulut YHTEENSÄ  121 416,35  135 955,80
Julkaisutoiminta YHTEENSÄ  20 273,44  22 739,33

Liiton toiminta
Tuotot 137 696,82 133 113,90
Kulut
Muut kulut  145 321,76   139 219,51
Kulut YHTEENSÄ   145 321,76  139 219,51
Liiton toiminta YHTEENSÄ  7 624,94   6 105,61

Muu varsinainen toiminta
Kulut
Henkilöstökulut  243 828,56  235 956,32
Poistot  15 983,97  7 722,43
Muut kulut  207 815,37   168 318,91
Kulut YHTEENSÄ  467 627,90  411 997,66
Muu varsinainen toiminta YHTEENSÄ  467 627,90  411 997,66

Varsinainen toiminta YHTEENSÄ  495 526,28  440 842,60
TUOTTO / KULUJÄÄMÄ  495 526,28  440 842,60

Varainhankinta
Tuotot 164 785,00 172 227,63
Kulut  182 229,50  186 908,50
Varainhankinta YHTEENSÄ   17 444,50  14 680,87
TUOTTO / KULUJÄÄMÄ  512 970,78  455 523,47

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 554 631,88 517 690,61
Kulut  94 333,39  125 620,12
Sijoitus- ja rahoitustoiminta YHTEENSÄ 460 298,49 392 070,49

TUOTTO / KULUJÄÄMÄ  52 672,29  63 452,98

TILIKAUDEN TULOS  52 672,29  63 452,98

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  52 672,29  63 452,98
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TASE

31.12.2015
�

31.12.2014
�

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 4 832,75 6 443,66
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ 4 832,75 6 443,66

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 33 537,15 14 260,21
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ 33 537,15 14 260,21

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 5 751 874,28 5 717 946,60
Sijoitukset YHTEENSÄ 5 751 874,28 5 717 946,60

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 790 244,18 5 738 650,47
 

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 16 362,03 15 827,71
Muut saamiset 4 782,12 3 025,85
Siirtosaamiset 5 428,99 2 749,42
Lyhytaikaiset saamiset YHTEENSÄ 26 573,14 21 602,98
Saamiset YHTEENSÄ 26 573,14 21 602,98
Rahat ja pankkisaamiset  96 402,30 193 863,70

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 122 975,44 215 466,68

VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 913 219,62 
5 954 117,15

VASTATTAVAA
A OMA PÄÄOMA
Osake, osuus ja muu vastaava pääoma 5 895 214,73 5 958 667,71
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  52 672,29  63 452,98
A OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 842 542,44 5 895 214,73

D VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat 25 012,39 14 730,01
Muut velat 10 711,15 12 728,64
Siirtovelat 34 953,64 31 443,77
Lyhytaikainen vieras pääoma YHTEENSÄ 70 677,18 58 902,42
D VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 70 677,18 58 902,42

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 913 219,62 5 954 117,15
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Suomen Leipuriliitto ry:n jäsenille

Olen tilintarkastanut Suomen Leipuriliitto ry:n kirjanpidon, tilin-
päätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. –31.12.2015. 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. 

Tilintarkastuskertomus
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 määräys-
ten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tu-
loksesta ja taloudellisesta asemasta.

Helsingissä 14. päivänä huhtikuuta 2016
Sauli Salmi

KHT

TILINTARKASTUS

Valtuuskunnan lausunto
Valtuuskunta on varsinaisessa kevätkokouksessaan 7.6.2016 tu-
tustunut Suomen Leipuriliitto ry:n hallituksen vuodelta 2015 laa-
timaan vuosikertomukseen, tilinpäätökseen, joka sisältää taseen, 
tuloslaskelman ja liitetiedot sekä budjettivertailuun. Olemme lu-
keneet myös tilintarkastajan tilinpäätöksestä antaman tilintarkas-
tuskertomuksen.

Esitämme yksimielisesti Suomen Leipuriliitto ry:n 13.8.2016 
Oulussa kokoontuvalle varsinaiselle vuosikokoukselle tilinpäätök-
sen vahvistamista. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hal-
lituksen jäsenille, koska myöskään tilintarkastaja ei ole tilintarkas-
tuskertomuksessaan antanut huomautusta asiaan liittyen.

Helsingissä 7. päivänä kesäkuuta 2016

Suomen Leipuriliitto ry:n valtuuskunta

Anders Bondén

puheenjohtaja
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LIITON HALLINTO

Liiton hallinto
Valtuuskunta vuoden 2015 lopussa
Puheenjohtaja Anders Bondén  Vöyri
Varapuheenjohtaja Juha Salonen  Turku

Paikallisyhdistykset Jäsen  Kotipaikka
Etelä-Pohjanmaan Leipomoyhdistys ry Hannu Malmivaara  Seinäjoki
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 Harri Jaakkola  Tampere
Pohjois-Karjalan Leipomoyrittäjät ry  Timo Väänänen  Lieksa
Pohjois-Pohjanmaan Leipomot ry  Sirpa Räinä  Oulu 
Satakunnan Leipomoyhdistys ry  Timo Valli Pori
Savon Leipomoyhdistys ry Anttu Rautio  Mikkeli 
Turun Seudun Leipomoyrittäjät ry Sakari Rinne  Raisio
Vaasan Piirin Leipomoyhdistys ry  Andreas Knip Mustasaari 

Hallitus vuoden 2015 lopussa Kausi Kotipaikka
Jari Elonen, puheenjohtaja 2013-2015  Jämsä
Kari Meltovaara, varapuheenjohtaja 2014-2016 Turku
Markus Hellström 2015-2017 Helsinki
Heikki Jortikka  2015-2017 Lempäälä
Pekka Eskelinen  2015-2017 Savonlinna
Jari Mäkilä 2014-2016 Pori
Harri Kiiskinen  2014-2016 Lapinjärvi
Annika Boström 2013-2015 Lepplax 
Antti Tyykiluoto  2013-2015  Ii

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

 




