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v LEIPURIPÄIVÄT 2018 v

Suomen 
Leipuriliitto ry:n 

118. vuosikokous ja kesäpäivät  
10.–12.8.2018 Lappeenrannassa

  PERJANTAI 10.8.2018

klo 09.00–15.00 Raisio Open Golf –kilpailu/Holiday Club Saimaan kenttä 
 - yhteislähtö klo 09.00
klo 13.00–16.00 Helsingin Mylly Oy:n keilailukisa
 Holiday Club Saimaan keilahalli  
klo 19.00–21.00 Valio Oy:n juustobuffet
 Holiday Club Saimaa Arena 
 – Huom. Sisäänpääsy vain Valion kutsukortilla, 
 joka lähetetään vuosikokouspaketin tilanneille. 
klo 21.00–01.00 Jani Wickholm & Flangers 
 Holiday Club Saimaa Arena
klo 22.00–02.00 Karaokea O’Learys -ravintolassa

  LAUANTAI 11.8.2018

klo 09.30 Suomen Leipuriliitto ry:n 118. vuosikokous                                                            
 Holiday Club Saimaa Paviljonki, Aleksanteri-sali
klo 09.30 Fazer Myllyn lastenretki Angry Birds -puistoon
klo 10.00–16.00 Tavarantoimittajien näyttely
 Holiday Club Saimaa Arena
klo 11.30–14.00 Liukuva lounas Easy Kitchen -ravintolassa
klo 16.00 Tavarantoimittajien näyttely päättyy 
klo 16.15–17.00  Condite Oy:n musiikkituokio
 Holiday Club Saimaa Paviljonki, Aleksanteri-Sali
klo 19.30 Ovet aukeavat juhlaillalliselle  
klo 20.00 Juhlaillallinen ja ohjelmaa
 Holiday Club Saimaa Arena
n. klo 22.30–00.30 Osmo’s Cosmos Band
n. klo 23.00–03.00 Karaokea O’Learys -ravintolassa

MAJOITUS: 
Holiday Club Saimaa, Rauhanrinne 1,

55320 Rauha (Lappeenranta)

ILMOITTAUTUMINEN: 
www.leipuriliitto.fi/tapahtumat

2      Suomen Leipuriliitto ry:n vuosikertomus 2017



v ESITYSLISTA v

Suomen Leipuriliiton
118. vuosikokous 
Suomen Leipuriliitto ry:n varsinainen vuosikokous pidetään 
lauantaina 11.8.2018 alkaen kello 9.30 Lappeenrannassa, 
Holiday Club Saimaa Paviljonki, Aleksanteri-Sali, osoitteessa 
Rauhanrinne 1, 55320 Rauha.

Kokouksen kulku:
• Kaakkois-Suomen Leipomoyrittäjät ry:n tervehdys  

Asko Laurila, Kaakkois-Suomen Leipomoyrittäjät ry:n 
kunniapuheenjohtaja

• Juhlapuhe 
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

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

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 puheenjohtaja vv. 2019–2021
 – 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. 2019

 – Päätetään liiton jäsenmaksusta ja liittymismaksusta v. 2019 
 – Päätetään seuraavan vuosikokouksen paikasta
 – Päätetään kokous

Vuoden 2017 vuosikokous pidettiin 
Tampereella Scandic Rosendahlissa, 
Yökerho Joselinissa.
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KATSAUS LIITON 
TOIMINTAAN 
VUODELTA 2017
Suomen Leipuriliitto ry:n  
117. toimintavuosi on takana. 

Satavuotiaan Suomen kunniaksi laulettiin Leipuripäivien illallisella Maamme-laulu.

LEIPURILIITON VISIO:  
Aktiivinen, Vahva, Näkyvä, Vaikuttaja 

MISSIO:  
Tietoa, Taitoa, Tuloksia, Toimintaedellytyksiä 

jäsenistölle

ARVOT:  
Jatkuvuus, Tasapuolisuus, Ammattimaisuus
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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 tärkeä 
osa liiton toimintaa, koska vain siten liiton 
jäsenmaksut voidaan pitää kohtuullisen al-
haisella tasolla.

Leipuriliiton hallituksen ja valtuuskun-
nan helmikuussa 2016 pitämässä yhteises-
sä strategiapäivässä päätetyn mukaisesti 
panostettiin, edellä mainitut painopiste-
alueet huomioiden, mahdollisuuksien mu-
kaan myös seuraaviin asioihin: 
1. kotimaisuuden arvostus ja kotimaisen 

leipuri-imagon nostaminen, 
2. proaktiivinen edunvalvonta sekä TES-

asioissa että työ- ja elinkeinopoliittisissa 
lainsäädäntöön liittyvissä asioissa, 

3. kansainvälisen toimintaympäristön pa-
rempi ymmärtäminen ja siitä tiedotta-
minen jäsenistölle,

4. viennin kehittämistoimenpiteiden 
mahdollisuuksien tutkiminen eri kump-
paneiden kanssa,

5. positiivisessa viestinnässä Leipätiedo-
tuksen toiminnan hyödyntäminen,

6. sidosryhmäyhteistyö opetushallituk-
sen ja oppilaitosten kanssa, jotta alalle 
saadaan jatkossakin ammattitaitoista 
työvoimaa, 

7. paikallisyhdistystoimintaan vaikuttami-
nen, 

8. Leipuriliiton vuosikokouksen ja kesä-
päivien eli Leipuripäivien järjestäminen 

yhteistyössä paikallisyhdistyksen kans-
sa.

Näitä ja muita liiton toimintaan kuu-
luvia asioita toteutettiin vuoden 2017 ai-
kana liiton toimiston kolmen hengen voi-
min. On kuitenkin syytä korostaa, että lii-
ton toimintaan osallistuvien jäsenyritysten 
edustajien vapaaehtoinen työ Leipuriliiton 
ja sen jäsenyritysten hyväksi oli myös erit-
täin tärkeää liiton toiminnan toteuttamisen 
kannalta. Esimerkiksi liiton puheenjohtajan 
käyttämä työaika ja työmäärä Leipuriliiton 
asioiden hoitamiseen vuoden aikana oli 

jälleen erittäin merkittävää. Erityisesti, kun 
vielä huomioidaan, että puheenjohtaja ei 
saa palkkaa leipomoalan eteen tekemäs-
tään yleishyödyllisestä työstä. Samoin myös 
liiton valtuuskunnan puheenjohtajan osal-
listuminen Leipuriliiton edustajana kan-
sainvälisiin kokouksiin oli liiton toiminnan 
toteuttamisen kannalta tärkeää.

Vuoden 2017 aikana Leipuriliiton toi-
minnassa korostettiin edelleen perheyrit-
täjyyttä ja kotimaista yritystoimintaa. Lii-
ton toiminta keskittyi entistä selkeämmin 
pienten ja keskisuurten leipomoiden ja 

Vuosikokouksen juhlapuheen pitänyt S-
ryhmän kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu 
(oik.) sai koristeleivän Linkosuon Leipomot 
Oy:n Timo Jänteeltä.

Liiton puheenjohtaja Jari Elonen totesi vuosikokouspuheessaan, että leipomoalalla on 
suuri merkitys elintarviketeollisuuden työllistäjänä ja siksi sen säilyminen kilpailukykyise-
nä ja elinvoimaisena on tärkeä asia myös työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta. 

Vuosikokous valitsi valtuuskunnan uudeksi puheenjohtajaksi sen varapuheenjohtajan 
Harri Jaakkolan, Leivon Leipomo Oy (kukat kädessä). Väistyvää valtuuskunnan puheen-
johtajaa Anders Bondénia (edessä vas.) onnittelee liiton hallituksen puheenjohtaja Jari 
Elonen. Leipuriliiton luottamustehtävissä jo 31 vuotta toiminut Bondén valittiin koko-
uksessa valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi. Takana vasemmalla toimitusjohtaja Mika 
Väyrynen. 
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konditorioiden edunvalvontaan, kun Suo-
men suurimmat leipomot Fazer Leipomot 
Oy ja Vaasan Oy eivät ole enää liiton jäse-
niä. Molempien yritysten eroamisen taus-
talla oli Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 
Leipuriliitoon vuonna 2010 kohdistama kil-
pailuoikeudellinen tutkinta, jonka käsittely 
oli vuoden lopussa kesken korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa. 

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

Yhteistoimintaa Elintarviketeollisuusliit-
to ry:n kanssa jatkettiin. Yhteistyö ETL:n 
kanssa on varsin luontevaa, kun molem-
mat liitot toimivat Helsingin Pasilassa sa-
massa toimitalossa ja samassa kerroksessa. 
Leipuriliiton ja ETL:n välillä on pitkään ol-
lut voimassa yhteistoimintasopimus, jonka 
perusteella Leipuriliiton puheenjohtaja on 
ETL:n työvaliokunnan ja hallituksen jäsen. 
Näissä kokouksissa Leipuriliiton puheen-
johtaja pystyy tuomaan esille leipomoalalle 
tärkeitä kysymyksiä. Liiton toimitusjohta-
ja osallistui sekä Elintarviketeollisuusliiton 
työmarkkinatoimikunnan että leipomoyh-
distyksen kokouksiin (jälkimmäiset pidet-

tiin Leipuriliiton hallituksen kokouksen yh-
teydessä). Liiton toimitusjohtaja oli myös 
lähes päivittäin yhteydessä ETL:n työmark-
kinapuolen asiamiehiin. 

Työehtosopimustoimintaan vaikuttami-
sessa oli edelleen samat haasteensa kuin 
aikaisemmin. Leipuriliitto ei ole neuvottelu-
osapuolena työehtosopimusneuvotteluis-
sa, vaan ne käydään ETL:n ja Suomen Elin-
tarviketyöläisten liitto SEL ry:n välillä. Han-
kaluutta vaikuttamiseen lisää myös se, että 
tiedossa on, että Elintarviketeollisuusliitto 
ry:n hallituksessa päätökset tehdään lähtö-

kohtaisesti ETL:n suurimpien jäsenmaksun 
maksajien, eli elintarvikealan suuryritysten, 
näkemyksiä mukaillen. 

ETL:n ja SEL:n paikalliseen sopimiseen 
ja sen kehittämiseen liittyvät TAM-työ-
aikamallityöryhmät aloittivat työskentelyn 
keväällä 2017. Edellä mainittujen liitto-
jen syksyllä 2016 solmimassa elintarvike-
alan nelivuotisessa työehtosopimuksessa 
(1.2.2017–31.1.2021) sovitun mukaisesti 
työaikamallityöryhmien ”tehtävänä on luo-
da ja kehittää työehtosopimusten työaika-
määräyksistä poikkeavia työaikamalleja, 

Perjantaina vuosikokousvieraat saivat nauttia Haarla Oy:n tarjoamasta Tampere-kierrok-
sesta, joka aloitettiin veneretkellä hotellilta kaupungin keskustaan. Edessä seisovat ret-
ken isäntä Julius Haarla sekä isäntäyhdistys Pirkanmaan Leipomot ry:n edustaja Mai-Britt 
Jaakkola, Leivon Leipomo Oy. 

Ravintoraision golf-turnaus pelattiin Nokia River Golfissa. Kilpailun parhaat olivat Filip 
Kumlin (vas.), Pirjo Kyllinen (naisten 1.), Lassi Hakanen (miesten 1.), Vesa Kärki-Huuki, 
Kimmo Virtanen ja Karri Kunnas. Seuraavina isännät eli Ravintoraision Petri Liimatainen, 
Marjo Lehtinen ja Juha Helokoski.

Leipuripäivien lastenretki suuntautui Su-
perpark Särkänniemeen, josta löytyi lapsil-
le monenlaista viihdykettä.
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jotka vastaavat käytännön tarpeisiin, joita 
elintarviketeollisuuden muuttunut työym-
päristö edellyttää, ja jotka voidaan ottaa 
osaksi työehtosopimusta työehtosopimus-
kauden aikana. Työaikamallien tuleminen 
osaksi työehtosopimusta edellyttää liitto-
jen hallintojen hyväksyntää, minkä jälkeen 
ne ovat vapaasti, osana työehtosopimus-
ta, otettavissa käyttöön paikallisesti luot-
tamusmiehen kanssa”. Vuonna 2017 elet-
tiin siinä toivossa, että SEL olisi tällä kertaa 
tosissaan neuvottelemassa erilaisten uu-
sien työaikamallien käyttöönottamisesta. 
Leipomo- ja konditoria-alan yrityksillä on 
suuri tarve saada joustoja leipomoalan 
työntekijöitä koskevaan työehtosopimuk-
seen. Yleisesti tunnettu tosiasia on, että 
leipomoalan työehtosopimus on Suomen 
teollisuuden aloista ”kaikkein jäykin” työ-
ehtosopimus. Leipomo- ja konditoria-alan 
tavoitteena on saada leipomoalan työn-
tekijöitä koskevaan työehtosopimukseen 
edes samoja joustoja, mitä on jo muiden 
elintarvikealan työehtosopimuksissa. Mut-
ta vuoden 2017 loppuun mennessä TAM-
työaikamallityöryhmissä ei ollut saavutettu 
vielä näkyviä tuloksia.

B) Elintarvikealan 
lainsäädäntötyöhön vaikuttaminen

Vuoden aikana erityisesti elinkeinopuolen 
asioissa pyrittiin vaikuttamaan uusiin leipo-
moalaan kohdistuviin säännöksiin, ohjeisiin 
ja myös näiden valmisteluun. Tavoitteena 

oli se, että valtiovallan taholta ei säädetä 
uusia säännöksiä, joilla heikennetään lei-
pomoalan kilpailukykyä. Yhtenä esimerk-
kinä tällaisesta voi mainita Elintarviketur-
vallisuusvirasto Eviran esille nostaman ky-
symyksen koskien mahdollista kauraleivän 
määritelmää. Leipuriliitto ja ETL lähettivät 
vuoden loppupuolella Eviraan yhteisen asi-
aa koskevan lausunnon/ehdotuksen. Täs-
sä lausunnossa/ehdotuksessa tuotiin esil-
le, että leipomoalan toimijoiden yhteinen 
näkemys on, että kauraleivän nimeämisen 
osalta ei tule säätää mitään määritelmää 
tai raja-arvoja. Leipomoalan näkemys on, 
että tulevaisuudessa kauraleivissä kauran 
määrä ilmoitettaisiin myös suhteessa lei-
vontaan käytetystä viljasta. Tämä antaisi 

kuluttajalle oikeamman kuvan ja ymmär-
ryksen asiasta. Lisäksi leipomoteollisuus si-
toutuu viestinnällään lisäämään kuluttajien 
tietämystä em. merkintätavasta sekä kau-
ran vaikeasta leipoutuvuudesta.

C) Viranomaissuhteiden ja muiden 
sidosryhmäsuhteiden hoitaminen 

Yhteistyötä Opetushallituksen kanssa 
jatkettiin. Liiton toimitusjohtaja valittiin 
Opetushallituksen ylläpitämän Osaamisen 
ennakointifoorumin ennakointiryhmän 
asiantuntijaverkoston jäseneksi. Osaami-
sen ennakointifoorumi on koulutuksen ja 
työelämän yhteistyöelin, jonka tehtävänä 
on edistää koulutuksen ja työelämän yh-

Leipuripäivien näyttelyssä oli ennätysmäärä osastoja, kaikkiaan 
47. Liisan Leipomon Johanna Ruuska tutkii Puhdistus Tekniikka TJ 
Oy:n osastolla Jussi Kurikkalan hänelle esittelemää, korkealle ulot-
tuvaa pölynimurin putkea.

Tavarantoimittajien näyttelyn jälkeen Condite Oy tarjosi Leipuri-
päivillä musiikkituokion, jossa tarjoiltiin myös Brinkhall’s Sparklin-
gin uutta omenakuohuviiniä.

Leipuripäivien illallisen jälkiruokana tarjoiltiin yhtätoista erilaista kakkua alueyhdistyksen 
leipomoista.
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teistyötä. Foorumiin kuuluu yhdeksän en-
nakointiryhmää, jotka edustavat eri aloja. 
Ennakointiryhmiin kuuluu oman alansa 
työelämän ja koulutuskentän asiantunti-
joita. Heidät on nimetty ajalle 2017–2020. 
Ennakointiryhmien tehtävänä on ennakoi-
da osaamis- ja koulutustarpeita sekä kehit-
tää koulutusta.

Leipuriliitto lähetti lausunnon Opetus-
hallitukseen marraskuussa 2017 koskien 
leipomoalan ammattitutkinnon ja leipo-
moalan erikoisammattitutkinnon pe-
rusteiden luonnoksia. Leipuriliitto totesi 
lausunnossaan muun muassa, että kisäl-
litutkinnon suorittamisen tulisi olla edelly-
tyksenä mestaritutkinnon suorittamiselle. 
Nyt tutkintorakenne mahdollistaa sen, et-
tä henkilö voi mennä suorittamaan ”suo-
raan” mestaritutkintoa. Kisällitutkinto ja 
sen suorittaminen tulisi olla oppimispolku 
mestaritutkinnon suorittamiseen. 

Aktiivista yhteistyötä jatkettiin myös lei-
pomoalan koulutusta antavien ammatillis-
ten oppilaitosten kanssa sekä kilpailutoi-
minnan yhteydessä että muissa yhteyksis-
sä. Esimerkiksi Rinkeli Grand Prix -kilpailu 
järjestettiin Etelä-Kymenlaakson ammat-
tiopisto Ekamissa Kotkassa. Hyvän Leivän 
Ystävien Salonki järjestettiin joulukuussa 
Stadin ammattiopiston Prinsessantien yk-
sikössä 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 järjes-
tetty toukokuusta 2012 lähtien Leipuri-
liiton 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. 

Kaupan osalta tärkeänä yhteistyötaho-
na ja vaikuttamisen kohteena oli Päivittäis-
tavarakauppa 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.

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 44 näytteilleasettajaa 47 osastol-
la. 

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR 

Leipuriliitto jatkoi Vilja-alan yhteistyöryh-
mä VYR ry:n jäsenenä. Leipuriliitto on ol-
lut VYR:n jäsen vuodesta 2010. 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 keskeinen 
hanke vuoden aikana oli markkinaseuran-
nan ja viestinnän kehittäminen. 

Pro Ruis -yhdistys

Leipuriliitto jatkoi Pro Ruis -yhdistyksen 
jäsenenä. Yhdistys hallinnoi maa- ja met-
sätalousministeriön rahoittamaa valtakun-
nallista 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-
tystoiminnan ohjaus ja kehittäminen ja 
kaikenkokoisten leipomoiden tarpeiden 
huomioiminen.

A) Liiton toimiston ja kentän tiivis ja 
läheinen yhteistoiminta

Puhelinneuvonta ja muu palvelu

Leipuriliiton noin 250 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 2017 edel-
leen yksi liiton tärkeimmistä jäsenmaksuun 
sisältyvistä jäsenpalveluista. Puhelinneu-
vonnan määrä osoittaa, että jäsenistö ot-
taa tarvittaessa yhteyttä Leipuriliiton toi-
mistoon, sekä työsuhdekysymyksiin että 
elinkeinopuolen asioihin liittyvissä kysy-
myksissä. 

Myös Leipuriliiton ja Elintarviketeolli-
suusliitto ETL ry:n välisen yhteistoimintaso-
pimuksen (palvelusopimuksen) mahdollis-
tamaa suoraa yhteydenottoa työsuhdeky-
symyksissä ETL:n työmarkkina-asiamiehiin, 
erityisesti ETL:n leipomoalan toimialapääl-
likköön Nora Wetterstrandiin ja asiamies 
Annaleena Pentikäiseen käytettiin vuo-
den aikana runsaasti hyväksi. 

Liittojen välinen yhteistoimintasopimus 
mahdollistaa myös monipuolisen tes- ja 
työlainsäädäntömateriaalin toimittamisen 
ETL:stä Leipuriliittoon. Tätä materiaalia vä-
litettiin liittomme jäsenistölle postin ja säh-
köpostin 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, jotka 
liittyivät työsuojelutarkastuksessa ja/tai ter-
veystarkastuksessa yrityksessä ilmenneisiin 
ongelmiin. Näissä asioissa oltiin yhteydes-
sä suoraan myös ETL:n asiamiehiin. Lisäk-
si Leipuriliitosta annettiin vuoden aikana 
apua ja neuvontaa erilaisiin yrityksille esi-
tettyihin vahingonkorvausvaatimuksiin. 

Leiko-reseptipalvelujärjestelmä

Suomen Leipuriliitto ry ja Canter Oy alle-
kirjoittivat marraskuussa 2016 sopimuksen 
Leipuriliiton jäsenyrityksille suunnatusta 
palvelusta, jonka myötä Canter Oy yhdes-
sä kumppaninsa Taito United Oy:n kanssa 
toimittaa Leiko-reseptipalvelujärjestelmän 
(alkujaan palvelusta käytettiin nimitystä 
Respa-palvelu). 

Jo keväällä 2016 perustettiin Leiko-
vaatimusmäärittelyjä käsitellyt työryhmä, 
jossa raaka-ainetoimittajien (Leipurin Oyj, 
Valio Oy, Condite Oy, Mauste-Sallinen Oy, 
Finnbakels Oy, Ravintoraisio Oy) edustajat 
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olivat tiiviisti mukana. Leipuriliiton kutsu-
mina leipomoalan edustajina työryhmässä 
olivat tiiviisti mukana ja Anders Bondén 
(Oy Ecce-Re Ab), Jarmo Matikainen (Poh-
janmaan Leipomo Oy) sekä tuotepäällikkö 
Veli-Pekka Salminen (Sinuhe Ky).

Leiko-palvelun käyttäjiä (ns. loppukäyt-
täjiä) ovat sekä Leipuriliiton jäsenyrityksinä 
olevat leipomo- ja konditoria-alan yritykset 
että leipomo-/konditoria-alan raaka-aine-
toimittajat, jotka luovuttavat raaka-aine-
tietonsa Leiko-palvelussa mukana olevien 
Leipuriliiton jäsenyritysten käyttöön. 

Leiko-palvelu on rakennettu Leipurilii-
ton jäsenyrityksiä varten, jotta Leipurilii-
ton jäsenyritykset pystyisivät vastaamaan 
helpommin viranomaisten vaatimuksiin. 
Leiko-palvelu tarjoaa yrityksille helpon ta-
van muodostaa leipomon/konditorian omi-
en reseptien pohjalta ainesosaluettelon ja 
ravintoarvot pakkausmerkintöjä varten. 
Leiko-palvelu hyödyttää myös leipomo-
alan raaka-ainetoimittajia, koska palvelun 
kautta raaka-ainetoimittajat saavat ajan-
tasaiset tiedot kerralla asiakkaana olevien 
leipomo- ja konditoriayritysten käyttöön. 
Missään muussa Pohjoismaassa raaka-ai-
netoimittajat eivät ole näin laajalla joukolla 
mukana vastaavanlaisissa projekteissa.

Leiko-palvelu käynnistyi kesäkuussa 
2017 ja vuoden lopussa Leiko-palvelussa 
oli mukana 38 leipomoa ja 12 raaka-aine-
toimittajaa. 

Yritysvierailut 

Liiton ja jäsenkunnan välistä yhteistoimin-
taa toteutettiin myös siten, että liiton toi-
mitusjohtaja Mika Väyrynen ja Leipuri-
lehden/Leipuriliiton toimituspäällikkö Eli-
na Matikainen kävivät mahdollisuuksien 
mukaan tutustumassa eri jäsenyritysten 
toimintaan. Leipuri-lehden toimituspääl-
likkö teki vierailujen yhteydessä monia yri-
tysesittelyjä Leipuri-lehteen. 

Vuosikokous- ja kesäpäivät

Liiton 117. vuosikokous ja kesäpäivät pi-
dettiin elokuussa Tampereella noin 470 
osallistujan voimin. Tapahtumapaikkana 
toimi hotelli Scandic Rosendahl. Tilaisuut-
ta yhdessä Leipuriliiton kanssa isännöi ja 
emännöi Pirkanmaan Leipomot ry. Osal-
listujista pääosa oli leipomoiden edusta-
jia, mutta mukana oli runsaasti myös lei-
pomoteollisuutta palvelevan teollisuuden, 
kaupan ja palveluiden tuottajien edustajia. 

Kesäpäivät aloitettiin perjantaina 
11.8.2017 Ravintoraisio Oy:n järjestämällä 
Raisio Open -golfkilpailulla, joka pelattiin 
Nokian River Golfin kentällä. Kilpailuun 
osallistui 57 pelaajaa (5 naista ja 52 mies-
tä). Turnaus saatiin pelata mitä hienoim-
massa aurinkoisessa ja lämpimässä sääs-
sä. Palkinnot jaettiin heti kilpailun jälkeen 
klubitalon terassilla. Perjantaina päivällä 
Haarla Oy järjesti Leipuripäivien vieraille 
kaupunkikierroksen Tampereella. Kierros 
tutustutti osallistujat perinteikkääseen 
Tampereen keskustaan. Perjantai-illan pe-
rinteisestä Valio Oy:n runsaasta juusto-
buffetista viineineen ja muine juomineen 
nautittiin Scandic Rosendahlin Talvipuutar-
hassa. Illan tanssitahdeista vastasivat Hauli 
Bros-yhtye ja Mikko Alatalo.

Lauantai 12.8.2017 käynnistyi Leipurilii-
ton virallisella vuosikokouksella kello 9.30. 
Tavarantoimittajien ammatillinen näytte-
ly avautui kello 10 ja siihen osallistui 44 
näytteilleasettajaa 47 osastolla. Näyttely 
järjestettiin Scandic Rosendahlin kongres-
sitiloissa. Tavarantoimittajien näyttely on 
saavuttanut vakiintuneen ja tärkeän ase-
man Leipuripäivillä järjestettävänä amma-
tillisena leipomoalan messutapahtumana. 
Näyttelyn jälkeen nautittiin Conditen jär-
jestämässä tilaisuudessa uutta kotimaista 
Brinkhall Sparkling -omenakuohuviiniä ja 
kuunneltiin letkeää jazzmusiikkia. Fazer 
Myllyn lauantaina järjestämä lastenretki 
suuntautui Superpark Särkänniemeen. 

Juhlaillallisen näyttämönä toimi Scan-
dic Rosendahlin Käpy-ravintola. Illallisen 
juontajana toimi tuttu kasvo Oskari Pa-
lomäki. Illallisvieraita viihdyttivät myös 
paikalliset hauskuuttajat Hönttä ja TOIP-
PARI sekä lopuksi A. Aallon Rytmiorkes-
teri. 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 Tampereella. Illallisen jälkiruo-
kana maisteltiin siis Pirkanmaan Leipomot 
ry:n jäsenleipomoiden valmistamia kakku-
ja. Kakkuja oli yksitoista erilaista ja jokaisen 
kakun yhteyteen oli merkitty sen valmista-
neen leipomon nimi, jotta tiedettiin, minkä 
leipomon kakkua maisteltiin. 

Vuosikokouksen kulku

Vuosikokous pidettiin Scandic Rosendahlin 
yökerho Joselinissa. Tilaisuuden varsinai-

sena juontajana toimi Timo Jänne Linko-
suon Leipomot Oy:stä. Hän toivotti kaikki 
osallistujat tervetulleiksi sekä kesäpäiville 
että varsinaiseen vuosikokoukseen. Juhla-
puheen piti S-ryhmän kaupallinen johtaja 
Ilkka Alarotu. Sen jälkeen kuultiin Lei-
puriliiton hallituksen puheenjohtajan Jari 
Elosen vuosikokouspuhe. Puheen jälkeen 
pidettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden 
jäsenten muistoksi. 

Tämän jälkeen Jari Elonen avasi vuosi-
kokouksen virallisesti. Kokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Harri Jaakkola ja sihtee-
riksi kutsuttiin Mika Väyrynen. Pöytäkir-
jan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin 
Anna Niininen ja Markku Koivisto. Vuo-
sikokouksen aluksi esiteltiin tilinpäätös, ta-
se, tuloslaskelma ja tilintarkastuskertomus 
sekä esitettiin valtuuskunnan lausunto. 
Niiden perusteella tilinpäätös vahvistettiin 
ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapa-
us. Palkkioiden ja kulukorvausten osalta 
päätettiin jatkaa pitkäaikaista käytäntöä 
eli hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille 
ja puheenjohtajille ei makseta palkkioita. 
Kulut, matkat ja majoitukset korvataan se-
kä hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 
päivärahat. Tilintarkastajalle maksetaan 
laskun mukaan. 

Kokouksessa valittiin Leipuriliiton val-
tuuskunnan puheenjohtajaksi Harri Jaak-
kola ja varapuheenjohtajaksi Anders Bon-
dén. Tätä ennen Jaakkola toimi valtuus-
kunnan varapuheenjohtajana ja Bondén 
puheenjohtajana. Anders Bondén on yksi 
pitkäaikaisimmista Leipuriliiton hallinnon 
luottamustehtävissä toimineista, sillä hän 
on toiminut niissä jo 31 vuoden ajan. Työ 
sai siis edelleen jatkoa valtuuskunnan va-
rapuheenjohtajan tehtävässä. 

Valtuuskunnan jäsenten lukumääräs-
sä päätettiin jatkaa entistä käytäntöä eli 
valtuuskuntaan kuuluvat puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja yksi edustaja kus-
takin paikallisyhdistyksestä (14). Samoin 
päätettiin jatkaa siten, että valtuuskunnan 
jäseninä toimivat virassa kulloinkin olevat 
paikallisyhdistysten puheenjohtajat, siis 
14 henkilöä. Edelleen jatkuu myös se käy-
täntö, että mikäli paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtaja ei voi osallistua valtuuskunnan 
kokoukseen, hänen äänivaltaisena sijaise-
naan voi toimia kyseisen paikallisyhdistyk-
sen varapuheenjohtaja.

Liiton tilintarkastajana jatkaa vuosiko-
kouksen päätöksellä Sauli Salmi KHT ja 
varatilintarkastajana KHT-yhteisö Pricewa-
terhouseCoopers Oy.
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Toimintasuunnitelma ja budjetti vuodel-
le 2018 hyväksyttiin hallituksen ja valtuus-
kunnan esittämässä muodossa. 

Liiton jäsenmaksun osalta hyväksyttiin 
hallituksen esitys, että jäsenmaksut pysy-
vät ennallaan vuonna 2018. Se tarkoittaa, 
että yrityskohtainen perusmaksu säilyy 350 
eurossa ja työntekijäkohtainen maksu 18 
eurossa/työntekijä. Leipuriliiton minimijä-
senmaksu on 400 euroa ja niillä yrityksillä, 
joilla ei ole lainkaan ulkopuolisia työnteki-
jöitä tai joihin sovelletaan jonkin muun alan 
kuin ETL:n neuvottelemia työehtosopimuk-
sia, minimijäsenmaksu on 250 euroa. Liit-
tymismaksu yrityksiltä on 100 euroa, hen-
kilöjäsenmaksu on 70 euroa. Budjetoidut 
jäsenmaksutulot ovat noin 151 000 euroa. 

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityk-
sen mukaisesti, että Leipuriliitto maksaa/
tilittää näin kertyvistä jäsenmaksutuloista 
mm. seuraavia jäsen- ja/tai yhteistoiminta-
maksuja: 
 – Leipätiedotus ry:lle 50 000 euroa, 
 – ETL ry:lle Elinkeinopoliittinen jäsen-

maksu 41 200 euroa 
 – ETL ry:lle työnantajayhteistyömaksuna 

50 euroa/yritys + 6,70 euroa/työnteki-
jä. 

Jos arvioidut jäsenmaksutulot toteutu-
vat, liiton varsinaiseen toimintaan jää eri-
laisten jäsen- ja/tai yhteistoimintamaksujen 
jälkeen noin 13 000 euroa. Liiton toimin-
nan perustana ovat edelleenkin olennaisel-
ta osin sijoitustoiminnasta saatavat tulot, 
joiden turvaaminen ja tuottojen pitäminen 
mahdollisimman korkealla on ensisijaisen 

tärkeää Leipuriliiton toiminnan kannalta.
Lopuksi päätettiin, että vuoden 2018 

vuosikokous pidetään elokuussa Lappeen-
rannassa, jossa kokouspaikkana toimii 
Hotelli Holiday Club Saimaa Imatran naa-
purissa. Kutsun esitti Kaakkois-Suomen 
Leipomoyrittäjät ry:n puheenjohtaja Simo 
Vainikka. 

B) Sisäinen viestintä 

Julkaisu- ja tiedotustoiminta 

Leipuri-lehti

Leipuri-lehdestä ilmestyi vakiintuneeseen 
tapaan kahdeksan numeroa vuonna 2017. 
Lehdellä on yli satavuotiset perinteet, sillä 
se on perustettu jo vuonna 1903. Leipu-
rista onkin tullut leipomoalan johtava am-
mattijulkaisu Suomessa. Lehden numero 
2/2017 postitettiin mahdollisimman katta-
vasti suomalaisiin päivittäistavarakauppoi-
hin. Leipuri 4/2017 lähetettiin jäsenhankin-
tamielessä myös niihin suomalaisiin leipo-
moihin, jotka eivät ole Leipuriliiton jäseniä. 
Heinäkuun lopussa ilmestyneen lehden 
5/2017 yhteydessä meni lukijoille vuosi-
kokousliite ja -ohjelma. Lisäksi 56-sivuinen 
vuosikokousliite lähetettiin erikseen kaikil-
le vuosikokoukseen osallistuneille. Leipurin 
kahdeksan numeron yhteenlaskettu sivu-
määrä vuonna 2017 oli 356 sivua. 

Leipuri-lehden artikkeleiden aiheina oli-
vat pääasiallisesti leipomo- ja vilja-ala sekä 

elintarvikeala yleensä. Päätoimittaja Mika 
Väyrynen käsitteli pääkirjoituksissaan alku-
vuonna yritysten yhteistä yhdistystoimintaa 
ja työmarkkinakartellia, Vuoden Leipäkau-
pan valintaa, pitäisikö kauraleivälle määri-
tellä suositus kuten on ruis- ja sekaleiväl-
lä sekä Leiko-reseptipalvelujärjestelmän 
käynnistymistä kesällä 2017. Heinäkuun 
lehden pääkirjoituksessa pohdittiin, onko 
poliitikoiden toiminta ”kansalaisten edun 
nimissä” niin positiivista kuin miltä se kuu-
lostaa. Loppuvuoden lehtien pääkirjoituk-
sissa aiheina olivat valta ja vallan käyttö 
ruokaketjussa, miten tärkeää yhteiskun-
nassa olisivat myös vallitsevan näkökan-
nan vastaiset mielipiteet ja vuoden viimei-
sessä lehdessä pakkausmerkinnät, joiden 
kuntoon laittamisessa Leiko-palvelusta on 
iso apu. 

Leipuri-lehden keskeistä sisältöä oli-
vat yritysesittelyt ja haastattelut. Lehdes-
sä raportoitiin myös jäsenleipomoiden ja 
paikallisyhdistysten tapahtumista, kuten 
merkki- ja vuosipäivistä, yrittäjäpalkinnois-
ta ja yrityskaupoista. Artikkeleissa tuotiin 
esille alan ajankohtaisia asioita mm. lain-
säädännöstä, raaka-aineista, leipomotek-
niikasta sekä leipomo- ja elintarvikealan 
messutapahtumista. Lehdessä olivat esillä 
myös elintarvikealan uutiset ja uutuudet, 
kilpailutulokset ja ravitsemusuutiset sekä 
Leipätiedotuksen erilaiset aktiviteetit.

Myös alan kilpailutoiminnasta kirjoi-
tettiin Leipurissa. Kotimaisista kilpailuista 
oli raportti Rinkeli Grand Prix -kilpailuista, 
jotka pidettiin helmikuun alussa Turussa. 
Niin ikään raportoitiin Leipuriliiton järjes-
tämästä Itsenäinen Suomi 100 vuotta -ko-
ristetyökilpailusta, joka käytiin syyskuun 
puolivälissä Tampereen Messu- ja urhei-
lukeskuksessa Elintarviketeollisuus 2017 
-messuilla. Myös Tukholmassa syyskuussa 
järjestetyistä leipomo- ja konditoria-alan 
PM-kilpailuista oli lehdessä artikkeli. 

Vuoden Leipäkauppa -voittajan palkit-
semisesta helmikuussa Paraisilla oli Leipu-
rissa laaja artikkeli, samoin kuin elokuun 
alussa Tampereella pidetyistä liiton vuosi-
kokouksesta ja kesäpäivistä eli Leipuripäi-
vistä. Leipurin työmarkkinapalstalle kirjoit-
tivat Elintarviketeollisuusliitto ry:n toimiala-
päälliköt Jukka Soukkanen ja Nora Wet-
terstrand. Jukka Soukkasen kirjoituksen 
aiheena olivat koeaikaa koskevat työso-
pimuslain muutokset. Nora Wetterstrand 
käsitteli kirjoituksessaan määräaikaisten 
työsuhteiden käyttöä KKO:n viimeaikai-
sen oikeuskäytännön perusteella. Leipurin 
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kolumnistina jatkoi europarlamentaarikko 
Sirpa Pietikäinen.

Leipuri-lehden ja kesäpäiväliitteen lisäk-
si liiton julkaisutoimintaan kuului vuoden 
2016 vuosikertomuksen julkaiseminen. 
Vuosikertomus koostui kahdesta osiosta: 
katsauksesta liiton toimintaan vuodelta 
2016 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

Ruokaleivän valmistusta käsittelevä oppi-
kirja Leivonnan teknologia – Ruokaleipä 
tuli painovalmiiksi toukokuun lopussa ja 
uunituore kirja saatiin Leipuriliittoon ke-
säkuun alussa. 294-sivuinen teos on käsi-
kirjatyyppinen perusteos siitä, miten ruo-
kaleipää valmistetaan suomalaisissa leipo-
moissa. 

Kirja oli monivuotinen hanke, jonka te-
keminen aloitettiin jo vuonna 2012. Pro-
jektin primus motorina toimi Helsingin 
yliopiston emeritusprofessori Hannu Sa-
lovaara ja muut pääkirjoittajat olivat DI 
Aimo Jussila, KTM Ari Ignatius ja ETM 
Maija Hurri-Martikainen. Edellä maini-
tut kuuluivat myös kirjan ohjausryhmään, 
jossa heidän lisäkseen olivat mukana DI 
Risto Viskari sekä opettajien edustajina 
lehtori Pia Laine ja koulutuspäällikkö Satu 
Nygård sekä Leipuriliitosta toimitusjohtaja 
Mika Väyrynen ja toimituspäällikkö Elina 
Matikainen.

Pääkirjoittajien lisäksi kirjoittajina oli 
suuri joukko alan asiantuntijoita niin yli-
opistosta, yrityksistä kuin yhdistyksistäkin. 
He kaikki toimivat talkoohengessä.

 Viimeistelyvaiheessa kirjan koordinaat-
torina toimi Tiia Mörsky, joka työskente-
lee leipomotuotteiden tutkimustehtävissä 
tutkimus- ja innovaatioyrityksessä Camp-
den BRI:ssa Iso-Britanniassa. Hän kokosi, 
järjesti ja oikoluki aineiston taittoa ja pai-
noa varten. Kirjan taittoi Mari Kivi ja se 
painettiin Bookwell Oy:ssä.

Leipomoalan opiskelijoille ja jäsenistölle 
myytiin edelleen myös Leipomoalan Edistä-
missäätiön tuottamia ja uusintapainosten 
osalta Leipuriliiton kustantamia oppikirjoja 
kahvileivän ja konditoriatuotteiden valmis-
tuksesta. Myös Leipuriliiton historiikkikirjaa 

”Suomen Leipuriliitto 1900–2010 Katsaus 
leipomoalan historiaan” oli edelleen saata-
vissa liiton toimistossa.

Jäsentiedotteet

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin jäsenis-
tölle Leipuri-lehden lisäksi myös jäsenkirjei-
den, sähköpostin ja kotisivujen välityksellä. 

Jäsentiedotteita lähetettiin jäsenistölle 
43 kappaletta. Jäsenkirjeiden yhteydessä 
lähetettyjen liitteiden joukossa olivat mm. 
vuosikertomus sekä ehdotukset tulevan 
vuoden toimintasuunnitelmaksi ja budje-
tiksi. Jäsentiedotteet lähetettiin jäsenistölle 
sähköpostin välityksellä. Tämä mahdollisti 
nopeamman, laajemman ja myös tasapuo-
lisemman tiedottamisen jäsenkunnalle. 

Kotisivut

Kotisivut toimivat liiton viestikanavana se-
kä jäsenistölle että ulospäin. Sivuille päivi-
tettiin vuonna 2017 säännöllisesti Leipuri-
liiton ja leipomoalan uutisia. 

Kotisivujen uudistamistyö aloitettiin 
syksyllä 2017 yhdessä Lucrativo Oy:n Son-
ja Miettisen kanssa. Sivut rakennetaan JHD 
Productions Oy:n LiquidBlox-nimiselle alus-
talle, johon muutosten tekeminen itse on 
mahdollista. Uudistuksen tavoitteena oli 
ennen kaikkea kotisivujen ulkoasun nyky-
aikaistaminen. Tavoitteena on avata uudis-
tetut sivut vuonna 2018.

Facebook-sivut

Leipuriliitolle perustettiin kaksi Facebook-
sivua syksyllä 2017. Toinen oli Vuoden 
2018 Leipäkauppa -finalistien yleisöäänes-
tystä varten. Nämä yleisöäänet olivat yhte-
nä valintakriteerinä, kun raati valitsi kolme 
finalistikauppaa loppukilpailuun. Toinen 
Facebook-sivu perustettiin Leipuriliiton ta-
pahtumia varten. Tarkoituksena on päivit-
tää sivulle liiton erilaisia tapahtumia kuten 
Leipuripäivät, kilpailut ja Leipuri-lehden il-
mestyminen jne.

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.

Vuoden aikana laadittiin ja lähetettiin 
paikallisyhdistyksille luonnos Leipuriliiton 
paikallisyhdistysten mallisäännöiksi. Tavoit-
teena oli, että paikallisyhdistykset päivittä-
vät omat sääntönsä ns. ajan tasalle. 

D) Kaikenkokoisten leipomoiden 
tarpeiden huomioiminen

Liiton valtuuskunta, hallitus ja liiton toi-
mihenkilöt pyrkivät hoitamaan tehtäviään 
myös vuoden 2017 aikana siten, että erityi-
sesti pienet ja keskisuuret leipomot kokisi-
vat liiton jäsenyyden 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 2017 kaksi tie-
dotustilaisuutta, joista toinen oli Leipurilii-
ton vuosikokouksen ja toinen Vuoden Lei-
päkaupan valinnan yhteydessä. Lehdistö-
tiedotteita lähetettiin yhteensä kahdeksan. 
Neljä tiedotetta koski Vuoden Leipäkauppa 
-kilpailua (vuoden 2017 voittaja, vuoden 
2018 kilpailun käynnistäminen, alueelliset 
ehdokkaat ja finalistit). 

Vuosikokouksen yhteydessä elokuussa 
lähetettiin tiedote otsikolla: Lainsäädäntö 
murentaa pienten ja keskisuurten yritysten 
edunvalvonnan. 

Yksi tiedote lähetettiin ammattioppi-
laitosten välisen Rinkeli Grand Prix 2017 
-kilpailun tuloksista ja yksi tiedote leipo-
mo- ja konditoria-alan PM-kilpailuista Tuk-
holmassa, jonne myös Suomen joukkueet 
olivat lähdössä. Lisäksi lähetettiin yksi tie-
dote Leipuriliiton järjestämän Itsenäisyyden 
juhlavuoden koristetyökilpailun tuloksista.

Tiedotteiden kattavasta jakelusta tie-
dotusvälineille huolehti ePressi -tiedote-
palvelu. 
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Vuoden Leipäkauppa

Helmikuussa valittiin Vuoden 2017 Leipä-
kaupaksi K-supermarket Reimari Paraisilta. 
Tämä myymälä voitti tittelin jo toisen ker-
ran, sillä se valittiin Vuoden Leipäkaupaksi 
myös vuonna 2009. Vuoden Leipäkaupan 
valinta tehtiin jo kahdennenkymmenen-
nen ensimmäisen kerran. Kilpailu käytiin 
vuonna 2017 pienempien päivittäistava-
rakauppojen sarjassa. Se 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 2017 
Leipäkaupaksi olivat K-supermarket Reima-
rin lisäksi K-supermarket Ruokapori, Pori 
ja K-Market Pirkanpoika, Pirkkala. Nämä 
kaupat asiantuntijaraati kiersi tammikuus-
sa ennalta ilmoittamattomana aikana. Raa-

tiin kuuluivat myyntineuvottelija Mai Britt 
Jaakkola, Leivon Leipomo Oy; markki-
nointipäällikkö Veera Tammenmaa, Lei-
pomo Rosten Oy; toiminnanjohtaja Kaisa 
Mensonen, Leipätiedotus ry; toimialapääl-
likkö Pekka Heikkilä, Kauppamyllyjen Yh-
distys ry sekä Leipuriliiton toimitusjohtaja 
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 järjestettiin 
joulukuussa Stadin ammattiopiston Prin-
sessantien yksikössä. Perinteiseen tapaan 
tilaisuudessa valmistettiin pipareita yhteis-
työkumppaneiden kanssa. Tilaisuuteen 
osallistui noin 25 henkilöä. Paikalla oli mm. 
toimittajia, tutkijoita, viranomaisia, opet-
tajia sekä leipomoalan laite- ja tavarantoi-
mittajia. 

Ammatilliset kilpailut 

Ammatillisista kilpailuista järjestettiin koti-
maassa ammattioppilaitosten välinen Rin-
keli Grand Prix -kilpailu helmikuun alussa. 
Ulkomaisista kilpailuista Leipuriliiton leipu-
ri- ja kondiittorimaajoukkueet osallistuivat 
leipureiden ja kondiittoreiden PM-kilpailui-
hin Tukholmassa. 

Rinkeli Grand Prix -kilpailu

Vuoden 2017 Rinkeli Grand Prix oli järjes-
tyksessä jo kahdeskymmeneskahdeksas. 
Kilpailun järjesti Etelä-Kymenlaakson am-
mattiopisto Ekami Kotkassa ja siihen osal-
listui yksitoista joukkuetta eri puolilta maa-
ta. Voittoon ylsi Turun ammatti-instituutin 
joukkue. Hopea meni Tampereen seudun 
ammattiopisto Tredun Kangasalan joukku-
eelle ja pronssi Koulutuskeskus Salpauksen 
joukkueelle Lahteen. 

Rinkeli Grand Prix on ammattioppilai-
tosten nuorisoasteen leipuri-kondiittori-
luokkien 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.

Rinkeli GP käytiin Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa Ekamissa Kotkassa. Kuvassa kil-
pailun voittajat Oskari Takkinen ja Ida-Kaisa Juntunen Turun ammatti-instituutista.   

Vuoden 2017 Leipäkaupaksi valittiin K-supermarket Reimari Paraisilta. Kauppiaspariskun-
ta Kim ja Carita Mattson ((2. ja 3. oik.) sekä leipäosaston hoitajat Tuula Heino (4.oik.) ja 
Armi Vähäsarja ottivat banderollin vastaan Kari Meltovaaralta, Leipomo Rosten Oy (vas.) 
ja  Leipuriliiton Mika Väyryseltä. 
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Leipureiden ja kondiittoreiden  
PM-kilpailut Tukholmassa

Pohjoismaiden väliset leipureiden ja kon-
diittoreiden mestaruuskilpailut Nordic Ba-
kery Cup ja Nordic Pastry Cup järjestettiin 
Tukholman Kistassa 22.–23.9.2017. Ta-
pahtumaa isännöi Ruotsin Leipuriliitto ja 
se järjestettiin leipomo- ja konditoria-alan 
messutapahtuman Sveriges Bageri- och 
Konditorimässa yhteydessä. Mukana kon-
diittoreiden kilpailussa olivat Suomi, Ruot-
si, Tanska ja Norja. Leipureiden kilpailussa 
oli edellä mainittujen neljän maan lisäksi 
mukana myös Islanti, nyt ensimmäistä ker-
taa. Kilpailun teemana oli elokuva.

Sekä kondiittoreiden että leipureiden 
kilpailu käytiin yksipäiväisenä. Kondiittori-
kilpailussa kaksihenkiset joukkueet valmis-

tivat jälkiruuan, jäätelökakun, suklaakakun 
ja suklaataitotyön. Suomen kondiittori-
joukkueessa kilpailivat Julianna Tofferi, 
Konditoria pH7 Oy, Tuusula ja Saara Leh-
timäki Kangasalta. Joukkuetta valmensi 
Toni Rantala, Konditoria pH7 Oy, Tuusu-
la. Rantala toimi myös kilpailun tuomarina. 

Leipureiden kilpailussa kolmihenkiset 
joukkueet valmistivat ruokaleipiä, kahvilei-
piä sekä leipätaitotyön. Suomen joukku-
eessa ruokaleivät leipoi Meiju Petrelius, 
Leipurin Oyj, Vantaa. Kahvileivistä vastasi 
Timo Kyllinen, Timo Kyllinen Oy, Oulu ja 
leipätaitotyön taituroi Heini Soukainen, 
Leipomo Väyrynen Oy, Helsinki. Joukku-
etta valmensi ja kilpailun tuomarina toimi 
Veli-Matti Ahvenharju, Royal Bakery Oy, 
Tampere.

Suomen kondiittorijoukkue palkittiin 
Nordic Pastry Cupissa kilpailun parhaas-
ta suklaataitotyöstä. Kokonaiskilpailussa 
kummallakin joukkueella oli kilpailusta 
kotiin tuomisinaan neljäs sija. Leipureiden 
kilpailun voitti Norja ja kondiittoreiden kil-
pailun Ruotsi. 

Itsenäisyyden juhlavuoden 
koristetyökilpailu

Kilpailun tarkoituksena oli luoda koristetyö 
teemalla Itsenäinen Suomi 100 vuotta ja 
se järjestettiin Tampereen Messu- ja urhei-
lukeskuksessa Elintarviketeollisuus 2017 
-messujen yhteydessä 13.9.2017. Alun 
perin tarkoitus oli käydä kilpailu kaksipäi-
väisenä niin, että toisena päivänä mukana 
olisivat olleet leipomoyritykset ja toisena 
leipomoalan opiskelijat. Leipomosarjan 
vähäisen osanoton vuoksi suunnitelmia 
muutettiin ja kilpailu päätettiin järjestää 
yksipäiväisenä. 

Kilpailun voitti Tampereen seudun am-
mattiopisto Tredun Kangasalan joukkue 
Saara Lehtimäki ja Kiia Alakangas suk-
laatyöllään Missä olet Väinö. Hopealle tu-
li Tredu Kangasalan toinen joukkue, jossa 
kilpailivat Reijo Heinonen ja Jenna Vai-
nionpää. Kolmannen sijan otti Jyväskylän 
ammattiopiston joukkue Laura Sikanen 
ja Essi Hietala. 

Nordic Pastry Cupissa eli konditoria-alan PM-kilpailussa Tukholmassa Suomen joukkue sai 
palkinnon parhaasta taitotyöstä. Joukkueessa kilpailivat Julianna Tofferi (vas.) ja Saara 
Lehtimäki, Toni Rantala Konditoria pH7 Oy:stä toimi valmentajana ja tuomarina. 

Suomen jäätelö-
kakku Nordic 
Pastry Cupissa. 
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Kilpailuun osallistui kuusi kaksihenkistä 
joukkuetta. Joukkueet valmistivat Itsenäi-
nen Suomi 100 vuotta -aiheisen koriste-
työn piparitaikinasta, sokerista, koriste-
massasta, suklaasta tai itse valitusta syötä-
västä massasta. Aikaa oli neljä tuntia. Kil-
pailun juontajana toimi Oskari Palomäki.

Kilpailun yhteistyökumppaneina toimi-
vat Tampereen Messut Oy, Condite Oy, Fa-
zer Mylly, Finnbakels Oy, Mauste-Sallinen 
Oy, Suomen Sokeri Oy ja Valio Oy. Tuoma-
riston jäsenet edustivat kilpailun yhteistyö-
kumppaneita. Päätuomarina toimi Ossi 
Aalto (Condite Oy) ja tuomariston muut 
jäsenet olivat Curt Lindqvist (Mauste-Sal-
linen Oy), Jarmo Laine (Fazer Mylly), Sami 
Salonen (Finnbakels Oy) ja Ari Sjöblom 
(Mauste-Sallinen Oy). 

B) Leipätiedotus – Leipätietouden 
edistäminen

Leipuriliitto jatkoi vuonna 2017 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 yh-
teisissä toimialan liiketoimintaan liittyvissä 
kysymyksissä.

Leipätiedotus: Vahvistaa viestinnällisin 
keinoin leipomotuotteiden myönteistä 
mielikuvaa.

Jäsenyritykset: Hoitavat oman brändi- ja 
tuoteviestinnän sekä mainonnan.

Leipätiedotuksen toiminnan 
rahoittaminen

Leipuriliitto ja sen jäsenyritykset rahoittivat 
Leipätiedotuksen toimintaa vuonna 2017 
seuraavilla jäsenmaksuilla: 
• Suomen Leipuriliitto ry: 65 000 euroa 
•  Antell Leipomot Oy: 1 500 euroa
• Leipomo Rosten Oy: 1 500 euroa
• Linkosuon Leipomo Oy: 1 500 euroa
• Porin Leipä Oy: 1 500 euroa
• Elonen Oy Leipomo: 1 500 euroa

• Leipomo Salonen Oy: 1 500 euroa 
• Leipomo Primula Oy: 1 500 euroa
• Leivon Leipomo Oy: 1 500 euroa
• Sinuhe Ky: 1 500 euroa
• Porokylän Leipomo Oy: 1 500 euroa
• Jokioisten Leipomo Oy: 1 000 euroa
• Pielispakari Oy: 1 000 euroa
• Putaan Pulla Oy: 1 000 euroa
• Pirjon Pakari Oy: 500 euroa

Lisäksi suomalaisesta leipomokentästä 
Leipätiedotuksen toimintaa vuonna 2017 
rahoittivat seuraavilla jäsenmaksuilla: 
• Fazer Leipomot Oy: 25 000 euroa
• Vaasan Oy: 25 000 euroa

Edellä mainitun lisäksi Leipätiedotuksen 
toimintaa rahoittivat sen jäseninä olevat 
Kauppamyllyjen yhdistys ry ja sekä Maa- ja 
metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry 
sekä vuonna 2016 liittynyt Suomen Elintar-
viketyöläisten liitto SEL ry. 

Leipätiedotuksen toimintaa 

Vuonna 2017 Leipätiedotus jatkoi työtään 
suomalaisen leivän ja leipomotuotteiden 
myönteisen mielikuvan vahvistamiseksi. 
Viestiä välitettiin tiedotteissa, lehtiartikke-
leissa, radiohaastatteluissa, tapahtumissa, 
Leipätiedotuksen www-sivuilla, twitter-
keskusteluissa sekä Instagramissa. Leipä-
tiedotus panosti vuoden aikana erityisesti 
median tavoittamiseen, mikä näkyikin eri-
tyisesti tilastoihin liittyvien mediatiedot-
teiden läpimenona. Mediaosumia leivästä 
kertyi mukavasti ja digitaalisen uutismedi-
an seurannan mukaan ansaittu uutisme-
dianäkyvyys vastasi jälleen lähes 300 000 
euron mainosarvoa.

Leipätiedotus osallistui useisiin kulut-
tajille ja ammattilaisille suunnattuihin ta-
pahtumiin ja messuille, joissa viesti leivän 

Nordic Bakery Cupissa eli leipomoalan PM-kilpailussa Suomea edustivat Timo Kyllinen, Ti-
mo Kyllinen Oy (vas.), Heini Soukainen, Leipomo Väyrynen Oy  ja Meiju Petrelius, Leipurin 
Oyj. Valmentaja ja tuomari Veli-Matti Ahvenharju, Royal Bakery oy, puuttuu kuvasta.
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terveellisyydestä ja herkullisuudesta ta-
voitti kuluttajia sekä heitä ohjaavia terve-
ydenhuollon- ja opetusalan ammattilaisia. 
Ensimmäistä kertaa juhlittiin myös kansal-
lisruoaksi valittua ruisleipää Kalevalan päi-
vänä 28.2.2017

Leipätiedotuksen kysytyimpiä materi-
aaleja olivat Kuituympyräjuliste, Ruoka-
pyramidijuliste, uusi Ruisleipäjuliste sekä 
Välipala-opas ja Ravinto-opas. Ruisleivän 
faktoista tehty pöytä-infograafi levisi Lei-
päviikolla ruokapalveluiden kautta useisiin 
tuhansiin ruokapöytiin. Kuitu- ja sokerites-
tit pitivät jälleen pintansa sähköisenä ma-
teriaalina. Suurimmat materiaalien tilaaja-
ryhmät olivat kuntien ruokapalvelut sekä 
terveys- ja opetustoimi.

Leipätiedotus ry jatkoi yhteistyötä Nor-
jan, Tanskan ja Ruotsin vastaavien organi-
saatioiden kanssa. Yhdistysten edustajat 

kokoontuivat vuonna 2017 Suomessa. 
Tavoitteena on tehdä yhteistyötä viestin-
nässä ja hyödyntää tehtyjä materiaaleja, 
tutkimuksia ja kokemuksia.

Leipäviikko

Vuoden 2017 Leipäviikolla juhlittiin maan 
kansallisruokaa, ruisleipää. Nykyisin ko-
timaisesta tuoreleivästä noin joka toinen 
leipä on tummaa leipää. Suosion kasvua 
selittää mm. täysjyväisen ja rukiisen leivän 
todetut terveysvaikutukset. Näistä faktois-
ta rakennettiin infograafi, jonka osasia 
myös twiitattiin ahkerasti Leipäviikon ai-
kana. Infograafista tehtiin myös YouTube-
video, jossa kerrottiin ruisleivän terveysvai-
kutuksista hauskalla tavalla. Herkullinen 
ruisleipäjuliste lähti jakoon moniin koului-
hin, ruokapaikkoihin ja terveyskeskuksiin. 

Leipuriliiton paikallisyhdistyksistä Pir-
kanmaan Leipomot ry, Keski-Suomen Lei-
pomoyhdistys ry sekä Savon Leipomoyhdis-
tys ry järjestivät Leipäviikolla tapahtumia, 
joissa maistatettiin ja myytiin leipomotuot-
teita. Leipätiedotus oli mukana Tampereen 
keskustorilla järjestetyssä tapahtumassa. 
Paikallislehdet kirjoittivat Leipäviikon ta-
pahtumista ja useilla radiokanavilla puhut-
tiin Leipäviikon aikana moneen otteeseen 
leivästä. 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Le-
pälle vietiin korillinen leipomotuotteita. 
Mukana oli toiminnanjohtajan lisäksi Lei-
pätiedotuksen hallituksen puheenjohtaja 
Sanna-Maria Hongisto. Tilaisuudessa 
keskusteltiin leipomoalan tilanteesta. Tie-
dote tapaamisesta julkaistiin Leipätiedo-
tuksen nettisivuilla ja Leipurilehdessä.

Presidentti Sauli Niinistölle vietiin 
leipätervehdys Leipäviikon kunniaksi. Pir-
kanmaan Leipomot ry:n puheenjohtajan 
ominaisuudessa Harri Jaakkola keräsi 
jäsenyhdistyksen tuotteet. Hän oli myös 
viemässä korin presidentille yhdessä toi-
minnanjohtajan, projektikoordinaattorin, 
hallituksen puheenjohtajan edustajan ja 
Leipurilehden toimituspäällikön kanssa. 
Myös presidentin koira Lennu huomioitiin 
tuomisissa rukiisella kakulla.

Leipomotuotteiden myyntitilastointi 

Leipätiedotus jatkoi vuonna 2014 aloitet-
tua leipomotuotteiden myyntitilastointia. 
Vuonna 2017 tilastoinnissa oli mukana 
23 yritystä. Tilastoinnissa seurattiin se-
kä vähittäiskauppaan että suurkeittiöihin 
toimitettavien leipomotuotteiden määrää 
tuoteryhmittäin kuukausitasolla volyymissa 
(kg). Tuoteryhmittelyssä tuotteet oli jaet-
tu neljään ryhmään: tumma ruokaleipä, 
vaalea ruokaleipä, ruokaisat tuotteet sekä 
kahvileipä ja konditoriatuotteet.

4) SIJOITUSTOIMINTA JA 
VARAINHANKINTA

Leipuriliiton hallituksen ja valtuuskunnan 
päättämän strategian mukaisesti liiton si-
joitustoiminta ja varainhankinta on nos-
tettu yhdeksi näkyväksi painopistealueeksi 
Leipuriliiton toiminnassa. Näin jäsenistölle 
on pyritty havainnollistamaan, että sijoitus-
toiminnan varojen turvaaminen ja tuotto-
jen pitäminen mahdollisimman korkealla 

Itsenäisyyden juhlavuoden koristetyökilpailun voitti Tampereen seudun ammattiopisto 
Tredun joukkue Saara Lehtimäki (oik.) ja Kiia Alakangas suklaatyöllään Missä olet Väinö?
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tasolla myös tulevaisuudessa palvelee suo-
raan jäsenistön etua, koska vain siten on 
käytännössä mahdollista pitää jäsenmak-
sut kohtuullisen alhaisella tasolla ja turva-
ta samalla kuitenkin Leipuriliiton vuosittai-
seen toimintaan tarvittavat tulot. 

LEIPURILIITON MUUTA 
TOIMINTAA

Kansainvälinen toiminta 

Leipuriliitto on usean vuoden ajan kuulu-
nut jäsenenä kahteen käsityövaltaisten lei-
pomoiden ja konditorioiden etuja ajavaan 
liittoon, jotka ovat maailmanlaajuinen jär-
jestö UIBC (International Union of Bakers 
and Confectioners) ja eurooppalaisten lei-
pomoiden ja konditorioiden järjestö CEBP 
(Confederation of National Bakery and 
Confectionary Organizations). Leipuriliit-
to on vuodesta 2003 lähtien ollut myös 
kansainvälisen teollisten leipureiden liiton 
AIBI:n jäsen (International Federation of 
Plant Bakeries). 

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitus-
johtaja osallistuivat kesäkuussa AIBI:n kon-
gressiin, joka järjestettiin Versaillesissa. Pu-
heenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuivat 
myös marraskuussa Lontoossa pidettyyn 
AIBI:n hallituksen kokoukseen. 

Valtuuskunnan varapuheenjohtaja ja 
toimitusjohtaja osallistuivat joulukuussa 
Dresdenissä pidettyyn CEBP:n kokoukseen, 
jossa toimitusjohtaja piti esityksen koskien 
kilpailulakiin suunniteltuja muutoksia. Toi-
mitusjohtaja toi esille muun muassa sen, 
että jos suunnitellut muutokset tulevat 
voimaan, niin jäsenyritykset voivat joutua 
maksamaan kilpailulainsäädännön rikko-
misesta seuranneen seuraamusmaksun, 
jos yhdistyksen varat eivät siihen riitä. 

Hallituksen ja valtuuskunnan varapu-
heenjohtajat osallistuivat maaliskuussa 
CEBP:n general assemblyyn Ateenassa se-
kä syyskuussa UIBC:n kokoukseen Meksi-
kossa. 

Lisäksi liiton kansainväliseen toimintaan 
on perinteisesti kuulunut osallistuminen 
pohjoismaiseen yhteistyöhön liittyviin ko-
kouksiin (Nordic Meeting/Nordiska Rådet). 
Kokous järjestettiin syyskuussa Norjassa. 
Bergenissä järjestettyyn kokoukseen osal-
listuivat edustajat kaikkien Pohjoismaiden 
Leipuriliitoista: Suomesta, Ruotsista, Nor-
jasta, Tanskasta ja Islannista. Suomesta ko-

koukseen osallistuivat liiton puheenjohtaja 
Jari Elonen, valtuuskunnan varapuheen-
johtaja 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 ko-
koukseen. Hallitus kokoontui vuoden ai-
kana neljä kertaa. Hallituksen kokoonpano 
vuoden päättyessä oli seuraava: puheen-
johtaja Jari Elonen, varapuheenjohtaja 
Kari Meltovaara, Timo Jänne, Pekka 

Eskelinen, Heikki Jortikka, Mikko Heik-
kinen, Vesa Ojala, Antti Tyykiluoto ja 
Heikki Lankoski. Valtuuskunnan ja hal-
lituksen yhteisenä elimenä toimi puheen-
johtajisto, jonka vuoden lopussa muodos-
tivat Jari Elonen, Kari Meltovaara, Harri 
Jaakkola, Anders Bondén ja Mika Väy-
rynen. 

Liiton talous

Leipuriliiton maksuvalmius pysyi hyvä-
nä, vaikka vuosi oli raskaasti tappiolli-
nen. Tilikauden tulos oli –166 825,50 
euroa alijäämäinen. Taseen loppusumma 
vuoden 2017 lopussa 5 734 754,01 eu-
roa (5 828 692,72 euroa vuonna 2016). 
Oman pääoman osuus taseen loppusum-
masta vuoden 2017 lopussa oli noin 97 %. 
Liitolla oli ostovelkoja 3 263,87 euroa ti-
linpäätöshetkellä. Taseessa olevat vieraan 
pääoman erät muodostuvat siirtoveloista, 
joihin sisältyvät mm. lomapalkkajaksotuk-
set ja muut lyhytaikaiset velat. 

Leipuriliiton julkisesti noteerattu sijoi-
tusomaisuus on täydellä valtakirjasalkulla 
sekä Nordean Private Bankingin hoidossa 
että sijoitettuna Elite Kiinteistökehitysra-
hastoon. Sijoitustuottojen tulisi olla vuo-
sittain noin 6–7 %, jotta liiton varallisuus 
ei vähenisi liiton toimintaan vuosittain käy-
tettävistä varoista huolimatta. 

Liiton alijäämäinen tulos johtuukin käy-
tännössä siitä, että liiton sijoitukset tuot-
tivat selkeästi budjetoitua ja odotettua 
vähemmän. Elite kiinteistörahaston mil-
joonan euron sijoitus tuotti vuoden 2017 

Perinteinen piparinpaistotilaisuus sidosryhmille pidettiin joulukuussa Stadin ammattiopis-
tossa. Mukana olivat mm. Markku Kokkonen Opetushallituksesta, Terhi Virtanen Leipätie-
dotuksesta (toinen vas.), Riitta Mustonen Maaseudun Tulevaisuudesta (tonttulakki pääs-
sä) sekä Katariina Mattila Vilja-alan yhteistyöryhmästä.
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aikana vain 7 191 euroa (tuotto 13 353 € 

–6 162 € vakuutuskulut, eli noin 0,7 %). 
Hallituksen näkemys on kuitenkin ollut, et-
tä liiton sijoitusomaisuutta tulee hajauttaa 
ja riippuvuutta vähentää pörssinoteera-
tuista osake- ja korkomarkkinoista. Vuon-
na 2017 Nordeassa olevat pörssinotee-
ratut osake- ja korkomarkkinat tuottivat 
noin 4,99 %. Nordeasta saatiin tuottoja 
154 946 euroa. Esimerkiksi vuonna 2016 
Nordeasta saatiin tuottoja 300 251 euroa. 
Kokonaisuutena sijoitustoiminnan tuotot 
jäivät vuonna 2017 budjetoiduista tuotois-
ta 162 000 €. 

Nordean sijoitukset arvostetaan hankin-
ta-arvoonsa tai sitä alempaan tilinpäätös-
päivän markkinahintaan. Nordean sijoitus-
omaisuuden markkina-arvo 31.12.2017 
oli 3 579 150,25 euroa, hankinta-arvo 
oli 3 590 574,58 euroa ja kirjanpitoarvo 
3 546 109,49 euroa. Elite Kiinteistökehi-
tysrahaston markkina-arvo oli 971 277,61 
euroa ja kirjanpitoarvo 971 277,61 euroa.

Sijoitustoiminnan tuottoja saatiin myös 
yhden asuintohuoneiston (Jaakkimantie 
24 B 16, Espoo) myynnistä 71 824,32 eu-
roa. Elite Kiinteistökehitysrahastosta saatiin 
tuottoja 13 353,52 euroa. Sijoitustoimin-
nan arvonpalautuksia tehtiin 29 022,06 
euroa. Sijoitustoiminnan tuottoja kertyi 
siten yhteensä 293 682,73 euroa. Sijoi-
tuksista aiheutui myyntitappiota, korko-
kuluja, hoitopalkkioita ja arvonalentumisia 
yhteensä 43 733,46 euroa. 

Liiton vuokraustoiminnasta kertyi vuok-
ratuottoja yhteensä 90 483,55 euroa ja 
vuokraustoiminnan kuluja 42 430,24 eu-

roa. Vuokraustoiminnasta kertyi tuottoja 
yhteensä 48 053,31 euroa. 

Kokonaisuudessaan sijoitus- ja vuok-
raustoiminnasta kertyi tuottoja yhteensä 
384 166,28 euroa. Budjetoidut sijoitustoi-
minnan tuotot olivat 535 000,00 euroa.

Toiminnallinen tulos osoitti vuoden lo-
pussa 143 221,52 euron alijäämää. Poisto-
jen jälkeen alijäämä oli 166 825,50 euroa. 
Tuottoja oli budjetoitu koko vuodelle 2017 
yhteensä 974 000 euroa ja toteutuneet 
tuotot tuloslaskelmassa olivat 803 905,44 
euroa. Budjetoidut kulut olivat 973 000,00 
euroa ja toteutuneet kulut tuloslaskelmas-
sa olivat 970 730,94 euroa.

Leipuriliitolle kertyi jäsenistöltä jäsen-
maksutuloja 132 530,00 euroa (vuonna 
2016 jäsenmaksutuloja kertyi 156 285,60 
euroa). Liitto maksoi eri järjestöille jäsen- 
ja/tai yhteistoimintamaksuja enemmän 
kuin se sai jäsenistöltään jäsenmaksutulo-
ja. Näistä suurimmat erät olivat Elintarvike-
teollisuusliitto ry:n elinkeinopoliittinen jä-
senmaksu 41 200,00 euroa sekä erillinen 
Elintarviketeollisuusliitto ry:lle maksettava 
yhteistoimintamaksu 30 556,00 euroa, Lei-
pätiedotus ry:n jäsenmaksu oli 65 000,00 
euroa sekä mm. kolmelle kansainväliselle 
oman alamme järjestölle maksettavat jä-
senmaksut yhteensä 9 500,00 euroa. Li-
säksi jäsenmaksua maksettiin mm. Pro Ruis 
-yhdistykselle 2 000,00 euroa ja Vilja-alan 
yhteistyöryhmälle 2 880,00 euroa. Yhteen-
sä maksuja maksettiin erilaisille järjestöille 
151 193,00 euroa. Näin ollen voidaan to-
deta, että jäsenistöltä kerätyt jäsenmaksu-
tulot käytettiin kokonaisuudessaan muille 

järjestöille 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 on tavoite, johon pyritään. Sijoitus-
toiminnasta saatavilla tuloilla on mahdol-
lista pitää jäsenmaksut nykyisellä alhaisella 
tasolla ja turvata kassavirta sekä hyvä mak-
suvalmius. 

Tilintarkastajat

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

Vainajat 

 – Pentti Nieminen, Tampere 
 – Lauri Jortikka, Tampere
 – Eila Vilén, Virrat 
 – Kyllikki Wasenius, Sastamala
 – Jorma Aatos Laksola, Isojoki

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 17. päivänä toukokuuta 
2018

SUOMEN LEIPURILIITTO RY

Jari Elonen pj, Kari Meltovaara vpj, 
Timo Jänne, Heikki Lankoski, Heikki 
Jortikka, Vesa Ojala, Antti Tyykiluoto, 
Mikko Heikkinen, Pekka Eskelinen ja 
Mika Väyrynen.

Leiko-reseptipalvelujärjestelmän avajaistilaisuus kesäkuun lopussa keräsi mukavasti kuu-
lijoita.
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VUOSIKATSAUS 2017
Suomen väkiluku ja  
valtiovelan määrä
Tilastokeskuksen väestörakennetilaston 
mukaan Suomen virallinen väkiluku vuo-
den 2017 lopussa oli 5 513 130 henkilöä 
(vuonna 2016 väkiluku oli 5 503 297). Vä-
kiluku kasvoi vuoden 2017 aikana noin 
9 800 henkilöllä. Suomea, ruotsia tai saa-
mea äidinkielenään puhuvien määrä vä-
heni noin 9 500 henkilöllä (vuonna 2016 
vähennys oli noin 8 000). 

Suomessa asui vuoden 2017 lopus-
sa 373 325 äidinkieleltään vieraskielistä 
henkilöä (vuonna 2016 luku oli 353 993). 
Vieraskielisten määrä kasvoi siis runsaal-
la 19 000 henkilöllä. Heitä on seitsemän 
prosenttia koko väestöstä. Suurimmat vie-
raskielisten ryhmät olivat äidinkielenään 
venäjää puhuvat (noin 77 000) ja viroa pu-
huvat henkilöt (noin 49 500). Kolmanneksi 
suurin vieraskielinen ryhmä Suomessa oli-
vat äidinkielenään arabiaa puhuvat, joita 
oli noin 26 500 henkilöä.

Valtiokonttorin julkaisemien tietojen 
mukaan Suomen valtiolla oli joulukuun 
2017 lopussa noin 106 miljardia velkaa. 
Velan määrä kasvoi 4 miljardia euroa vu-
onna 2017. Vertailuna todettakoon, että 
velan määrä vuonna 2016 kasvoi 2,5 mil-
jardia. Jokaista suomalaista rasitti siis noin 
19 152 euron velka.

Pörssi

Helsingin pörssin yleisindeksi kohosi vuo-
den 2017 aikana runsaat 6 prosenttia. 
Pörssivuosi sulkeutui hieman vajaassa 
9 500 pisteessä. Avauspisteluku oli tam-
mikuun 2. päivänä 9 012. Korkeimmillaan 
Helsingin pörssin yleisindeksi kävi kesä-
kuussa 10 033,90 pisteessä. 

Pörssin nousu johtui pääosin siitä, että 
yritysten tulokset ovat kasvaneet. Vahva 
taustatekijä pörssikurssien vahvistumises-
sa on myös talouskasvun voimistuminen 
Suomessa ja päävientimarkkinoilla Euroo-
passa.

Viljasato

Luonnonvarakeskus Luken satotilaston 
mukaan Vuoden 2017 viljasato oli 3,4 mil-
jardia kiloa eli 4 % edellisvuotta pienempi. 

Pääosin 2000-luvun toiseksi pienin vilja-
sato johtui pienentyneestä viljelyalasta ja 
suuresta katoalasta. Poikkeuksellisen han-
kalana sateisena syksynä 2017 jäi paljon 
viljaa korjaamatta. Vain rukiin ala ja sato 
olivat tavallista suurempia.

Vehnäsato oli 802 miljoonaa kiloa, kun 
se vuonna 2016 oli 823,9 miljoonaa kiloa. 
Vehnäsato pieneni siis noin 22 miljoonaa 
kiloa (17 %). 

Ruissato oli 114 miljoonaa kiloa, kun se 
edellisenä vuotena oli 86,8 miljoonaa ki-
loa. Kasvua vuoteen 2016 oli peräti 31 %. 
Ruissato oli suurin vuoden 1990 jälkeen. 

Rukiin sato riittää kattamaan kotimai-
sen kysynnän syksyyn 2018 asti. Ruis on 
ainoa viljamme, joka ei keskimääräisesti 
ole kattanut kotimaista vuosikulutusta. 
EU-jäsenyyden aikana vuosituotanto on 
ollut keskimäärin 70 miljoonaa kilon paik-
keilla. Mainittakoon, että ruissato vuon-
na 2014 oli 75 miljoonaa kiloa, mikä oli 
jo tuolloin kolme kertaa enemmän kuin 
vuonna 2013. Ruissato on 2000-luvulla 
riittänyt kattamaan kotimaisen kysynnän 
vain kolme kertaa. Vuosien välillä on ollut 
siis suurta vaihtelua, mutta viimeisen neljän 
vuoden ruissato on ollut selvästi yli keskiar-
von, joten matka kohti rukiin pysyvämpää 
omavaraisuutta näyttää alkaneen. Kasva-
va rukiin viljelyinnostus luo pohjaa tulevai-
suuden mahdolliselle omavaraisuudelle. 
Valitettavasti sääoloista johtuen syksyllä 
2017 syysrukiin kylvöala jäi kolmanneksen 
edellissyksyä pienemmäksi, joten vuonna 
2018 voi olla vaikea saavuttaa rukiin oma-
varaisuutta.  

Kaurasato oli 1 014 miljoonaa kiloa, vä-
hennystä edelliseen vuoteen 2 %. 

Leipomotuotteiden myyntitilastointi 
ja leipomojauhojen kotimaan myynti

Leipätiedotus ry jatkoi vuonna 2014 
aloitettua tuoreiden leipomotuotteiden 
myyntitilastointia. Tilastossa seurataan se-
kä vähittäiskauppaan että suurkeittiöihin 
toimitettavien leipomotuotteiden määrää 
jakelukanavittain ja tuoteryhmittäin kuu-
kausitasolla volyymissa (kg). Tuoteryhmit-
telyssä tuotteet on jaettu neljään ryhmään: 
tumma ruokaleipä, vaalea ruokaleipä, ruo-
kaisat tuotteet sekä kahvileipä ja kondito-

riatuotteet. Leipomotuotteiden tilastossa 
on huomioitu myös tullin tilastoimat maa-
han tuodut leipomotuotteet ruokaleivän, 
ruokaisien tuotteiden ja makeiden kahvi-
leipien osalta. 

Olennaista tilaston osalta on huomi-
oida, että mukana vuonna 2017 oli 23 
suomalaista leipomoa ja niiden päivittäis-
tavarakauppaan ja suurkeittiöihin toimit-
tamat leipomotuotteet. Tilastossa muka-
na olevien leipomoiden markkinaosuuden 
arvioidaan olevan 65 prosenttia kotimais-
ten leipomotuotteiden myynnistä, vaikka 
suurin osa suomalaisista leipomoista ei ole 
mukana. 

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan 
Suomessa oli viime vuoden lopussa yhteen-
sä 706 leipomoa. 

Leipätiedotuksen myyntitilaston mu-
kaan vuonna 2017 kotimaassa tuotettu-
jen, Tuoreet leipomotuotteet -tuoteryh-
män (tumma ruokaleipä, vaalea ruokalei-
pä, ruokaisat tuotteet, kahvileivät) tuot-
teiden kokonaismyynti vähittäiskauppaan 
ja suurkeittiöille on pysynyt vuoden 2016 
tasolla (-0,3 %), mutta tuoteryhmien välil-
lä on edellisen vuoden tapaan tapahtunut 
siirtymää. 

Tumma ja vaalea ruokaleipä

Kotimaisista ruokaleivistä vaalean ruoka-
leivän suosio säilyi edellisen vuoden tasol-
la tummaan ruokaleipään verrattuna. Tuo-
reen kotimaisen ruokaleivän toimituksista 
vaalean ruokaleivän toimitusten osuus oli 
52 % ja tumman ruokaleivän toimituk-
set 48 %. Ero oli nähtävillä etenkin suur-
keittiöpuolella, missä vaalean ruokaleivän 
osuus toimituksista oli 64 %. Vähittäiskau-
pan puolella ero tumman ja vaalean ruo-
kaleivän toimitusten välillä oli hyvin pieni, 
alle 2 prosenttiyksikköä (tumman ruoka-
leivän osuus 49,3 %, vaalean leivän osuus 
50,7 %). Koska tullin tuontitilastoissa ei 
ruokaleivän osalta erotella tummaa ja vaa-
leaa ruokaleipää, ei vertailua tuontileivän 
osalta voida tehdä.

Vuoden 2017 aikana kotimaisen leivän 
toimitukset laskivat sekä vaalean että tum-
man leivän osalta. Vaalean ruokaleivän toi-
mitukset (kg) laskivat edellisestä vuodesta 
suurkeittiöpuolelle (-3,6 %) ja pysyivät en-
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nallaan vähittäiskauppoihin (-0,2 %). Myös 
tumman leivät toimitukset laskivat vuodes-
ta 2016 sekä suurkeittiöihin (-2,5 %) että 
vähittäiskauppaan (-1,6 %).

Huomioitaessa sekä Suomessa tuotet-
tu tumma ja vaalea pehmeä ruokaleipä 
että ulkomailta tuotu pehmeä ruokaleipä, 
nousivat ruokaleivän toimitukset hiukan 
(0,4 %) vuonna 2017 verrattuna vuoteen 
2016. Kotimaisten yritysten Suomessa 
myydyn ruokaleivän määrä laski vuoden 
2016 tasolta (1,6 %). Tullin tilaston mu-
kaan leipomotuotteiden tuonnin määrä 
(kg) nousi vuonna 2017 pehmeän ruoka-
leivän osalta 15 prosenttia edelliseen vuo-
teen verrattuna (3,9 milj. kg). 

Vuonna 2017 tuonnin osuus Suomessa 
kuluttajamarkkinoille myydystä pehmeästä 
ruokaleivästä oli käytössä olleiden lukujen 
mukaan vähintään noin 13,4 prosenttia. 
Tämä on 1,4 prosenttiyksikköä enemmän 
kuin vuonna 2016. Huomioitavaa on, että 
tuonnin osuus on todellisuudessa suurem-
pi, koska tuontiluvuissa ei ole mukana nii-
den yritysten tuontia, joilla vuotuisen tuon-
nin arvo alittaa 500 000 €.

Arvioitaessa asukaskohtaista ruokalei-
vän kulutusta vuonna 2017 käytössä olivat 
ruokaleivän myynti- ja tullitilastojen lisäk-
si tiedot kuivaleivästä. Ruokaleivän (tum-
ma ja vaalea ruokaleipä sekä kuivaleipä) 
osalta voidaan vuoden 2017 kulutukses-
ta todeta, että asukaskohtainen ruokalei-
vän kulutus on säilynyt edellisen vuoden 
tasolla (41,6 kg) ja oli vuonna 2017 noin 
41,7 kg/v. Päivittäin suomalainen syö lei-
pää noin 114 g, mikä vastaa vajaata neljää 
viipaletta tuoreleipää tai reilua kymmentä 
palaa kuivaleipää. 

Suomalaisten vuotuinen ruokaleivän 
kulutus (kg) on säilynyt melko tasaisena 
koko 2010-luvun ja vuosikymmenen al-
kuun verrattuna se on jopa pienoisessa 
nousussa. Myös siirtymää tuoteryhmän si-
sällä on tapahtunut. Tumman ruokaleivän 
kulutus on aiempaa vahvempaa.

Ruokaisat tuotteet

Tilastoinnissa mukana olleiden kotimaisten 
yritysten toimittamien ruokaisien tuottei-
den (mm. täytetyt leivät, karjalanpiirakat, 
pikkusyötävät) määrä kasvoi noin 0,5 % eli 
0,1 milj. kg vuodesta 2016 vuoteen 2017. 
Ruokaisien tuotteiden toimitukset (kg) 
kasvoivat edelleen suurkeittiöiden puolel-
la (5,6 %) mutta laskivat aiempaan vuo-
siin verrattuna vähittäiskauppoihin (-2 %). 

Aiempi vahva kasvu ruokaisien tuotteiden 
toimituksissa vähittäiskauppoihin kääntyi 
nyt hienoiseen laskuun. Ruokaisien tuot-
teiden tuonnin määrä (kg) laski vuonna 
2017 vuodesta 2016 noin 3 %. Näin ollen 
ruokaisien tuotteiden tuonnin määrä on 
lähtenyt laskuun sen oltua kasvussa 2,5 % 
vielä vuonna 2016 ja 4,5 % vuonna 2015 
edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2017 tuonnin osuus kuluttaja-
markkinoille toimitetuista ruokaisista tuot-
teista oli käytössä olleiden lukujen mukaan 
49 % (osuus oli 50 % vuonna 2016). Ruo-
kaisien tuotteiden tuonnin osalta on kui-
tenkin huomioitava, että tuonnin osuus on 
todellisuudessa yllä olevia laskelmia korke-
ampi, sillä tullin raportoimissa tuontiluvuis-
sa ei ole mukana tuontia niiden yritysten 
osalta, joilla vuotuinen tuonnin arvo alittaa 
500 000 €. 

Arvioitaessa asukaskohtaista ruokaisi-
en tuotteiden kulutusta vuonna 2017 on 
kulutus säilynyt edellisen vuoden tasolla, 
9 kg/hlö/v (sis. tuonti). Suomalaisten leipo-
motuotteiden vuotuinen kulutus on säily-
nyt kuluvan vuosikymmenen ajan samalla 
tasolla, mutta siirtymää on tapahtunut tuo-
teryhmästä toiseen ruokaisien tuotteiden 
kulutuksen vahvan kasvun myötä. Viime 
vuosina ruokaisien tuotteiden kulutuksen 
kasvu näyttää pysähtyneen.

Kahvileipä

Leipätiedotuksen tilastoinnissa mukana 
olleiden yritysten Suomessa toimittaman 
(kg) kahvileivän määrä nousi vuonna 2017 
edellisestä vuodesta 4 %. Tullin tilaston 
mukaan kahvileivän tuonti (kg) laski 4 % 
vuodesta 2016 vuoteen 2017. Kokonaisuu-
dessaan kahvileivän toimitukset kasvoivat 
noin 1,5 %. Vuonna 2017 tuonnin määrä 
Suomessa kuluttajamarkkinoille myydystä 
kahvileivästä oli käytössä olleiden lukujen 
mukaan vähintään 30 %. Tuonnin osuus 
kahvileivän osalta laski hiukan (yhden 
prosenttiyksikön) vuodesta 2016 vuoteen 
2017. Myös kahvileivän tuonnin osalta on 
huomioitava, että tuonnin osuus on todel-
lisuudessa yllä olevia laskelmia suurempi, 
sillä tullin raportoimissa tuontiluvuissa ei 
ole mukana niiden yritysten tuontia, joiden 
vuotuinen tuonnin arvo alittaa 500 000 €. 
Myös kahvileivän asukaskohtainen kulutus 
säilyi vuoden 2016 tasolla. Kahvileipää syö-
tiin vuonna 2017 noin 8 kg/hlö (sis. tuonti)

Työmarkkinat ja työllisyys

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 
palkansaajien nimellisansiot nousivat vuo-
den 2017 loka–joulukuussa keskimäärin 
0,2 prosenttia. Reaaliansiot laskivat kes-
kimäärin 0,4 prosenttia edellisen vuoden 
viimeiseen neljännekseen verrattuna. Vuo-
den 2017 keskimääräinen ansiotason nou-
su edellisestä vuodesta oli ensimmäisten 
ennakkotietojen mukaan 0,2 prosenttia, 
ja reaaliansiot laskivat 0,6 prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
mukaan työllisiä oli vuonna 2017 keski-
määrin 2 473 000, mikä oli 25 000 enem-
män kuin vuonna 2016. Vuoden 2017 
työllisyysaste (15–64 vuotiaiden) oli 69,6 
prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 68,7 
prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 70,7 
prosenttia ja naisten 68,5. Sekä miesten 
että naisten työllisyysaste kasvoi 0,9 pro-
senttiyksikköä vuodesta 2016. Naisten 
työllisyys kasvoi ensimmäisen kerran sitten 
vuoden 2012. Miesten työllisyys kasvoi jo 
vuonna 2016 (ensimmäisen kerran sitten 
vuoden 2011)

Työttömyysaste oli vuonna 2017 keski-
määrin 8,6 prosenttia, kun se vuonna 2016 
oli 8,8 prosenttia. Työttömien määrä vä-
heni 3 000 hengellä. Työttömiä oli vuon-
na 2017 keskimäärin 234 000 henkeä, 
kun heitä oli vuonna 2016 keskimäärin 
237 000 henkeä. Työttömistä miehiä oli 
keskimäärin 125 000 ja naisia 109 000.

Vuonna 2017 oli työttömien lisäksi 
143 000 työvoiman ulkopuolella olevaa 
piilotyöttömäksi määriteltyä, jotka olisivat 
voineet ottaa työtä vastaan, mutta eivät ol-
leet sitä aktiivisesti etsineet. Piilotyöttömi-
en määrä väheni 12 000 hengellä vuodes-
ta 2016. Piilotyöttömien määrä oli ennen 
vuotta 2017 kasvanut tasaisesti vuodesta 
2008 lähtien. Työttömiä ja piilotyöttömiä 
oli yhteensä 377 000 henkeä vuonna 
2017, mikä oli 15 000 vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.

Yrittäjien määrä

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
mukaan yrittäjiä oli yhteensä 315 000. 
Näistä 88 000 oli työnantajayrittäjää, 
56 000 maa- ja metsätalousyrittäjää ja 
171 000 oli yksinyrittäjiä (ammatinharjoit-
taja, freelancer yms.). Työnantajayrittäjistä 
noin kolme neljännestä oli miehiä ja noin 
neljännes naisia. Yrittäjien määrä väheni 
edellisvuodesta noin 18 000 hengellä ja 
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v  TOIMINTAVUOSI 2017  v

yrittäjien osuus työllisistä laski prosenttiyk-
siköllä 13 prosenttiin. 

Työtaisteluja Suomessa vuonna 2017

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 
Suomessa käytiin 103 työtaistelua. Työ-
taisteluihin osallisia työntekijöitä oli noin 
17 400 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 
23 100. 

Työtaistelujen määrä nousi vuodes-
ta 2016, jolloin niitä oli 69 kappaletta eli 
poikkeuksellisen vähän. Työtaistelujen lu-
kumäärä on 2000-luvulla ollut vuosittain 
alle 200. Poikkeuksena on vuosi 2005, 
jolloin käytiin suuret metsäteollisuuden 
työtaistelut ja työtaistelujen lukumäärä oli 
tuolloin 365. Myös vuonna 2010 työtaiste-
luita oli paljon, 191 kappaletta. Suurimmat 
työtaistelutoimet käytiin tuolloin elintarvi-
keteollisuudessa. Elintarvikealan työtaiste-
luissa menetettiin vuonna 2010 yhteensä 
noin 108 000 työpäivää. Suomen Leipuri-
liitto järjesti tuolloin myötätuntotyösulun 
tukiessaan Elintarviketeollisuusliitto ry:n 
työsulkua. Tämä oli ensimmäinen Suomes-
sa työnantajapuolen järjestämä myötätun-
totyösulku. 

Työehtosopimukset ja ansiokehitys 
leipomoalalla

Elintarviketeollisuusliitto ry ja Suomen 
Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry solmivat 
lokakuussa 2016 nelivuotisen työehtoso-
pimuksen, joka on voimassa 1.2.2017–
31.1.2021. Sopimuksen mukaisesti palkat 
eivät nousseet vuoden 2017 aikana eli ky-
seessä oli vuoden 2017 osalta ns. nolla-
ratkaisu. Sopimus ei kuitenkaan ollut työ-
markkinakeskusjärjestöjen välillä solmitun 
valtakunnallisen kilpailukykysopimuksen 
mukainen. Tämän johdosta leipomotyön-
tekijöiden työaika ei pidentynyt (vrt. jäl-
jempänä elintarvikealan toimihenkilöiden 
työehtosopimusratkaisu). Kilpailukykysopi-
muksessa sovittu 24 tunnin työajan piden-
nys olisi tarkoittanut elintarvikealan työn-
tekijöille laskennallisesti vuosittain noin 
1,5 %:n palkan alennusta.

ETL ja SEL aloittivat keväällä 2017 työ-
ehtosopimuksessa sovitun mukaisesti neu-
vottelut TAM-työaikamallityöryhmässä, 
tavoitteena paikallisen sopimisen kehittä-
minen. Työryhmä ei saanut vuoden aika-

na mitään konkreettista aikaiseksi, joten 
tuloksia voidaan olettaa syntyvän vuoden 
2018 puolella. (Ks. tältä osin myös s. 6–7).

Elintarviketeollisuusliitto ry ja Ammat-
tiliitto Pro ry solmivat lokakuussa 2016 
työehtosopimuksen ajalle 1.2.2017–
31.1.2018. Sopimuksen mukaan palkat 
eivät nousseet vuonna 2017 eli kyseessä 
oli vuoden 2017 osalta ns. nollaratkaisu. 
Toimihenkilöitä koskevassa sopimuksessa 
sovittiin työmarkkinakeskusjärjestöjen val-
takunnallisen kilpailukykysopimuksen mu-
kaisesti, että toimihenkilöiden säännöllistä 
vuosityöaikaa pidennetään keskimäärin 
24 tunnilla. Sopimuksen mukaan vuonna 
2017 työajan pidennys oli vain 22 tuntia, 
koska työehtosopimus tuli voimaan vasta 
1.2.2017. 

Elintarviketeollisuusliitto ry ja Auto- ja 
Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry solmi-
vat lokakuussa 2016 työehtosopimuksen 
ajalle 1.2.2017–31.1.2021. Sopimuksen 
mukaan palkat eivät nousseet vuonna 
2017 eli kyseessä on vuoden 2017 osalta 
ns. nollaratkaisu. 

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.

EK:n palkkatilastojen mukaan keski-
määräiset kuukausiansiot olivat vuonna 
2017 seuraavat:
• Leipomotyöntekijät 2 707 (vuonna 

2016 oli 2 751 €)
• (vertailuna meijerityöntekijän keski-

määräinen kuukausiansio 2 629 € 
(+1,4 % vuodesta 2016) 

• Toimihenkilöt 3 331 €, (vuonna 2016 
oli 3 286 €)  

• ylemmät toimihenkilöt 5 309 € (vuon-
na 2016 oli 5 318 €)

EK:n palkkatilastojen mukaan leipo-
motyöntekijän kuukausiansiot laskivat 
-1,6 %, joka johtuu todennäköisesti yö- ja 
aamutuntien vähentymisestä. Toimihenki-
löiden kuukausiansiot nousivat 1,4 % ja 
ylempien toimihenkilöiden kuukausiansi-
ot laskivat 0,2 %. Koko leipomoalan an-
siokehitystä tarkasteltaessa on kuitenkin 
huomioitava se, että EK:n palkkatilastoissa 
leipomoalan työntekijöitä oli mukana vain 

1 685, kun alalla tiedetään työskentelevän 
yli 5 000–6 000 työntekijää. Toimihenkilöi-
tä EK:n tilastoissa oli 439 ja ylempiä toimi-
henkilöitä 333. 

Leipomoalan työntekijöiden  
palkat ja TES-lisät 

Leipomoiden työntekijöitä koskevan työ-
ehtosopimuksen perusteella leipomoiden 
työntekijöille maksettiin vuoden 2017 lo-
pussa palkkoja seuraavasti:

Palkkaryhmä Pääkaupunki-

seutu

I

1. 1 767 € 1 683 €

2. 1 857 € 1 769 €

3. 1 950 € 1 857 €

4. 2 021 € 1 925 €

5. 2 078 € 1 979 €

6. 2 184 € 2 080 €

6. + 5 % 2 293 € 2 184 €

Lauantaityölisä 22,38 €

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 160 €

25–30 vuotta 172 €

yli 30 188 €

Yritykset ja toimipaikat 
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkare-
kisterin mukaan maassamme toimi vuoden 
2017 lopulla 706 leipomoyritystä, kun niitä 
vuonna 2016 oli 722. Tilastossa ns. tunte-
mattomien/uusien yritysten määrä oli 36, 
kun edellisenä vuotena niitä oli 48. Tilasto-
keskuksen tilaston mukaan leipomoyritys-
ten määrä laski siis 16 yrityksellä. Vertailu-
na todettakoon, että esimerkiksi vuonna 
2003 leipomoyrityksiä oli vielä 869. 

Yrityksillä oli vuoden 2017 lopulla yh-
teensä 813 toimipaikkaa, kun niitä vuonna 
2016 oli 828. Toimipaikkojen määrä laski 
siis 15 toimipaikalla. Henkilöstön määrän 
mukaan lajiteltuna jako oli seuraava:
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Yritykset Toimipaikat

Tuntematon/uusi 36 20

0–4 465 514

5–9 74 137

10–19 72 78

20–49 40 41

50–99 11 17

100–249 6 4 

250–499 0 1

500–999 1 1

1000– 1 0

706 813

Euromääräisen liikevaihdon suuruusluo-
kan mukaan leipomoyritysten jako vuonna 
2017 ja 2016 oli seuraava:

2017 2016

Tieto puuttuu 22 42 

1–199 999 407 400

200 000–

399 999 

79 71

400 000–

999 999

 91 93

1 000 000–

1 999 999

47 60 

2 000 000–

9 999 999

46 42 

10 000 000–

19 999 999

11 10 

20 000 000–  3 4

706 722

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

Yritykset Toimipaikat

0–5 henkilöä 88

6–10 ” 55

11–30 ” 58

31–50” 7

yli 50” 6

yli 100” 4

218 243

henkilöjäseniä 54

kunniajäseniä 6

Leipuriliittoon kuului vuoden 2017 lopus-
sa 218 jäsenyritystä, joilla oli yhteensä 243 
toimipistettä.
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v TULOSLASKELMA 2017 v

1.1. – 31.12.2017
�

1.1. – 31.12.2016
�

Varsinainen toiminta
Julkaisutoiminta
Tuotot 103 128,30 95 141,90 
Kulut

Henkilöstökulut - 68 957,13 - 69 046,65
Muut kulut  - 55 948,72  - 54 827,24

Kulut YHTEENSÄ - 124 905,85 - 123 873,89
Julkaisutoiminta YHTEENSÄ - 21 777,55 - 28 731,99

Liiton toiminta
Tuotot 184 080,86 160 278,95
Kulut

Muut kulut - 164 582,48 - 151 159,52
Kulut YHTEENSÄ  - 164 582,48  - 151 159,52
Liiton toiminta YHTEENSÄ 19 498,38 9 119,43

Muu varsinainen toiminta
Kulut

Henkilöstökulut - 247 597,85 - 248 989,96
Poistot - 23 603,98 - 11 672,06 
Muut kulut - 172 684,08 - 174 514,32

Kulut YHTEENSÄ - 443 885,91 - 435 176,34
Muu varsinainen toiminta YHTEENSÄ - 443 885,91 - 435 176,34 

Varsinainen toiminta YHTEENSÄ - 446 165,08 - 454 788,90
TUOTTO / KULUJÄÄMÄ - 446 165,08 - 454 788,90 

Varainhankinta
Tuotot 132 530,00 156 285,60
Kulut - 151 193,00 - 183 414,00 
Varainhankinta YHTEENSÄ  - 18 663,00  - 27 128,40 
TUOTTO / KULUJÄÄMÄ - 464 828,08 - 481 917,30

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 384 166,28 506 047,34
Kulut - 86 163,70 - 122 289,00 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta YHTEENSÄ 298 002,58 383 758,34

TUOTTO / KULUJÄÄMÄ - 166 825,50 - 98 158,96 

TILIKAUDEN TULOS - 166 825,50 - 98 158,96 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - 166 825,50 - 98 158,96
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v TASE 2017 v

31.12.2017
�

31.12.2016
�

VASTAAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 76 362,27 3 221,84
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ 76 362,27 3 221,84

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 16 433,20 23 476,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  41 451,61

Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ 16 433,20 64 927,61

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 5 359 421,92 5 594 817,53

Sijoitukset YHTEENSÄ 5 359 421,92 5 594 817,53

A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 452 217,39 5 662 966,98
  

B VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

 Myyntisaamiset 14 074,46 15 259,30
 Muut saamiset  9 418,65
 Siirtosaamiset 134 656,30 1 334,52

Lyhytaikaiset saamiset YHTEENSÄ 148 730,76 26 012,47
Saamiset YHTEENSÄ 148 730,76 26 012,47 

 Rahat ja pankkisaamiset  133 805,86  139 713,27 

B VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 282 536,62 165 725,74 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 734 754,01 5 828 692,72

VASTATTAVAA
A OMA PÄÄOMA
Osake-, osuus- ja muu vastaava pääoma 5 744 383,48 5 842 542,44
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - 166 825,50 - 98 158,96
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 577 557,98 5 744 383,48

D VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 3 263,87 36 364,85
Muut velat 18 840,85 12 685,72
Siirtovelat 135 091,31 35 258,67

Lyhytaikainen vieras pääoma YHTEENSÄ 157 196,03 84 309,24
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 157 196,03 84 309,24

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 734 754,01 5 828 692,72
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v  TILINTARKASTUS 2017  v

Valtuuskunnan lausunto
Valtuuskunta on varsinaisessa kokouksessaan 6.6.2018 tutustunut 
Suomen Leipuriliitto ry:n vuoden 2017 tilinpäätökseen, taseeseen, 
tuloslaskelmaan, budjettivertailuun ja katsaukseen liiton toimin-
nasta vuonna 2017. 

Olemme lukeneet myös tilintarkastajan tilinpäätöksestä anta-
man tilintarkastuskertomuksen.

Esitämme yksimielisesti Suomen Leipuriliitto ry:n 11.8.2018 
Lappeenrannassa kokoontuvalle varsinaiselle vuosikokoukselle ti-
linpäätöksen vahvistamista. Puollamme vastuuvapauden myöntä-
mistä hallituksen jäsenille, koska myöskään tilintarkastaja ei ole ti-
lintarkastuskertomuksessaan antanut huomautusta asiaan liittyen.

Helsingissä 6. päivänä kesäkuuta 2018
Suomen Leipuriliitto ry:n valtuuskunta

Harri Jaakkola
puheenjohtaja

Tilintarkastuskertomus 
Suomen Leipuriliitto ry: n jäsenille 

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 

Lausuntonani esitämme, että tilinpäätös 
antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyk-
sen toiminnan tuloksesta ja taloudellises-
ta asemasta Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-
nösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset 
vaatimukset.

Tilintarkastuksen kohde

Olen tilintarkastanut Suomen Leipuriliitto 
ry:n (y-tunnus 0202195-6) tilinpäätöksen 
tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös 
sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetie-
dot.

Lausunnon perustelut 

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomes-
sa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mu-
kaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkem-
min kohdassa Tilintarkastajan velvollisuu-
det tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 

Käsitykseni mukaan olen hankkinut 
lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-
denssiä.

Riippumattomuus

Olen riippumaton yhdistyksestä niiden 
Suomessa noudatettavien eettisten vaati-
musten mukaisesti, jotka koskevat suorit-
tamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt 
muut näiden vaatimusten mukaiset eetti-
set velvollisuuteni.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen 
velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta 
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten mukai-
sesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 
Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä 
valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi 
voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei 
ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtu-
vaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan 
velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä 
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapa-
uksissa esittämään seikat, jotka liittyvät 
toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilin-
päätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys 

aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa 
tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin 
tehdä niin.

Tilintarkastajien velvollisuudet

Tilintarkastuskertomus on luettavissa ko-
konaisuudessaan  www.leipuriliitto.fi/lei-
puriliitto/ kohdasta vuosikertomus.  

Helsingissä 26.4.2018 
Sauli Salmi 

KHT
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LIITON HALLINTO
Valtuuskunta vuoden 2017 lopussa  Kotipaikka

Puheenjohtaja Harri Jaakkola  Tampere 
Varapuheenjohtaja Anders Bondén  Vöyri

Paikallisyhdistykset Jäsen

Etelä-Pohjanmaan Leipomoyhdistys ry Hannu Malmivaara  Seinäjoki
Etelä-Suomen Leipomoyrittäjät ry -
Kaakkois-Suomen Leipomoyrittäjät ry Simo Vainikka Lappeenranta
Kainuun Leipomoliikkeenharjoittajat ry  Marianne Huusko   Kuhmo
Keski-Pohjanmaan Leipomoyhdistys ry Jarmo Matikainen Ylivieska
Keski-Suomen Leipomoyhdistys ry Pirkko Hämäläinen  Hartola
Lapin Leipomoyrittäjät ry  -
Pirkanmaan Leipomot ry Erno Ahonen  Tampere
Pohjois-Karjalan Leipomoyrittäjät ry  Timo Väänänen  Lieksa
Pohjois-Pohjanmaan Leipomot ry  Sirpa Räinä  Oulu
Satakunnan Leipomoyhdistys ry  Petri Laaksonen  Rauma
Savon Leipomoyhdistys ry Anttu Rautio  Juva 
Turun Seudun Leipomoyrittäjät ry Rauno Ruoho Turku
Vaasan Piirin Leipomoyhdistys ry  Andreas Knip Koivulahti 

Hallitus vuoden 2017 lopussa Kausi Kotipaikka

Jari Elonen, puheenjohtaja 2016–2018  Jämsä
Kari Meltovaara, varapuheenjohtaja 2017–2019 Turku
Heikki Lankoski 2017–2019 Pori
Mikko Heikkinen 2017–2019 Kuhmo
Vesa Ojala  2016–2018 Kauhajoki
Antti Tyykiluoto  2016–2018  Ii
Timo Jänne 2016–2017 Tampere
Heikki Jortikka  2015–2017 Lempäälä
Pekka Eskelinen  2015–2017 Savonlinna

Puheenjohtajisto, joka toimii sekä valtuuskunnan että hallituksen työvaliokuntana

Jari Elonen Hallituksen puheenjohtaja
Kari Meltovaara Hallituksen varapuheenjohtaja
Harri Jaakkola Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Anders Bondén  Valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Mika Väyrynen Toimitusjohtaja
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